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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 240 856 do nr 240 890)
w) część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 240880 (41) 2021 04 19 
(51) A23L 5/20 (2016 .01) 
 A21D 2/02 (2006 .01) 
 A21D 6/00 (2006 .01) 
 A23P 30/20 (2016 .01) 
 A21D 13/047 (2017 .01)
(21) 431417 (22) 2019 10 08

(72) FIGIEL ADAM, Wrocław (PL)
(73) WITPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Radom (PL)
(54) Sposób redukcji ochratoksyny typu A w ekstrudatach wytwa-
rzanych na bazie mąki owsianej

(B1) (11) 240883 (41) 2021 07 12 
(51) A61K 8/02 (2006 .01) 
 A61K 8/67 (2006 .01) 
 A61K 8/46 (2006 .01) 
 A61K 8/73 (2006 .01) 
 A61K 8/9789 (2017 .01) 
 A61Q 3/02 (2006 .01)
(21) 432515 (22) 2020 01 08
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(72) BORKOWSKI BARTŁOMIEJ, Pabianice (PL)
(73) ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA SPÓŁKA 
AKCYJNA, Starogard Gdański (PL)
(54) Ciekła kompozycja kosmetyczna do stosowania na paznokcie

(B1) (11) 240875 (41) 2021 03 22 
(51) B01D 53/04 (2006 .01)
(21) 431194 (22) 2019 09 17
(72) PODSIAD PIOTR, Częstochowa (PL)
(73) GREEN FOX SPÓŁKA AKCYJNA, Częstochowa (PL)
(54) Filtr węglowy do oczyszczania powietrza

(B1) (11) 240863 (41) 2022 05 09 
(51) B21J 5/02 (2006 .01) 
 B21J 5/12 (2006 .01) 
 B21K 21/08 (2006 .01) 
 B21C 37/16 (2006 .01) 
 B21D 19/08 (2006 .01) 
 B21D 39/03 (2006 .01) 
 B21J 13/00 (2006 .01) 
 B21J 13/02 (2006 .01)
(21) 435892 (22) 2020 11 05
(72) WINIARSKI GRZEGORZ, Rzeczyca Kolonia (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Narzędzie i sposób wyciskania stopnia wału drążonego

(B1) (11) 240879 (41) 2019 10 21 
(51) B32B 27/32 (2006 .01) 
 B65D 65/40 (2006 .01) 
 B65D 65/46 (2006 .01) 
 B65B 9/08 (2012 .01)
(21) 425297 (22) 2018 04 20
(72) JĘDRA FILIP, Mierzyn (PL); BARTKOWIAK ARTUR, Szczecin (PL); 
JANUSZEWSKA EWA, Mała Wieś (PL); GRUSZCZYŃSKI MARIUSZ, 
Nowe Proboszczewice (PL)
(73) KALINOWSKI SŁAWOMIR ZAKŁAD PRODUKCYJNO-
HANDLOWO-USŁUGOWY SŁAWPOL, Bronowo Kmiece (PL)
(54) Wielowarstwowa folia techniczna i jej zastosowanie

(B1) (11) 240862 (41) 2021 06 14 
(51) C01B 15/013 (2006 .01) 
 B01D 1/28 (2006 .01) 
 B01D 3/10 (2006 .01)
(21) 432158 (22) 2019 12 10
(72) OKROJ NATALIA, Kościerzyna (PL); MICHALSKA KAROLINA, 
Bojano (PL); JAKUSZ BARTOSZ, Szymbark (PL)
(73) JAKUSZ SPACETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szymbark (PL)
(54) Sposób zatężania nadtlenku wodoru

(B1) (11) 240871 (41) 2019 07 29 
(51) C01B 21/04 (2006 .01) 
 C01B 21/02 (2006 .01)
(21) 424337 (22) 2018 01 22
(72) KRAJEWSKI ANDRZEJ, Dąbrowa Górnicza (PL)
(73) HAFNER POMAGIER-TRZEBUCHOWSCY SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(54) Urządzenie do pozyskiwania azotu

(B1) (11) 240882 (41) 2020 11 16 
(51) C04B 18/04 (2006 .01) 
 C04B 18/30 (2006 .01) 
 C04B 18/20 (2006 .01) 
 C04B 28/04 (2006 .01) 
 E04B 5/16 (2006 .01)
(21) 429829 (22) 2019 05 02
(72) POLIŃSKI BOGDAN, Dziękonie (PL)

(73) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE RAK-BUD 
RACZKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Księżyno (PL)
(54) Mieszanka betonowa do produkcji systemu lekkich prefabry-
kowanych płyt stropowych

(B1) (11) 240890 (41) 2021 11 08 
(51) C05F 17/10 (2020 .01) 
 C05F 9/04 (2006 .01)
(21) 433800 (22) 2020 05 06
(72) MAZURKIEWICZ JAKUB, Poznań (PL); KUJAWIAK SEBASTIAN, 
Przytocznica (PL); JANCZAK DAMIAN, Poznań (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Sposób kompostowania z funkcjonalnymi odpadami kompo-
stowymi

(B1) (11) 240872 (41) 2021 12 06 
(51) C07D 413/14 (2006 .01) 
 A61K 31/455 (2006 .01) 
 A61K 31/443 (2006 .01) 
 A61K 31/4439 (2006 .01) 
 A61K 31/496 (2006 .01) 
 A61K 31/5395 (2006 .01) 
 A61P 35/00 (2006 .01)
(21) 434141 (22) 2020 05 29
(72) ŚWIĄTEK PIOTR, Pęgów (PL); SACZKO JOLANTA,  
Wrocław (PL); KULBACKA JULITA, Wrocław (PL); REMBIAŁKOWSKA 
NINA, Wrocław (PL); GLOMB TERESA, Wrocław (PL); SZCZUKOWSKI 
ŁUKASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY IM . PIASTÓW ŚLĄSKICH WE 
WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Nowe pochodne 4,6-dimetylo-2-sulfanylopirydyny, sposób 
ich otrzymywania i zastosowanie

(B1) (11) 240860 (41) 2021 08 30 
(51) C08J 3/24 (2006 .01) 
 A61K 47/36 (2006 .01) 
 A61K 35/66 (2015 .01) 
 C12N 11/04 (2006 .01) 
 C12N 11/10 (2006 .01) 
 B09C 1/10 (2006 .01)
(21) 433032 (22) 2020 02 26
(72) DZIONEK ANNA, Wolbrom (PL); WOJCIESZYŃSKA DANUTA, 
Orzesze (PL); GUZIK URSZULA, Katowice (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Sposób otrzymywania nośnika do immobilizacji żywych mi-
kroorganizmów i sposób immobilizacji mikroorganizmów w takim 
nośniku ksantanowym

(B1) (11) 240885 (41) 2021 07 05 
(51) C08L 27/12 (2006 .01) 
 C08L 27/18 (2006 .01) 
 C08L 27/16 (2006 .01) 
 C08L 27/20 (2006 .01) 
 A61L 33/12 (2006 .01) 
 B01D 71/32 (2006 .01) 
 B01D 69/02 (2006 .01)
(21) 436107 (22) 2020 11 27
(72) SWINAREW ANDRZEJ, Mysłowice (PL); GABOR JADWIGA, 
Chorzów (PL); OKŁA HUBERT, Sosnowiec (PL); SKOCZYŃSKI 
SZYMON, Ruda Śląska (PL); TREJNOWSKA EWA, Opole (PL); 
SZPIKOWSKA-SROKA BARBARA, Mysłowice (PL); POPCZYK 
MAGDALENA, Oświęcim (PL); STANULA ARKADIUSZ, Żory (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL); 
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM . JERZEGO KUKUCZKI 
W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Sposób otrzymywania organicznego materiału o właściwo-
ściach porotwórczych, przeciwzapalnych i przeciwkrzepliwych
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(B1) (11) 240886 (41) 2021 07 05 
(51) C08L 27/12 (2006 .01) 
 C08L 27/18 (2006 .01) 
 C08L 27/16 (2006 .01) 
 C08L 27/20 (2006 .01) 
 A61L 33/04 (2006 .01) 
 B01D 71/32 (2006 .01) 
 B01D 69/02 (2006 .01)
(21) 436108 (22) 2020 11 27
(72) SWINAREW ANDRZEJ, Mysłowice (PL); GABOR JADWIGA, 
Chorzów (PL); OKŁA HUBERT, Sosnowiec (PL); SKOCZYŃSKI 
SZYMON, Ruda Śląska (PL); TREJNOWSKA EWA, Opole (PL); 
SZPIKOWSKA-SROKA BARBARA, Mysłowice (PL); POPCZYK 
MAGDALENA, Oświęcim (PL); STANULA ARKADIUSZ, Żory (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL); 
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM . JERZEGO KUKUCZKI 
W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Sposób otrzymywania organicznego materiału o właściwo-
ściach porotwórczych, przeciwzapalnych i przeciwkrzepliwych

(B1) (11) 240887 (41) 2021 07 05 
(51) C08L 27/12 (2006 .01) 
 C08L 27/18 (2006 .01) 
 C08L 27/16 (2006 .01) 
 C08L 27/20 (2006 .01) 
 A61L 33/12 (2006 .01) 
 B01D 71/32 (2006 .01) 
 B01D 69/02 (2006 .01)
(21) 436109 (22) 2020 11 27
(72) SWINAREW ANDRZEJ, Mysłowice (PL); GABOR JADWIGA, 
Chorzów (PL); OKŁA HUBERT, Sosnowiec (PL); SKOCZYŃSKI 
SZYMON, Ruda Śląska (PL); TREJNOWSKA EWA, Opole (PL); 
SZPIKOWSKA-SROKA BARBARA, Mysłowice (PL); POPCZYK 
MAGDALENA, Oświęcim (PL); STANULA ARKADIUSZ, Żory (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL); 
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM . JERZEGO KUKUCZKI 
W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Sposób otrzymywania organicznego materiału o właściwo-
ściach porotwórczych, przeciwzapalnych i przeciwkrzepliwych

(B1) (11) 240881 (41) 2021 05 04 
(51) C09D 11/02 (2014 .01) 
 C09D 11/36 (2014 .01) 
 C09D 127/06 (2006 .01)
(21) 434350 (22) 2018 10 24
(30) 17198090 .7  2017 10 24 EP
(86) 2018 10 24  PCT/EP18/79073
(87) 2019 05 02  WO19/081537
(72) BIERNACKI ARIEL, Warszawa (PL); WÓJCIK PAWEŁ,  
Warszawa (PL); KARPIŃSKI ARKADIUSZ, Warszawa (PL); 
WOJCIECHOWSKA AGATA, Warszawa (PL)
(73) POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKA 
AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Kompozycja atramentowa, dokument zabezpieczony i/lub 
wartościowy, element spersonalizowany oraz sposób wytwarzania 
kompozycji atramentowej

(B1) (11) 240857 (41) 2018 10 08 
(51) C09D 133/06 (2006 .01) 
 C09D 5/14 (2006 .01) 
 C09D 7/12 (2006 .01)
(21) 421235 (22) 2017 04 07
(72) TETERYCZ HELENA, Wrocław (PL)
(73) ŁAZARCZYK MARCIN ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-
USŁUGOWY PAKFOL, Kętrzyn (PL)
(54) Sposób wytwarzania kompatybilnego komponentu o wła-
ściwościach antyseptycznych do lakieru poliamidowego i kompa-

tybilny komponent o właściwościach antyseptycznych do lakieru 
poliamidowego

(B1) (11) 240859 (41) 2018 09 24 
(51) C12C 7/00 (2006 .01) 
 C12C 7/04 (2006 .01) 
 C12C 5/02 (2006 .01) 
 C12C 12/00 (2006 .01) 
 A61K 36/21 (2006 .01) 
 A61K 36/00 (2006 .01) 
 C12C 13/02 (2006 .01) 
 C12C 13/08 (2006 .01)
(21) 420969 (22) 2017 03 23
(72) STACHECKI PIOTR, Kamionki (PL); WZIĄTEK MAREK, 
Przeźmierowo (PL); BRYCKI TOMASZ, Tarnowo Podgórne (PL)
(73) BROWAR ZA MIASTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, 
Rumianek (PL)
(54) Sposób otrzymywania piwa i kocioł do wytwarzania zacieru

(B1) (11) 240867 (41) 2021 08 23 
(51) C22B 1/245 (2006 .01) 
 C22B 1/248 (2006 .01) 
 C21C 5/52 (2006 .01)
(21) 432997 (22) 2020 02 21
(72) GUNIA KRYSTIAN, Gliwice (PL); RACHWALSKI MARIAN,  
Gliwice (PL); GÓRNY PAWEŁ, Pyskowice (PL)
(73) COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA, Poraj (PL)
(54) Kompozyt samoredukujący do wytopu stali w łukowym piecu 
stalowniczym oraz jego zastosowanie

(B1) (11) 240866 (41) 2021 08 30 
(51) C22C 16/00 (2006 .01) 
 C22C 1/04 (2006 .01) 
 B22F 3/12 (2006 .01)
(21) 433029 (22) 2020 02 25
(72) JAWORSKA LUCYNA, Kraków (PL); ONDERKA BOGUSŁAW, 
Kraków (PL); SKRZEKUT TOMASZ, Kraków (PL); NOGA PIOTR, 
Juszyczna (PL); STĘPIEŃ MICHAŁ, Kraków (PL); PODSIADŁO 
MARCIN, Kacice (PL); PANASIUK JUSTYNA, Krasieniec Zakupny (PL); 
ZWOLIŃSKI ADAM, Kobierniki (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM .STANISŁAWA STASZICA 
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania gęstego spieku na osnowie cyrkonu

(B1) (11) 240874 (41) 2019 09 23 
(51) E06B 3/54 (2006 .01) 
 E04F 11/18 (2006 .01) 
 E06B 3/263 (2006 .01)
(21) 424888 (22) 2018 03 14
(72) ADAMCZYK RAFAŁ, Gdynia (PL)
(73) MORAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kartuzy (PL)
(54) Węzeł mocujący zespolone szyby balustradowe

(B1) (11) 240869 (41) 2020 06 01 
(51) E06B 9/42 (2006 .01) 
 A47H 23/01 (2006 .01) 
 E06B 9/56 (2006 .01)
(21) 427912 (22) 2018 11 26
(72) BEDNAREK RYSZARD, Sieradz (PL); KOWALSKI PIOTR, Sieradz (PL)
(73) BEDNAREK ALEKSANDRA PRZEDSIĘBIORSTWO 
PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE KAMA, Sieradz (PL)
(54) Obciążnik zbliżeniowy rolety okiennej

(B1) (11) 240870 (41) 2019 02 11 
(51) E06B 9/72 (2006 .01) 
 E06B 9/15 (2006 .01)
(21) 422458 (22) 2017 08 07
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(72) JĘCZMYK TOMASZ, Nowy Sącz (PL); KASIŃSKI BOGUSŁAW, 
Młynne (PL); LOREK MICHAŁ, Nowy Sącz (PL)
(73) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Nowy Sącz (PL)
(54) Zespół napędowy rolety, zwłaszcza listwowej

(B1) (11) 240884 (41) 2021 06 14 
(51) E21F 3/00 (2006 .01)
(21) 432055 (22) 2019 12 03
(72) SZLĄZAK NIKODEM, Kraków (PL); OBRACAJ DARIUSZ,  
Bielsko-Biała (PL); KORZEC MAREK, Modlnica (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM . STANISŁAWA 
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Instalacja chłodząca dla kopalń podziemnych i sposób chło-
dzenia kopalni

(B1) (11) 240858 (41) 2018 10 22 
(51) F02B 53/00 (2006 .01) 
 F02B 53/02 (2006 .01)
(21) 421261 (22) 2017 04 10
(72) GROBELNY BOGDAN, Szczecin (PL)
(73) GROBELNY BOGDAN, Szczecin (PL)
(54) Mechanizm z obrotowymi łopatkami

(B1) (11) 240868 (41) 2020 04 06 
(51) F02M 27/04 (2006 .01)
(21) 427303 (22) 2018 10 01
(72) SZYMANEK ARKADIUSZ, Częstochowa (PL); SZYMANEK 
PRZEMYSŁAW, Częstochowa (PL); SZYMAŃSKA JOANNA, 
Częstochowa (PL); KNAŚ KRZYSZTOF, Lgota Mała (PL); SZYMANEK 
EWA, Częstochowa (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Urządzenie do aktywacji paliw do silników spalinowych

(B1) (11) 240888 (41) 2019 01 28 
(51) F15B 1/02 (2006 .01) 
 F15B 21/14 (2006 .01)
(21) 426071 (22) 2018 06 26
(72) LESZCZYŃSKI JACEK, Częstochowa (PL); GRYBOŚ DOMINIK, 
Zagórzany (PL); MACHULEC DAWID, Katowice (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM . STANISŁAWA 
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) System i sposób odzysku energii odpadowej gazu sprężonego

(B1) (11) 240864 (41) 2021 12 13 
(51) F16L 5/02 (2006 .01) 
 F16L 5/10 (2006 .01)
(21) 438449 (22) 2021 07 12
(72) ZWIERZYCKI ARTUR, Gliwice (PL)
(73) ZWIERZYCKI ARTUR AZ EXPORT, Gliwice (PL)
(54) Moduł uszczelniający, zwłaszcza do otworów ściennych w po-
mieszczeniach ze środowiskiem wybuchowym

(B1) (11) 240865 (41) 2022 02 14 
(51) F16L 5/02 (2006 .01) 
 F16L 5/10 (2006 .01)
(21) 438934 (22) 2021 09 13
(72) ZWIERZYCKI ARTUR, Gliwice (PL)
(73) ZWIERZYCKI ARTUR AZ EXPORT, Gliwice (PL)
(54) Uszczelnienie przepustowe otworu w  ścianie, zwłaszcza 
uszczelnienie przeciwpożarowe

(B1) (11) 240878 (41) 2021 08 23 
(51) F24F 7/007 (2006 .01) 
 F24F 7/06 (2006 .01) 
 F24F 13/10 (2006 .01) 
 F24F 13/02 (2006 .01)
(62) 426578

(21) 436888 (22) 2018 08 07
(72) BRUZI RENATA, Fabianów (PL); BRUZI KRZYSZTOF, Fabianów (PL)
(73) BRUZI RENATA, Fabianów (PL); BRUZI KRZYSZTOF, Fabianów (PL)
(54) Urządzenie wentylacyjne z rewersyjną kierownicą powietrza 
i system bezkanałowej, rewersyjnej wentylacji obiektów budowlanych

(B1) (11) 240877 (41) 2021 05 31 
(51) F25B 43/00 (2006 .01) 
 F28D 1/04 (2006 .01) 
 F28F 1/40 (2006 .01) 
 F28F 1/42 (2006 .01) 
 F28F 9/02 (2006 .01)
(21) 431863 (22) 2019 11 21
(72) MATUSIAK KAZIMIERA, Katowice (PL)
(73) NORMAX-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(54) Układ chłodniczy ze  szczelinowym separatorem czynnika 
chłodniczego i zespół chłodzenia falownika sprężarki w układzie 
chłodniczym ze szczelinowym separatorem czynnika chłodzącego

(B1) (11) 240873 (41) 2019 01 02 
(51) G01N 21/88 (2006 .01)
(21) 421962 (22) 2017 06 20
(72) WISTUBA ALEKSANDER, Sopot (PL)
(73) DIGITAL CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do optycznej detekcji wad lustrzanej powierzchni 
płaskich obiektów, zwłaszcza wyświetlaczy telefonów komórkowych 
i/lub smartfonów

(B1) (11) 240861 (41) 2017 07 31 
(51) G01R 33/34 (2006 .01) 
 G01R 33/60 (2006 .01) 
 G01N 24/10 (2006 .01)
(21) 415859 (22) 2016 01 20
(72) BARANOWSKI MIKOŁAJ, Poznań (PL); MALINOWSKI PAWEŁ, 
Poznań (PL); CZECHOWSKI TOMASZ, Poznań (PL); SZCZEPANIK 
PIOTR, Pęperzyn (PL); JURGA KAZIMIERZ, Poznań (PL)
(73) NOVILET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(54) Rezonator helikalny o wysokiej dobroci oraz sposób jego do-
pasowania

(B1) (11) 240876 (41) 2020 05 18 
(51) G02B 6/44 (2006 .01)
(21) 427772 (22) 2018 11 15
(72) IZAK PAWEŁ, Tarnów (PL); SOŁTYSIK KAROL, Iwonicz (PL); 
KALISZ BARTŁOMIEJ, Łódź (PL)
(73) FIBRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zaczernie (PL)
(54) Kompaktowa obudowa światłowodowa

(B1) (11) 240889 (41) 2020 03 09 
(51) G09B 23/32 (2006 .01)
(21) 431522 (22) 2019 10 18
(72) FREJ DAMIAN, Bebelno Wieś (PL); JAŚKIEWICZ MAREK, Kielce (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Przegub kolanowy manekina antropometrycznego do testów 
zderzeniowych

(B1) (11) 240856 (41) 2020 12 28 
(51) H05B 45/355 (2020 .01) 
 H05B 33/08 (2020 .01)
(21) 430395 (22) 2019 06 26
(72) KARCZEWSKI ADAM, Mrągowo (PL); FENIK MARCIN, Kętrzyn (PL)
(73) MST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kętrzyn (PL)
(54) Zasilacz LED
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INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW, 
WEDŁUG SYMBOLI MKP

A21D 2/02 (2006 .01) 240880*
A21D 6/00 (2006 .01) 240880*
A21D 13/047 (2017 .01) 240880*
A23L 5/20 (2016 .01) 240880
A23P 30/20 (2016 .01) 240880*
A47H 23/01 (2006 .01) 240869*
A61K 8/02 (2006 .01) 240883
A61K 8/67 (2006 .01) 240883*
A61K 8/46 (2006 .01) 240883*
A61K 8/73 (2006 .01) 240883*
A61K 8/9789 (2017 .01) 240883*
A61K 31/455 (2006 .01) 240872*
A61K 31/443 (2006 .01) 240872*
A61K 31/4439 (2006 .01) 240872*
A61K 31/496 (2006 .01) 240872*
A61K 31/5395 (2006 .01) 240872*
A61K 47/36 (2006 .01) 240860*
A61K 35/66 (2015 .01) 240860*
A61K 36/21 (2006 .01) 240859*
A61K 36/00 (2006 .01) 240859*
A61L 33/12 (2006 .01) 240885*
A61L 33/04 (2006 .01) 240886*
A61L 33/12 (2006 .01) 240887*
A61P 35/00 (2006 .01) 240872*
A61Q 3/02 (2006 .01) 240883*
B01D 53/04 (2006 .01) 240875
B01D 1/28 (2006 .01) 240862*
B01D 3/10 (2006 .01) 240862*
B01D 71/32 (2006 .01) 240885*
B01D 69/02 (2006 .01) 240885*
B01D 71/32 (2006 .01) 240886*
B01D 69/02 (2006 .01) 240886*
B01D 71/32 (2006 .01) 240887*
B01D 69/02 (2006 .01) 240887*
B09C 1/10 (2006 .01) 240860*
B21C 37/16 (2006 .01) 240863*
B21D 19/08 (2006 .01) 240863*
B21D 39/03 (2006 .01) 240863*
B21J 5/02 (2006 .01) 240863
B21J 5/12 (2006 .01) 240863*
B21J 13/00 (2006 .01) 240863*
B21J 13/02 (2006 .01) 240863*
B21K 21/08 (2006 .01) 240863*
B22F 3/12 (2006 .01) 240866*
B32B 27/32 (2006 .01) 240879
B65B 9/08 (2012 .01) 240879*
B65D 65/40 (2006 .01) 240879*
B65D 65/46 (2006 .01) 240879*
C01B 15/013 (2006 .01) 240862
C01B 21/04 (2006 .01) 240871
C01B 21/02 (2006 .01) 240871*
C04B 18/04 (2006 .01) 240882
C04B 18/30 (2006 .01) 240882*
C04B 18/20 (2006 .01) 240882*
C04B 28/04 (2006 .01) 240882*
C05F 17/10 (2020 .01) 240890
C05F 9/04 (2006 .01) 240890*

C07D 413/14 (2006 .01) 240872
C08J 3/24 (2006 .01) 240860
C08L 27/12 (2006 .01) 240885
C08L 27/18 (2006 .01) 240885*
C08L 27/16 (2006 .01) 240885*
C08L 27/20 (2006 .01) 240885*
C08L 27/12 (2006 .01) 240886
C08L 27/18 (2006 .01) 240886*
C08L 27/16 (2006 .01) 240886*
C08L 27/20 (2006 .01) 240886*
C08L 27/12 (2006 .01) 240887
C08L 27/18 (2006 .01) 240887*
C08L 27/16 (2006 .01) 240887*
C08L 27/20 (2006 .01) 240887*
C09D 11/02 (2014 .01) 240881
C09D 11/36 (2014 .01) 240881*
C09D 127/06 (2006 .01) 240881*
C09D 133/06 (2006 .01) 240857
C09D 5/14 (2006 .01) 240857*
C09D 7/12 (2006 .01) 240857*
C12C 7/00 (2006 .01) 240859
C12C 7/04 (2006 .01) 240859*
C12C 5/02 (2006 .01) 240859*
C12C 12/00 (2006 .01) 240859*
C12C 13/02 (2006 .01) 240859*
C12C 13/08 (2006 .01) 240859*
C12N 11/04 (2006 .01) 240860*
C12N 11/10 (2006 .01) 240860*
C21C 5/52 (2006 .01) 240867*
C22B 1/245 (2006 .01) 240867
C22B 1/248 (2006 .01) 240867*
C22C 16/00 (2006 .01) 240866
C22C 1/04 (2006 .01) 240866*
E04B 5/16 (2006 .01) 240882*
E04F 11/18 (2006 .01) 240874*
E06B 3/54 (2006 .01) 240874
E06B 3/263 (2006 .01) 240874*
E06B 9/42 (2006 .01) 240869
E06B 9/56 (2006 .01) 240869*
E06B 9/72 (2006 .01) 240870
E06B 9/15 (2006 .01) 240870*
E21F 3/00 (2006 .01) 240884
F02B 53/00 (2006 .01) 240858
F02B 53/02 (2006 .01) 240858*
F02M 27/04 (2006 .01) 240868
F15B 1/02 (2006 .01) 240888
F15B 21/14 (2006 .01) 240888*
F16L 5/02 (2006 .01) 240864
F16L 5/10 (2006 .01) 240864*
F16L 5/02 (2006 .01) 240865
F16L 5/10 (2006 .01) 240865*
F24F 7/007 (2006 .01) 240878
F24F 7/06 (2006 .01) 240878*
F24F 13/10 (2006 .01) 240878*
F24F 13/02 (2006 .01) 240878*
F25B 43/00 (2006 .01) 240877
F28D 1/04 (2006 .01) 240877*

INDEKS NUMEROWY 
UDZIELONYCH PATENTÓW

240856 H05B 45/355 (2020 .01)
240857 C09D 133/06 (2006 .01)
240858 F02B 53/00 (2006 .01)
240859 C12C 7/00 (2006 .01)
240860 C08J 3/24 (2006 .01)
240861 G01R 33/34 (2006 .01)
240862 C01B 15/013 (2006 .01)
240863 B21J 5/02 (2006 .01)
240864 F16L 5/02 (2006 .01)
240865 F16L 5/02 (2006 .01)
240866 C22C 16/00 (2006 .01)
240867 C22B 1/245 (2006 .01)
240868 F02M 27/04 (2006 .01)
240869 E06B 9/42 (2006 .01)
240870 E06B 9/72 (2006 .01)
240871 C01B 21/04 (2006 .01)
240872 C07D 413/14 (2006 .01)
240873 G01N 21/88 (2006 .01)

240874 E06B 3/54 (2006 .01)
240875 B01D 53/04 (2006 .01)
240876 G02B 6/44 (2006 .01)
240877 F25B 43/00 (2006 .01)
240878 F24F 7/007 (2006 .01)
240879 B32B 27/32 (2006 .01)
240880 A23L 5/20 (2016 .01)
240881 C09D 11/02 (2014 .01)
240882 C04B 18/04 (2006 .01)
240883 A61K 8/02 (2006 .01)
240884 E21F 3/00 (2006 .01)
240885 C08L 27/12 (2006 .01)
240886 C08L 27/12 (2006 .01)
240887 C08L 27/12 (2006 .01)
240888 F15B 1/02 (2006 .01)
240889 G09B 23/32 (2006 .01)
240890 C05F 17/10 (2020 .01)

 Symbol Nr 
 MKP patentu

 1 2

 Symbol Nr 
 MKP patentu

 1 2

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

 1 2  1 2

F28F 1/40 (2006 .01) 240877*
F28F 1/42 (2006 .01) 240877*
F28F 9/02 (2006 .01) 240877*
G01N 21/88 (2006 .01) 240873
G01N 24/10 (2006 .01) 240861*
G01R 33/34 (2006 .01) 240861

G01R 33/60 (2006 .01) 240861*
G02B 6/44 (2006 .01) 240876
G09B 23/32 (2006 .01) 240889
H05B 45/355 (2020 .01) 240856
H05B 33/08 (2020 .01) 240856*

 Nr Symbol 
 patentu MKP

 Nr Symbol 
 patentu MKP

DECYZJE STWIERDZAJĄCE WYGAŚNIĘCIE DECYZJI  
O UDZIELENIU PRAWA

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

(A1) (21) 411246 17/2016
(A1) (21) 412733 26/2016
(A1) (21) 412989 02/2017
(A1) (21) 413307 03/2017
(A1) (21) 417707 01/2018
(A1) (21) 417766 01/2018
(A1) (21) 418809 07/2018
(A1) (21) 422276 03/2019
(A1) (21) 422767 06/2019
(A1) (21) 423976 14/2019

(A1) (21) 424655 18/2019
(A1) (21) 425125 21/2019
(A1) (21) 425271 22/2019
(A1) (21) 425556 24/2019
(A1) (21) 425960 01/2020
(A1) (21) 427874 12/2020
(A1) (21) 428584 16/2020
(A1) (21) 429430 21/2020
(A1) (21) 432727 16/2020

WYGAŚNIĘCIE PRAWA

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

(B1) (11) 227002 2020 10 09 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 227037 2020 12 22 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 227051 2020 01 28 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 227056 2020 11 12 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 227103 2020 12 24 Patent wygasł w całości .
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(B1) (11) 227107 2020 11 14 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 227114 2020 08 21 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 227129 2020 08 05 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 227131 2020 10 08 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 227143 2020 12 24 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 227190 2020 10 10 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 227440 2020 08 27 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 227465 2019 05 13 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 227469 2020 11 09 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 227486 2019 05 26 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 227508 2020 11 14 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 227540 2019 08 18 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 227541 2019 08 18 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 227543 2020 10 26 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 227550 2020 12 11 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 227585 2020 12 30 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 227598 2020 12 14 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 227603 2020 11 21 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 227679 2019 05 28 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 227710 2020 12 17 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 227714 2020 08 04 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 227809 2020 12 09 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 227898 2019 05 16 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 227929 2019 05 27 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 227947 2019 05 08 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 227961 2020 12 18 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 227966 2020 12 18 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 227989 2020 11 28 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 228008 2020 10 13 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 228030 2020 12 20 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 228194 2020 10 16 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 228195 2020 12 15 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 228288 2020 12 21 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 228327 2020 08 03 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 228328 2020 10 20 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 228336 2020 08 28 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 228355 2020 10 15 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 228438 2020 10 09 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 228555 2020 12 10 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 228614 2020 08 26 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 228738 2020 10 08 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 228772 2020 07 16 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 228773 2020 08 01 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 228782 2020 10 23 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 228832 2020 10 20 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 228868 2020 08 13 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 228869 2020 08 14 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 228887 2020 10 26 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 228909 2020 12 10 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 228920 2020 12 22 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 229179 2020 08 28 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 229194 2020 12 09 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 229208 2020 10 25 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 229216 2020 12 11 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 229221 2020 12 09 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 229279 2020 12 04 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 229313 2020 10 28 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 229343 2020 12 20 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 229379 2020 08 31 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 229437 2020 10 10 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 229496 2020 08 03 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 229500 2020 08 01 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 229526 2020 08 04 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 229583 2020 12 13 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 229675 2020 08 21 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 229694 2020 12 01 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 229734 2020 08 10 Patent wygasł w całości .

(B1) (11) 229800 2020 12 11 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 229808 2020 08 25 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 229809 2020 12 30 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 229911 2020 08 04 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 229915 2020 08 12 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 229963 2020 12 19 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 229968 2020 10 25 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 229983 2020 08 30 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 230020 2020 08 08 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 230115 2020 12 08 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 230145 2020 10 04 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 230235 2020 10 27 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 230236 2020 10 27 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 230237 2020 10 27 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 230238 2020 10 27 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 230283 2020 08 09 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 230333 2020 10 30 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 230428 2020 10 17 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 230464 2020 10 28 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 230557 2020 12 06 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 230593 2020 12 20 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 230632 2020 10 03 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 230701 2020 08 28 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 230865 2020 10 06 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 230897 2020 10 24 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 230902 2020 12 27 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 230903 2020 12 27 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 230922 2020 12 30 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 230960 2020 12 20 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 230976 2020 12 09 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231096 2020 08 25 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231113 2020 10 27 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231119 2020 10 10 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231140 2020 08 01 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231176 2020 12 19 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231199 2020 10 24 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231224 2020 10 14 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231239 2020 08 06 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231355 2020 10 22 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231378 2020 08 01 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231424 2020 10 28 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231426 2020 12 28 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231478 2020 08 22 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231546 2020 10 19 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231550 2020 12 08 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231555 2020 10 14 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231565 2020 12 21 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231582 2020 10 28 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231743 2020 10 23 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231776 2020 12 20 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231877 2020 08 07 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231939 2020 10 26 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231953 2020 08 30 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231957 2020 10 11 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231973 2020 08 21 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232021 2020 08 22 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232047 2020 09 26 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232065 2020 10 13 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232117 2020 08 06 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232118 2020 10 29 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232119 2020 10 29 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232159 2020 08 10 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232221 2020 08 03 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232294 2020 12 15 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232295 2020 12 15 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232363 2020 12 08 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232364 2020 12 08 Patent wygasł w całości .
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(B1) (11) 232469 2020 10 15 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232525 2020 12 30 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232551 2020 08 20 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232591 2020 08 05 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232606 2020 12 23 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232647 2020 10 18 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232652 2020 12 18 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232653 2020 12 18 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232721 2020 12 07 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232722 2020 12 07 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232723 2020 12 07 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232724 2020 12 07 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232735 2020 08 25 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232738 2020 12 22 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232752 2020 12 13 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232753 2020 12 23 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232757 2020 10 28 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232773 2020 08 06 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232884 2020 10 14 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232920 2020 08 16 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232956 2020 08 23 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232967 2020 12 23 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232987 2020 12 04 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232988 2020 12 04 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232989 2020 12 04 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232990 2020 12 04 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232991 2020 12 04 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233016 2020 08 29 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233021 2020 10 06 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233059 2020 10 05 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233060 2020 08 25 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233104 2020 08 19 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233129 2020 08 18 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233135 2020 10 16 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233138 2020 10 26 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233150 2020 12 23 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233182 2020 12 15 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233206 2020 10 06 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233235 2020 08 29 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233279 2020 12 30 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233336 2020 10 26 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233387 2020 10 13 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233388 2020 10 13 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233404 2020 12 05 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233405 2020 12 05 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233486 2020 10 30 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233531 2020 08 16 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233535 2020 12 16 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233540 2020 08 12 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233584 2020 10 09 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233600 2020 10 03 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233608 2020 12 27 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233640 2020 08 21 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233641 2020 08 21 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233692 2020 12 31 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233702 2020 08 02 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233722 2020 08 31 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233730 2020 12 14 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233735 2020 12 29 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233753 2020 12 10 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233810 2020 12 03 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233811 2020 12 11 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233830 2020 12 19 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233868 2020 12 29 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233872 2020 12 23 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233930 2020 12 11 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233932 2020 12 19 Patent wygasł w całości .

(B1) (11) 233936 2020 12 27 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233945 2020 10 17 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233953 2020 10 03 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233954 2020 12 11 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233955 2020 12 15 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233980 2020 12 27 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233983 2020 12 06 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234047 2020 10 07 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234082 2020 12 08 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234101 2020 12 30 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234116 2020 12 21 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234140 2020 12 29 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234141 2020 12 29 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234189 2020 12 01 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234190 2020 12 01 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234206 2020 12 13 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234283 2020 12 05 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234286 2020 12 05 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234288 2020 12 05 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234289 2020 12 05 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234291 2020 12 14 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234356 2020 12 19 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234394 2020 08 27 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234399 2020 12 18 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234453 2020 12 04 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234455 2020 12 27 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234456 2020 12 27 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234457 2020 12 27 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234458 2020 12 27 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234459 2020 12 27 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234593 2020 10 11 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234748 2020 10 03 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234752 2020 10 25 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234798 2020 10 02 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234831 2020 08 10 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234832 2020 08 10 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234855 2020 12 12 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 235004 2020 12 05 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 235005 2020 12 05 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 235040 2020 12 23 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 235319 2020 12 30 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 235353 2020 12 20 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 235363 2020 12 07 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 235405 2020 12 29 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 235560 2020 12 01 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 235716 2020 10 04 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 235717 2020 10 04 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 235718 2020 10 04 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 235741 2020 10 26 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 235929 2020 12 30 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 235930 2020 12 30 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 236084 2020 10 05 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 236326 2020 08 17 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 236327 2020 08 21 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 236434 2020 08 16 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 236436 2020 08 16 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 236437 2020 08 16 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 236438 2020 08 16 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 236447 2020 12 14 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 236825 2020 10 03 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 236995 2020 10 09 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 237116 2020 10 05 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 237577 2020 08 24 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 237588 2020 08 22 Patent wygasł w całości .
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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 03 2022 2022/10 EP 1939259 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 EP 2026963 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 EP 2354410 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 EP 2524221 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 EP 2535905 B1
(T3) (97) 16 03 2022 2022/11 EP 2595485 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 EP 2627456 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 EP 2646064 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 EP 2658542 B1
(T3) (97) 23 03 2022 2022/12 EP 2679244 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 EP 2707208 B1
(T3) (97) 18 05 2022 2022/20 EP 2731713 B1
(T5) (97) 22 03 2017 2017/12 EP 2763905 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 EP 2776369 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 EP 2791160 B1
(T5) (97) 31 01 2018 2018/05 EP 2809182 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 EP 2834209 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 EP 2862566 B1
(T5) (97) 06 03 2019 2019/10 EP 2868318 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 EP 2872145 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 EP 2890728 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 EP 2898978 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 EP 2922554 B1
(T5) (97) 21 02 2018 2018/08 EP 2927017 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 EP 2927551 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 EP 2938489 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 EP 2967959 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 EP 2971401 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 EP 2989954 B1
(T3) (97) 23 03 2022 2022/12 EP 3002525 B1
(T3) (97) 16 02 2022 2022/07 EP 3003285 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 EP 3019008 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 EP 3028600 B1
(T3) (97) 16 03 2022 2022/11 EP 3041810 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 EP 3043712 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 EP 3055803 B1
(T3) (97) 23 03 2022 2022/12 EP 3071046 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 EP 3078489 B1
(T3) (97) 12 08 2020 2020/33 EP 3082997 B1
(T3) (97) 16 02 2022 2022/07 EP 3109926 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 EP 3111282 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 EP 3132495 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 EP 3134478 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 EP 3135854 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 EP 3145786 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 EP 3158372 B1
(T3) (97) 23 03 2022 2022/12 EP 3173564 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 EP 3183970 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 EP 3184453 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 EP 3191993 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3194411 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 EP 3201901 B1
(T3) (97) 16 02 2022 2022/07 EP 3215547 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 EP 3218149 B1

(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 EP 3221264 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 EP 3233108 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 EP 3248450 B1
(T3) (97) 23 03 2022 2022/12 EP 3248487 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 EP 3250186 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 EP 3253554 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3261495 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 EP 3283441 B1
(T3) (97) 13 10 2021 2021/41 EP 3294323 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 EP 3301440 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 EP 3302032 B1
(T3) (97) 16 03 2022 2022/11 EP 3302766 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 EP 3304900 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 EP 3309997 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 EP 3314613 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 EP 3316969 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 EP 3318503 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 EP 3325387 B1
(T3) (97) 13 10 2021 2021/41 EP 3337688 B1
(T3) (97) 13 10 2021 2021/41 EP 3337689 B1
(T3) (97) 23 03 2022 2022/12 EP 3345877 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 EP 3347575 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 EP 3373003 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 EP 3382777 B1
(T3) (97) 23 03 2022 2022/12 EP 3389716 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 EP 3389821 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 EP 3395502 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 EP 3399909 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 EP 3400391 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 EP 3402907 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 EP 3407183 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 EP 3429948 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 EP 3434413 B1
(T3) (97) 16 03 2022 2022/11 EP 3437951 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 EP 3442578 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 EP 3442889 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 EP 3444086 B1
(T3) (97) 16 02 2022 2022/07 EP 3447457 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3448163 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 EP 3449526 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 EP 3449939 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3458899 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 EP 3463351 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 EP 3469611 B1
(T3) (97) 16 03 2022 2022/11 EP 3470145 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 EP 3470397 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 EP 3470574 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 EP 3472293 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 EP 3473155 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 EP 3476399 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 EP 3478310 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 EP 3478446 B1
(T3) (97) 16 02 2022 2022/07 EP 3481740 B1
(T3) (97) 16 02 2022 2022/07 EP 3481942 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 EP 3482674 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 EP 3484855 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 EP 3485073 B1
(T3) (97) 08 09 2021 2021/36 EP 3488377 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3495525 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 EP 3496792 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 EP 3500468 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 EP 3501777 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 EP 3502364 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 EP 3506527 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 EP 3508211 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3509809 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 EP 3509861 B1
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(T3) (97) 23 03 2022 2022/12 EP 3516938 B1
(T3) (97) 16 03 2022 2022/11 EP 3518933 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 EP 3521226 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 EP 3523091 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 EP 3523173 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3529227 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 EP 3531843 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3537029 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 EP 3541993 B1
(T3) (97) 16 02 2022 2022/07 EP 3547889 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 EP 3550234 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 EP 3550571 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 EP 3554209 B1
(T3) (97) 02 02 2022 2022/05 EP 3554621 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 EP 3554650 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 EP 3557255 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3557431 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 EP 3559564 B1
(T3) (97) 16 02 2022 2022/07 EP 3563152 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 EP 3565806 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 EP 3566041 B1
(T3) (97) 16 02 2022 2022/07 EP 3569753 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 EP 3570879 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3573139 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 EP 3574601 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 EP 3577398 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 EP 3584230 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 EP 3585422 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 EP 3587094 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3593359 B1
(T3) (97) 02 02 2022 2022/05 EP 3597459 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 EP 3600771 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 EP 3601139 B1
(T3) (97) 23 03 2022 2022/12 EP 3604683 B1
(T3) (97) 16 03 2022 2022/11 EP 3604719 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 EP 3605216 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 EP 3605616 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 EP 3610857 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3613909 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 EP 3614923 B1
(T3) (97) 16 02 2022 2022/07 EP 3617375 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 EP 3617393 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 EP 3624119 B1
(T3) (97) 23 03 2022 2022/12 EP 3630617 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 EP 3631066 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 EP 3632806 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 EP 3634687 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 EP 3635062 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 EP 3637920 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 EP 3639482 B1
(T3) (97) 16 02 2022 2022/07 EP 3642404 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3643850 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 EP 3645719 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 EP 3649371 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 EP 3649414 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 EP 3649702 B1
(T3) (97) 23 03 2022 2022/12 EP 3651256 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 EP 3653057 B1
(T3) (97) 02 02 2022 2022/05 EP 3653620 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3655254 B1
(T3) (97) 16 02 2022 2022/07 EP 3656373 B1
(T3) (97) 25 08 2021 2021/34 EP 3656925 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 EP 3657790 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 EP 3657791 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 EP 3661410 B1
(T3) (97) 16 02 2022 2022/07 EP 3663689 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 EP 3668272 B1

(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 EP 3668926 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 EP 3671791 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 EP 3677666 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 EP 3684637 B1
(T3) (97) 23 03 2022 2022/12 EP 3684987 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 EP 3688233 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 EP 3694843 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 EP 3696362 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 EP 3700398 B1
(T3) (97) 23 03 2022 2022/12 EP 3701222 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 EP 3702610 B1
(T3) (97) 02 02 2022 2022/05 EP 3708366 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 EP 3708684 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 EP 3710098 B1
(T3) (97) 16 02 2022 2022/07 EP 3710232 B1
(T3) (97) 16 03 2022 2022/11 EP 3710445 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 EP 3717568 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 EP 3717570 B1
(T3) (97) 16 03 2022 2022/11 EP 3717882 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 EP 3719021 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 EP 3719957 B1
(T3) (97) 02 02 2022 2022/05 EP 3720280 B1
(T3) (97) 02 02 2022 2022/05 EP 3723482 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 EP 3724092 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3724640 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 EP 3727005 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 EP 3727832 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 EP 3729740 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 EP 3730263 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 EP 3731944 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 EP 3732221 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 EP 3732308 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 EP 3732401 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 EP 3737620 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 EP 3737626 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 EP 3737791 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 EP 3738896 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 EP 3738985 B1
(T3) (97) 16 03 2022 2022/11 EP 3743086 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3743272 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 EP 3744492 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 EP 3746429 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 EP 3747289 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3748380 B1
(T3) (97) 16 03 2022 2022/11 EP 3749158 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3750200 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 EP 3752012 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 EP 3754773 B1
(T3) (97) 16 02 2022 2022/07 EP 3757292 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 EP 3757480 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 EP 3757968 B1
(T3) (97) 16 03 2022 2022/11 EP 3758990 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 EP 3760828 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 EP 3762955 B1
(T3) (97) 16 03 2022 2022/11 EP 3763176 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 EP 3765182 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 EP 3768653 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 EP 3769635 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 EP 3769930 B1
(T4) (97) 22 12 2021 2021/51 EP 3772969 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 EP 3774485 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 EP 3774548 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 EP 3774574 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 EP 3775459 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 EP 3775699 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 EP 3775724 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 EP 3777739 B1
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(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 EP 3779045 B1
(T3) (97) 16 02 2022 2022/07 EP 3780606 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 EP 3781407 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 EP 3782711 B1
(T3) (97) 16 02 2022 2022/07 EP 3789449 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 EP 3790927 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 EP 3791932 B1
(T3) (97) 02 02 2022 2022/05 EP 3794238 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 EP 3814139 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 EP 3815506 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 EP 3818204 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 EP 3818205 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 EP 3821138 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3823129 B1
(T3) (97) 16 02 2022 2022/07 EP 3823468 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 EP 3835660 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 EP 3840859 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 EP 3846628 B1
(T3) (97) 02 02 2022 2022/05 EP 3848690 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 EP 3856473 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 EP 3860394 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 EP 3865384 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 EP 3869107 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 EP 3869994 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 EP 3873760 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 EP 3875634 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 EP 3880473 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 EP 3880513 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 EP 3896774 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 EP 3906133 B1

WYGAŚNIĘCIE PRAWA

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

(T3) (11) 1636450 2020 05 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1636527 2020 05 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1636783 2020 05 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1639144 2020 05 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1701269 2020 05 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1719851 2020 05 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1721502 2020 05 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1730320 2020 03 31 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1731673 2020 05 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1734224 2020 05 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1741455 2020 05 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1743079 2020 05 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1744899 2020 05 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1745123 2020 05 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1748791 2020 05 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1749551 2020 05 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1750667 2020 05 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1751175 2020 05 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1753725 2020 05 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1753797 2020 05 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1755386 2020 05 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1755891 2020 05 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1757595 2020 05 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1758675 2020 05 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1761717 2020 05 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1761903 2020 05 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1765934 2020 05 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1771625 2020 05 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1772113 2020 05 25 Patent wygasł w całości .

(T3) (11) 1772182 2020 05 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1850274 2020 05 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1852172 2020 05 01 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1855056 2020 05 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1855490 2020 05 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1856976 2020 05 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1857506 2020 05 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1857507 2020 05 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1857750 2020 05 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1859752 2020 05 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1862213 2020 05 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1870409 2020 04 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1877171 2020 05 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1877522 2020 05 01 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1877876 2020 05 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1879996 2020 05 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1883684 2020 05 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1883731 2020 05 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1885382 2020 05 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1885476 2020 05 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1885635 2020 05 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1885982 2020 05 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1886056 2020 05 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1886169 2020 05 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1886390 2020 05 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1888354 2020 05 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1888732 2020 05 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1890823 2020 05 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1891191 2020 05 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1891838 2020 05 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1898810 2020 05 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1956896 2019 11 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1962644 2020 05 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1963541 2020 05 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1964852 2019 12 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1989953 2020 05 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1990032 2020 05 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1990199 2020 05 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1990355 2020 05 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1990493 2020 05 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1995530 2020 05 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1997481 2020 05 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1997956 2020 05 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1997989 2020 05 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1999984 2020 03 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2000551 2020 05 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2007237 2020 04 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2008655 2020 04 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2009378 2020 05 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2020044 2020 05 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2020068 2020 05 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2020074 2020 05 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2020915 2020 05 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2020923 2020 05 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2021698 2020 05 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2022293 2020 05 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2023812 2020 05 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2024148 2020 05 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2024178 2020 05 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2024375 2020 05 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2024606 2020 05 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2026897 2020 05 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2027158 2020 05 01 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2029222 2020 05 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2029263 2020 05 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2029725 2020 05 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2030981 2020 05 09 Patent wygasł w całości .



14 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 25/2022

(T3) (11) 2031126 2020 03 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2032134 2020 05 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2035287 2020 05 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2059451 2020 05 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2105557 2019 03 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2116167 2020 05 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2119615 2020 05 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2119735 2020 05 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2119863 2020 05 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2121972 2019 12 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2123341 2020 05 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2124556 2019 10 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2125871 2020 01 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2127844 2020 05 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2130634 2020 05 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2130887 2020 05 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2131373 2020 05 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2142968 2020 04 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2143779 2020 04 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2150653 2020 04 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2152544 2020 04 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2152666 2019 05 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2161769 2020 04 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2182519 2020 04 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2182520 2020 04 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2183344 2019 07 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2197626 2019 09 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2204383 2020 04 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2207181 2020 04 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2207182 2020 04 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2207183 2020 04 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2241458 2020 04 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2243516 2020 04 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2250159 2020 03 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2252543 2020 01 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2265589 2019 03 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2268433 2020 04 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2268881 2020 04 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2273961 2020 04 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2274032 2020 04 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2274152 2020 04 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2274168 2020 04 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2276395 2019 04 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2285321 2020 05 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2285453 2020 05 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2285916 2020 05 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2286429 2020 05 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2288668 2020 05 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2292980 2020 05 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2294146 2020 05 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2294198 2020 05 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2294242 2020 05 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2296920 2020 05 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2296995 2020 05 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2297601 2020 05 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2297640 2020 05 01 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2300452 2020 05 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2300904 2020 05 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2303369 2020 05 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2303791 2020 05 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2303972 2020 05 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2304185 2020 05 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2316419 2020 05 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2322061 2020 05 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2325248 2019 11 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2326288 2020 05 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2349293 2019 10 16 Patent wygasł w całości .

(T3) (11) 2354218 2020 05 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2361928 2020 05 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2384808 2020 05 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2384901 2020 05 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2384948 2020 05 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2384959 2020 05 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2385014 2020 05 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2385210 2020 05 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2385570 2020 05 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2389923 2020 05 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2390155 2020 05 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2390284 2019 05 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2390517 2020 05 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2390518 2020 05 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2392335 2020 05 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2392336 2020 05 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2392337 2020 05 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2392756 2020 05 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2398032 2020 05 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2398170 2020 05 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2401325 2020 05 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2410023 2019 07 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2419587 2019 04 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2424483 2020 05 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2425237 2020 05 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2425814 2019 09 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2427065 2020 05 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2427066 2020 05 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2427067 2020 05 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2427177 2020 05 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2427441 2020 05 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2427449 2020 05 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2427620 2020 05 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2427621 2020 05 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2427747 2020 05 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2429762 2020 05 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2432508 2020 05 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2433361 2020 05 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2433481 2019 08 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2434271 2020 05 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2435026 2020 05 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2435188 2020 05 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2435232 2020 05 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2442811 2019 06 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2470182 2019 08 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2470679 2019 11 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2481821 2020 01 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2498740 2019 11 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2507049 2019 12 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2510813 2020 01 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2514462 2020 05 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2514464 2020 05 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2514465 2020 05 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2514466 2020 05 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2514467 2020 05 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2514468 2020 05 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2515960 2019 12 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2517700 2020 04 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2517837 2020 04 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2518402 2020 04 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2519332 2019 12 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2520682 2020 05 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2533604 2020 04 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2536460 2020 04 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2542327 2020 04 01 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2548358 2020 04 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2549897 2020 03 23 Patent wygasł w całości .
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(T3) (11) 2555662 2020 04 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2556196 2020 04 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2556297 2020 04 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2557932 2020 04 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2557981 2020 04 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2558217 2020 04 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2558457 2020 04 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2559709 2020 04 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2560521 2020 04 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2560926 2020 04 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2560927 2020 04 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2560972 2020 04 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2561362 2020 04 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2561504 2020 04 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2563310 2020 04 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2563852 2020 04 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2563889 2020 04 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2563940 2020 04 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2563962 2020 04 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2563971 2020 04 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2564202 2020 04 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2565182 2020 04 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2566579 2020 04 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2566822 2020 04 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2567013 2020 04 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2578889 2020 05 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2580007 2020 05 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2581184 2020 05 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2582734 2020 05 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2585510 2020 05 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2591417 2020 05 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2594714 2020 05 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2595888 2020 05 23 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) 2271212 A . Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, India-
napolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience 
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2334187 A . Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, India-
napolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience 
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2409107 A . Wykreślono: Watson, Michael, Southend 
on Sea, Wielka Brytania Wpisano: Tube Tech International Ltd ., Ray-
leigh, Wielka Brytania

(11) 2575448 A . Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, India-
napolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience 
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2615921 A . Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, India-
napolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience 
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2727286 A . Wykreślono: Thomson Licensing, Issy-les-
-Moulineaux, Francja Wpisano: InterDigital CE Patent Holdings, 
SAS, Paryż, Francja

(11) 2704561 A . Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, India-
napolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience 
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2801191 A . Wykreślono: Thomson Licensing, Issy-les-
-Moulineaux, Francja Wpisano: InterDigital VC Holdings, Inc ., Wil-
mington, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2797932 A . Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, India-
napolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience 
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2931600 A . Wykreślono: Rolls-Royce Oy Ab, Rauma, Fin-
landia Wpisano: Kongsberg Maritime Finland Oy, Rauma, Finlandia

(11) 2932480 A . Wykreślono: Oberthur Fiduciaire SAS, Paris, 
Francja Wpisano: Oberthur Fiduciaire SAS, Paris, Francja

(11) 2908645 A . Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, India-
napolis, Stany Zjednoczone Ameryki; Akzo Nobel Surface Chemi-
stry LLC, Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Akzo No-
bel Surface Chemistry LLC, Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki; 
Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2938191 A . Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, India-
napolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience 
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 3137312 A . Wykreślono: Oberthur Fiduciaire SAS, Paris, 
Francja Wpisano: Oberthur Fiduciaire SAS, Paris, Francja

(11) 3189189 A . Wykreślono: Oberthur Fiduciaire SAS, Paris, 
Francja Wpisano: Oberthur Fiduciaire SAS, Paris, Francja

(11) 3240773 A . Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, India-
napolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience 
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 3059078 A . Wykreślono: Roither Maschinenbau Gesel-
lschaft m .b .H ., Seewalchen am Attersee, Austria Wpisano: RHVV 
GmbH, Seewalchen am Atterse, Austria

(11) 3397058 A . Wykreślono: Dow Agrosciences LLC, India-
napolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience 
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 3249525 A . Wykreślono: Thomson Licensing, Issy-les-
-Moulineaux, Francja Wpisano: InterDigital CE Patent Holdings, 
SAS, Paryż, Francja
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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 72 605 do nr 72 610)

(Y1) (11) 72605 (41) 2017 10 09 
(51) B60L 1/00 (2006 .01)
(21) 126225 (22) 2017 04 04
(30) 3453  2016 04 04 BG
(72) YONCHEV EMIL EMILOV, Septemvri (BG)
(73) KOLOWAG AD, Septemvri (BG)
(54) Wagon kolejowy do transportu kontenerów, cystern, przyczep 
oraz naczep

(Y1) (11) 72610 (41) 2021 11 08 
(51) E03B 3/03 (2006 .01)
(21) 129182 (22) 2020 05 05
(72) WILCZEWSKI EDWARD, Bydgoszcz (PL); WILCZEWSKI ŁUKASZ, 
Bydgoszcz (PL); JÓZEFOWICZ MATEUSZ, Toruń (PL)
(73) POLITECHNIKA BYDGOSKA IM . JANA I JĘDRZEJA 
ŚNIADECKICH, Bydgoszcz (PL)
(54) Zbiornik do gromadzenia wody opadowej z manometrycznym 
wskaźnikiem poziomu wody

(Y1) (11) 72608 (41) 2021 08 30 
(51) E04F 21/04 (2006 .01) 
 E04F 19/02 (2006 .01) 
 E04G 21/18 (2006 .01)
(21) 128995 (22) 2020 02 28

(72) JASTRZĘBSKI PRZEMYSŁAW, Warszawa (PL)
(73) BELLA PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
(54) Zaślepka do profilu do boniowania

(Y1) (11) 72609 (41) 2022 01 17 
(51) F16C 33/78 (2006 .01) 
 F16J 15/36 (2006 .01)
(21) 129470 (22) 2020 09 11
(72) ZYCH PAWEŁ, Gdańsk (PL); ŻYWICA GRZEGORZ,  
Różyny (PL)
(73) INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM . ROBERTA 
SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Gdańsk (PL)
(54) Element napinająco – dławiący łożyska

(Y1) (11) 72607 (41) 2021 08 09 
(51) F21V 35/00 (2006 .01) 
 F21V 37/00 (2006 .01) 
 F21L 19/00 (2006 .01) 
 A47G 33/00 (2006 .01)
(21) 128934 (22) 2020 02 07
(72) DĄBROWSKI TOMASZ, Brańsk (PL)
(73) ZAJĄCZKOWSKI ANDRZEJ FH KANDEL, Warszawa (PL)
(54) Uchwyt wkładu do znicza nagrobkowego

(Y1) (11) 72606 (41) 2019 10 07 
(51) H01F 17/06 (2006 .01) 
 H01F 27/28 (2006 .01)
(21) 127932 (22) 2017 03 31
(30) 102016107818 .2  2016 04 27 DE
(86) 2017 03 31  PCT/EP17/57730
(87) 2017 11 02  WO17/186453
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INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH, 
WEDŁUG SYMBOLI MKP

A47G 33/00 (2006 .01) 72607*
B60L 1/00 (2006 .01) 72605
E03B 3/03 (2006 .01) 72610
E04F 21/04 (2006 .01) 72608
E04F 19/02 (2006 .01) 72608*
E04G 21/18 (2006 .01) 72608*
F16C 33/78 (2006 .01) 72609

F16J 15/36 (2006 .01) 72609*
F21L 19/00 (2006 .01) 72607*
F21V 35/00 (2006 .01) 72607
F21V 37/00 (2006 .01) 72607*
H01F 17/06 (2006 .01) 72606
H01F 27/28 (2006 .01) 72606*

INDEKS NUMEROWY 
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH

72605 B60L 1/00 (2006 .01)
72606 H01F 17/06 (2006 .01)
72607 F21V 35/00 (2006 .01)

72608 E04F 21/04 (2006 .01)
72609 F16C 33/78 (2006 .01)
72610 E03B 3/03 (2006 .01)

(72) WALCZAK MARIUSZ, Kraków (PL); GWADERA MARIUSZ, 
Kraków (PL); HACHLOWSKI JAKUB, Skawina (PL); ZAJĄC TOMASZ, 
Karniowice (PL)
(73) SMA SOLAR TECHNOLOGY AG, Niestetal (DE)
(54) Zestaw dławiący z wkładką

 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

WYGAŚNIĘCIE PRAWA

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

(Y1) (11) 67045 2019 06 14 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 67046 2019 06 14 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 67052 2019 08 02 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 67059 2019 10 24 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 67060 2019 10 24 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 67064 2019 11 21 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 67066 2019 11 28 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 67070 2019 12 08 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 67072 2019 12 22 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 67377 2019 11 09 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 67418 2019 06 10 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 67420 2019 08 18 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 67464 2019 11 17 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 67465 2019 12 09 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 67503 2019 03 31 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 67657 2019 11 03 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 67869 2019 10 14 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 68043 2019 03 25 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 68088 2019 07 07 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 68196 2019 11 24 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 68693 2019 05 22 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 68696 2019 05 30 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 68834 2019 07 23 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 69016 2019 12 18 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 69081 2019 11 26 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 69587 2019 06 20 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 69840 2019 04 21 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 69979 2019 04 18 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 70042 2019 04 25 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 70052 2019 06 09 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 70239 2019 07 11 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 70265 2019 09 27 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 70267 2019 10 14 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 70294 2019 08 22 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 70306 2019 09 30 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 70825 2020 04 27 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 71269 2016 10 14 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 71460 2018 09 10 Prawo wygasło w całości .
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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 27 990 do nr 28 018)

(51) 26-02 (11) 27990 (22) 2021 12 22 (21) 30395
(73) PECA DAMIAN IMPAKT, Częstochowa (PL)
(72) PALIMĄKA KAMIL, PECA DAMIAN
(54) Znicz/lampion
(55) 

(51) 26-02 (11) 27991 (22) 2021 12 22 (21) 30396
(73) PECA DAMIAN IMPAKT, Częstochowa (PL)
(72) PALIMĄKA KAMIL, PECA DAMIAN
(54) Znicz/lampion
(55) 

(51) 26-01 (11) 27992 (22) 2021 12 22 (21) 30397
(73) PECA DAMIAN IMPAKT, Częstochowa (PL)
(72) PALIMĄKA KAMIL, PECA DAMIAN
(54) Znicz/lampion
(55) 

(51) 26-01 (11) 27993 (22) 2021 12 22 (21) 30398
(73) PECA DAMIAN IMPAKT, Częstochowa (PL)
(72) PALIMĄKA KAMIL, PECA DAMIAN
(54) Ozdoba znicza nagrobnego
(55) 

(51) 26-01 (11) 27994 (22) 2021 12 22 (21) 30399
(73) PECA DAMIAN IMPAKT, Częstochowa (PL)
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(72) PALIMĄKA KAMIL, PECA DAMIAN
(54) Ozdoba znicza nagrobnego
(55) 

(51) 26-01 (11) 27995 (22) 2021 12 22 (21) 30401
(73) PECA DAMIAN IMPAKT, Częstochowa (PL)
(72) PALIMĄKA KAMIL, PECA DAMIAN
(54) Ozdoba znicza nagrobnego
(55) 

(51) 26-01 (11) 27996 (22) 2021 12 22 (21) 30402
(73) PECA DAMIAN IMPAKT, Częstochowa (PL)
(72) PALIMĄKA KAMIL, PECA DAMIAN
(54) Ozdoba znicza nagrobnego
(55) 

(51) 26-01 (11) 27997 (22) 2021 12 22 (21) 30403
(73) PECA DAMIAN IMPAKT, Częstochowa (PL)
(72) PALIMĄKA KAMIL, PECA DAMIAN
(54) Ozdoba znicza nagrobnego
(55) 

(51) 19-08 (11) 27998 (22) 2022 03 15 (21) 30633
(73) KRAJANOWSKI TOMASZ DATIX, Ostrołęka (PL);
DORCZUK JAROSŁAW BEST FOODS, Kraków (PL)
(72) SOJKA DARIUSZ
(54) Etykieta
(55) 

(51) 26-01 (11) 27999 (22) 2022 03 04 (21) 30606
(73) CORTINA POLAND GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(72) JENDRYSIK WOJCIECH
(54) Klosz znicza elektrycznego
(55) 

(51) 26-01 (11) 28000 (22) 2022 01 28 (21) 30487
(73) MAŃKA GRAŻYNA P .P .H .U GRAŻYNA, Częstochowa (PL)
(72) MAŃKA GRAŻYNA
(54) Znicz nagrobny
(55) 
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(51) 30-02 (11) 28001 (22) 2022 02 15 (21) 30537
(73) WÓJCIK MATEUSZ KONRAD, Zbąszynek (PL)
(72) WÓJCIK MATEUSZ KONRAD
(54) Budka dla owadów
(55) 

(51) 25-99 (11) 28002 (22) 2022 02 26 (21) 30592
(73) PATER FIRMA A .E . DANILUK SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
(72) JADCZAK MICHAŁ ŁUKASZ
(54) Kształtowy element betonowy
(55) 

(51) 19-08 (11) 28003 (22) 2022 03 03 (21) 30601
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO 
USŁUGOWE SPECJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(72) STRĄG RENATA
(54) Etykieta opakowania produktu spożywczego
(55) 

(51) 19-08 (11) 28004 (22) 2022 03 03 (21) 30602
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO 
USŁUGOWE SPECJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(72) CZARNY PAWEŁ

(54) Etykieta opakowania produktu spożywczego
(55) 

(51) 09-03 (11) 28005 (22) 2021 10 19 (21) 30228
(73) KOBA MICHAŁ, Łódź (PL)
(72) KOBA MICHAŁ
(54) Pojemnik
(55) 

(51) 26-01 (11) 28006 (22) 2021 12 22 (21) 30400
(73) PECA DAMIAN IMPAKT, Częstochowa (PL)
(72) PALIMĄKA KAMIL, PECA DAMIAN
(54) Ozdoba znicza nagrobnego
(55) 

(51) 06-09 (11) 28007 (22) 2022 03 16 (21) 30636
(73) WYSOCZAŃSKA AGNIESZKA, IMIOŁCZYK BARBARA, 
IMIOŁCZYK-CZURCZAK KAROLINA PRZEDSIĘBIORSTWO 
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE DOMAREX SPÓŁKA 
CYWILNA, Częstochowa (PL)
(72) IMIOŁCZYK BARBARA
(54) Poduszka
(55) 
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(51) 19-08 (11) 28008 (22) 2022 03 15 (21) 30630
(73) PROFI SPÓŁKA AKCYJNA, Grabów nad Prosną (PL)
(72) TUREK KRZYSZTOF
(54) Etykieta
(55) 

(51) 23-03 (11) 28009 (22) 2022 03 21 (21) 30649
(73) FYDA ANDRZEJ FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA INS 
TERM, Jankowa (PL)
(72) FYDA ANDRZEJ
(54) Grzejnik
(55) 

(51) 02-04 (11) 28010 (22) 2022 02 08 (21) 30505
(73) BATRU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Wólka Kosowska (PL)
(72) HUA ZHU XIAO
(54) Śniegowce
(55) 

(51) 25-01 (11) 28011 (22) 2022 03 11 (21) 30614
(73) GREINPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krasne (PL)
(72) BETLEJA GRZEGORZ, MUCHA PAWEŁ, POGORZELEC PAWEŁ

(54) Panele dekoracyjne dla budownictwa
(55) 

(51) 25-01 (11) 28012 (22) 2022 03 11 (21) 30615
(73) GREINPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krasne (PL)
(72) BETLEJA GRZEGORZ, ZIELIŃSKI ŁUKASZ
(54) Panele dekoracyjne dla budownictwa
(55) 

(51) 25-01 (11) 28013 (22) 2022 03 11 (21) 30616
(73) GREINPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krasne (PL)
(72) BETLEJA GRZEGORZ, POGORZELEC PAWEŁ
(54) Panele dekoracyjne dla budownictwa
(55) 

(51) 25-01 (11) 28014 (22) 2022 03 11 (21) 30617
(73) GREINPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krasne (PL)
(72) BETLEJA GRZEGORZ, POGORZELEC PAWEŁ
(54) Panele dekoracyjne dla budownictwa
(55) 

(51) 25-01 (11) 28015 (22) 2022 03 18 (21) 30638
(73) KĄCIK JERZY FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-
USŁUGOWA LIGNUM II, Radziszów (PL)
(72) KĄCIK JERZY
(54) Płyta ścienna
(55) 
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(51) 23-01 (11) 28016 (22) 2022 02 02 (21) 30493
(73) PE-FLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdów (PL)
(72) SIERSZULSKI SZYMON
(54) Kolanko
(55) 

(51) 23-01 (11) 28017 (22) 2022 02 02 (21) 30494
(73) PE-FLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdów (PL)
(72) SIERSZULSKI SZYMON
(54) Rura
(55) 

(51) 23-01 (11) 28018 (22) 2022 02 02 (21) 30495
(73) PE-FLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdów (PL)
(72) SIERSZULSKI SZYMON
(54) Mufa
(55) 

WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE 
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH

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

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

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

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

jestracji

(11) 10033 A . Wykreślono: KONIETZKO ALBRECHT, BAMBERG, 
Niemcy Wpisano: Gako Deutschland GmbH, Scheßlitz, Niemcy

(11) 10599 A . Wykreślono: PROGRESS ECO SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,Do-
brów, Polska 290943225 Wpisano: PROGRESS ECO SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Dobrów, Polska 146269016

(11) 16168 A . Wykreślono: PROGRESS ECO SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,Do-
brów, Polska 290943225 Wpisano:PROGRESS ECO SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Dobrów, Polska 146269016

(11) 16169 A . Wykreślono: PROGRESS ECO SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,Do-
brów, Polska 290943225 Wpisano:PROGRESS ECO SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Dobrów, Polska 146269016

(11) 18844 A . Wykreślono: INTEGRA MALIRZ, ZWIERZYCKI 
SPÓŁKA JAWNA, Gliwice, Polska 271818680 Wpisano:INTEGRA 
KRAUSE, ZWIERZYCKI SPÓŁKA JAWNA, Gliwice, Polska 271818680

(11) 19629 A . Wykreślono: PROGRESS ECO SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,Do-
brów, Polska 290943225 Wpisano:PROGRESS ECO SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Dobrów, Polska 146269016

(11) 21393 A . Wykreślono: MEDOS SPÓŁKA JAWNA MARIAN 
BUŁAWKA, EWA BUŁAWKA, Chełmno, Polska 870568014 Wpisa-
no:MEDOS PAWEŁ BUŁAWKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Chełmno, 
Polska 870568014

(11) 23181 A . Wykreślono: GRANPAK SPÓŁKA JAWNA M . KOR-
CZAK, R . MARCZAK, Bulowice, Polska 852522380 Wpisano:GRAN-
PAK SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Andry-
chów, Polska 852522380

(11) 23763 A . Wykreślono: MEDOS MARIAN BUŁAWKA, EWA 
BUŁAWKA SPÓŁKA JAWNA, Chełmno, Polska 870568014 Wpisa-
no:MEDOS PAWEŁ BUŁAWKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Chełmno, 
Polska 870568014

(11) 24111 A . Wykreślono: MEDOS MARIAN BUŁAWKA, EWA 
BUŁAWKA SPÓŁKA JAWNA, Chełmno, Polska 870568014 Wpisa-
no:MEDOS PAWEŁ BUŁAWKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Chełmno, 
Polska 870568014

(11) 24112 A . Wykreślono: MEDOS MARIAN BUŁAWKA, EWA 
BUŁAWKA SPÓŁKA JAWNA, Chełmno, Polska 870568014 Wpisa-
no:MEDOS PAWEŁ BUŁAWKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Chełmno, 
Polska 870568014

(11) 24113 A . Wykreślono: MEDOS MARIAN BUŁAWKA, EWA 
BUŁAWKA SPÓŁKA JAWNA, Chełmno, Polska 870568014 Wpisa-
no:MEDOS PAWEŁ BUŁAWKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Chełmno, 
Polska 870568014

(11) 25856 A . Wykreślono: ZAKŁAD STOLARSKI JARSTOL, JA-
ROSŁAW LINKA, Perzów, Polska Wpisano:BOŻENA ZIELIŃSKA, Gro-
chowe, Polska KRZYSZTOF ZIELIŃSKI, Grochowe, Polska

(11) 25856 C . Wykreślono: JAROSŁAW LINKA, Perzów, Polska 
Wpisano:BOŻENA ZIELIŃSKA, Grochowe, Polska KRZYSZTOF ZIE-
LIŃSKI, Grochowe, Polska
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D. ZNAKI TOWAROWE

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

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

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

PRAWA OCHRONNE  
NA ZNAKI TOWAROWE

UDZIELONE PRAWA 

(od nr 351 806 do nr 352 104)

(111) 351806 (220) 2021 10 15 (210) 535318
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 08
(732) SAMARZEWSKA-WALCZAK JOANNA PPHU SAMAR, 
Puszczykowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NAUCZALNIA Szkoła Języków Obcych
(540) 

(591) żółty, różowy, niebieski, zielony, ciemnoszary
(531) 02 .09 .17, 27 .05 .01, 29 .01 .15

(510), (511) 41 Doradztwo zawodowe, Dubbing, Informacja o edu-
kacji, Informacja o imprezach rozrywkowych, Informacja o rekreacji, 
Komputerowe przygotowanie materiałów do  publikacji elektro-
nicznej, Kształcenie praktyczne [pokazy], Kursy korespondencyjne, 
Nauczanie indywidualne, Organizowanie balów, Organizowanie 
i  prowadzenie kolokwiów, Organizowanie i  prowadzenie koncer-
tów, Organizowanie i  prowadzenie konferencji, Organizowanie 
i  prowadzenie kongresów, Organizowanie i  prowadzenie semina-
riów, Organizowanie i  prowadzenie sympozjów, Organizowanie 
i  prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie konkursów 
[edukacja lub rozrywka], Organizowanie wystaw w celach kultural-
nych lub edukacyjnych, Planowanie przyjęć [rozrywka], Przedszko-
la, Przekazywanie know-how [szkolenia], Publikowanie książek, 
Publikowanie on-line elektronicznych książek i  czasopism, Publi-
kowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Radiowe programy 
rozrywkowe, Redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), 
Sporządzanie napisów [np . do  filmów], Sprawdziany edukacyjne, 
Tłumaczenia, Usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, Usługi 
parków rozrywki, Usługi przekwalifikowania zawodowego, Usługi 
rozrywkowe, Usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symu-
latorów, Usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], Usługi 
w  zakresie opracowania graficznego, inne niż do  celów reklamo-
wych, Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Usługi w zakresie tłu-
maczeń ustnych .

(111) 351807 (220) 2021 10 18 (210) 535337
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 08
(732) PepsiCo, Inc ., Purchase (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Re .kologia
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(540) 

(591) żółty, granatowy, czerwony
(531) 24 .15 .02, 24 .15 .13, 26 .01 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 40 Usługi recyklingowe, Upcykling w postaci recyklingu 
odpadów, Usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne związane 
z recyklingiem i upcyklingiem odpadów i śmieci, 41 Edukacja, Szko-
lenia w  zakresie programu recyklingu mającego na  celu recykling 
pustych butelek plastikowych .

(111) 351808 (220) 2021 10 18 (210) 535360
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 08
(732) AKADEMIA WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU FUN COLLEGE, 
Stargard Szczeciński (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fun college
(540) 

(531) 27 .05 .01, 02 .09 .08
(510), (511) 41 Nauczanie, Organizacja szkoleń, Rozrywka, Działal-
ność sportowa kulturalna .

(111) 351809 (220) 2021 10 18 (210) 535365
(151) 2022 02 23 (441) 2021 11 08
(732) CONTMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C CONTMAN DOCUMENT INTELLIGENCE
(540) 

(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .11 .03, 26 .11 .07
(510), (511) 9 Programy komputerowe, 16 Drukowane foldery infor-
macyjne, prospekty, broszury, artykuły biurowe, czcionki drukarskie, 
książki, fotografie, czasopisma [periodyki], 35 Doradztwo handlo-
we w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, Reklama, produkcja 
reklam, zarządzanie w działalności handlowej, badanie rynku, usłu-
gi agencji reklamowych, pośrednictwo w  działalności handlowej 
dla osób trzecich, 42 Programowanie komputerów, projektowanie 
systemów komputerowych, analizy systemów komputerowych, 
doradztwo i  konsultacje w  zakresie sprzętu i  oprogramowania 
komputerowego, konwersja danych elektronicznych, konwersja 
danych lub dokumentów na  formę elektroniczną, usługi pomocy 
technicznej związane z  oprogramowaniem komputerowym i  apli-
kacjami, udzielanie porad technicznych związanych ze  sprzętem 
i  oprogramowaniem komputerowym, rozwiązywanie problemów 
z oprogramowaniem komputerowym [pomoc techniczna], hosting, 
oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego, opracowywanie, aktualizacja i  konserwacja sys-
temów oprogramowania komputerowego i  baz danych, tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, wynajmowa-

nie [udostępnianie] zasobów serwerów sieci komputerowych, usługi 
w  zakresie ochrony antywirusowej komputerów, oprogramowanie 
jako usługa [SaaS], instalacje oprogramowania komputerowego, 
konserwacja oprogramowania komputerowego, powielanie opro-
gramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania kom-
puterowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, kon-
figuracja oprogramowania komputerowego, testowanie materiałów .

(111) 351810 (220) 2021 10 18 (210) 535368
(151) 2022 02 23 (441) 2021 11 08
(732) COMP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ESLINE
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .04 .05
(510), (511) 9 Komputerowe stanowisko kasowe .

(111) 351811 (220) 2021 10 20 (210) 535470
(151) 2022 03 09 (441) 2021 11 15
(732) KOWALCZYK WIESŁAWA RELAX IMPORT-EXPORT,  
Bielawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RELAX Lures
(540) 

(591) biały, szary
(531) 21 .03 .15, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 28 Sztuczne przynęty wędkarskie, Zapachowe przynęty 
do łowiectwa i wędkarstwa, Sztuczna przynęta, Ciężarki do wędek, 
Sprzęt wędkarski, Żyłki wędkarskie, Zanęty wędkarskie, Haczyki węd-
karskie, Spławiki wędkarskie, Błystki obrotowe, Kołowrotki wędkar-
skie, Podbieraki dla wędkarzy, Wędki, Wskaźniki brania [sprzęt węd-
karski] .

(111) 351812 (220) 2021 10 21 (210) 535534
(151) 2022 03 14 (441) 2021 11 15
(732) CIOSEK ŁUKASZ, Sztum (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MC BARBER
(540) 

(531) 02 .01 .01, 02 .01 .30, 10 .05 .05
(510), (511) 44 Fryzjerstwo, Usługi fryzjerskie, Fryzjerstwo męskie, 
Usługi salonów fryzjerskich, Usługi salonów fryzjerskich dla kobiet, 
Usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci, Usługi salonu fryzjerskiego dla 
mężczyzn .
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(111) 351813 (220) 2021 10 21 (210) 535536
(151) 2022 03 14 (441) 2021 11 15
(732) TOKARCZYK IRENA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOKIR
(540) 

(591) zielony, biały, czarny
(531) 05 .03 .11, 26 .01 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  wyposaże-
niem domu, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  wyposaże-
niem domu .

(111) 351814 (220) 2021 10 22 (210) 535581
(151) 2022 03 16 (441) 2021 11 29
(732) CHIESI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PORADNIK Smart Mamy
(540) 

(591) czarny, biały, różowy
(531) 29 .01 .08, 29 .01 .06, 29 .01 .01, 29 .01 .13, 27 .05 .01, 02 .03 .23, 
02 .03 .01, 02 .03 .30, 02 .05 .01, 02 .05 .06, 02 .05 .23, 02 .05 .30, 26 .01 .12, 
26 .01 .21, 26 .11 .13
(510), (511) 9 E-booki, Edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, 
Filmy do pobrania, Filmy wideo, Książki audio, Nagrania multimedial-
ne, Pobieralne broszury elektroniczne, Podcasty, Publikacje elektro-
niczne, Videocasty, Mobilne aplikacje, Edukacyjne aplikacje mobilne, 
16 Drukowane materiały edukacyjne, Książki edukacyjne, Materiały 
szkoleniowe i  instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), Papierowe ma-
teriały dydaktyczne, Podręczniki [książki], Poradniki [podręczniki], 
Publikacje promocyjne, Publikacje drukowane, Publikacje edukacyjne, 
Diagramy, Afisze, plakaty, Notatniki [notesy], Terminarze, Drukowane 
materiały szkoleniowe, Drukowane ulotki informacyjne, 35 Reklama 
i usługi reklamowe, Reklamy online, Usługi reklamowe, Usługi rekla-
mowe i marketingowe, Promocja, reklama i marketing stron interne-
towych on-line, Udostępnianie powierzchni reklamowej, Usługi rekla-
mowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, 38 Usługi 
z zakresie technologii informatycznych, w szczególności zapewnianie 
dostępu do  baz danych zawartych w  globalnej sieci komputerowej 
w  celu udzielenia usług informacyjnych i  poradniczych, 41 Publiko-
wanie elektroniczne, Udostępnianie publikacji on-line, Udostępnianie 
publikacji elektronicznych, Usługi edukacyjne i  szkoleniowe, Usługi 
edukacyjne dotyczące zdrowia, Badania edukacyjne, Kursy szkole-
niowe z zakresu zdrowia, Świadczenie usług edukacyjnych w zakresie 
zdrowia, Publikowanie książek, Publikowanie tekstów edukacyjnych, 
Doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), Pu-
blikacja materiałów dostępnych za  pośrednictwem baz danych lub 
Internetu, Organizacja webinariów, Organizowanie i  prowadzenie 
seminariów, Organizowanie seminariów i kongresów o tematyce me-
dycznej, Prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów .

(111) 351815 (220) 2021 10 27 (210) 535714
(151) 2022 03 15 (441) 2021 11 29

(732) SP LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biskupice Podgórne (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SAMWHA POLAND
(540) 

(591) ciemnoniebieski, biały
(531) 26 .01 .02, 26 .01 .04, 26 .01 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Sprzedaż hurtowa: odpadów i złomu, sprzętu elektro-
nicznego i telekomunikacyjnego oraz części do tego sprzętu, Sprze-
daż hurtowa następujących towarów: kondensatory ceramiczne 
wielowarstwowe, jednowarstwowe kondensatory ceramiczne, alu-
miniowe kondensatory elektrolityczne, rdzenie ferrytowe, rdzenie 
magnetyczne (proszkowe), płytki ferrytowe, wzbudniki, warystory, 
kondensatory dużego i  małego napięcia (elementy pasywne), AC-
-DC transformatory, DC-DC transformatory, PoE transformatory, folia 
aluminiowa katodowa, 39 Usługi w zakresie przeprowadzek, Usługi 
magazynowania, przechowywania i  pakowania towarów, Usługi 
w zakresie transportu .

(111) 351816 (220) 2021 11 03 (210) 535980
(151) 2022 03 15 (441) 2021 11 29
(732) GRUSZKIEWICZ JACEK FIRMA VIABUD, Walkowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VIABUD
(510), (511) 19 Betonowe materiały budowlane, Betonowe elementy 
budowlane, Betonowe płyty do nawierzchni drogowych, Budowlane 
elementy z betonu, Gotowe betonowe elementy budowlane, Mate-
riały i elementy budowlane i konstrukcyjne z piasku, kamienia, skał, 
gliny, minerałów i betonu, Piasek do użytku w przygotowywaniu be-
tonu, Płyty betonowe, Masa betonowa prefabrykowana, 37 Budowa 
dróg, Budowa dróg na zamówienie, Budowa fundamentów dróg, Bu-
dowanie dróg kolejowych, Wydobywanie żwiru, Roboty wydobyw-
cze [górnictwo], Zbieranie śmieci [zbiórka odpadów], Wznoszenie 
budynków i  innych konstrukcji, Budowa mostów, Budowa mostów 
na zamówienie, Rozbiórka budynków .

(111) 351817 (220) 2021 11 03 (210) 535981
(151) 2022 03 15 (441) 2021 11 29
(732) GRUSZKIEWICZ JACEK FIRMA VIABUD, Walkowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIABUD
(540) 

(591) żółty, czarny
(531) 26 .11 .06, 26 .11 .11, 26 .11 .12, 06 .07 .01, 26 .02 .01, 26 .02 .16, 
27 .05 .01, 27 .05 .05, 29 .01 .12
(510), (511) 19 Betonowe elementy budowlane, Betonowe materiały 
budowlane, Betonowe płyty do nawierzchni drogowych, Budowlane 
elementy z betonu, Gotowe betonowe elementy budowlane, Mate-
riały i elementy budowlane i konstrukcyjne z piasku, kamienia, skał, 
gliny, minerałów i betonu, Piasek do użytku w przygotowywaniu be-
tonu, Płyty betonowe, Masa betonowa prefabrykowana, 37 Budowa 
dróg, Budowa fundamentów dróg, Budowa dróg na  zamówienie, 
Wydobywanie żwiru, Roboty wydobywcze [górnictwo], Zbieranie 
śmieci [zbiórka odpadów], Wznoszenie budynków i innych konstruk-
cji, Budowa mostów, Budowa mostów na zamówienie, Rozbiórka bu-
dynków .
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(111) 351818 (220) 2021 10 29 (210) 535862
(151) 2022 03 15 (441) 2021 11 29
(732) CZERNIAKOWSKI PAWEŁ, Płońsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Nóżka czy Gruszka Catering Dietetyczny
(540) 

(591) brązowy, biały, zielony, czarny, szary
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 05 .07 .15, 08 .05 .02, 26 .11 .01, 26 .01 .15
(510), (511) 43 Usługi cateringu zewnętrznego, Obsługa gastrono-
miczna z  własnym zapleczem, produktami i  transportem, Obsługa 
gastronomiczna z  własnym zapleczem, produktami i  transportem 
(catering), Usługi restauracyjne .

(111) 351819 (220) 2021 11 02 (210) 535973
(151) 2022 03 15 (441) 2021 11 29
(732) JAMRY MICHAŁ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) mijam
(510), (511) 9 Oprogramowanie związane ze  sztuczną inteligencją 
i nauczaniem maszynowym, 42 Udostępnianie programów kompu-
terowych ze sztuczną inteligencją w sieciach danych .

(111) 351820 (220) 2021 10 20 (210) 535483
(151) 2022 03 16 (441) 2021 11 22
(732) HOŁÓWKO-RUSIN SABINA KRAINA UŚMIECHU, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kraina Uśmiechu
(540) 

(591) niebieski, żółty, różowy, fioletowy, biały, pomarańczowy
(531) 02 .05 .01, 02 .05 .02, 02 .05 .03, 02 .05 .06, 26 .04 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 35 Pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontrak-
tu franczyzowego, Usługi doradztwa biznesowego związane z zakła-
daniem i prowadzeniem franczyz, Wsparcie w dziedzinie zarządza-
nia przedsiębiorstwami działającymi w oparciu o franczyzę, Pomoc 
w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzowego, Za-
rządzanie procesami biznesowymi, Biznesowe usługi doradcze w za-
kresie zarządzania działalnością gospodarczą, Wsparcie w dziedzinie 
zarządzania biznesowego w zakresie franchisingu, Administrowanie 
działalnością gospodarczą w  zakresie franchisingu, Usługi dorad-
cze w zarządzaniu w zakresie franchisingu, Pomoc przy zakładaniu 
przedsiębiorstw w  ramach franchisingu, Pomoc w  zakresie działal-
ności gospodarczej dotycząca franchisingu, 41 Przedszkola, Usługi 
przedszkoli, Edukacja przedszkolna, Usługi szkół, Nauczanie w szko-
łach podstawowych, Nauczanie, Usługi edukacyjne świadczone dla 
dzieci, Usługi świadczone przez placówki oświatowe, Zapewnianie 
edukacji, Organizowanie i  prowadzenie zajęć, Kultura fizyczna, Na-
uczanie chińskich sztuk walki, Nauczanie języków obcych, Nauczanie 
wyrównawcze, Nauczanie wyrównawcze w zakresie języka, Naucza-
nie wyrównawcze w zakresie mowy, Nauka tańca, Nauka tańca dla 
dzieci, Nauka karate, Organizowanie gier edukacyjnych, Organizo-

wanie warsztatów, Prowadzenie treningów sztuk walki, Zajęcia w za-
kresie ćwiczeń fizycznych, Kształcenie ruchowe dla dzieci w  wieku 
przedszkolnym, Zapewnianie wychowania fizycznego, Nauczanie 
w  dziedzinie wychowania fizycznego, Nauczanie języków, Eduka-
cja językowa, Organizacja szkoleń, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia 
nauczycieli, Zapewnianie szkoleń online, Usługi nauki na odległość 
świadczone online, Usługi w  zakresie edukacji muzycznej, Zapew-
nianie zajęć kulturalnych, Organizowanie zajęć rekreacyjnych, Za-
pewnianie zajęć rekreacyjnych, Zajęcia ze  śpiewu, Trening rozwoju 
osobistego, Usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności in-
telektualnej dzieci, Usługi nauczania w zakresie metod pedagogicz-
nych, Przekazywanie wiedzy biznesowej i know-how [szkolenie], 44 
Usługi psychologów, Usługi terapeutyczne, Usługi psychoterapeuty, 
Usługi diagnozy psychologicznej, Opieka psychologiczna, Przepro-
wadzanie ocen i  badań psychologicznych, Terapia psychologiczna 
dla małych dzieci, Terapia z  udziałem zwierząt [zooterapia], Usługi 
terapii głosu i terapii logopedycznej, Terapia mowy, Terapia tańcem, 
Terapia zajęciowa i  rehabilitacja, Poradnictwo psychologiczne, Po-
radnictwo związane z terapią zajęciową .

(111) 351821 (220) 2021 12 01 (210) 537199
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) FIRMA PROMAR MARCINIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jarocin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PROMAR
(510), (511) 16 Worki i torby papierowe, Torby papierowe do pakowa-
nia, Torby papierowe na zakupy, Torebki oraz artykuły do pakowania 
i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Jed-
norazowe produkty papierowe: serwetki, obrusy, pojemniki, maty, 
ręczniki, śliniaki, chusteczki higieniczne, podkładki na stół, nakładki 
na  deski sedesowe, Papier i  karton, Materiały filtracyjne z  papieru, 
Taśmy papierowe, Papierowa taśma pakowa, Arkusze do pakowania 
z  papieru, Papier tłuszczoodporny, Papier wodoodporny, Torebki 
z papieru na artykuły żywnościowe, Papierowe torebki na wino, Pa-
pierowe torebki na przyjęcia, Papierowe torby na prezenty, Papiero-
we worki na śmieci, Torby papierowe do użytku przy pieczeniu, Papier 
pergaminowy, Torby do noszenia z papieru lub tworzywa sztuczne-
go, 35 Usługi sprzedaży następujących towarów: worki i torby papie-
rowe, torby papierowe do  pakowania, torby papierowe na  zakupy, 
torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru lub 
kartonu oraz tworzyw sztucznych, jednorazowe produkty papiero-
we, papier i karton, materiały filtracyjne z papieru, taśmy papierowe, 
papierowa taśma pakowa, arkusze do  pakowania z  papieru, papier 
tłuszczoodporny, papier wodoodporny, torebki z  papieru na  arty-
kuły żywnościowe, papierowe torebki na  wino, papierowe torebki 
na przyjęcia, papierowe torby na prezenty, papierowe worki na śmie-
ci, torby papierowe do użytku przy pieczeniu, papier pergaminowy, 
torby do noszenia z papieru lub tworzywa sztucznego, Zarządzanie 
sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, Reklama, Orga-
nizowanie targów i wystaw w celach handlowych oraz reklamowych, 
Pokazy towarów, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
Zarządzanie i  administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi 
pośrednictwa w handlu oraz w zakresie udostępniania informacji do-
tyczących handlu, Usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, 
40 Obróbka i  przetwarzanie papieru, Recykling papieru, Wynajem 
maszyn i  urządzeń do  produkcji papieru, Wynajem maszyn i  urzą-
dzeń do obróbki papieru, Udzielanie informacji związanych z usługa-
mi obróbki papieru .

(111) 351822 (220) 2021 12 01 (210) 537200
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) FIRMA PROMAR MARCINIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jarocin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Promar
(540) 

(591) zielony
(531) 29 .01 .03, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 03 .07 .06, 03 .07 .16, 03 .07 .24
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(510), (511) 16 Worki i torby papierowe, Torby papierowe do pakowa-
nia, Torby papierowe na zakupy, Torebki oraz artykuły do pakowania 
i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Jed-
norazowe produkty papierowe: serwetki, obrusy, pojemniki, maty, 
ręczniki, śliniaki, chusteczki higieniczne, podkładki na stół, nakładki 
na  deski sedesowe, Papier i  karton, Materiały filtracyjne z  papieru, 
Taśmy papierowe, Papierowa taśma pakowa, Arkusze do pakowania 
z  papieru, Papier tłuszczoodporny, Papier wodoodporny, Torebki 
z papieru na artykuły żywnościowe, Papierowe torebki na wino, Pa-
pierowe torebki na przyjęcia, Papierowe torby na prezenty, Papiero-
we worki na śmieci, Torby papierowe do użytku przy pieczeniu, Papier 
pergaminowy, Torby do noszenia z papieru lub tworzywa sztuczne-
go, 35 Usługi sprzedaży następujących towarów: worki i torby papie-
rowe, torby papierowe do  pakowania, torby papierowe na  zakupy, 
torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru lub 
kartonu oraz tworzyw sztucznych, jednorazowe produkty papiero-
we, papier i karton, materiały filtracyjne z papieru, taśmy papierowe, 
papierowa taśma pakowa, arkusze do  pakowania z  papieru, papier 
tłuszczoodporny, papier wodoodporny, torebki z  papieru na  arty-
kuły żywnościowe, papierowe torebki na  wino, papierowe torebki 
na przyjęcia, papierowe torby na prezenty, papierowe worki na śmie-
ci, torby papierowe do użytku przy pieczeniu, papier pergaminowy, 
torby do noszenia z papieru lub tworzywa sztucznego, Zarządzanie 
sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, Reklama, Orga-
nizowanie targów i wystaw w celach handlowych oraz reklamowych, 
Pokazy towarów, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
Zarządzanie i  administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi 
pośrednictwa w handlu oraz w zakresie udostępniania informacji do-
tyczących handlu, Usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, 
40 Obróbka i  przetwarzanie papieru, Recykling papieru, Wynajem 
maszyn i  urządzeń do  produkcji papieru, Wynajem maszyn i  urzą-
dzeń do obróbki papieru, Udzielanie informacji związanych z usługa-
mi obróbki papieru .

(111) 351823 (220) 2021 07 16 (210) 531647
(151) 2022 01 24 (441) 2021 08 30
(732) OĆWIEJA JAROSŁAW, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Tesla-International
(510), (511) 11 Urządzenia grzewcze podłogowe, Instalacje ogrze-
wania podłogowego, Ogrzewanie podłogowe, 19 Deski podłogo-
we, Drewniane podłogi parkietowe, Podłogi parkietowe wykonane 
z korka, Płyty podłogowe z materiałów niemetalowych, 36 Usługi fi-
nansowe i monetarne, Usługi walutowe, Transfery elektroniczne wir-
tualnych walut, Usługi przelewu waluty wirtualnej, Wymiana finan-
sowa, Usługi finansowe w zakresie obrotu akcjami, Usługi maklerskie 
w  obrocie akcjami i  obligacjami, Usługi finansowe w  zakresie akcji, 
Handel akcjami, Zarządzanie akcjami, Usługi maklerskie dotyczące 
rynków papierów wartościowych, Usługi obrotu papierami warto-
ściowymi, Obrót towarami giełdowymi i papierami wartościowymi, 
Usługi w zakresie inwestycji w papiery wartościowe, Usługi finanso-
we związane ze sprzedażą i kupnem papierów wartościowych, Usłu-
gi w zakresie inwestowania w papiery wartościowe na rzecz inwesto-
rów indywidualnych, Usługi pośrednictwa finansowego w  zakresie 
posiadania papierów wartościowych, 37 Budowa podłóg, Montaż 
podłóg drewnianych, Układanie pokryć podłogowych, Naprawa po-
kryć podłogowych .

(111) 351824 (220) 2021 07 16 (210) 531648
(151) 2022 01 24 (441) 2021 08 30
(732) OĆWIEJA JAROSŁAW, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Tesla-Forever-Coin
(510), (511) 36 Usługi finansowe i  monetarne, Usługi walutowe, 
Transfery elektroniczne wirtualnych walut, Usługi przelewu waluty 
wirtualnej, Wymiana finansowa, Usługi finansowe w  zakresie obro-
tu akcjami, Usługi maklerskie w obrocie akcjami i obligacjami, Usłu-
gi finansowe w zakresie akcji, Handel akcjami, Zarządzanie akcjami, 
Usługi maklerskie dotyczące rynków papierów wartościowych, Usłu-
gi obrotu papierami wartościowymi, Obrót towarami giełdowymi 
i papierami wartościowymi, Usługi w zakresie inwestycji w papiery 
wartościowe, Usługi finansowe związane ze sprzedażą i kupnem pa-
pierów wartościowych, Usługi w  zakresie inwestowania w  papiery 

wartościowe na  rzecz inwestorów indywidualnych, Usługi pośred-
nictwa finansowego w zakresie posiadania papierów wartościowych .

(111) 351825 (220) 2021 07 16 (210) 531649
(151) 2022 01 19 (441) 2021 08 30
(732) OĆWIEJA JAROSŁAW, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) T/F/C
(510), (511) 36 Usługi finansowe i  monetarne, Usługi walutowe, 
Transfery elektroniczne wirtualnych walut, Usługi przelewu waluty 
wirtualnej, Wymiana finansowa, Usługi finansowe w  zakresie obro-
tu akcjami, Usługi maklerskie w obrocie akcjami i obligacjami, Usłu-
gi finansowe w zakresie akcji, Handel akcjami, Zarządzanie akcjami, 
Usługi maklerskie dotyczące rynków papierów wartościowych, Usłu-
gi obrotu papierami wartościowymi, Obrót towarami giełdowymi 
i papierami wartościowymi, Usługi w zakresie inwestycji w papiery 
wartościowe, Usługi finansowe związane ze sprzedażą i kupnem pa-
pierów wartościowych, Usługi w  zakresie inwestowania w  papiery 
wartościowe na  rzecz inwestorów indywidualnych, Usługi pośred-
nictwa finansowego w zakresie posiadania papierów wartościowych .

(111) 351826 (220) 2022 01 02 (210) 538339
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) KRYTSYNA ALIAKSANDRA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LB LIGHTBROW
(540) 

(531) 26 .04 .05, 26 .04 .22, 27 .05 .01, 27 .05 .23
(510), (511) 3 Henna do celów kosmetycznych, Tusz do brwi, Sztucz-
ne brwi, Sztuczne brwi samoprzylepne, Kosmetyki do  brwi, Brwi 
(Ołówki do-), Kleje do mocowania sztucznych brwi, Ołówki do brwi, 
Preparaty koloryzujące do brwi, Produkty do makijażu brwi w posta-
ci ołówków i proszków, Puder do brwi, Żel do brwi, Szampony, Szam-
pony do włosów, Szampon do włosów, Kosmetyki, Wosk do depilacji, 
Olejek do włosów, 8 Przyrządy ręczne do kosmetycznej pielęgnacji 
brwi, Nieelektryczne trymery do brwi, Pęsety, Pęsety do depilacji, 16 
Drukowane materiały szkoleniowe, Drukowane materiały edukacyj-
ne, Drukowane materiały w  zakresie kursów korespondencyjnych, 
Drukowane materiały dydaktyczne, Materiały drukowane do celów 
instruktażowych, Materiały szkoleniowe i  instruktażowe, Notatniki, 
41 Kształcenie praktyczne [pokazy], Edukacja, Pisanie tekstów [in-
nych niż teksty reklamowe], Nauczanie w zakresie pielęgnacji urody, 
Nauczanie indywidualne, Nauczanie i szkolenia, Warsztaty w celach 
szkoleniowych, Warsztaty w  celach edukacyjnych, Prowadzenie 
kursów, seminariów i  warsztatów, Organizowanie warsztatów za-
wodowych i  kursów szkoleniowych, Organizowanie i  prowadzenie 
seminariów i  warsztatów [szkolenia], Przygotowywanie, organizo-
wanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Pisanie i publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publikowanie druków w for-
mie elektronicznej, Publikowanie drukowanych materiałów eduka-
cyjnych, Publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, 
Publikowanie książek instruktażowych, Publikowanie przewodników 
edukacyjnych i  szkoleniowych, Usługi edukacyjne i  szkoleniowe, 
Usługi trenerskie, 44 Świadczenie usług przez salony piękności, Sa-
lony piękności, Doradztwo dotyczące urody, Usługi farbowania brwi, 
Usługi farbowania rzęs, Usługi koloryzacji rzęs, Usługi koloryzacji 
brwi, Usługi kosmetyczne, Usługi kosmetyczne w zakresie wykony-
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wania makijażu, Usługi kształtowania brwi, Usługi przedłużania rzęs, 
Usługi trwałego podkręcania rzęs, Usługi pielęgnacji urody, w szcze-
gólności w zakresie rzęs, Usługi podkręcania rzęs, Usługi nitkowania 
brwi .

(111) 351827 (220) 2021 10 24 (210) 535594
(151) 2022 03 15 (441) 2021 11 29
(732) BONAMARK IP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BONAMARK
(510), (511) 35 Doradztwo biznesowe, Doradztwo dotyczące dzia-
łalności gospodarczej, Doradztwo i konsultacje biznesowe w zakre-
sie franchisingu, Doradztwo w  zakresie efektywności biznesowej, 
Doradztwo w  zakresie zarządzania biznesowego, w  tym przez In-
ternet, 45 Pomoc prawna przy tworzeniu umów, Doradztwo praw-
ne związane z  prawami własności intelektualnej, Doradztwo w  za-
kresie zarządzania prawami autorskimi, Usługi doradcze związane 
z  prawami konsumenta [doradztwo prawne], Doradztwo związane 
z zarządzaniem własnością intelektualną i prawami autorskimi, Do-
radztwo związane z  ochroną znaków towarowych, Egzekwowanie 
praw do znaków towarowych, Licencjonowanie praw własności inte-
lektualnej w dziedzinie znaków towarowych [usługi prawne], Licen-
cjonowanie znaków towarowych [usługi prawne], Monitorowanie 
znaków towarowych [usługi prawne], Usługi monitorowania znaków 
towarowych, Usługi monitorowania znaków towarowych do  celów 
doradztwa prawnego, Usługi prawne dotyczące rejestracji znaków 
towarowych .

(111) 351828 (220) 2021 10 25 (210) 535613
(151) 2022 03 15 (441) 2021 11 29
(732) BONAMARK IP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540) 

(591) granatowy, żółty, biały
(531) 01 .15 .24, 07 .01 .16, 07 .01 .24, 26 .11 .03, 26 .11 .06, 26 .11 .13, 
24 .01 .03, 24 .01 .07, 24 .01 .11, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Doradztwo i konsultacje biznesowe w zakresie franchi-
singu, Doradztwo w  zakresie efektywności biznesowej, Doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesowego, w tym przez Internet, Doradz-
two biznesowe, Doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, 45 
Pomoc prawna przy tworzeniu umów, Doradztwo prawne związane 
z prawami własności intelektualnej, Doradztwo w zakresie zarządza-
nia prawami autorskimi, Usługi doradcze związane z prawami kon-
sumenta [doradztwo prawne], Doradztwo związane z zarządzaniem 
własnością intelektualną i prawami autorskimi, Doradztwo związane 
z  ochroną znaków towarowych, Licencjonowanie praw własności 
intelektualnej w  dziedzinie znaków towarowych [usługi prawne], 
Licencjonowanie znaków towarowych [usługi prawne], Monitoro-
wanie znaków towarowych [usługi prawne], Usługi monitorowania 
znaków towarowych do  celów doradztwa prawnego, Usługi praw-
ne dotyczące rejestracji znaków towarowych, Egzekwowanie praw 
do znaków towarowych, Usługi monitorowania znaków towarowych .

(111) 351829 (220) 2021 10 25 (210) 535631
(151) 2022 03 15 (441) 2021 11 29

(732) KRAKEN PRODUCTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540) 

(531) 03 .09 .15, 03 .09 .24, 10 .05 .13, 26 .13 .25
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego i  hurtowego obejmu-
jące mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, pły-
ny do  włosów, szampony, odżywki, dezodoranty, antyperspiranty 
[przybory toaletowe], balsamy, emulsje, żele pod prysznic, pomady 
do włosów, maseczki, żele do włosów, mydła, farby, farby do brody, 
szminki, toniki, kremy, olejki zapachowe, olejki eteryczne, środki 
do  usuwania makijażu, preparaty toaletowe, perfumy, środki per-
fumeryjne i  zapachowe, środki do  higieny, preparaty kosmetyczne 
po  goleniu, środki do  czyszczenia zębów, przybory kosmetyczne 
i toaletowe, grzebienie, szczotki, skórę i  imitacje skóry oraz wyroby 
z  tych materiałów, skóry zwierzęce, skóry surowe, odzież, obuwie, 
nakrycia głowy .

(111) 351830 (220) 2021 11 03 (210) 536007
(151) 2022 03 15 (441) 2021 11 29
(732) ŁASOCHA ANGELIKA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AUTYZM STARTUP!
(540) 

(591) czarny, biały
(531) 27 .05 .01, 24 .17 .04, 27 .05 .10, 29 .01 .12
(510), (511) 10 Urządzenia terapeutyczne dla dzieci z autyzmem, 41 
Szkolenia w  dziedzinie medycyny, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia 
nauczycieli, 44 Przeprowadzanie diagnozy chorób, Usługi diagnozy 
psychologicznej, Konsultacje psychologiczne, Konsultacje psychia-
tryczne, Usługi w zakresie terapii mowy .

(111) 351831 (220) 2021 11 04 (210) 536057
(151) 2022 03 17 (441) 2021 11 29
(732) DOMSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOMSI
(540) 

(591) czarny, zielony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w  zakresie materiałów 
budowlanych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grzejnikami, 
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Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  instalacjami sanitarnymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  urządzeniami wodocią-
gowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  wyposażeniem 
domu, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  meblami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, Doradztwo księgo-
we w zakresie podatków, Doradztwo w zakresie działalności gospo-
darczej dotyczące rachunkowości, 36 Udzielanie kredytów, Działal-
ność finansowa, Dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, 
Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], Zarządzanie nieru-
chomościami, Pośrednictwo w  obrocie nieruchomościami, Doradz-
two finansowe w zakresie podatków, 37 Wznoszenie budynków i in-
nych konstrukcji, Usługi budowlane, Rozbiórka budynków, Rozbiórka 
konstrukcji, Burzenie konstrukcji, Przygotowanie terenu [budow-
nictwo], Przekopywanie [wykopywanie], Usługi w zakresie wykopy-
wania, Wiercenie, Usługi w  zakresie instalacji elektrycznych, Insta-
lacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, Instalacja systemów 
wodociągowo-kanalizacyjnych, Montaż instalacji kanalizacyjnych, 
gazowych i  wodociągowych, Instalacja urządzeń do  zaopatrzenia 
w gaz i do dystrybucji gazu, Montaż instalacji centralnego ogrzewa-
nia, Instalacja urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, Usługi budow-
lane i konstrukcyjne, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe 
i wyburzeniowe, Tynkowanie, Usługi stolarskie [naprawa konstrukcji 
drewnianych], Nakładanie wylewki posadzkowej, Tapetowanie, Malo-
wanie, Malowanie budynków, Szklenie [obróbka szkła], Instalacja po-
kryć dachowych, Wynajem maszyn budowlanych, Wynajem maszyn, 
narzędzi i urządzeń do użytku w budowie budynków, Budowa biur, 
Budowa bloków mieszkalnych, Budowa budynków edukacyjnych, 
Budowa budynków instytucjonalnych, Budowa budynków miesz-
kalnych i komercyjnych, Budowa budynków na zamówienie, Budo-
wa budynków produkcyjnych i przemysłowych, Budowa budynków 
przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, Budowa budynków 
służby zdrowia, Budowa budynków wielorodzinnych, Budowa części 
budynków, Budowa domów, Budowa domów na zamówienie, Budo-
wa fundamentów, Budowa fundamentów budynków, Budowa gale-
rii, Budowa hal sportowych, Budowa i naprawa magazynów, Budowa 
infrastruktury, Budowa kompleksów biznesowych, Budowa lokali so-
cjalnych, Budowa nieruchomości [budownictwo], Budowa nierucho-
mości komercyjnych, Budowa nieruchomości mieszkalnych, Budowa 
obiektów do celów sportowych, Budowa obiektów do celów rekre-
acyjnych, Budowa obiektów publicznych, Budowa obiektów sporto-
wych, Budowa obiektów wypoczynkowych, Budowa parkingów wie-
lopoziomowych, Budowa sklepów, Budowanie domów, Budowanie 
nieruchomości, Budownictwo komercyjne, Budownictwo mieszka-
niowe, 39 Dostarczanie wody, Transport materiałów budowlanych, 
Transport drogowy, Transport drogowy ładunków, Usługi transportu 
drogowego, Usługi transportu drogowego ładunków, Wynajem sa-
mochodów, Wynajem samochodów ciężarowych, 40 Wytwarzanie 
energii elektrycznej, Uzdatnianie wody, 42 Usługi naukowe i techno-
logiczne .

(111) 351832 (220) 2021 11 05 (210) 536134
(151) 2022 03 16 (441) 2021 11 29
(732) MAKURAT MIROSŁAW AUTO-MIRAS MAKURAT MIROSŁAW, 
Pępowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAKURAT GRUPA
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .11 .02, 26 .11 .05, 26 .11 .11
(510), (511) 35 Usługi analizy i informacji biznesowej oraz badania ryn-
kowe, Biznesowe usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą, Doradzanie przedsiębiorstwom handlowym w zakresie 
prowadzenia ich interesów, Doradztwo biznesowe, Administracja biz-
nesowa w  zakresie transportu i  dostaw, Administrowanie dotyczące 
planowania działalności gospodarczej, Administrowanie działalnością 
gospodarczą w  zakresie franchisingu, Administrowanie działalnością 
gospodarczą, Usługi handlu detalicznego w  związku z  akcesoriami 
samochodowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazda-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie części samochodowych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami, Usługi sprzedaży 

hurtowej w zakresie części samochodowych, Usługi sprzedaży hurto-
wej w zakresie akcesoriów samochodowych, Doradztwo i konsultacje 
w zakresie działalności gospodarczej, Zarządzanie zasobami ludzkimi 
i  usługi rekrutacji personelu, Administracyjne zarządzanie przedsię-
biorstwami handlowymi, Usługi wsparcia administracyjnego i  prze-
twarzania danych, Biznesowe usługi doradcze i  konsultacyjne, Do-
radztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Obsługa 
administracyjna firm na zlecenie, Organizacja działalności gospodar-
czej, Pomoc biznesowa przy prowadzeniu przedsiębiorstw, Usługi po-
średnictwa w handlu, Usługi w zakresie czynności biurowych, Usługi 
w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi 
transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, Usługi han-
dlu hurtowego i detalicznego w zakresie pojazdów samochodowych, 
Sprzedaż hurtowa i  detaliczna samochodów i  furgonetek, Sprzedaż 
detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub in-
ternet, Dostarczanie informacji w  zakresie rekrutacji pracowników, 
Przydzielanie stanowisk dla pracowników tymczasowych, Rekrutacja 
pracowników wspomagających prace biurowe, Tymczasowe wyzna-
czenie pracowników, Usługi agencji pośrednictwa pracy i  rekrutacji 
pracowników, Usługi agencji pośrednictwa pracy w  zakresie zatrud-
niania pracowników biurowych, Doradztwo podatkowe [rachunko-
wość], Przygotowywanie zeznań podatkowych i  doradztwo podat-
kowe, Usługi w  zakresie rejestracji samochodów, Usługi sprzedaży 
detalicznej samochodów, Usługi sprzedaży hurtowej samochodów, 
Usługi sprzedaży samochodów za pośrednictwem internetu, 36 Ubez-
pieczenia, Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi ubezpieczeniowe, 
Usługi finansowe, monetarne i bankowe, Informacja finansowa, usługi 
doradcze i  konsultingowe w  zakresie finansów, Administrowanie fi-
nansami, Badanie wypłacalności finansowej, Detaliczne usługi finan-
sowe, Dokonywanie transakcji finansowych, Działalność finansowa, 
Finansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, Inwe-
stycje finansowe, Organizowanie finansowania zakupu nieruchomo-
ści, Organizowanie transakcji finansowych, Organizowanie ubezpie-
czenia kredytów, Planowanie finansów w  zakresie nieruchomości, 
Planowanie i zarządzanie finansowe, Pośrednictwo w usługach finan-
sowych, Pozyskiwanie kapitału finansowego, Skomputeryzowane 
usługi finansowe, Transakcje finansowe, Udostępnianie i aranżowanie 
finansowania, Udostępnianie i  aranżowanie transakcji finansowych, 
Usługi finansowe, Usługi finansowe dotyczące nabywania mienia, 
Usługi finansowe dotyczące sprzedaży mienia, Usługi finansowe 
i monetarne, Usługi finansowe związane z handlem samochodowym, 
Usługi finansowe związane z zakupem samolotów, Usługi pośrednic-
twa finansowego, Zapewnienie środków finansowych na nabycie po-
jazdów, Doradztwo ubezpieczeniowe, Doradztwo finansowe i  ubez-
pieczeniowe, Doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, Finansowe 
usługi dotyczące ubezpieczenia mechanicznych pojazdów, Informa-
cja o  ubezpieczeniach, Organizowanie ubezpieczenia, Pośrednictwo 
ubezpieczeniowe, Pośrednictwo w  ubezpieczeniach samochodo-
wych, Pośrednictwo w ubezpieczeniach transportowych, Ubezpiecze-
nia samochodowe, Ubezpieczenie dotyczące pojazdów, Ubezpiecze-
nie dla właścicieli nieruchomości, Usługi agencji ubezpieczeniowej 
i pośrednictwa ubezpieczeniowego, Usługi doradztwa i pośrednictwa 
związane z  ubezpieczeniami pojazdów, Usługi ubezpieczania pojaz-
dów, Usługi w zakresie ubezpieczania nieruchomości, Fundusze eme-
rytalne, Powiernictwo funduszy emerytalnych, Informacje dotyczące 
reasekuracji, Ocena finansowa dla celów reasekuracji, Przetwarzanie 
roszczeń z  tytułu umów reasekuracji, Reasekuracja, Udzielanie infor-
macji dotyczących reasekuracji, Udzielanie informacji online dotyczą-
cych reasekuracji z komputerowej bazy danych lub Internetu, Usługi 
reasekuracji, Zaspokajanie roszczeń z tytułu umów reasekuracji, Usługi 
ubezpieczeniowe dla przemysłu budowlanego, Udzielanie kredytów, 
Administrowanie nieruchomościami, Inwestowanie w nieruchomości, 
Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], Dzierżawa nierucho-
mości posiadanych na własność, Dostarczanie nieruchomości na rzecz 
osób trzecich, Organizowanie umów dzierżawy i  najmu nierucho-
mości, Usługi zarządzania nieruchomościami, Zarządzanie nierucho-
mością, Dzierżawa lub wynajem budynków, Doradztwo podatkowe 
[nie dotyczy księgowości], Usługi emerytalno-rentowe, Plany rentowe, 
37 Instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, Dostarczanie informacji 
o naprawach pojazdów, Konserwacja i naprawa pojazdów silnikowych 
do transportu pasażerów, Konserwacja i naprawa pojazdów, Konser-
wacja i naprawa silników, Konserwacja lub naprawa pojazdów samo-
chodowych, Konserwacja, serwis i  naprawa pojazdów, Konserwacja, 
serwis, strojenie i naprawa silników, Kontrola samochodów i ich części 
przed konserwacją i  naprawą, Naprawa i  konserwacja silników po-
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jazdów mechanicznych, Naprawa i  konserwacja pojazdów mecha-
nicznych, ich  części oraz silników pojazdów mechanicznych i  części 
do  nich, Naprawa i  konserwacja układów chłodzenia w  pojazdach 
mechanicznych, Naprawa i wykańczanie karoserii samochodowej dla 
osób trzecich, Naprawa karoserii samochodowych, Naprawa, kon-
serwacja, tankowanie i  ładowanie pojazdów, Betonowanie, Budowa 
budynków na  zamówienie, Budowa nieruchomości [budownictwo], 
Usługi budowlane i  konstrukcyjne, Usługi budowlane i  naprawy bu-
dynków, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzenio-
we, Usługi doradztwa budowlanego, Doradztwo w zakresie inżynierii 
wodno-lądowej [usługi budowlane], Doradztwo inżynieryjne (usługi 
budowlane), Usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów do-
tyczących nieruchomości, Usługi nadzoru budowlanego w  zakresie 
projektów budowlanych, Usługi inspekcji budowlanej [w trakcie prac 
budowlanych], Naprawy przyczep, 39 Usługi agencji transportowej 
w  zakresie organizowania transportu towarów, Usługi pośrednictwa 
transportowego, Usługi transportowe, Transport lądowy, Transport 
drogowy, Usługi doradcze związane z transportem drogowym, Trans-
port cieczy rurociągami, Transport gazu przez rurociągi, Transport 
paliw rurociągiem, Transport rurociągami, Magazynowanie, Wynajem 
samochodów, Wynajem przyczep do  przewozu samochodów, Usłu-
gi wynajmu przyczep drogowych, Wynajem ciężarówek i  przyczep, 
42 Usługi inżynieryjne w  dziedzinie technologii budowlanej, Usługi 
w  zakresie inżynierii budowlanej, Usługi doradztwa technicznego 
w zakresie inżynierii budowlanej, Kontrola pojazdów mechanicznych 
przed transportem [pod kątem bezpiecznego używania w ruchu dro-
gowym], Usługi projektowe związane z  nieruchomościami, Usługi 
inżynieryjne, Usługi architektoniczne i  inżynieryjne, Usługi inżynie-
ryjne dla osób trzecich, 44 Doradztwo związane z hodowlą zwierząt, 
Hodowla zwierząt, Uprawa roślin, Usługi doradcze związane z uprawą 
roślin, Usługi informacyjne w zakresie rolnictwa, Usługi w zakresie ho-
dowli zwierząt gospodarskich, Ogrodnictwo, Siew roślin uprawnych, 
Szkółki drzew, Wynajem urządzeń rolniczych, Wypożyczanie urządzeń 
rolniczych, Wypożyczanie sprzętu rolniczego, Wypożyczanie maszyn 
rolniczych, Doradztwo rolnicze, Doradztwo specjalistyczne w zakresie 
rolnictwa, Doradztwo w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa i  leśnictwa, 
Usługi leśnictwa, Usługi kontroli szkodliwej dzikiej zwierzyny, Usługi 
rolnicze, Usługi rolnicze, ogrodnicze i leśne .

(111) 351833 (220) 2021 11 08 (210) 536202
(151) 2022 03 15 (441) 2021 11 29
(732) DYMEK PIOTR DYMEK TRANSPORT, Pakosławice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V8 GANG #live_in_two_worlds
(540) 

(591) szary, granatowy, biały
(531) 15 .01 .11, 24 .17 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego związane z napojami alko-
holowymi, Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z  materiałami piśmiennymi, 
Usługi sklepów detalicznych online związane z  produktami kosme-
tycznymi i  pielęgnacyjnymi, Usługi handlu detalicznego w  związku 
z akcesoriami samochodowymi, Usługi handlu detalicznego w zakre-
sie akcesoriów mody, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do ak-
cesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z na-
kryciami głowy, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą 
odzieży i  dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z kawą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem 
do  przyrządzania żywności, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z kakao, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do pod-
grzewania, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w  związku ze  środkami spożywczymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z piwem, Usługi sprzedaży detalicz-

nej w związku z torbami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pa-
rasolami przeciwdeszczowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z walizkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami 
papierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami 
artystycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  pojazdami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  pomocami naukowymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami naściennymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z artykułami sportowymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z pokryciami podłogowymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z zastawą stołową, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  przyborami kuchennymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z czekoladą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przy-
borami higienicznymi dla ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tka-
ninami, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  drukami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjąt-
kiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  preparatami 
do produkcji napojów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z jed-
norazowymi wyrobami papierowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obu-
wiem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalkoho-
lowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  biżuterią, Usługi 
sprzedaży detalicznej w  związku z  przyborami toaletowymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej za  zamówieniem pocztowym związane z  pi-
wem, Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym zwią-
zane z  napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
za  pomocą katalogów w  związku z  artykułami spożywczymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z napojami al-
koholowymi (z  wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej za  za-
mówieniem pocztowym związane z napojami alkoholowymi [z wyjąt-
kiem piwa], Usługi sprzedaży detalicznej za  pomocą katalogów 
w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą katalogów w związku z piwem, Usługi sprzedaży detalicz-
nej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z artykuła-
mi spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocz-
towym związane z  artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej za  pomocą globalnych sieci komputerowych związane 
z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży deta-
licznej za  pomocą globalnych sieci komputerowych związane z  pi-
wem, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w  zakresie 
artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-
line w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w zakresie produktów delikatesowych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej świadczone online w  zakresie artykułów jubilerskich, Usługi 
sprzedaży detalicznej w  zakresie części samochodowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów baga-
żowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w  zakresie 
torebek, Usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie słodyczy, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie zabawek, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z preparatami do produkcji napojów alkoho-
lowych, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  pojazdami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  artykułami papierniczymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z torbami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  wyrobami rymarskimi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  preparatami zapachowymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  pomocami naukowymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z walizkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z su-
plementami diety, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  piwem, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  produktami dietetycznymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  zastawą stołową, Usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku z  przyborami higienicznymi dla ludzi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  dekoracjami świątecznymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z pokryciami naściennymi, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzeda-
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ży hurtowej w związku z pokryciami podłogowymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z deserami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z nożami kuchennymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przybo-
rami kuchennymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grami, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku ze sztućcami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z  kawą, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  czekoladą, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  wyrobami cukierniczymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku ze  środkami spożywczymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  kakao, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z herbatami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obu-
wiem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z tkaninami, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z preparatami do produkcji napojów, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z  artykułami do  czyszczenia, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z  akcesoriami metalowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z drukami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami toaleto-
wymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, Usługi sprze-
daży hurtowej w zakresie filiżanek i szklanek, Usługi sprzedaży hurto-
wej w  zakresie urządzeń kuchennych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprze-
daży hurtowej w  zakresie części samochodowych, Usługi sprzedaży 
hurtowej w  zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży hurto-
wej w zakresie słodyczy, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wy-
syłkowej artykułów kosmetycznych, Usługi w  zakresie detalicznej 
sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi w  zakresie sklepów detalicz-
nych w  branży odzieżowej, Usługi w  zakresie wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej akcesoriów odzieżowych, Bezobsługowe usługi sklepu de-
talicznego w  odniesieniu do  napojów, Usługi detaliczne związane 
z nożami kuchennymi, Usługi handlu detalicznego w zakresie żywno-
ści, Usługi handlu detalicznego związane z urządzeniami kuchennymi, 
Usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, Usługi 
handlu detalicznego związane z filiżankami i szklankami, Usługi han-
dlu detalicznego związane ze środkami zapachowymi, Usługi handlu 
detalicznego związane z przyrządami do przygotowywania żywności, 
Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych 
pudełek zawierających piwo, Usługi handlu detalicznego związane 
ze  sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających kosmetyki, 
Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych 
pudełek zawierających czekoladki, Usługi handlu detalicznego zwią-
zane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających żywność, 
Usługi handlu detalicznego związane z akcesoriami do rowerów, Usłu-
gi handlu detalicznego związane z  preparatami do  włosów, Usługi 
handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych .

(111) 351834 (220) 2021 11 08 (210) 536197
(151) 2022 03 15 (441) 2021 11 29
(732) GREENOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Górowo Iławeckie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) greenoo
(540) 

(591) biały, zielony, szary
(531) 05 .03 .13, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 42 Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Platforma jako 
usługa [PaaS] .

(111) 351835 (220) 2021 11 08 (210) 536198
(151) 2022 03 15 (441) 2021 11 29
(732) SĘDKOWSKA AGNIESZKA AGUU KIDS, Powiercie (PL)

(540) (znak słowny)
(540) AGUU KIDS
(510), (511) 24 Tkaniny, Materiały tekstylne do  filtrowania, Wyroby 
tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, Materiały do filtrowania 
z tekstylnych materiałów, Tkaniny do filtrowania, Materiały do filtro-
wania [tkaniny], 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia 
głowy, Obuwie, Odzież .

(111) 351836 (220) 2021 11 04 (210) 536059
(151) 2022 03 15 (441) 2021 11 29
(732) KOWALCZYK TOMASZ EJFA, Świecie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) musicdays
(540) 

(591) biały, czerwony
(531) 26 .01 .18, 26 .04 .02, 26 .04 .22, 29 .01 .12, 27 .05 .01
(510), (511) 9 Muzyka cyfrowa do pobrania, Muzyka utrwalona na no-
śnikach, 35 Usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki i fil-
mów nagranych oraz do  pobrania, 38 Usługi w  zakresie interneto-
wych emisji radiowych, 41 Udostępnianie muzyki cyfrowej, 45 Usługi 
licencjonowania związane z publikacją muzyki .

(111) 351837 (220) 2021 11 05 (210) 536111
(151) 2022 03 15 (441) 2021 11 29
(732) KAMAROWSKI GRZEGORZ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZKOŁA TENISA KAMSPORT 2012
(540) 

(591) żółty, pomarańczowy, biały, zielony
(531) 24 .01 .05, 21 .03 .01, 21 .03 .05, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 25 Odzież, Odzież męska, damska i dziecięca, 41 Usługi 
sportowe, Nauka gry w  tenisa, Udostępnianie kortów tenisowych, 
Wynajem rakiet tenisowych, Organizacja turniejów tenisowych, Wy-
najem sprzętu do tenisa .

(111) 351838 (220) 2021 11 08 (210) 536176
(151) 2022 03 15 (441) 2021 11 29
(732) MODINO .IO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MODINO SAFE AND SECURE UPDATES
(540) 

(591) biały, niebieski
(531) 26 .04 .18, 24 .17 .04, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 42 Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Platforma jako 
usługa [PaaS] .
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(111) 351839 (220) 2019 06 07 (210) 500861
(151) 2022 02 28 (441) 2019 09 16
(732) BOROWCZYK BARTOSZ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRIGIO
(540) 

(531) 17 .02 .02, 26 .01 .01, 26 .01 .16, 27 .05 .01
(510), (511) 14 biżuteria, zegarki .

(111) 351840 (220) 2019 07 26 (210) 502804
(151) 2022 02 17 (441) 2021 10 25
(732) FEDERACJA FIRM LOTNICZYCH BIELSKO, Kaniów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Śląski Klaster Lotniczy
(540) 

(591) szary, niebieski, biały
(531) 18 .05 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 doradztwo w  zakresie organizowania i  prowadzenia 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania bizne-
sem, doradztwo w  zakresie zarządzania personelem, dostarczanie 
informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, eko-
nomiczne prognozy, informacja o działalności gospodarczej, nego-
cjowanie i  rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, ne-
gocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka tekstów, 
obsługa administracyjna firm na  zlecenie, organizowanie targów 
w  celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, pomoc 
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlo-
wymi, pomoc w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, reklama, 
statystyczne zestawienia, udostępnianie informacji o  działalności 
gospodarczej za  pośrednictwem strony internetowej, usługi eks-
pertów w  zakresie efektywności biznesowej, usługi lobbingu han-
dlowego, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa biznesowego 
dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych partnerów bizneso-
wych w branży lotniczej, usługi w zakresie nabywania dla osób trze-
cich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], wyceny 
handlowe, 41 kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie i pro-
wadzenie forów edukacyjnych, kolokwiów, konferencji, kongresów, 
seminariów, sympozjów, warsztatów [szkolenie] i innych podobnych 
wydarzeń-związanych z  branżą lotniczą, organizowanie wystaw 
w  celach kulturalnych lub edukacyjnych-związanych z  branżą lot-
niczą, w  tym też sportami lotniczymi, przekazywanie know-how 
[szkolenia], 42 badania naukowe i techniczne, doradztwo w zakresie 
projektowania i rozbudowy sprzętu lotniczego, doradztwo w zakre-
sie wdrażania nowych, innowacyjnych rozwiązań w branży lotniczej, 
kontrola jakości, opracowywanie projektów technicznych, prace ba-
dawczo-rozwojowe, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych 
dla osób trzecich, usługi doradcze w dziedzinie technologii związa-
nych z branżą lotniczą, wynajem sprzętu naukowego i technologicz-
nego .

(111) 351841 (220) 2020 09 23 (210) 518695
(151) 2021 10 06 (441) 2020 12 07
(732) KRUPA PIOTR, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) PSG Polska
(540) 

(591) czerwony, granatowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 11 urządzenia do dezynfekcji, urządzenia do sterylizacji, 
dezynfekcji i  odkażania, urządzenia do  dezynfekcji naczyń do  ce-
lów przemysłowych, 37 dezynfekcja, zwalczanie szkodników i  de-
zynfekcja, dezynfekcja budynków zapobiegająca plagom bakterii, 
czyszczenie aut, czyszczenie budynków, czyszczenie samochodów, 
czyszczenie kominów, czyszczenie higieniczne [baseny], czyszczenie 
powierzchni podłóg, czyszczenie budynków [wnętrz], czyszczenie 
powierzchni sufitów, czyszczenie elewacji budynków, czyszczenie 
budynków [powierzchni zewnętrznych], czyszczenie budynków 
od  wewnątrz, czyszczenie wewnętrznych powierzchni budynków, 
czyszczenie higieniczne [budynki], czyszczenie przemysłowe bu-
dynków, czyszczenie higieniczne [pojazdy], czyszczenie budynków 
od wewnątrz i zewnątrz, dezynfekowanie pomieszczeń w celu zapo-
biegania infekcji bakteryjnej, 40 dezodoryzacja powietrza, odkaża-
nie materiałów niebezpiecznych .

(111) 351842 (220) 2019 09 06 (210) 504196
(151) 2022 03 22 (441) 2019 11 12
(732) MAZANEK TOMASZ EOO VITA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Eoo Vita
(540) 

(591) zielony, niebieski
(531) 01 .15 .15, 05 .03 .11, 26 .01 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 29 dżemy, konfitury, galaretki owocowe, owoce kan-
dyzowane, owoce i  warzywa konserwowane, suszone i  gotowane, 
przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie suszonych owoców, 
warzywa suszone, przekąski na  bazie warzyw, wyroby kulinarne 
przeznaczone do bezpośredniego spożycia z owoców, warzyw, spo-
żywcze pestki roślin, pestki dyni, przetworzone, pestki słonecznika, 
przetworzone, daktyle, przekąski na  bazie daktyli, rodzynki, prze-
kąski na bazie rodzynek, orzechy, przekąski na bazie orzechów, mus 
kokosowy, tahini [pasta z ziarna sezamowego], rozdrobnione ziarna 
sezamu, orzechy przetworzone, kremy przyrządzone z  orzechów, 
kremy na bazie orzechów, krem z orzechów nerkowca, krem z orze-
chów laskowych, krem z orzechów arachidowych, krem z migdałów, 
kokos przetworzony, przekąski na  bazie kokosu, napoje kokosowe, 
napoje migdałowe, nasiona przetworzone, nasiona roślin oleistych 
do celów spożywczych, przekąski spożywcze na bazie nasion roślin 
oleistych, nasiona suszone, przekąski spożywcze na bazie nasion ro-
ślin suszonych, aloes spożywczy, przekąski na  bazie aloesu, kremy, 
musy i  pasty jako produkty spożywcze, 30 crunchy, czekolada, ar-
tykuły spożywcze na bazie czekolady, herbata, artykuły spożywcze 
na bazie herbaty, kakao, artykuły spożywcze na bazie kakao, napoje 
na bazie kakao, wyroby z kakao, kawa, artykuły spożywcze na bazie 
kawy, napoje na bazie kawy, muesli, przyprawy, sosy przyprawowe 
na  bazie owoców lub warzyw, zioła inne niż do  celów leczniczych, 
dodatki do żywności, mąka, mąka kokosowa do spożycia przez ludzi, 
mąka roślinna, mąka orzechowa, sosy, sosy zawierające orzechy, sosy 
ziołowe, napary ziołowe, zioła przetworzone, mąka migdałowa, 32 
napoje bezalkoholowe, wody mineralne, napoje gazowane, napoje 
owocowe, soki, syropy, preparaty do produkcji napojów, bezalkoho-
lowe wyciągi z  owoców, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esen-
cje do produkcji napojów, kwas chlebowy jako napój bezalkoholo-
wy, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje izotoniczne, 35 
usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz online towarów takich 
jak: artykuły spożywcze, olej kokosowy, spożywczy olej kokosowy, 
olej i tłuszcz kokosowy [do celów spożywczych], organiczny olej ko-
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kosowy do celów kulinarnych, mus kokosowy, tahini [pasta z ziarna 
sezamowego], rozdrobnione ziarna sezamu, orzechy przetworzone, 
kremy przyrządzone z  orzechów, kremy na  bazie orzechów, krem 
z orzechów nerkowca, krem z orzechów laskowych, krem z orzechów 
arachidowych, krem z  migdałów, kokos przetworzony, przekąski 
na bazie kokosu, napoje kokosowe, napoje migdałowe, mąka koko-
sowa do spożycia przez ludzi, mąka roślinna, mąka orzechowa, sosy 
zawierające orzechy, mąka migdałowa .

(111) 351843 (220) 2020 10 11 (210) 519396
(151) 2022 02 03 (441) 2021 10 18
(732) CORDIA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zator (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cordia
(540) 

(591) czarny, zielony, biały
(531) 05 .01 .03, 05 .01 .05, 05 .01 .16, 26 .01 .01, 26 .01 .15, 27 .05 .01, 
27 .05 .05, 29 .01 .03, 29 .01 .06, 29 .01 .08
(510), (511) 6 zatrzaski metalowe do mebli, okucia metalowe do me-
bli, metalowe wsporniki do mebli, metalowe ślizgi do mebli, kółka 
samonastawne do  mebli metalowe, metalowe wsporniki do  me-
bli (inne ni z części do mebli), profile aluminiowe, metalowe płyty 
do  drzwi (innych niż drzwi do  mebli), okucia metalowe do  drzwi, 
drzwiczek, okucia metalowe do  mebli, odrzwia, zasuwy, futryny 
do  drzwi metalowe, klamry, zaciski, ograniczniki metalowe, pod-
kładki regulacyjne [dystansowe], zamknięcia drzwiowe eliminujące 
trzaskanie, prowadnice do  drzwi przesuwnych (innych niż drzwi 
do mebli), zamki i zamknięcia metalowe, zamki do pojazdów (meta-
lowe), zamki metalowe do okien, zamknięcia metalowe, zamknięcia 
zabezpieczające z metalu, metalowe zatrzaski do drzwiczek szafek, 
zatrzaski do  okien metalowe, zamknięcia drzwi eliminujące trza-
skanie (nieelektryczne), zatrzaski metalowe, zatrzaski metalowe 
mebli, zatrzaski do  drzwi metalowe, metalowe zatrzaski kulkowe, 
zasuwy, zawiasy, metalowe podziałki (przegrody), przegrody me-
talowe dla budownictwa, metalowe przegrody do półek (inne niż 
części mebli), rolety i żaluzje metalowe, rolety zewnętrzne metalo-
we, metalowe żaluzje architektoniczne, żaluzje przeciwsłoneczne 
z metalu, metalowe żaluzje zewnętrzne, pudełka z metali nieszla-
chetnych, okładziny metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, 
budowlane materiały metalowe, przenośne metalowe konstrukcje 
budowlane, drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie, rury i rurki 
metalowe, 19 szkło izolacyjne, warstwowe i okienne, szkło w formie 
arkusza do  drzwi, szkło budowlane, alabaster, alabastrowe szkło, 
szkło witrażowe, ścianki działowe niemetalowe, rolety i żaluzje nie-
metalowe, niemetalowe rolety antywłamaniowe, zewnętrzne żalu-
zje z tworzy sztucznych, niemetalowe rolety i żaluzje zewnętrzne, 
karton budowlany, boazerie, drewno budowlane, tektura budowla-
na, drewniane forniry, drzwi, drzwiczki i okna niemetalowe, gzym-
sy, futryny i ościeżnice niemetalowe, listwy niemetalowe, materiały 
budowlane niemetalowe, 20 Akcesoria i osprzęt metalowy do me-
bli, aluminiowe fronty meblowe, metalowe płyty do drzwi, drzwi-
czek, szuflad i mebli, nieelektryczne urządzenia do otwierania i za-
mykania drzwi, drzwiczek i szuflad, nóżki metalowe podmeblowe, 
cokoły meblowe, uchwyty meblowe, rolki i  prowadnice do  mebli 
przesuwnych, drzwi i  szuflad meblowych, prowadnice do  drzwi 
przesuwnych, zamki niemetalowe, zamki do  mebli niemetalowe, 
zamki mechaniczne (nieelektryczne, niemetalowe), zamki drzwio-
we niemetalowe, zamknięcia niemetalowe, zamknięcia drzwiowe 
niemetalowe, zatrzaski niemetalowe, zatrzaski do mebli niemetalo-
we, zatrzaski do drzwi niemetalowe, zatrzaski do drzwiczek szafek 
niemetalowe, panele rozdzielające (przegrody), przesuwne ścianki 
działowe do pokoi (przegrody meblowe), rolety i żaluzje wewnętrz-
ne, rolety termoizolacyjne, rolety okienne, rolety zaciemniające 
wewnętrzne, żaluzje drewniane, żaluzje weneckie, szkło srebrzone 
(lustra), szkło do użytku w oprawianiu dziel sztuki, 40 obróbka me-
tali, obróbka elementów aluminiowych, chromowanie, cynowanie, 
obróbka drewna .

(111) 351844 (220) 2020 12 22 (210) 522519
(151) 2021 10 05 (441) 2021 06 14
(732) FIKS MARIUSZ PHU MARFIKS, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) marmurovelove
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .05, 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .18, 26 .01 .20
(510), (511) 19 wyroby kamieniarskie, kamień budowlany, materiały 
budowlane niemetalowe, marmur, granit, materiały wiążące do pro-
dukcji kamieni, 42 projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie 
budowlane .

(111) 351845 (220) 2020 12 22 (210) 522524
(151) 2021 10 05 (441) 2021 06 14
(732) FIKS MARIUSZ PHU MARFIKS, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MF MARFIKS
(540) 

(591) czerwony, czarny
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .17, 27 .05 .22
(510), (511) 19 wyroby kamieniarskie, kamień budowlany, materiały 
budowlane niemetalowe, marmur, granit, materiały wiążące do pro-
dukcji kamieni, 42 projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie 
budowlane .

(111) 351846 (220) 2021 02 11 (210) 524460
(151) 2022 03 15 (441) 2021 11 29
(732) PIETRASZEK PAULINA EMPIREPP, Krempachy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EMPIREPP
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia gło-
wy, Obuwie, Odzież, 35 Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla 
osób trzecich do zakupu odzieży, Usługi handlu detalicznego w od-
niesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi reklamowe w zakresie 
odzieży, Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodat-
ków odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, 
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w  zakresie artyku-
łów odzieżowych, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  odzieżą, 
Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi 
w  zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżo-
wych, Usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, 
Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi handlu deta-
licznego związane z futrami sztucznymi, Usługi handlu detalicznego 
w  zakresie akcesoriów mody, Usługi handlu hurtowego dotyczące 
futer sztucznych, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  nakry-
ciami głowy, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  tkaninami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  obuwiem, Usługi sprze-
daży detalicznej w  związku z  biżuterią, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  zakresie futer, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  biżuterią, 
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Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  torbami, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z  tkaninami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami 
głowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z parasolami przeciw-
deszczowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  walizkami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie futer, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
artykułów sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-
-line w zakresie artykułów jubilerskich, Usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w zakresie torebek .

(111) 351847 (220) 2021 06 25 (210) 530857
(151) 2022 02 16 (441) 2021 11 02
(732) DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) marina mokotów
(540) 

(591) granatowy, zielony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .13 .25
(510), (511) 19 Ukończone budynki z  materiałów niemetalowych, 
35 Usługi reklamy w  zakresie nieruchomości świadczonej również 
on-line, Prowadzenia badań rynkowych dotyczących: Gruntów dla 
budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczo-
nych do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, Usługi or-
ganizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą 
w  dziedzinie nieruchomości, Pomocy w  zarządzaniu przedsięwzię-
ciami obrotu nieruchomościami, Organizowania targów i  wystaw 
handlowych i  reklamowych w  zakresie budownictwa, urbanistyki, 
architektury i  technologii w  tej dziedzinie, także w  celu przepro-
wadzania operacji handlowych przez Internet, Usługi zarządzania 
miejscami wystawowymi, Usługi promocji obrotu nieruchomościami 
mieszkalnymi, Organizowania przetargów na  rynku obrotu grun-
tami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i  lokalami 
mieszkalnymi, Wynajmowania miejsc na  umieszczanie ogłoszeń 
i reklam również w sieci on-line, Opracowywanie koncepcji użytko-
wania nieruchomości pod kątem ekonomicznym, Usługi inwestora 
budowlanego w  aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym plano-
wania inwestycji budowlanej, Doradztwo w  zakresie zarządzania 
i administrowania obiektami mieszkalnymi, zespołami osiedlowymi 
i  gruntami, 36 Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi sprze-
daży nieruchomości na kredyt, Usługi w zakresie wycen finansowych 
majątku nieruchomego, Usługi dzierżawy nieruchomości, lokali i po-
wierzchni użytkowej, Usługi: administrowania nieruchomościami, 
lokalami, powierzchnią użytkową, miejscami parkingowymi, Rozli-
czania transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, Usługi wynajmu 
budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, Usługi przedsiębiorcy 
odpowiedzialnego za budowę pod względem finansowym w aspek-
cie projektowania i  realizacji budowy, Usługi opracowywania kon-
cepcji użytkowania nieruchomości, Usługi w zakresie sprzedaży do-
mów, lokali mieszkalnych i użytkowych, Pośrednictwo w nabywaniu, 
sprzedaży, najmie domów, lokali i powierzchni użytkowej, 37 Usługi 
developerskie związane z  budową i  zagospodarowaniem obiek-
tów mieszkalnych i  niemieszkalnych od  fazy pozyskiwania gruntu 
do fazy sprzedaży lub wynajmu powierzchni użytkowej pozyskanej 
w ramach przedsięwzięć deweloperskich, Usługi w zakresie: prowa-
dzenia robót ziemnych, nadzoru budowlanego, prac wykonawczych, 
rozbiórki, burzenia obiektów budowlanych, budowania lokali miesz-
kalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą wykonywania 
robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, Usługi 
remontowe, naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji 
obiektów budowlano-mieszkaniowych, Usługi w  zakresie funkcji 
generalnego wykonawcy robót ogólnobudowlanych dotyczących 
obiektów inżynierskich, Usługi w zakresie doradztwa budowlanego .

(111) 351848 (220) 2021 07 08 (210) 531324
(151) 2022 03 23 (441) 2021 08 02
(732) WASZCZENIUK LESZEK, Białystok (PL);
WISZENKO MACIEJ, Wasilków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) agat serwis SP . Z O .O .
(540) 

(591) czerwony, czarny
(531) 26 .04 .18, 27 .05 .01, 27 .05 .10, 27 .05 .17, 29 .01 .12
(510), (511) 27 Wykładziny podłogowe do  istniejących podłóg, 37 
Układanie wykładziny dywanowej .

(111) 351849 (220) 2021 03 11 (210) 525972
(151) 2022 03 17 (441) 2021 11 22
(732) MAJCHRZAK ROBERT, Piława Dolna (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RMAlicja
(510), (511) 35 Aukcje samochodowe, Usługi w  zakresie rejestracji 
samochodów, Usługi reklamowe związane z pojazdami samochodo-
wymi, Reklamowanie samochodów na sprzedaż za pośrednictwem 
Internetu, Usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie akcesoriów sa-
mochodowych, Dostarczanie informacji za pośrednictwem Interne-
tu na  temat sprzedaży samochodów, Usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej w zakresie następujących towarów: Części samochodowe, 
Akcesoriów samochodowych, Wosk samochodowy, Samochody, Sa-
mochody osobowe, Samochody dostawcze, Samochody półciężaro-
we, Samochody-wy wrotki, Samochody sportowe, Samochody tere-
nowe, Samochody bezzałogowe, Samochody cysterny, Samochody 
kempingowe, Samochody autonomiczne, Samochody opancerzone, 
Samochody elektryczne, Samochody hybrydowe, Nadwozia samo-
chodowe, Zagłówki samochodowe, Podwozia samochodów, Klak-
sony samochodowe, Zderzaki samochodowe, Podwozia samocho-
dowe, Fotele samochodowe, Siedzenia samochodowe, Zapalniczki 
samochodowe, Koła samochodowe, Szyberdachy do samochodów, 
Opony do samochodów, Łańcuchy do samochodów, Spojlery do sa-
mochodów, Kierownice do  samochodów, Drzwi do  samochodów, 
Amortyzatory do  samochodów, Siedzenia do  samochodów, Silniki 
do  samochodów, Popielniczki do  samochodów, Schowki do  samo-
chodów, Stopnie nadwozia samochodów, Tapicerka do  samocho-
dów, Kierunkowskazy do  samochodów, Błotniki [do  samochodów], 
Łańcuchy samochodowe [jazda], Samochodowe skrzynie biegów, 
Samochodowe alarmy antywłamaniowe, Samochodowe systemy 
alarmowe, Przednie szyby samochodowe, Samochodowe boksy da-
chowe, Szyby tylne samochodowe, Samochodowe foteliki dziecięce, 
Samochodowe bagażniki dachowe, Pokrywy bagażników samocho-
dowych, Osłony siedzeń samochodowych, Piasty kół samochodo-
wych, Szprychy kół samochodowych, Klocki hamulcowe do  samo-
chodów, Wycieraczki przednie do samochodów, Części wykończenia 
wnętrza samochodów, Obwody hydrauliczne do samochodów, Szy-
by przednie do samochodów, Pokrowce na siedzenia samochodów, 
Łańcuchy do samochodów osobowych, Pasy bezpieczeństwa do sa-
mochodów, Osłony przeciwsłoneczne do  samochodów, Hamulce 
do  samochodów osobowych, Części hamulcowe do  samochodów, 
Sprężyny zawieszenia do samochodów, Części konstrukcyjne do sa-
mochodów, Drążki skrętne do samochodów, Okna do samochodów 
osobowych, Ramiona kół do samochodów, Amortyzatory zawiesze-
nia do samochodów, Deski rozdzielcze do samochodów, Daszki prze-
ciwsłoneczne do samochodów, Urządzenia anty włamaniowe do sa-
mochodów, Opony pneumatyczne do  samochodów, Mechanizmy 
sprzęgła do  samochodów, Łańcuchy do  samochodów [przeciwpo-
ślizgowe], Fotele wyścigowe do samochodów, Siedzenia kubełkowe 
do  samochodów, Silniki do  samochodów wyścigowych, Gałki kie-
rownicy do samochodów, Pompy powietrza do samochodów, Ukła-
dy zawieszenia do samochodów, Sprężyny amortyzujące do samo-
chodów, Zasłony [ekrany przeciwsłoneczne] samochodowe, Resory, 
sprężyny amortyzujące samochodowe, Bagażniki samochodowe 
na narty, Poduszki na siedzenia samochodowe, Boksy dachowe [ba-
gażniki samochodowe], Pasy do  siedzeń samochodowych, Dętki 



Nr 25/2022 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 35

[do  opon samochodowych], Silniki elektryczne do  samochodów 
osobowych, Wykładzina samochodowa, 37 Naprawa karoserii samo-
chodowych, Naprawa samochodów na  drodze, Obsługa i  naprawa 
samochodów, Przegląd samochodów, Smarowanie samochodów, 
Polerowanie samochodów, Czyszczenie samochodów, Naprawy sa-
mochodów, Konserwacja samochodów, Malowanie samochodów, 
Kompleksowe czyszczenie samochodów, Smarowanie [olejenie] 
samochodów, Instalowanie wyposażenia samochodowego, Stro-
jenie silników samochodowych, Czyszczenie i  mycie samochodów, 
Usługi stacji obsługi samochodów, Naprawy i obsługa samochodów, 
Naprawy i  konserwacja samochodów, Naprawy lub konserwacja 
samochodów, Udostępnianie samoobsługowej myjni samocho-
dowej, Wulkanizacja opon samochodowych [naprawa], Usługi wy-
miany szyb samochodowych, Usługi wymiany oleju samochodo-
wego, Usługi w  zakresie odnawiania samochodów, Wypożyczanie 
urządzeń do  mycia samochodów, Renowacja sprzęgieł pneuma-
tycznych dźwigów samochodowych, Instalacje wnętrz samocho-
dowych na  zamówienie, Renowacja hamulców pneumatycznych 
dźwigów samochodowych, Usługi wymiany przednich szyb samo-
chodowych, Renowacja sprzęgieł hydraulicznych dźwigów samo-
chodowych, Konserwacja lub naprawa pojazdów samochodowych, 
Renowacja hamulców hydraulicznych dźwigów samochodowych, 
Usługi warsztatów samochodowych w  zakresie konserwacji pojaz-
dów, Udzielanie informacji związanych z  naprawą lub konserwacją 
samochodów, Naprawa i wykańczanie karoserii samochodowej dla 
osób trzecich, Kontrola samochodów i ich części przed konserwacją 
i naprawą, Udzielanie informacji związanych z wypożyczaniem urzą-
dzeń do mycia samochodów, Usługi w zakresie wymiany oleju samo-
chodowego z dojazdem do klienta, 39 Wypożyczanie samochodów, 
Parkowanie samochodów, Wynajem samochodów, Transport sa-
mochodowy, Usługi holowania samochodów, Rezerwacja wypoży-
czanych samochodów, Wynajem samochodów ciężarowych, Usługi 
wynajmu samochodów, Organizowanie wynajmu samochodów, 
Wynajem samochodów elektrycznych, Wypożyczanie samochodów 
do  przeprowadzek, Rezerwacja samochodów do  wynajęcia, Parko-
wanie samochodów przez obsługę, Usługi transportu samochodami 
silnikowymi, Usługi wynajmu pojazdów samochodowych, Wypoży-
czanie samochodów z częścią mieszkalną, Holowanie samochodów 
w nagłych przypadkach, Wynajem przyczep do przewozu samocho-
dów, Usługi agencji rezerwującej wynajem samochodów, Udziela-
nie informacji dotyczących tras samochodowych, Usługi rezerwacji 
w zakresie wynajmu samochodów, Usługi w zakresie transportu sa-
mochodami ciężarowymi, Udzielanie informacji na temat transportu 
samochodowego, Usługi w zakresie wypożyczania pojazdów samo-
chodowych, Usługi w  zakresie wynajmu samochodów z  szoferem, 
Holowanie samochodów lub ciężarówek w  nagłych przypadkach, 
Usługi w zakresie odprowadzania samochodów na parking, Udziela-
nie informacji związanych z usługami wynajmu samochodów, Orga-
nizowanie wypożyczania samochodów w ramach wakacji zorganizo-
wanych, Udostępnianie parkingów i usługi związane z parkowaniem 
samochodów, Udzielanie informacji o  samochodach do  wynajęcia 
za  pośrednictwem Internetu, Przechowywanie pojazdów, Przecho-
wywanie ładunku .

(111) 351850 (220) 2021 07 19 (210) 531705
(151) 2022 03 24 (441) 2021 09 13
(732) WIĘCEK BOGDAN BUDMAT, Płock (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) In . Cube
(540) 

(531) 26 .11 .02, 26 .02 .01, 27 .05 .01
(510), (511) 6 Rynny metalowe, Metalowe rynny dachowe, Elementy 
metalowe systemów rynnowych .

(111) 351851 (220) 2020 01 20 (210) 509206
(151) 2022 03 22 (441) 2020 03 02

(732) SZOPA JAKUB, Gliwice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BOSS TAXI
(510), (511) 39 usługi taksówek, usługi w zakresie samochodowego 
transportu osobowego .

(111) 351852 (220) 2020 01 20 (210) 509209
(151) 2022 03 22 (441) 2020 03 02
(732) SZOPA JAKUB, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOSS TAXI
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 29 .01 .12, 26 .11 .01, 26 .11 .08, 27 .05 .01, 27 .05 .17
(510), (511) 39 usługi taksówek, usługi w zakresie samochodowego 
transportu osobowego .

(111) 351853 (220) 2021 06 07 (210) 529927
(151) 2022 03 29 (441) 2021 12 13
(732) SIWIK BEATA, WALDEMAR ZALEWSKI SERVISCO SPÓŁKA 
CYWILNA, Elbląg (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wesołe buciki Zdrowe i profilaktyczne obuwie dla dzieci
(540) 

(591) zielony, czerwony, niebieski, brązowy, czarny
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  obuwiem, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem .

(111) 351854 (220) 2020 09 04 (210) 517830
(151) 2022 03 30 (441) 2020 11 09
(732) LIGHTHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lighthouse
(540) 

(591) czarny, żółty
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 26 .03 .01
(510), (511) 35 public relations, agencje public relations, definiowa-
nie celów komunikacyjnych firm, opracowywanie strategii komuni-
kacji firm .

(111) 351855 (220) 2021 05 06 (210) 528484
(151) 2022 03 22 (441) 2021 12 06
(732) PIOJDA MAREK, Bardo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) hyttee cabins
(510), (511) 37 Budowa budynków przeznaczonych na  zakwatero-
wanie wakacyjne, 43 Usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], 
Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystycz-
ne, Tymczasowe zakwaterowanie .

(111) 351856 (220) 2021 10 19 (210) 535407
(151) 2022 03 09 (441) 2021 11 22
(732) ZE PAK SPÓŁKA AKCYJNA, Konin (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) neso tank
(540) 

(591) turkusowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .04
(510), (511) 7 Dystrybutory automatyczne, Dystrybutory wodoru dla 
stacji benzynowych, Dystrybutory paliw dla stacji benzynowych, 
9 Ogniwa paliwowe, Ogniwa wodorowe, Elektrody ogniw paliwo-
wych, Elektrolizery, Elektrolizery do  produkcji wodoru, Urządzenie 
elektryczne do  wytwarzania wodoru, Urządzenie elektroniczne 
do  wytwarzania wodoru, Aparatura i  urządzenia do  gromadzenia 
i  przechowywania energii elektrycznej, Części do  elektrolizerów, 
Części do  elektrolizerów do  produkcji wodoru, Części do  urządzeń 
elektrycznych do wytwarzania wodoru, Części do urządzeń elektro-
nicznych do  wytwarzania wodoru, Części do  aparatury do  groma-
dzenia i  przechowywania energii elektrycznej, Części do  urządzeń 
do  gromadzenia i  przechowywania energii elektrycznej, Baterie, 
Akumulatory do  pojazdów, Ładowarki dla akumulatorów, Urządze-
nia do  ładowania akumulatorów, Zasilacze przenośne (akumulato-
ry), 12 Lądowe pojazdy i  środki transportu, Pojazdy do  poruszania 
się po wodzie, Pojazdy do poruszania się w powietrzu i przestrzeni 
kosmicznej, Samochody, Autobusy, Busy, Pojazdy lądowe z napędem 
wodorowym, Pojazdy wodorowe, Samochody z napędem wodoro-
wym, Trolejbusy wodorowe, Autobusy wodorowe, Busy wodorowe, 
Pojazdy lądowe z napędem elektrycznym, Pojazdy elektryczne, Sa-
mochody elektryczne, Trolejbusy elektryczne, Autobusy elektryczne, 
Busy elektryczne, Pojazdy hybrydowe, Rowery, Rowery elektryczne, 
Motocykle, Motorowery, Monocykle elektryczne, Skutery [pojazdy], 
Skutery sterowane elektrycznie, Samobalansujące skutery elektrycz-
ne, Części i  akcesoria do  pojazdów, 28 Pojazdy jeżdżące dla dzieci 
[zabawki], Modele pojazdów, Modele pojazdów w zmniejszonej skali, 
Miniaturowe modele samochodów [zabawki lub przedmioty do za-
bawy], Pojazdy zdalnie sterowane do  zabawy, Zabawki, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z paliwami, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z paliwami, Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej 
i detalicznej paliw stałych, ciekłych, gazowych, Sprzedaż detaliczna 
paliw, olejów, płynów do pojazdów, części do pojazdów, akcesoriów 
motoryzacyjnych, Sprzedaż hurtowa paliw, olejów, płynów do  po-
jazdów, części do  pojazdów, akcesoriów motoryzacyjnych, Usługi 
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Usłu-
gi dotyczące zarządzania zakupami i  zapłatą za  paliwa do  pojaz-
dów, Zarządzanie stacjami paliw, Doradztwo handlowe w  zakresie 
wykorzystania energii i  paliw oraz produktów pochodnych, Usługi 
sprzedaży detalicznej energii, Usługi sprzedaży detalicznej energii 
elektrycznej, Usługi sprzedaży hurtowej energii, Usługi sprzeda-
ży hurtowej energii elektrycznej, Pośrednictwo w  zakresie sprze-
daży energii, w  tym energii elektrycznej i  cieplnej, Pozyskiwanie 
kontraktów dotyczących dostaw energii, Zarządzanie wykonywa-
niem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania 
z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności 
elektrycznej i  cieplnej, zaopatrywania w  energię, w  szczególno-
ści elektryczną i  cieplną, Usługi agencji importowo-eksportowych 
w dziedzinie energii, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 37 Usługi tankowania pa-
liwa do pojazdów, Usługi tankowania paliwa wodorowego do pojaz-
dów, Tankowanie pojazdów sprężonym wodorem, Doładowywanie 
akumulatorów, Doładowywanie baterii i akumulatorów, Ładowanie 
akumulatorów do pojazdów, Wymiana akumulatorów, Wynajem ła-
dowarek akumulatorów, Konserwacja, serwis i  naprawa pojazdów, 
Stacje obsługi pojazdów i  usługi stacji paliw do  pojazdów, Usługi 
stacji obsługi samochodów (tankowanie i obsługa), Usługi w zakre-
sie prowadzenia stacji paliw, Usługi myjni pojazdów, Usługi instala-
cyjne dotyczące pojazdów, Usługi naprawcze dotyczące pojazdów, 
Usługi konserwacyjne dotyczące pojazdów, Serwisowanie pojaz-
dów, Mycie pojazdów, Czyszczenie pojazdów, Instalacja urządzeń 
do  wytwarzania energii, Serwis urządzeń i  instalacji do  wytwarza-
nia energii, Naprawa i konserwacja urządzeń i  instalacji do wytwa-

rzania energii, Instalacja urządzeń do  oszczędzania energii, Serwis 
urządzeń i instalacji do oszczędzania energii, Naprawa i konserwacja 
urządzeń i  instalacji do  oszczędzania energii, Usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
39 Transport, Transport osób, Transport towarów, Usługi kurierskie, 
Usługi wynajmu związane z  transportem i  magazynowaniem, Wy-
pożyczanie środków transportu, Usługi informacji, doradztwa i  re-
zerwacji w zakresie transportu, Dostawa paliwa, Dostawa paliwa wo-
dorowego, Dostarczanie paliwa, Dostarczanie paliwa wodorowego, 
Organizowanie transportu paliw, Organizowanie transportu paliw 
wodorowych, Usługi dystrybucji paliw, Usługi dystrybucji paliw wo-
dorowych, Organizowanie dystrybucji paliwa, Organizowanie dys-
trybucji paliwa wodorowego, Usługi związane z  magazynowaniem 
paliw, Magazynowanie paliw, Magazynowanie paliw wodorowych, 
Magazynowanie paliw gazowych, Organizowanie magazynowania 
paliw, Organizowanie magazynowania paliw wodorowych, Magazy-
nowanie paliw stałych, paliw płynnych i gazowych oraz produktów 
chemicznych, Przechowywanie energii i paliw, Wypożyczanie pojaz-
dów, Usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczegól-
ności elektrycznej i cieplnej, Zaopatrywanie w energię, w szczegól-
ności elektryczną i cieplną, Dystrybucja energii, Dystrybucja energii 
elektrycznej, Transmisja energii, Transmisja energii elektrycznej, Do-
stawa energii, Dostawa energii elektrycznej, Magazynowanie ener-
gii, Magazynowanie energii elektrycznej, Usługi informacyjne, do-
radcze i  konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
40 Przetwarzanie paliw, Wytwarzanie energii, Wytwarzanie energii 
elektrycznej, Wynajem sprzętu do  wytwarzania energii, Wynajem 
sprzętu do  wytwarzania energii elektrycznej, Usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług .

(111) 351857 (220) 2021 10 19 (210) 535408
(151) 2022 03 09 (441) 2021 11 22
(732) ZE PAK SPÓŁKA AKCYJNA, Konin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) neso tank
(540) 

(531) 26 .13 .25, 27 .05 .01
(510), (511) 7 Dystrybutory automatyczne, Dystrybutory wodoru dla 
stacji benzynowych, Dystrybutory paliw dla stacji benzynowych, 
9 Ogniwa paliwowe, Ogniwa wodorowe, Elektrody ogniw paliwo-
wych, Elektrolizery, Elektrolizery do produkcji wodoru, Urządzenie 
elektryczne do  wytwarzania wodoru, Urządzenie elektroniczne 
do  wytwarzania wodoru, Aparatura i  urządzenia do  gromadzenia 
i  przechowywania energii elektrycznej, Części do  elektrolizerów, 
Części do elektrolizerów do produkcji wodoru, Części do urządzeń 
elektrycznych do wytwarzania wodoru, Części do urządzeń elektro-
nicznych do wytwarzania wodoru, Części do aparatury do groma-
dzenia i przechowywania energii elektrycznej, Części do urządzeń 
do  gromadzenia i  przechowywania energii elektrycznej, Baterie, 
Akumulatory do pojazdów, Ładowarki dla akumulatorów, Urządze-
nia do  ładowania akumulatorów, Zasilacze przenośne (akumulato-
ry), 12 Lądowe pojazdy i środki transportu, Pojazdy do poruszania 
się po wodzie, Pojazdy do poruszania się w powietrzu i przestrze-
ni kosmicznej, Samochody, Autobusy, Busy, Pojazdy lądowe z  na-
pędem wodorowym, Pojazdy wodorowe, Samochody z  napędem 
wodorowym, Trolejbusy wodorowe, Autobusy wodorowe, Busy 
wodorowe, Pojazdy lądowe z napędem elektrycznym, Pojazdy elek-
tryczne, Samochody elektryczne, Trolejbusy elektryczne, Autobusy 
elektryczne, Busy elektryczne, Pojazdy hybrydowe, Rowery, Rowery 
elektryczne, Motocykle, Motorowery, Monocykle elektryczne, Sku-
tery [pojazdy], Skutery sterowane elektrycznie, Samobalansujące 
skutery elektryczne, Części i  akcesoria do  pojazdów, 28 Pojazdy 



Nr 25/2022 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 37

jeżdżące dla dzieci [zabawki], Modele pojazdów, Modele pojazdów 
w  zmniejszonej skali, Miniaturowe modele samochodów [zabawki 
lub przedmioty do zabawy], Pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, 
Zabawki, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  paliwami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami, Usługi w zakresie 
sprzedaży hurtowej i detalicznej paliw stałych, ciekłych, gazowych, 
Sprzedaż detaliczna paliw, olejów, płynów do  pojazdów, części 
do pojazdów, akcesoriów motoryzacyjnych, Sprzedaż hurtowa pa-
liw, olejów, płynów do  pojazdów, części do  pojazdów, akcesoriów 
motoryzacyjnych, Usługi programów lojalnościowych, motywacyj-
nych i promocyjnych, Usługi dotyczące zarządzania zakupami i za-
płatą za paliwa do pojazdów, Zarządzanie stacjami paliw, Doradztwo 
handlowe w zakresie wykorzystania energii i paliw oraz produktów 
pochodnych, Usługi sprzedaży detalicznej energii, Usługi sprzedaży 
detalicznej energii elektrycznej, Usługi sprzedaży hurtowej ener-
gii, Usługi sprzedaży hurtowej energii elektrycznej, Pośrednictwo 
w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, 
Pozyskiwanie kontraktów dotyczących dostaw energii, Zarządzanie 
wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i  późniejsze-
go korzystania z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, 
w  szczególności elektrycznej i  cieplnej, zaopatrywania w  energię, 
w  szczególności elektryczną i  cieplną, Usługi agencji importowo-
-eksportowych w  dziedzinie energii, Usługi informacyjne, dorad-
cze i  konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 37 
Usługi tankowania paliwa do  pojazdów, Usługi tankowania paliwa 
wodorowego do pojazdów, Tankowanie pojazdów sprężonym wo-
dorem, Doładowywanie akumulatorów, Doładowywanie baterii 
i akumulatorów, Ładowanie akumulatorów do pojazdów, Wymiana 
akumulatorów, Wynajem ładowarek akumulatorów, Konserwacja, 
serwis i naprawa pojazdów, Stacje obsługi pojazdów i usługi stacji 
paliw do pojazdów, Usługi stacji obsługi samochodów (tankowanie 
i obsługa), Usługi w zakresie prowadzenia stacji paliw, Usługi myjni 
pojazdów, Usługi instalacyjne dotyczące pojazdów, Usługi napraw-
cze dotyczące pojazdów, Usługi konserwacyjne dotyczące pojaz-
dów, Serwisowanie pojazdów, Mycie pojazdów, Czyszczenie pojaz-
dów, Instalacja urządzeń do wytwarzania energii, Serwis urządzeń 
i instalacji do wytwarzania energii, Naprawa i konserwacja urządzeń 
i  instalacji do  wytwarzania energii, Instalacja urządzeń do  oszczę-
dzania energii, Serwis urządzeń i instalacji do oszczędzania energii, 
Naprawa i konserwacja urządzeń i instalacji do oszczędzania energii, 
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług, 39 Transport, Transport osób, Transport to-
warów, Usługi kurierskie, Usługi wynajmu związane z  transportem 
i  magazynowaniem, Wypożyczanie środków transportu, Usługi 
informacji, doradztwa i  rezerwacji w  zakresie transportu, Dostawa 
paliwa, Dostawa paliwa wodorowego, Dostarczanie paliwa, Do-
starczanie paliwa wodorowego, Organizowanie transportu paliw, 
Organizowanie transportu paliw wodorowych, Usługi dystrybucji 
paliw, Usługi dystrybucji paliw wodorowych, Organizowanie dys-
trybucji paliwa, Organizowanie dystrybucji paliwa wodorowego, 
Usługi związane z magazynowaniem paliw, Magazynowanie paliw, 
Magazynowanie paliw wodorowych, Magazynowanie paliw gazo-
wych, Organizowanie magazynowania paliw, Organizowanie maga-
zynowania paliw wodorowych, Magazynowanie paliw stałych, paliw 
płynnych i gazowych oraz produktów chemicznych, Przechowywa-
nie energii i paliw, Wypożyczanie pojazdów, Usługi w zakresie prze-
syłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, 
Zaopatrywanie w  energię, w  szczególności elektryczną i  cieplną, 
Dystrybucja energii, Dystrybucja energii elektrycznej, Transmisja 
energii, Transmisja energii elektrycznej, Dostawa energii, Dosta-
wa energii elektrycznej, Magazynowanie energii, Magazynowanie 
energii elektrycznej, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 40 Przetwarzanie paliw, 
Wytwarzanie energii, Wytwarzanie energii elektrycznej, Wynajem 
sprzętu do wytwarzania energii, Wynajem sprzętu do wytwarzania 
energii elektrycznej, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
dotyczące uprzednio wymienionych usług .

(111) 351858 (220) 2021 10 19 (210) 535417
(151) 2022 03 08 (441) 2021 11 22
(732) TAVEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TAVEX

(540) 

(591) czarny, żółty
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 24 .09 .02
(510), (511) 14 Metale szlachetne i ich stopy, Wyroby jubilerskie wy-
konane z metali szlachetnych, Wyroby jubilerskie wykonane ze sto-
pów metali szlachetnych, Wyroby jubilerskie pokryte stopami metali 
szlachetnych, Wyroby jubilerskie pokryte metalami szlachetnymi, 
Złoto, Srebro, Platyna, Pallad, Biżuteria, Sztabki metali szlachetnych, 
Sztabki złota, Sztaby srebra, Sztaby platyny, Monety, Monety do ko-
lekcjonowania, Monety pamiątkowe, Monety z metali szlachetnych, 
Monety niesłużące do płacenia, Kamienie szlachetne, Przyrządy ze-
garmistrzowskie, Instrumenty i przyrządy chronometryczne, 16 Pa-
pier, Koperty, Tektura, Pudełka kartonowe, Publikacje drukowane, 
Gazety, Czasopisma [periodyki], Książki, Katalogi, Kalendarze, Afi-
sze, plakaty, Broszury, Drukowane ulotki informacyjne, Przewodniki, 
Biuletyny informacyjne, Albumy fotograficzne, Albumy na  monety, 
Maty [podstawki] na  monety, Pióra i  długopisy [artykuły biurowe], 
20 Pudełka drewniane, Opakowania drewniane do  butelek, Kase-
ty do  ekspozycji biżuterii, 35 Reklama, Zarządzanie w  działalności 
handlowej, Usługi w zakresie czynności biurowych, Usługi sprzeda-
ży hurtowej, detalicznej i poprzez Internet następujących towarów: 
metale szlachetne i ich stopy, wyroby jubilerskie wykonane z metali 
szlachetnych, wyroby jubilerskie wykonane ze  stopów metali szla-
chetnych, wyroby jubilerskie pokryte stopami metali szlachetnych, 
wyroby jubilerskie pokryte metalami szlachetnymi, złoto, srebro, 
platyna, pallad, biżuteria, sztabki metali szlachetnych, sztabki złota, 
sztaby srebra, sztaby platyny, monety, monety do kolekcjonowania, 
monety pamiątkowe, monety z metali szlachetnych, monety niesłu-
żące do płacenia, kamienie szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie, 
instrumenty i przyrządy chronometryczne, papier, koperty, tektura, 
pudełka kartonowe, publikacje drukowane, gazety, czasopisma 
[periodyki], książki, katalogi, kalendarze, afisze, plakaty, broszury, 
drukowane ulotki informacyjne, przewodniki, biuletyny informa-
cyjne, albumy fotograficzne, albumy na  monety, maty [podstawki] 
na  monety, pióra i  długopisy [artykuły biurowe], pudełka drewnia-
ne, opakowania drewniane do butelek, kasety do ekspozycji biżute-
rii, odzież, 36 Ubezpieczenia, Przelewy pieniężne, Wycena zbiorów 
numizmatycznych, Usługi wyceny produktów numizmatycznych, 
Handel walutami i wymiana walut, Walutowe operacje monetarne, 
Usługi w zakresie przekazów pieniężnych, Prowadzenie spraw finan-
sowych online, Usługi doradcze w zakresie spraw finansowych, Spra-
wy monetarne, Usługi finansowe dotyczące nieruchomości .

(111) 351859 (220) 2021 10 20 (210) 535482
(151) 2022 03 07 (441) 2021 11 15
(732) YOUSH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Yoush
(510), (511) 5 Proszki jako zamienniki posiłków, Batony energetyzu-
jące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, 
Odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki posił-
ków, Napoje z  dodatkami dietetycznymi, Preparaty wzbogacające 
organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Suplementy żyw-
nościowe, Suplementy żywnościowe w postaci proszku, 29 Batoniki 
na bazie owoców będące zamiennikami posiłków, Batoniki na bazie 
orzechów będące zamiennikami posiłków, Migdały mielone, Mleko 
owsiane, Napoje na bazie mleka kokosowego, Napoje na bazie mleka 
migdałowego, Napoje na bazie mleka orzechowego, Napoje na ba-
zie owsa [substytuty mleka], Zamienniki rybne, Zamienniki owoców 
morza, Mleko z  nasion konopi jako substytut mleka, Mleko sojowe 
[substytut mleka], Mleko ryżowe [substytut mleka], Nabiał i substy-
tuty nabiału, Roślinne substytuty mleka, Seitan [substytut mięsa], 
Substytuty drobiu, Substytuty jaj, Substytuty mięsa, 30 Batoniki 
na  bazie czekolady będące zamiennikami posiłków, Batoniki zbo-
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żowe będące zamiennikami posiłków, Wyroby cukiernicze na bazie 
migdałów, Batoniki owsiane, Płatki owsiane, Płatki owsiane gotowe 
do  spożycia przez ludzi, Mąka owsiana, Mąka owsiana spożywcza, 
Ciastka owsiane spożywcze, Ciastka owsiane, Błyskawiczna owsian-
ka, Kakao do sporządzania napojów, Kakaowe napoje, Napoje kawo-
we, Napoje na bazie kakao, Napoje na bazie kawy, Preparaty w prosz-
ku zawierające kakao do  sporządzania napojów, Żywność na  bazie 
owsa do  spożycia przez ludzi, Żywność na  bazie kakao, 32 Napoje 
typu smoothie zawierające ziarna i owies, Napoje proteinowe, Napo-
je energetyzujące, Napoje dla sportowców, Napoje energetyzujące 
zawierające kofeinę, Napoje izotoniczne, Napoje zawierające witami-
ny, Proszki do sporządzania napojów, Napoje sportowe wzbogacane 
proteinami, Napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, Napoje 
bezalkoholowe wzbogacone witaminami i  solami mineralnymi, 35 
Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, Usługi w zakresie 
zamówień online, 42 Profesjonalne usługi doradcze dotyczące tech-
nologii żywności, Badania w dziedzinie żywności, Badania żywności .

(111) 351860 (220) 2021 10 21 (210) 535488
(151) 2022 03 07 (441) 2021 11 15
(732) ELMERYCH JANUSZ, Nowa Wieś (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RIDERS FROM POLAND
(540) 

(591) czarny, czerwony, biały, złoty
(531) 09 .01 .10, 24 .01 .05, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 41 Usługi pisania blogów, Publikowanie tekstów, Publiko-
wanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych niż 
do  celów reklamowych, Pisanie i  publikowanie tekstów, innych niż 
teksty reklamowe .

(111) 351861 (220) 2021 10 21 (210) 535497
(151) 2022 03 07 (441) 2021 11 15
(732) FRAS ARKADIUSZ, Inowrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Arkadiusz Fras Eyewear24
(510), (511) 9 Okulary, okulary słoneczne i  soczewki kontaktowe, 
Okulary korekcyjne, Oprawki do okularów, Etui na okulary, Okulary, 
Okulary optyczne, Okulary [optyka], Modne okulary, Modne okulary 
przeciwsłoneczne, Artykuły optyczne [okulary] korekcyjne, Okulary 
antyrefleksyjne, Okulary przeciwoślepieniowe, Okulary przeciwsło-
neczne, Okulary do czytania, Okulary dla dzieci, Woreczki na okulary, 
Etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, Futerały na okulary, Fute-
rały na okulary słoneczne, Etui na okulary słoneczne, Etui na okulary 
dziecięce, Zestawy soczewek [wzierniki, okulary], Okulary ochronne 
do ochrony oczu, Szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary, Na-
kładki na okulary słoneczne na magnes, Oprawki okularowe [puste], 
Oprawki do okularów słonecznych, Oprawki do okularów i okularów 
przeciwsłonecznych, Oprawki do  okularów wykonane z  metalu, 
Oprawki do  okularów wykonane z  metalu i  materiału syntetyczne-
go, Oprawki do  okularów wykonane z  metalu lub metalu łączone-
go z  tworzywem sztucznym, Oprawki okularów wykonane z  two-
rzyw sztucznych, Oprawki okularów wykonane z połączenia metalu 
i tworzyw sztucznych, Szkła kontaktowe, Soczewki [szkła] optyczne, 
Szklane soczewki optyczne, Kolorowe szkła kontaktowe, Przenośne 
pojemniczki na szkła kontaktowe, Pojemniczki na szkła kontaktowe, 
Szkła okularowe pokryte powłoką antyrefleksyjną .

(111) 351862 (220) 2021 10 21 (210) 535503
(151) 2022 03 07 (441) 2021 11 15
(732) BIŁAS ANNA AB PARTNER, Sanok (PL)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AB Partner
(540) 

(591) szary, czerwony
(531) 26 .11 .01, 26 .11 .12, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Zgromadzenie towarów w hurtowni, sklepie, ich nazw 
i obrazów na stronie internetowej lub w katalogach w celu promo-
cji i sprzedaży, takich jak: chemia techniczna, środki do czyszczenie 
form wtryskowych, kleje, środki do konserwacji form wtryskowych, 
odrdzewiacze, odtłuszczacze przemysłowe, pasty ceramiczne, środki 
do  pielęgnacji i  ochrony klem, rozdzielacze bezsilikonowe i  siliko-
nowe, silikony, smary, smary ceramiczne, smary do  ekstremalnych 
obciążeń, smary do  lin i  łańcuchów, smary miedziowe, smary pe-
netrujące, chłodziwa do  wiercenia, gwintowania i  spawania, środki 
do  usuwania farb i  uszczelek, zmywacze przemysłowe, narzędzia 
ręczne do obróbki skrawaniem, adaptery do bitów, otwornice, bity, 
brzeszczoty, dłuta, drabiny, frezy, gratowniki, gwintowniki, grzebie-
nie do gwintów, grzechotki do kluczy, gwintowniki, imadła wiertar-
skie, imadła maszynowe, wiertła, kątowniki, kleszcze do  rur, klucze 
do  rur, klucze imbusowe, klucze hakowe, klucze nasadowe, klucze 
nastawne, klucze płasko-oczkowe, klucze oczkowe, klucze szczęko-
we, klucze trzpieniowe, kombinerki, pilniki warsztatowe, klucze uda-
rowe, latarki warsztatowe, latarki czołowe, młotki, narzynki, nasadki, 
nożyce do  blachy, nożyce warsztatowe, nożyki, ostrza wymienne 
do  nożyków, osełki, pistolety do  silikonów, pogłębiacze, punktaki, 
szczotki druciane, szczotki węglowe, szczotki mosiężne, szczypce, 
śruby, ściski do  śrub, trzpienie frezarskie, wkrętaki, wózki narzę-
dziowe, warsztatowe narzędzia pomiarowe, dalmierze, kątomierze, 
liniały, miary drewniane, miary stalowe, miary zwijane, mikrometry, 
głębokościomierze, pirometry, poziomice, promieniomierze, suw-
miarki, twardościomierze, wysokościomierze, narzędzia pneuma-
tyczne, dysze, filtry powietrza, grzechotki, króćce, łączniki, listwy 
przyłączeniowe, korki, manometry, motoreduktory, mufy, nitownice, 
nypele, przewody pneumatyczne, pistolety do  przedmuchiwania, 
podkładki, przedłużki, przeguby, redukcje, rozgałęźniki, siłowniki, 
smarownice, szybkozłącza, tłumiki, trójniki, tuleje, wkrętarki, wtyczki, 
zawory, złącza, zwijacze do węży, lutownice, elektronarzędzia, młoty 
udarowe, młotowiertarki, myjki, pilarki, przecinaki, szlifierki, wiertar-
ki, elementy instalacji pneumatycznych, śruby i  elementy złączne, 
szafki, szafki ubraniowe, wózki, skrzynki do przechowywania narzę-
dzi, narzędzi do maszynowego: wiercenia, gwintowania, frezowania, 
osprzęt do instalacji elektrycznych, ściernice do obróbki: metali, ka-
mienia, drewna, sprzęt BHP do  ochrony słuchu i  wzroku, rękawice, 
buty, odzież ochronna .

(111) 351863 (220) 2021 10 26 (210) 535700
(151) 2022 03 08 (441) 2021 11 22
(732) SHAO YU, Wólka Kosowska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUSINA
(540) 

(591) biały, niebieski
(531) 26 .04 .02, 26 .04 .16, 26 .11 .03, 26 .11 .12, 01 .15 .15, 27 .05 .05, 
29 .01 .12
(510), (511) 11 Akcesoria łazienkowe, Bidety, Armatura bezpieczeń-
stwa do  urządzeń oraz rur wodnych i  gazowych, Armatura regula-
cyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, Ciśnieniowe zbiorniki 
wody, Deski sedesowe, Dozowniki środków odkażających w  toale-
tach, Filtry do wody pitnej, Grzejniki do centralnego ogrzewania, In-
stalacje do ogrzewania wodnego, Instalacje i urządzenia do ogrze-
wania, wentylacji, klimatyzacji i  oczyszczania powietrza, Instalacje 
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do  zaopatrywania w  wodę, Instalacje grzewcze, Instalacje i  urzą-
dzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], Kabiny prysznicowe, Krany, 
Łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, Naczynia wzbiorcze 
do instalacji centralnego ogrzewania, Natryski, prysznice, Nawilżacze 
do grzejników centralnego ogrzewania, Rury wodociągowe do insta-
lacji sanitarnych, Umywalki [części instalacji sanitarnych], Uszczelki 
do kranów wodociągowych, Wanny, Zawory do rur i rurociągów, Za-
wory termostatyczne [części instalacji grzewczych], Zlewozmywaki .

(111) 351864 (220) 2021 10 27 (210) 535723
(151) 2022 03 08 (441) 2021 11 22
(732) CENTRUM ANTYKOROZJI RESIN J . JANISZEWSKI, M . GAWLIK, 
H . ŁUBA SPÓŁKA JAWNA, Jurczyce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) rowerowelove
(540) 

(531) 02 .09 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .08, 15 .07 .01
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego dotyczące rowerów, Usłu-
gi handlu detalicznego związane z akcesoriami do rowerów, Usługi 
handlu hurtowego dotyczące rowerów, Usługi handlu hurtowego 
związane z akcesoriami do rowerów, 37 Naprawa i konserwacja ro-
werów .

(111) 351865 (220) 2021 10 27 (210) 535724
(151) 2022 03 08 (441) 2021 11 22
(732) CENTRUM ANTYKOROZJI RESIN J . JANISZEWSKI, M . GAWLIK, 
H . ŁUBA SPÓŁKA JAWNA, Jurczyce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) endurolove
(540) 

(531) 02 .09 .01, 27 .05 .01, 15 .07 .01
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego dotyczące rowerów, Usłu-
gi handlu detalicznego związane z akcesoriami do rowerów, Usługi 
handlu hurtowego dotyczące rowerów, Usługi handlu hurtowego 
związane z akcesoriami do rowerów, 37 Naprawa i konserwacja ro-
werów .

(111) 351866 (220) 2021 10 27 (210) 535725
(151) 2022 03 08 (441) 2021 11 22
(732) CENTRUM ANTYKOROZJI RESIN J . JANISZEWSKI, M . GAWLIK, 
H . ŁUBA SPÓŁKA JAWNA, Jurczyce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e-bikelove
(540) 

(531) 02 .09 .01, 27 .05 .01, 15 .07 .01
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego dotyczące rowerów, Usłu-
gi handlu detalicznego związane z akcesoriami do rowerów, Usługi 
handlu hurtowego dotyczące rowerów, Usługi handlu hurtowego 
związane z akcesoriami do rowerów, 37 Naprawa i konserwacja ro-
werów .

(111) 351867 (220) 2021 10 27 (210) 535726
(151) 2022 03 08 (441) 2021 11 22
(732) CENTRUM ANTYKOROZJI RESIN J . JANISZEWSKI, M . GAWLIK, 
H . ŁUBA SPÓŁKA JAWNA, Jurczyce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) gravelove
(540) 

(531) 02 .09 .01, 27 .05 .01, 15 .07 .01
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego dotyczące rowerów, Usłu-
gi handlu detalicznego związane z akcesoriami do rowerów, Usługi 
handlu hurtowego dotyczące rowerów, Usługi handlu hurtowego 
związane z akcesoriami do rowerów, 37 Naprawa i konserwacja ro-
werów .

(111) 351868 (220) 2021 10 27 (210) 535727
(151) 2022 03 08 (441) 2021 11 22
(732) CENTRUM ANTYKOROZJI RESIN J . JANISZEWSKI, M . GAWLIK, 
H . ŁUBA SPÓŁKA JAWNA, Jurczyce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R RESIN SPORTS
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .11 .09, 26 .11 .12
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego dotyczące rowerów, Usłu-
gi handlu detalicznego związane z akcesoriami do rowerów, Usługi 
handlu hurtowego dotyczące rowerów, Usługi handlu hurtowego 
związane z akcesoriami do rowerów, 37 Naprawa i konserwacja ro-
werów .

(111) 351869 (220) 2021 10 27 (210) 535757
(151) 2022 03 09 (441) 2021 11 22
(732) BIENIEK STANISŁAW AUTOELEKTRONIKA, Rydułtowy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) naprawaliczników .pl
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 26 .01 .06, 24 .15 .21, 27 .05 .05, 27 .05 .17, 29 .01 .12
(510), (511) 37 Konserwacja lub naprawa pojazdów samochodo-
wych .

(111) 351870 (220) 2021 10 27 (210) 535762
(151) 2022 03 09 (441) 2021 11 22
(732) WIMAX ARTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kosów Lacki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIMAX ARTIS
(540) 

(591) granatowy, szary, biały
(531) 01 .15 .17, 01 .01 .05, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .17, 26 .02 .07, 
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26 .02 .13, 29 .01 .13
(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu, 29 Mięso i wyroby mięsne, 
Naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, Jaja ptasie i produkty z  jaj, 
Nabiał i substytuty nabiału, Oleje i tłuszcze jadalne, 30 Lód, lody spo-
żywcze, mrożone jogurty i sorbety, 35 Pomoc w prowadzeniu dzia-
łalności gospodarczej, zarządzanie i  administrowanie działalnością 
gospodarczą, Doradztwo i  konsultacje w  zakresie działalności go-
spodarczej, Administrowanie i  zarządzanie działalnością gospodar-
czą, 40 Przetwarzanie żywności i napojów, Ubój, 42 Usługi naukowe 
i technologiczne, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi 
informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności 
i napojów, 44 Usługi w zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa 
i leśnictwa, Usługi weterynaryjne .

(111) 351871 (220) 2021 10 28 (210) 535785
(151) 2022 03 08 (441) 2021 11 22
(732) EMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Rusinowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) emix VEGE WEGAŃSKI KUBEK KASZY
(540) 

(531) 05 .03 .13, 05 .03 .14, 27 .05 .01
(510), (511) 29 Przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orze-
chy i nasiona roślin strączkowych), Dania do przyrządzenia na bazie 
suszonych warzyw i  kasz, w  których głównym składnikiem są  wa-
rzywa, Dodatki do  dań składające się z  suszonych warzyw i  kasz 
do  przyrządzenia, w  których głównym składnikiem są  warzywa, 
Lunch w  opakowaniu do  przyrządzenia składający się z  suszonych 
warzyw i  kaszy, w  których głównym składnikiem są  warzywa, Mie-
szanki suszonych warzyw i  kasz, w  których głównym składnikiem 
są  warzywa, Mieszanki warzywne, Suszone warzywa, Warzywa lio-
filizowane, Warzywa przetworzone, Potrawy gotowe składające się 
głównie z  warzyw, Przekąski na  bazie warzyw, Przystawki na  bazie 
warzyw, Pokrojone warzywa, Sałatki warzywne, Suszone owoce, 
Produkty z suszonych owoców, Przekąski na bazie suszonych owo-
ców, Sucha mieszanka kaszy z  rozdrobnionymi warzywami, w  któ-
rej głównym składnikiem są  warzywa, Dania instant składające się 
z suchej mieszanki kaszy z warzywami, w których głównym składni-
kiem są warzywa, 30 Zboża, Artykuły spożywcze ze zbóż, Produkty 
żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, 
Zboża przetworzone, Ziarna przetworzone, Przetworzone ziarna 
zbóż do  pokarmów spożywanych przez ludzi, Suszone ziarna peł-
nego zboża, Przekąski na  bazie zbóż, Kasze spożywcze, Mieszanki 
kasz i  suszonych warzyw, w  których głównym składnikiem jest ka-
sza, Liofilizowane dania i potrawy których głównym składnikiem jest 
kasza, Potrawy składające się głównie z kaszy, Lunch w opakowaniu 
do przyrządzenia składający się z kaszy i suszonych warzyw, w któ-
rych głównym składnikiem jest kasza, Sucha mieszanka kaszy z roz-
drobnionymi warzywami, w której głównym składnikiem jest kasza, 
Gryka, przetworzona, Jęczmień do spożycia przez ludzi, Jęczmień łu-
skany, Kasza perłowa, Kasza perłowa [przetworzona], Owies do spo-
życia przez ludzi, Owies łuskany, Owies przetworzony, Produkty spo-
żywcze na bazie owsa, Preparaty z otrębów do spożycia przez ludzi, 
Kasza jaglana, Kasza bulgur, Kasza orkiszowa, Kasza orkiszowa z do-
datkiem soczewicy, Dania instant składające się z  suchej mieszanki 
kaszy z warzywami, w których głównym składnikiem jest kasza, 31 
Płody rolne i  z  akwakultury, produkty ogrodnicze i  leśne, Rośliny 
suszone, Jęczmień, Kasza jęczmienna perłowa [niełuskana], Nieprze-
tworzona gryka, Nieprzetworzone siemię lniane, Nieprzetworzone 
zboża, Nieprzetworzone ziarna do jedzenia, Otręby zbożowe, Suro-
we i nieprzetworzone ziarna, Surowe zboża [nieprzetworzone] .

(111) 351872 (220) 2021 10 30 (210) 535911
(151) 2022 03 08 (441) 2021 11 22

(732) O4B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZYJAZNE WNIOSKI
(540) 

(591) niebieski
(531) 20 .05 .25, 26 .11 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .04
(510), (511) 9 Edukacyjne oprogramowanie komputerowe, Kom-
puterowe oprogramowanie użytkowe, Komputerowe oprogramo-
wanie do  chatbotów do  symulowania rozmów, Oprogramowanie 
do  aplikacji Internetowych, Oprogramowanie do  aplikacji i  serwe-
rów internetowych, Oprogramowanie do  automatyzacji dokumen-
tów, Interaktywne oprogramowanie komputerowe, Interaktywne 
oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę informacji, 
Oprogramowanie, Oprogramowanie biurowe, Oprogramowanie 
biznesowe, Oprogramowanie biznesowe interaktywne, Oprogramo-
wanie do aranżowania transakcji on-line, Oprogramowanie do extra-
netu, Oprogramowanie do pobrania, Oprogramowanie do przygoto-
wywania zeznań podatkowych, Oprogramowanie do raportowania, 
Oprogramowanie do zarządzania dużymi zbiorami danych, Oprogra-
mowanie do  zarządzania danymi, Oprogramowanie interaktywne, 
Oprogramowanie komputerowe do tabelarycznego przedstawiania 
danych, Oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszuki-
wanie danych, Oprogramowanie komputerowe dotyczące archi-
walnych informacji finansowych, Oprogramowanie komputerowe 
do zarządzania arkuszami kalkulacyjnymi, Oprogramowanie kompu-
terowe do przesyłania danych, Oprogramowanie komputerowe [pro-
gramy], Pobieralne oprogramowanie komputerowe do zarządzania 
danymi, Użytkowe oprogramowanie komputerowe do pobrania, 42 
Analizy komputerowe, Eksploracja danych, Opracowywanie i testo-
wanie metod przetwarzania danych, algorytmów i oprogramowania, 
Opracowywanie systemów przetwarzania danych, Opracowywanie 
systemów przechowywania danych, Projektowanie i  opracowywa-
nie systemów do  wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, 
wyświetlania i przechowywania danych, Projektowanie i opracowy-
wanie oprogramowania do  elektronicznych baz danych, Systemy 
komputerowe (Analizy-), Zdalne administrowanie serwerem, Ak-
tualizacja i  konserwacja oprogramowania komputerowego, Aktu-
alizowanie oprogramowania komputerowego, Edycja programów 
komputerowych, Instalacja, aktualizacja i utrzymanie oprogramowa-
nia komputerowego, Instalacja i konserwacja oprogramowania baz 
danych, Kompilacja programów do przetwarzania danych, Opraco-
wywanie i  tworzenie komputerowych programów przetwarzania 
danych, Opracowywanie, aktualizacja i konserwacja systemów opro-
gramowania komputerowego i baz danych, Usługi w zakresie dosto-
sowywania oprogramowania komputerowego do  potrzeb klienta, 
Usługi w zakresie instalowania i konserwacji oprogramowania kom-
puterowego, Usługi w zakresie integracji systemów komputerowych, 
Usługi w zakresie projektowania oprogramowania do elektroniczne-
go przetwarzania danych, Wdrażanie programów komputerowych 
w sieciach .

(111) 351873 (220) 2021 10 30 (210) 535912
(151) 2022 03 08 (441) 2021 11 22
(732) O4B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZYJAZNY URZĄD PRO
(540) 

(591) czarny, niebieski
(531) 07 .01 .08, 26 .11 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 Edukacyjne oprogramowanie komputerowe, Kom-
puterowe oprogramowanie użytkowe, Komputerowe oprogramo-
wanie do  chatbotów do  symulowania rozmów, Oprogramowanie 
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do  aplikacji Internetowych, Oprogramowanie do  aplikacji i  serwe-
rów internetowych, Oprogramowanie do  automatyzacji dokumen-
tów, Interaktywne oprogramowanie komputerowe, Interaktywne 
oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę informacji, 
Oprogramowanie, Oprogramowanie biurowe, Oprogramowanie 
biznesowe, Oprogramowanie biznesowe interaktywne, Oprogramo-
wanie do aranżowania transakcji on-line, Oprogramowanie do extra-
netu, Oprogramowanie do pobrania, Oprogramowanie do przygoto-
wywania zeznań podatkowych, Oprogramowanie do raportowania, 
Oprogramowanie do zarządzania dużymi zbiorami danych, Oprogra-
mowanie do  zarządzania danymi, Oprogramowanie interaktywne, 
Oprogramowanie komputerowe do tabelarycznego przedstawiania 
danych, Oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszuki-
wanie danych, Oprogramowanie komputerowe dotyczące archi-
walnych informacji finansowych, Oprogramowanie komputerowe 
do zarządzania arkuszami kalkulacyjnymi, Oprogramowanie kompu-
terowe do przesyłania danych, Oprogramowanie komputerowe [pro-
gramy], Pobieralne oprogramowanie komputerowe do zarządzania 
danymi, Użytkowe oprogramowanie komputerowe do pobrania, 42 
Analizy komputerowe, Eksploracja danych, Opracowywanie i testo-
wanie metod przetwarzania danych, algorytmów i oprogramowania, 
Opracowywanie systemów przetwarzania danych, Opracowywanie 
systemów przechowywania danych, Projektowanie i  opracowywa-
nie systemów do  wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, 
wyświetlania i przechowywania danych, Projektowanie i opracowy-
wanie oprogramowania do  elektronicznych baz danych, Systemy 
komputerowe (Analizy-), Zdalne administrowanie serwerem, Ak-
tualizacja i  konserwacja oprogramowania komputerowego, Aktu-
alizowanie oprogramowania komputerowego, Edycja programów 
komputerowych, Instalacja, aktualizacja i utrzymanie oprogramowa-
nia komputerowego, Instalacja i konserwacja oprogramowania baz 
danych, Kompilacja programów do przetwarzania danych, Opraco-
wywanie i  tworzenie komputerowych programów przetwarzania 
danych, Opracowywanie, aktualizacja i konserwacja systemów opro-
gramowania komputerowego i baz danych, Usługi w zakresie dosto-
sowywania oprogramowania komputerowego do  potrzeb klienta, 
Usługi w zakresie instalowania i konserwacji oprogramowania kom-
puterowego, Usługi w zakresie integracji systemów komputerowych, 
Usługi w zakresie projektowania oprogramowania do elektroniczne-
go przetwarzania danych, Wdrażanie programów komputerowych 
w sieciach .

(111) 351874 (220) 2021 10 30 (210) 535913
(151) 2022 03 08 (441) 2021 11 22
(732) O4B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZYJAZNY URZĄD
(540) 

(591) czarny, niebieski
(531) 07 .01 .08, 26 .11 .01, 29 .01 .12, 27 .05 .01
(510), (511) 9 Edukacyjne oprogramowanie komputerowe, Kom-
puterowe oprogramowanie użytkowe, Komputerowe oprogramo-
wanie do  chatbotów do  symulowania rozmów, Oprogramowanie 
do  aplikacji Internetowych, Oprogramowanie do  aplikacji i  serwe-
rów internetowych, Oprogramowanie do  automatyzacji dokumen-
tów, Interaktywne oprogramowanie komputerowe, Interaktywne 
oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę informacji, 
Oprogramowanie, Oprogramowanie biurowe, Oprogramowanie 
biznesowe, Oprogramowanie biznesowe interaktywne, Oprogramo-
wanie do aranżowania transakcji on-line, Oprogramowanie do extra-
netu, Oprogramowanie do pobrania, Oprogramowanie do przygoto-
wywania zeznań podatkowych, Oprogramowanie do raportowania, 
Oprogramowanie do zarządzania dużymi zbiorami danych, Oprogra-
mowanie do  zarządzania danymi, Oprogramowanie interaktywne, 
Oprogramowanie komputerowe do tabelarycznego przedstawiania 
danych, Oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszuki-
wanie danych, Oprogramowanie komputerowe dotyczące archi-
walnych informacji finansowych, Oprogramowanie komputerowe 

do zarządzania arkuszami kalkulacyjnymi, Oprogramowanie kompu-
terowe do przesyłania danych, Oprogramowanie komputerowe [pro-
gramy], Pobieralne oprogramowanie komputerowe do zarządzania 
danymi, Użytkowe oprogramowanie komputerowe do pobrania, 42 
Analizy komputerowe, Eksploracja danych, Opracowywanie i testo-
wanie metod przetwarzania danych, algorytmów i oprogramowania, 
Opracowywanie systemów przetwarzania danych, Opracowywanie 
systemów przechowywania danych, Projektowanie i  opracowywa-
nie systemów do  wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, 
wyświetlania i przechowywania danych, Projektowanie i opracowy-
wanie oprogramowania do  elektronicznych baz danych, Systemy 
komputerowe (Analizy-), Zdalne administrowanie serwerem, Ak-
tualizacja i  konserwacja oprogramowania komputerowego, Aktu-
alizowanie oprogramowania komputerowego, Edycja programów 
komputerowych, Instalacja, aktualizacja i utrzymanie oprogramowa-
nia komputerowego, Instalacja i konserwacja oprogramowania baz 
danych, Kompilacja programów do przetwarzania danych, Opraco-
wywanie i  tworzenie komputerowych programów przetwarzania 
danych, Opracowywanie, aktualizacja i konserwacja systemów opro-
gramowania komputerowego i baz danych, Usługi w zakresie dosto-
sowywania oprogramowania komputerowego do  potrzeb klienta, 
Usługi w zakresie instalowania i konserwacji oprogramowania kom-
puterowego, Usługi w zakresie integracji systemów komputerowych, 
Usługi w zakresie projektowania oprogramowania do elektroniczne-
go przetwarzania danych, Wdrażanie programów komputerowych 
w sieciach .

(111) 351875 (220) 2021 10 30 (210) 535916
(151) 2022 03 08 (441) 2021 11 22
(732) O4B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZYJAZNE DEKLARACJE PRO
(540) 

(591) niebieski
(531) 20 .05 .25, 26 .11 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .04
(510), (511) 9 Edukacyjne oprogramowanie komputerowe, Kom-
puterowe oprogramowanie użytkowe, Komputerowe oprogramo-
wanie do  chatbotów do  symulowania rozmów, Oprogramowanie 
do  aplikacji Internetowych, Oprogramowanie do  aplikacji i  serwe-
rów internetowych, Oprogramowanie do  automatyzacji dokumen-
tów, Interaktywne oprogramowanie komputerowe, Interaktywne 
oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę informacji, 
Oprogramowanie, Oprogramowanie biurowe, Oprogramowanie 
biznesowe, Oprogramowanie biznesowe interaktywne, Oprogramo-
wanie do aranżowania transakcji on-line, Oprogramowanie do extra-
netu, Oprogramowanie do pobrania, Oprogramowanie do przygoto-
wywania zeznań podatkowych, Oprogramowanie do raportowania, 
Oprogramowanie do zarządzania dużymi zbiorami danych, Oprogra-
mowanie do  zarządzania danymi, Oprogramowanie interaktywne, 
Oprogramowanie komputerowe do tabelarycznego przedstawiania 
danych, Oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszuki-
wanie danych, Oprogramowanie komputerowe dotyczące archi-
walnych informacji finansowych, Oprogramowanie komputerowe 
do zarządzania arkuszami kalkulacyjnymi, Oprogramowanie kompu-
terowe do przesyłania danych, Oprogramowanie komputerowe [pro-
gramy], Pobieralne oprogramowanie komputerowe do zarządzania 
danymi, Użytkowe oprogramowanie komputerowe do pobrania, 42 
Analizy komputerowe, Eksploracja danych, Opracowywanie i testo-
wanie metod przetwarzania danych, algorytmów i oprogramowania, 
Opracowywanie systemów przetwarzania danych, Opracowywanie 
systemów przechowywania danych, Projektowanie i  opracowywa-
nie systemów do  wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, 
wyświetlania i przechowywania danych, Projektowanie i opracowy-
wanie oprogramowania do  elektronicznych baz danych, Systemy 
komputerowe (Analizy-), Zdalne administrowanie serwerem, Ak-
tualizacja i  konserwacja oprogramowania komputerowego, Aktu-
alizowanie oprogramowania komputerowego, Edycja programów 
komputerowych, Instalacja, aktualizacja i utrzymanie oprogramowa-
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nia komputerowego, Instalacja i konserwacja oprogramowania baz 
danych, Kompilacja programów do przetwarzania danych, Opraco-
wywanie i  tworzenie komputerowych programów przetwarzania 
danych, Opracowywanie, aktualizacja i konserwacja systemów opro-
gramowania komputerowego i baz danych, Usługi w zakresie dosto-
sowywania oprogramowania komputerowego do  potrzeb klienta, 
Usługi w zakresie instalowania i konserwacji oprogramowania kom-
puterowego, Usługi w zakresie integracji systemów komputerowych, 
Usługi w zakresie projektowania oprogramowania do elektroniczne-
go przetwarzania danych, Wdrażanie programów komputerowych 
w sieciach .

(111) 351876 (220) 2021 10 30 (210) 535917
(151) 2022 03 08 (441) 2021 11 22
(732) O4B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZYJAZNE DEKLARACJE
(540) 

(591) niebieski
(531) 20 .05 .25, 26 .11 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .04
(510), (511) 9 Edukacyjne oprogramowanie komputerowe, Kom-
puterowe oprogramowanie użytkowe, Komputerowe oprogramo-
wanie do  chatbotów do  symulowania rozmów, Oprogramowanie 
do  aplikacji Internetowych, Oprogramowanie do  aplikacji i  serwe-
rów internetowych, Oprogramowanie do  automatyzacji dokumen-
tów, Interaktywne oprogramowanie komputerowe, Interaktywne 
oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę informacji, 
Oprogramowanie, Oprogramowanie biurowe, Oprogramowanie 
biznesowe, Oprogramowanie biznesowe interaktywne, Oprogramo-
wanie do aranżowania transakcji on-line, Oprogramowanie do extra-
netu, Oprogramowanie do pobrania, Oprogramowanie do przygoto-
wywania zeznań podatkowych, Oprogramowanie do raportowania, 
Oprogramowanie do zarządzania dużymi zbiorami danych, Oprogra-
mowanie do  zarządzania danymi, Oprogramowanie interaktywne, 
Oprogramowanie komputerowe do tabelarycznego przedstawiania 
danych, Oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszuki-
wanie danych, Oprogramowanie komputerowe dotyczące archi-
walnych informacji finansowych, Oprogramowanie komputerowe 
do zarządzania arkuszami kalkulacyjnymi, Oprogramowanie kompu-
terowe do przesyłania danych, Oprogramowanie komputerowe [pro-
gramy], Pobieralne oprogramowanie komputerowe do zarządzania 
danymi, Użytkowe oprogramowanie komputerowe do pobrania, 42 
Analizy komputerowe, Eksploracja danych, Opracowywanie i testo-
wanie metod przetwarzania danych, algorytmów i oprogramowania, 
Opracowywanie systemów przetwarzania danych, Opracowywanie 
systemów przechowywania danych, Projektowanie i  opracowywa-
nie systemów do  wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, 
wyświetlania i przechowywania danych, Projektowanie i opracowy-
wanie oprogramowania do  elektronicznych baz danych, Systemy 
komputerowe (Analizy-), Zdalne administrowanie serwerem, Ak-
tualizacja i  konserwacja oprogramowania komputerowego, Aktu-
alizowanie oprogramowania komputerowego, Edycja programów 
komputerowych, Instalacja, aktualizacja i utrzymanie oprogramowa-
nia komputerowego, Instalacja i konserwacja oprogramowania baz 
danych, Kompilacja programów do przetwarzania danych, Opraco-
wywanie i  tworzenie komputerowych programów przetwarzania 
danych, Opracowywanie, aktualizacja i konserwacja systemów opro-
gramowania komputerowego i baz danych, Usługi w zakresie dosto-
sowywania oprogramowania komputerowego do  potrzeb klienta, 
Usługi w zakresie instalowania i konserwacji oprogramowania kom-
puterowego, Usługi w zakresie integracji systemów komputerowych, 
Usługi w zakresie projektowania oprogramowania do elektroniczne-
go przetwarzania danych, Wdrażanie programów komputerowych 
w sieciach .

(111) 351877 (220) 2021 10 30 (210) 535918
(151) 2022 03 08 (441) 2021 11 22

(732) O4B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEK
(540) 

(591) biały, czarny, granatowy, niebieski
(531) 03 .01 .08, 03 .01 .24, 16 .03 .13, 02 .09 .22, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 9 Edukacyjne oprogramowanie komputerowe, Kom-
puterowe oprogramowanie użytkowe, Komputerowe oprogramo-
wanie do  chatbotów do  symulowania rozmów, Oprogramowanie 
do  aplikacji Internetowych, Oprogramowanie do  aplikacji i  serwe-
rów internetowych, Oprogramowanie do  automatyzacji dokumen-
tów, Interaktywne oprogramowanie komputerowe, Interaktywne 
oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę informacji, 
Oprogramowanie, Oprogramowanie biurowe, Oprogramowanie 
biznesowe, Oprogramowanie biznesowe interaktywne, Oprogramo-
wanie do aranżowania transakcji on-line, Oprogramowanie do extra-
netu, Oprogramowanie do pobrania, Oprogramowanie do przygoto-
wywania zeznań podatkowych, Oprogramowanie do raportowania, 
Oprogramowanie do zarządzania dużymi zbiorami danych, Oprogra-
mowanie do  zarządzania danymi, Oprogramowanie interaktywne, 
Oprogramowanie komputerowe do tabelarycznego przedstawiania 
danych, Oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszuki-
wanie danych, Oprogramowanie komputerowe dotyczące archi-
walnych informacji finansowych, Oprogramowanie komputerowe 
do zarządzania arkuszami kalkulacyjnymi, Oprogramowanie kompu-
terowe do przesyłania danych, Oprogramowanie komputerowe [pro-
gramy], Pobieralne oprogramowanie komputerowe do zarządzania 
danymi, Użytkowe oprogramowanie komputerowe do pobrania, 42 
Analizy komputerowe, Eksploracja danych, Opracowywanie i testo-
wanie metod przetwarzania danych, algorytmów i oprogramowania, 
Opracowywanie systemów przetwarzania danych, Opracowywanie 
systemów przechowywania danych, Projektowanie i  opracowywa-
nie systemów do  wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, 
wyświetlania i przechowywania danych, Projektowanie i opracowy-
wanie oprogramowania do  elektronicznych baz danych, Systemy 
komputerowe (Analizy-), Zdalne administrowanie serwerem, Ak-
tualizacja i  konserwacja oprogramowania komputerowego, Aktu-
alizowanie oprogramowania komputerowego, Edycja programów 
komputerowych, Instalacja, aktualizacja i utrzymanie oprogramowa-
nia komputerowego, Instalacja i konserwacja oprogramowania baz 
danych, Kompilacja programów do przetwarzania danych, Opraco-
wywanie i  tworzenie komputerowych programów przetwarzania 
danych, Opracowywanie, aktualizacja i konserwacja systemów opro-
gramowania komputerowego i baz danych, Usługi w zakresie dosto-
sowywania oprogramowania komputerowego do  potrzeb klienta, 
Usługi w zakresie instalowania i konserwacji oprogramowania kom-
puterowego, Usługi w zakresie integracji systemów komputerowych, 
Usługi w zakresie projektowania oprogramowania do elektroniczne-
go przetwarzania danych, Wdrażanie programów komputerowych 
w sieciach .

(111) 351878 (220) 2021 11 01 (210) 535925
(151) 2022 03 08 (441) 2021 11 22
(732) DMS BARRELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BRANICKI
(510), (511) 33 Alkohole wysokoprocentowe, Wódka, Likiery, Gorzkie 
nalewki, Whisky, Brandy, Rum, Dżin, Miód pitny, Wino, Wino musujące .
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(111) 351879 (220) 2021 10 19 (210) 535379
(151) 2022 03 08 (441) 2021 11 22
(732) AMBRYSZEWSKI ANDRZEJ YOKOHAMA ELECTRONICS, 
Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NITRYLFLEX
(510), (511) 9 Jednorazowe rękawiczki lateksowe do użytku laborato-
ryjnego, Jednorazowe rękawiczki do użytku laboratoryjnego, Jedno-
razowe rękawiczki z  tworzyw sztucznych do  użytku laboratoryjne-
go, 10 Lateksowe rękawiczki do użytku chirurgicznego, Rękawiczki 
ochronne do celów medycznych, Rękawiczki do badań do celów me-
dycznych .

(111) 351880 (220) 2021 10 19 (210) 535402
(151) 2022 03 09 (441) 2021 11 22
(732) ZE PAK SPÓŁKA AKCYJNA, Konin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) neso bus
(540) 

(591) turkusowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .04
(510), (511) 7 Dystrybutory automatyczne, Dystrybutory wodoru dla 
stacji benzynowych, Dystrybutory paliw dla stacji benzynowych, 
9 Ogniwa paliwowe, Ogniwa wodorowe, Elektrody ogniw paliwo-
wych, Elektrolizery, Elektrolizery do  produkcji wodoru, Urządzenie 
elektryczne do  wytwarzania wodoru, Urządzenie elektroniczne 
do  wytwarzania wodoru, Aparatura i  urządzenia do  gromadzenia 
i  przechowywania energii elektrycznej, Części do  elektrolizerów, 
Części do  elektrolizerów do  produkcji wodoru, Części do  urządzeń 
elektrycznych do wytwarzania wodoru, Części do urządzeń elektro-
nicznych do  wytwarzania wodoru, Części do  aparatury do  groma-
dzenia i  przechowywania energii elektrycznej, Części do  urządzeń 
do  gromadzenia i  przechowywania energii elektrycznej, Baterie, 
Akumulatory do  pojazdów, Ładowarki dla akumulatorów, Urządze-
nia do  ładowania akumulatorów, Zasilacze przenośne (akumulato-
ry), 12 Lądowe pojazdy i  środki transportu, Pojazdy do  poruszania 
się po wodzie, Pojazdy do poruszania się w powietrzu i przestrzeni 
kosmicznej, Samochody, Autobusy, Busy, Pojazdy lądowe z napędem 
wodorowym, Pojazdy wodorowe, Samochody z napędem wodoro-
wym, Trolejbusy wodorowe, Autobusy wodorowe, Busy wodorowe, 
Pojazdy lądowe z napędem elektrycznym, Pojazdy elektryczne, Sa-
mochody elektryczne, Trolejbusy elektryczne, Autobusy elektryczne, 
Busy elektryczne, Pojazdy hybrydowe, Rowery, Rowery elektryczne, 
Motocykle, Motorowery, Monocykle elektryczne, Skutery [pojazdy], 
Skutery sterowane elektrycznie, Samobalansujące skutery elektrycz-
ne, Części i  akcesoria do  pojazdów, 28 Pojazdy jeżdżące dla dzieci 
[zabawki], Modele pojazdów, Modele pojazdów w zmniejszonej skali, 
Miniaturowe modele samochodów [zabawki lub przedmioty do za-
bawy], Pojazdy zdalnie sterowane do  zabawy, Zabawki, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z paliwami, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z paliwami, Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej 
i detalicznej paliw stałych, ciekłych, gazowych, Sprzedaż detaliczna 
paliw, olejów, płynów do pojazdów, części do pojazdów, akcesoriów 
motoryzacyjnych, Sprzedaż hurtowa paliw, olejów, płynów do  po-
jazdów, części do  pojazdów, akcesoriów motoryzacyjnych, Usługi 
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Usłu-
gi dotyczące zarządzania zakupami i  zapłatą za  paliwa do  pojaz-
dów, Zarządzanie stacjami paliw, Doradztwo handlowe w  zakresie 
wykorzystania energii i  paliw oraz produktów pochodnych, Usługi 
sprzedaży detalicznej energii, Usługi sprzedaży detalicznej energii 
elektrycznej, Usługi sprzedaży hurtowej energii, Usługi sprzeda-
ży hurtowej energii elektrycznej, Pośrednictwo w  zakresie sprze-
daży energii, w  tym energii elektrycznej i  cieplnej, Pozyskiwanie 
kontraktów dotyczących dostaw energii, Zarządzanie wykonywa-
niem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania 

z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności 
elektrycznej i  cieplnej, zaopatrywania w  energię, w  szczególno-
ści elektryczną i  cieplną, Usługi agencji importowo-eksportowych 
w dziedzinie energii, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 37 Usługi tankowania pa-
liwa do pojazdów, Usługi tankowania paliwa wodorowego do pojaz-
dów, Tankowanie pojazdów sprężonym wodorem, Doładowywanie 
akumulatorów, Doładowywanie baterii i akumulatorów, Ładowanie 
akumulatorów do pojazdów, Wymiana akumulatorów, Wynajem ła-
dowarek akumulatorów, Konserwacja, serwis i  naprawa pojazdów, 
Stacje obsługi pojazdów i  usługi stacji paliw do  pojazdów, Usługi 
stacji obsługi samochodów (tankowanie i obsługa), Usługi w zakre-
sie prowadzenia stacji paliw, Usługi myjni pojazdów, Usługi instala-
cyjne dotyczące pojazdów, Usługi naprawcze dotyczące pojazdów, 
Usługi konserwacyjne dotyczące pojazdów, Serwisowanie pojaz-
dów, Mycie pojazdów, Czyszczenie pojazdów, Instalacja urządzeń 
do  wytwarzania energii, Serwis urządzeń i  instalacji do  wytwarza-
nia energii, Naprawa i konserwacja urządzeń i  instalacji do wytwa-
rzania energii, Instalacja urządzeń do  oszczędzania energii, Serwis 
urządzeń i instalacji do oszczędzania energii, Naprawa i konserwacja 
urządzeń i  instalacji do  oszczędzania energii, Usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
39 Transport, Transport osób, Transport towarów, Usługi kurierskie, 
Usługi wynajmu związane z  transportem i  magazynowaniem, Wy-
pożyczanie środków transportu, Usługi informacji, doradztwa i  re-
zerwacji w zakresie transportu, Dostawa paliwa, Dostawa paliwa wo-
dorowego, Dostarczanie paliwa, Dostarczanie paliwa wodorowego, 
Organizowanie transportu paliw, Organizowanie transportu paliw 
wodorowych, Usługi dystrybucji paliw, Usługi dystrybucji paliw wo-
dorowych, Organizowanie dystrybucji paliwa, Organizowanie dys-
trybucji paliwa wodorowego, Usługi związane z  magazynowaniem 
paliw, Magazynowanie paliw, Magazynowanie paliw wodorowych, 
Magazynowanie paliw gazowych, Organizowanie magazynowania 
paliw, Organizowanie magazynowania paliw wodorowych, Magazy-
nowanie paliw stałych, paliw płynnych i gazowych oraz produktów 
chemicznych, Przechowywanie energii i paliw, Wypożyczanie pojaz-
dów, Usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczegól-
ności elektrycznej i cieplnej, Zaopatrywanie w energię, w szczegól-
ności elektryczną i cieplną, Dystrybucja energii, Dystrybucja energii 
elektrycznej, Transmisja energii, Transmisja energii elektrycznej, Do-
stawa energii, Dostawa energii elektrycznej, Magazynowanie ener-
gii, Magazynowanie energii elektrycznej, Usługi informacyjne, do-
radcze i  konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
40 Przetwarzanie paliw, Wytwarzanie energii, Wytwarzanie energii 
elektrycznej, Wynajem sprzętu do  wytwarzania energii, Wynajem 
sprzętu do  wytwarzania energii elektrycznej, Usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług .

(111) 351881 (220) 2021 10 19 (210) 535403
(151) 2022 03 09 (441) 2021 11 22
(732) ZE PAK SPÓŁKA AKCYJNA, Konin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) neso bus
(540) 

(531) 26 .13 .25, 27 .05 .01
(510), (511) 7 Dystrybutory automatyczne, Dystrybutory wodoru dla 
stacji benzynowych, Dystrybutory paliw dla stacji benzynowych, 
9 Ogniwa paliwowe, Ogniwa wodorowe, Elektrody ogniw paliwo-
wych, Elektrolizery, Elektrolizery do  produkcji wodoru, Urządzenie 
elektryczne do  wytwarzania wodoru, Urządzenie elektroniczne 
do  wytwarzania wodoru, Aparatura i  urządzenia do  gromadzenia 
i  przechowywania energii elektrycznej, Części do  elektrolizerów, 
Części do  elektrolizerów do  produkcji wodoru, Części do  urządzeń 
elektrycznych do wytwarzania wodoru, Części do urządzeń elektro-
nicznych do  wytwarzania wodoru, Części do  aparatury do  groma-
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dzenia i  przechowywania energii elektrycznej, Części do  urządzeń 
do  gromadzenia i  przechowywania energii elektrycznej, Baterie, 
Akumulatory do  pojazdów, Ładowarki dla akumulatorów, Urządze-
nia do  ładowania akumulatorów, Zasilacze przenośne (akumulato-
ry), 12 Lądowe pojazdy i  środki transportu, Pojazdy do  poruszania 
się po wodzie, Pojazdy do poruszania się w powietrzu i przestrzeni 
kosmicznej, Samochody, Autobusy, Busy, Pojazdy lądowe z napędem 
wodorowym, Pojazdy wodorowe, Samochody z napędem wodoro-
wym, Trolejbusy wodorowe, Autobusy wodorowe, Busy wodorowe, 
Pojazdy lądowe z napędem elektrycznym, Pojazdy elektryczne, Sa-
mochody elektryczne, Trolejbusy elektryczne, Autobusy elektryczne, 
Busy elektryczne, Pojazdy hybrydowe, Rowery, Rowery elektryczne, 
Motocykle, Motorowery, Monocykle elektryczne, Skutery [pojazdy], 
Skutery sterowane elektrycznie, Samobalansujące skutery elektrycz-
ne, Części i  akcesoria do  pojazdów, 28 Pojazdy jeżdżące dla dzieci 
[zabawki], Modele pojazdów, Modele pojazdów w zmniejszonej skali, 
Miniaturowe modele samochodów [zabawki lub przedmioty do za-
bawy], Pojazdy zdalnie sterowane do  zabawy, Zabawki, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z paliwami, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z paliwami, Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej 
i detalicznej paliw stałych, ciekłych, gazowych, Sprzedaż detaliczna 
paliw, olejów, płynów do pojazdów, części do pojazdów, akcesoriów 
motoryzacyjnych, Sprzedaż hurtowa paliw, olejów, płynów do  po-
jazdów, części do  pojazdów, akcesoriów motoryzacyjnych, Usługi 
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Usłu-
gi dotyczące zarządzania zakupami i  zapłatą za  paliwa do  pojaz-
dów, Zarządzanie stacjami paliw, Doradztwo handlowe w  zakresie 
wykorzystania energii i  paliw oraz produktów pochodnych, Usługi 
sprzedaży detalicznej energii, Usługi sprzedaży detalicznej energii 
elektrycznej, Usługi sprzedaży hurtowej energii, Usługi sprzeda-
ży hurtowej energii elektrycznej, Pośrednictwo w  zakresie sprze-
daży energii, w  tym energii elektrycznej i  cieplnej, Pozyskiwanie 
kontraktów dotyczących dostaw energii, Zarządzanie wykonywa-
niem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania 
z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności 
elektrycznej i  cieplnej, zaopatrywania w  energię, w  szczególno-
ści elektryczną i  cieplną, Usługi agencji importowo-eksportowych 
w dziedzinie energii, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 37 Usługi tankowania pa-
liwa do pojazdów, Usługi tankowania paliwa wodorowego do pojaz-
dów, Tankowanie pojazdów sprężonym wodorem, Doładowywanie 
akumulatorów, Doładowywanie baterii i akumulatorów, Ładowanie 
akumulatorów do pojazdów, Wymiana akumulatorów, Wynajem ła-
dowarek akumulatorów, Konserwacja, serwis i  naprawa pojazdów, 
Stacje obsługi pojazdów i  usługi stacji paliw do  pojazdów, Usługi 
stacji obsługi samochodów (tankowanie i obsługa), Usługi w zakre-
sie prowadzenia stacji paliw, Usługi myjni pojazdów, Usługi instala-
cyjne dotyczące pojazdów, Usługi naprawcze dotyczące pojazdów, 
Usługi konserwacyjne dotyczące pojazdów, Serwisowanie pojaz-
dów, Mycie pojazdów, Czyszczenie pojazdów, Instalacja urządzeń 
do  wytwarzania energii, Serwis urządzeń i  instalacji do  wytwarza-
nia energii, Naprawa i konserwacja urządzeń i  instalacji do wytwa-
rzania energii, Instalacja urządzeń do  oszczędzania energii, Serwis 
urządzeń i instalacji do oszczędzania energii, Naprawa i konserwacja 
urządzeń i  instalacji do  oszczędzania energii, Usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
39 Transport, Transport osób, Transport towarów, Usługi kurierskie, 
Usługi wynajmu związane z  transportem i  magazynowaniem, Wy-
pożyczanie środków transportu, Usługi informacji, doradztwa i  re-
zerwacji w zakresie transportu, Dostawa paliwa, Dostawa paliwa wo-
dorowego, Dostarczanie paliwa, Dostarczanie paliwa wodorowego, 
Organizowanie transportu paliw, Organizowanie transportu paliw 
wodorowych, Usługi dystrybucji paliw, Usługi dystrybucji paliw wo-
dorowych, Organizowanie dystrybucji paliwa, Organizowanie dys-
trybucji paliwa wodorowego, Usługi związane z  magazynowaniem 
paliw, Magazynowanie paliw, Magazynowanie paliw wodorowych, 
Magazynowanie paliw gazowych, Organizowanie magazynowania 
paliw, Organizowanie magazynowania paliw wodorowych, Magazy-
nowanie paliw stałych, paliw płynnych i gazowych oraz produktów 
chemicznych, Przechowywanie energii i paliw, Wypożyczanie pojaz-
dów, Usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczegól-
ności elektrycznej i cieplnej, Zaopatrywanie w energię, w szczegól-
ności elektryczną i cieplną, Dystrybucja energii, Dystrybucja energii 
elektrycznej, Transmisja energii, Transmisja energii elektrycznej, Do-
stawa energii, Dostawa energii elektrycznej, Magazynowanie ener-

gii, Magazynowanie energii elektrycznej, Usługi informacyjne, do-
radcze i  konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
40 Przetwarzanie paliw, Wytwarzanie energii, Wytwarzanie energii 
elektrycznej, Wynajem sprzętu do  wytwarzania energii, Wynajem 
sprzętu do  wytwarzania energii elektrycznej, Usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług .
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(531) 26 .13 .25, 27 .05 .01
(510), (511) 7 Dystrybutory automatyczne, Dystrybutory wodoru dla 
stacji benzynowych, Dystrybutory paliw dla stacji benzynowych, 
9 Ogniwa paliwowe, Ogniwa wodorowe, Elektrody ogniw paliwo-
wych, Elektrolizery, Elektrolizery do  produkcji wodoru, Urządzenie 
elektryczne do  wytwarzania wodoru, Urządzenie elektroniczne 
do  wytwarzania wodoru, Aparatura i  urządzenia do  gromadzenia 
i  przechowywania energii elektrycznej, Części do  elektrolizerów, 
Części do  elektrolizerów do  produkcji wodoru, Części do  urządzeń 
elektrycznych do wytwarzania wodoru, Części do urządzeń elektro-
nicznych do  wytwarzania wodoru, Części do  aparatury do  groma-
dzenia i  przechowywania energii elektrycznej, Części do  urządzeń 
do  gromadzenia i  przechowywania energii elektrycznej, Baterie, 
Akumulatory do  pojazdów, Ładowarki dla akumulatorów, Urządze-
nia do  ładowania akumulatorów, Zasilacze przenośne (akumulato-
ry), 12 Lądowe pojazdy i  środki transportu, Pojazdy do  poruszania 
się po wodzie, Pojazdy do poruszania się w powietrzu i przestrzeni 
kosmicznej, Samochody, Autobusy, Busy, Pojazdy lądowe z napędem 
wodorowym, Pojazdy wodorowe, Samochody z napędem wodoro-
wym, Trolejbusy wodorowe, Autobusy wodorowe, Busy wodorowe, 
Pojazdy lądowe z napędem elektrycznym, Pojazdy elektryczne, Sa-
mochody elektryczne, Trolejbusy elektryczne, Autobusy elektryczne, 
Busy elektryczne, Pojazdy hybrydowe, Rowery, Rowery elektryczne, 
Motocykle, Motorowery, Monocykle elektryczne, Skutery [pojazdy], 
Skutery sterowane elektrycznie, Samobalansujące skutery elektrycz-
ne, Części i  akcesoria do  pojazdów, 28 Pojazdy jeżdżące dla dzieci 
[zabawki], Modele pojazdów, Modele pojazdów w zmniejszonej skali, 
Miniaturowe modele samochodów [zabawki lub przedmioty do za-
bawy], Pojazdy zdalnie sterowane do  zabawy, Zabawki, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z paliwami, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z paliwami, Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej 
i detalicznej paliw stałych, ciekłych, gazowych, Sprzedaż detaliczna 
paliw, olejów, płynów do pojazdów, części do pojazdów, akcesoriów 
motoryzacyjnych, Sprzedaż hurtowa paliw, olejów, płynów do  po-
jazdów, części do  pojazdów, akcesoriów motoryzacyjnych, Usługi 
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Usłu-
gi dotyczące zarządzania zakupami i  zapłatą za  paliwa do  pojaz-
dów, Zarządzanie stacjami paliw, Doradztwo handlowe w  zakresie 
wykorzystania energii i  paliw oraz produktów pochodnych, Usługi 
sprzedaży detalicznej energii, Usługi sprzedaży detalicznej energii 
elektrycznej, Usługi sprzedaży hurtowej energii, Usługi sprzeda-
ży hurtowej energii elektrycznej, Pośrednictwo w  zakresie sprze-
daży energii, w  tym energii elektrycznej i  cieplnej, Pozyskiwanie 
kontraktów dotyczących dostaw energii, Zarządzanie wykonywa-
niem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania 
z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności 
elektrycznej i  cieplnej, zaopatrywania w  energię, w  szczególno-
ści elektryczną i  cieplną, Usługi agencji importowo-eksportowych 
w dziedzinie energii, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 37 Usługi tankowania pa-
liwa do pojazdów, Usługi tankowania paliwa wodorowego do pojaz-
dów, Tankowanie pojazdów sprężonym wodorem, Doładowywanie 
akumulatorów, Doładowywanie baterii i akumulatorów, Ładowanie 
akumulatorów do pojazdów, Wymiana akumulatorów, Wynajem ła-
dowarek akumulatorów, Konserwacja, serwis i  naprawa pojazdów, 
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Stacje obsługi pojazdów i  usługi stacji paliw do  pojazdów, Usługi 
stacji obsługi samochodów (tankowanie i obsługa), Usługi w zakre-
sie prowadzenia stacji paliw, Usługi myjni pojazdów, Usługi instala-
cyjne dotyczące pojazdów, Usługi naprawcze dotyczące pojazdów, 
Usługi konserwacyjne dotyczące pojazdów, Serwisowanie pojaz-
dów, Mycie pojazdów, Czyszczenie pojazdów, Instalacja urządzeń 
do  wytwarzania energii, Serwis urządzeń i  instalacji do  wytwarza-
nia energii, Naprawa i konserwacja urządzeń i  instalacji do wytwa-
rzania energii, Instalacja urządzeń do  oszczędzania energii, Serwis 
urządzeń i instalacji do oszczędzania energii, Naprawa i konserwacja 
urządzeń i  instalacji do  oszczędzania energii, Usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
39 Transport, Transport osób, Transport towarów, Usługi kurierskie, 
Usługi wynajmu związane z  transportem i  magazynowaniem, Wy-
pożyczanie środków transportu, Usługi informacji, doradztwa i  re-
zerwacji w zakresie transportu, Dostawa paliwa, Dostawa paliwa wo-
dorowego, Dostarczanie paliwa, Dostarczanie paliwa wodorowego, 
Organizowanie transportu paliw, Organizowanie transportu paliw 
wodorowych, Usługi dystrybucji paliw, Usługi dystrybucji paliw wo-
dorowych, Organizowanie dystrybucji paliwa, Organizowanie dys-
trybucji paliwa wodorowego, Usługi związane z  magazynowaniem 
paliw, Magazynowanie paliw, Magazynowanie paliw wodorowych, 
Magazynowanie paliw gazowych, Organizowanie magazynowania 
paliw, Organizowanie magazynowania paliw wodorowych, Magazy-
nowanie paliw stałych, paliw płynnych i gazowych oraz produktów 
chemicznych, Przechowywanie energii i paliw, Wypożyczanie pojaz-
dów, Usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczegól-
ności elektrycznej i cieplnej, Zaopatrywanie w energię, w szczegól-
ności elektryczną i cieplną, Dystrybucja energii, Dystrybucja energii 
elektrycznej, Transmisja energii, Transmisja energii elektrycznej, Do-
stawa energii, Dostawa energii elektrycznej, Magazynowanie ener-
gii, Magazynowanie energii elektrycznej, Usługi informacyjne, do-
radcze i  konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
40 Przetwarzanie paliw, Wytwarzanie energii, Wytwarzanie energii 
elektrycznej, Wynajem sprzętu do  wytwarzania energii, Wynajem 
sprzętu do  wytwarzania energii elektrycznej, Usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług .

(111) 351883 (220) 2021 10 19 (210) 535405
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(591) niebieski, jasnoniebieski, zielony, jasnozielony, żółty, 
jasnożółty, turkusowy
(531) 26 .13 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 7 Dystrybutory automatyczne, Dystrybutory wodoru dla 
stacji benzynowych, Dystrybutory paliw dla stacji benzynowych, 
9 Ogniwa paliwowe, Ogniwa wodorowe, Elektrody ogniw paliwo-
wych, Elektrolizery, Elektrolizery do  produkcji wodoru, Urządzenie 
elektryczne do  wytwarzania wodoru, Urządzenie elektroniczne 
do  wytwarzania wodoru, Aparatura i  urządzenia do  gromadzenia 
i  przechowywania energii elektrycznej, Części do  elektrolizerów, 
Części do  elektrolizerów do  produkcji wodoru, Części do  urządzeń 
elektrycznych do wytwarzania wodoru, Części do urządzeń elektro-
nicznych do  wytwarzania wodoru, Części do  aparatury do  groma-
dzenia i  przechowywania energii elektrycznej, Części do  urządzeń 
do  gromadzenia i  przechowywania energii elektrycznej, Baterie, 
Akumulatory do  pojazdów, Ładowarki dla akumulatorów, Urządze-
nia do  ładowania akumulatorów, Zasilacze przenośne (akumulato-
ry), 12 Lądowe pojazdy i  środki transportu, Pojazdy do  poruszania 
się po wodzie, Pojazdy do poruszania się w powietrzu i przestrzeni 

kosmicznej, Samochody, Autobusy, Busy, Pojazdy lądowe z napędem 
wodorowym, Pojazdy wodorowe, Samochody z napędem wodoro-
wym, Trolejbusy wodorowe, Autobusy wodorowe, Busy wodorowe, 
Pojazdy lądowe z napędem elektrycznym, Pojazdy elektryczne, Sa-
mochody elektryczne, Trolejbusy elektryczne, Autobusy elektryczne, 
Busy elektryczne, Pojazdy hybrydowe, Rowery, Rowery elektryczne, 
Motocykle, Motorowery, Monocykle elektryczne, Skutery [pojazdy], 
Skutery sterowane elektrycznie, Samobalansujące skutery elektrycz-
ne, Części i  akcesoria do  pojazdów, 28 Pojazdy jeżdżące dla dzieci 
[zabawki], Modele pojazdów, Modele pojazdów w zmniejszonej skali, 
Miniaturowe modele samochodów [zabawki lub przedmioty do za-
bawy], Pojazdy zdalnie sterowane do  zabawy, Zabawki, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z paliwami, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z paliwami, Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej 
i detalicznej paliw stałych, ciekłych, gazowych, Sprzedaż detaliczna 
paliw, olejów, płynów do pojazdów, części do pojazdów, akcesoriów 
motoryzacyjnych, Sprzedaż hurtowa paliw, olejów, płynów do  po-
jazdów, części do  pojazdów, akcesoriów motoryzacyjnych, Usługi 
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Usłu-
gi dotyczące zarządzania zakupami i  zapłatą za  paliwa do  pojaz-
dów, Zarządzanie stacjami paliw, Doradztwo handlowe w  zakresie 
wykorzystania energii i  paliw oraz produktów pochodnych, Usługi 
sprzedaży detalicznej energii, Usługi sprzedaży detalicznej energii 
elektrycznej, Usługi sprzedaży hurtowej energii, Usługi sprzeda-
ży hurtowej energii elektrycznej, Pośrednictwo w  zakresie sprze-
daży energii, w  tym energii elektrycznej i  cieplnej, Pozyskiwanie 
kontraktów dotyczących dostaw energii, Zarządzanie wykonywa-
niem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania 
z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności 
elektrycznej i  cieplnej, zaopatrywania w  energię, w  szczególno-
ści elektryczną i  cieplną, Usługi agencji importowo-eksportowych 
w dziedzinie energii, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 37 Usługi tankowania pa-
liwa do pojazdów, Usługi tankowania paliwa wodorowego do pojaz-
dów, Tankowanie pojazdów sprężonym wodorem, Doładowywanie 
akumulatorów, Doładowywanie baterii i akumulatorów, Ładowanie 
akumulatorów do pojazdów, Wymiana akumulatorów, Wynajem ła-
dowarek akumulatorów, Konserwacja, serwis i  naprawa pojazdów, 
Stacje obsługi pojazdów i  usługi stacji paliw do  pojazdów, Usługi 
stacji obsługi samochodów (tankowanie i obsługa), Usługi w zakre-
sie prowadzenia stacji paliw, Usługi myjni pojazdów, Usługi instala-
cyjne dotyczące pojazdów, Usługi naprawcze dotyczące pojazdów, 
Usługi konserwacyjne dotyczące pojazdów, Serwisowanie pojaz-
dów, Mycie pojazdów, Czyszczenie pojazdów, Instalacja urządzeń 
do  wytwarzania energii, Serwis urządzeń i  instalacji do  wytwarza-
nia energii, Naprawa i konserwacja urządzeń i  instalacji do wytwa-
rzania energii, Instalacja urządzeń do  oszczędzania energii, Serwis 
urządzeń i instalacji do oszczędzania energii, Naprawa i konserwacja 
urządzeń i  instalacji do  oszczędzania energii, Usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
39 Transport, Transport osób, Transport towarów, Usługi kurierskie, 
Usługi wynajmu związane z  transportem i  magazynowaniem, Wy-
pożyczanie środków transportu, Usługi informacji, doradztwa i  re-
zerwacji w zakresie transportu, Dostawa paliwa, Dostawa paliwa wo-
dorowego, Dostarczanie paliwa, Dostarczanie paliwa wodorowego, 
Organizowanie transportu paliw, Organizowanie transportu paliw 
wodorowych, Usługi dystrybucji paliw, Usługi dystrybucji paliw wo-
dorowych, Organizowanie dystrybucji paliwa, Organizowanie dys-
trybucji paliwa wodorowego, Usługi związane z  magazynowaniem 
paliw, Magazynowanie paliw, Magazynowanie paliw wodorowych, 
Magazynowanie paliw gazowych, Organizowanie magazynowania 
paliw, Organizowanie magazynowania paliw wodorowych, Magazy-
nowanie paliw stałych, paliw płynnych i gazowych oraz produktów 
chemicznych, Przechowywanie energii i paliw, Wypożyczanie pojaz-
dów, Usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczegól-
ności elektrycznej i cieplnej, Zaopatrywanie w energię, w szczegól-
ności elektryczną i cieplną, Dystrybucja energii, Dystrybucja energii 
elektrycznej, Transmisja energii, Transmisja energii elektrycznej, Do-
stawa energii, Dostawa energii elektrycznej, Magazynowanie ener-
gii, Magazynowanie energii elektrycznej, Usługi informacyjne, do-
radcze i  konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
40 Przetwarzanie paliw, Wytwarzanie energii, Wytwarzanie energii 
elektrycznej, Wynajem sprzętu do  wytwarzania energii, Wynajem 
sprzętu do  wytwarzania energii elektrycznej, Usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług .
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jasnożółty, turkusowy
(531) 26 .13 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 7 Dystrybutory automatyczne, Dystrybutory wodoru dla 
stacji benzynowych, Dystrybutory paliw dla stacji benzynowych, 
9 Ogniwa paliwowe, Ogniwa wodorowe, Elektrody ogniw paliwo-
wych, Elektrolizery, Elektrolizery do  produkcji wodoru, Urządzenie 
elektryczne do  wytwarzania wodoru, Urządzenie elektroniczne 
do  wytwarzania wodoru, Aparatura i  urządzenia do  gromadzenia 
i  przechowywania energii elektrycznej, Części do  elektrolizerów, 
Części do  elektrolizerów do  produkcji wodoru, Części do  urządzeń 
elektrycznych do wytwarzania wodoru, Części do urządzeń elektro-
nicznych do  wytwarzania wodoru, Części do  aparatury do  groma-
dzenia i  przechowywania energii elektrycznej, Części do  urządzeń 
do  gromadzenia i  przechowywania energii elektrycznej, Baterie, 
Akumulatory do  pojazdów, Ładowarki dla akumulatorów, Urządze-
nia do  ładowania akumulatorów, Zasilacze przenośne (akumulato-
ry), 12 Lądowe pojazdy i  środki transportu, Pojazdy do  poruszania 
się po wodzie, Pojazdy do poruszania się w powietrzu i przestrzeni 
kosmicznej, Samochody, Autobusy, Busy, Pojazdy lądowe z napędem 
wodorowym, Pojazdy wodorowe, Samochody z napędem wodoro-
wym, Trolejbusy wodorowe, Autobusy wodorowe, Busy wodorowe, 
Pojazdy lądowe z napędem elektrycznym, Pojazdy elektryczne, Sa-
mochody elektryczne, Trolejbusy elektryczne, Autobusy elektryczne, 
Busy elektryczne, Pojazdy hybrydowe, Rowery, Rowery elektryczne, 
Motocykle, Motorowery, Monocykle elektryczne, Skutery [pojazdy], 
Skutery sterowane elektrycznie, Samobalansujące skutery elektrycz-
ne, Części i  akcesoria do  pojazdów, 28 Pojazdy jeżdżące dla dzieci 
[zabawki], Modele pojazdów, Modele pojazdów w zmniejszonej skali, 
Miniaturowe modele samochodów [zabawki lub przedmioty do za-
bawy], Pojazdy zdalnie sterowane do  zabawy, Zabawki, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z paliwami, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z paliwami, Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej 
i detalicznej paliw stałych, ciekłych, gazowych, Sprzedaż detaliczna 
paliw, olejów, płynów do pojazdów, części do pojazdów, akcesoriów 
motoryzacyjnych, Sprzedaż hurtowa paliw, olejów, płynów do  po-
jazdów, części do  pojazdów, akcesoriów motoryzacyjnych, Usługi 
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Usłu-
gi dotyczące zarządzania zakupami i  zapłatą za  paliwa do  pojaz-
dów, Zarządzanie stacjami paliw, Doradztwo handlowe w  zakresie 
wykorzystania energii i  paliw oraz produktów pochodnych, Usługi 
sprzedaży detalicznej energii, Usługi sprzedaży detalicznej energii 
elektrycznej, Usługi sprzedaży hurtowej energii, Usługi sprzeda-
ży hurtowej energii elektrycznej, Pośrednictwo w  zakresie sprze-
daży energii, w  tym energii elektrycznej i  cieplnej, Pozyskiwanie 
kontraktów dotyczących dostaw energii, Zarządzanie wykonywa-
niem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania 
z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności 
elektrycznej i  cieplnej, zaopatrywania w  energię, w  szczególno-
ści elektryczną i  cieplną, Usługi agencji importowo-eksportowych 
w dziedzinie energii, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 37 Usługi tankowania pa-
liwa do pojazdów, Usługi tankowania paliwa wodorowego do pojaz-
dów, Tankowanie pojazdów sprężonym wodorem, Doładowywanie 
akumulatorów, Doładowywanie baterii i akumulatorów, Ładowanie 
akumulatorów do pojazdów, Wymiana akumulatorów, Wynajem ła-
dowarek akumulatorów, Konserwacja, serwis i  naprawa pojazdów, 
Stacje obsługi pojazdów i  usługi stacji paliw do  pojazdów, Usługi 
stacji obsługi samochodów (tankowanie i obsługa), Usługi w zakre-
sie prowadzenia stacji paliw, Usługi myjni pojazdów, Usługi instala-
cyjne dotyczące pojazdów, Usługi naprawcze dotyczące pojazdów, 
Usługi konserwacyjne dotyczące pojazdów, Serwisowanie pojaz-

dów, Mycie pojazdów, Czyszczenie pojazdów, Instalacja urządzeń 
do  wytwarzania energii, Serwis urządzeń i  instalacji do  wytwarza-
nia energii, Naprawa i konserwacja urządzeń i  instalacji do wytwa-
rzania energii, Instalacja urządzeń do  oszczędzania energii, Serwis 
urządzeń i instalacji do oszczędzania energii, Naprawa i konserwacja 
urządzeń i  instalacji do  oszczędzania energii, Usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
39 Transport, Transport osób, Transport towarów, Usługi kurierskie, 
Usługi wynajmu związane z  transportem i  magazynowaniem, Wy-
pożyczanie środków transportu, Usługi informacji, doradztwa i  re-
zerwacji w zakresie transportu, Dostawa paliwa, Dostawa paliwa wo-
dorowego, Dostarczanie paliwa, Dostarczanie paliwa wodorowego, 
Organizowanie transportu paliw, Organizowanie transportu paliw 
wodorowych, Usługi dystrybucji paliw, Usługi dystrybucji paliw wo-
dorowych, Organizowanie dystrybucji paliwa, Organizowanie dys-
trybucji paliwa wodorowego, Usługi związane z  magazynowaniem 
paliw, Magazynowanie paliw, Magazynowanie paliw wodorowych, 
Magazynowanie paliw gazowych, Organizowanie magazynowania 
paliw, Organizowanie magazynowania paliw wodorowych, Magazy-
nowanie paliw stałych, paliw płynnych i gazowych oraz produktów 
chemicznych, Przechowywanie energii i paliw, Wypożyczanie pojaz-
dów, Usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczegól-
ności elektrycznej i cieplnej, Zaopatrywanie w energię, w szczegól-
ności elektryczną i cieplną, Dystrybucja energii, Dystrybucja energii 
elektrycznej, Transmisja energii, Transmisja energii elektrycznej, Do-
stawa energii, Dostawa energii elektrycznej, Magazynowanie ener-
gii, Magazynowanie energii elektrycznej, Usługi informacyjne, do-
radcze i  konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
40 Przetwarzanie paliw, Wytwarzanie energii, Wytwarzanie energii 
elektrycznej, Wynajem sprzętu do  wytwarzania energii, Wynajem 
sprzętu do  wytwarzania energii elektrycznej, Usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług .

(111) 351885 (220) 2021 10 08 (210) 535009
(151) 2022 03 08 (441) 2021 11 22
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLIS PIRAMIDKA HAPPY original COFFE Wafle z  kremem 
kawa-mleko DOMOWE SPECJAŁY
(540) 

(591) fioletowy, pomarańczowy, żółty, szary, różowy, zielony, 
brązowy, biały
(531) 02 .09 .01, 24 .09 .02, 11 .03 .04, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 30 Słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe, 
ciastka .

(111) 351886 (220) 2021 10 08 (210) 535010
(151) 2022 03 08 (441) 2021 11 22
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLIS PIRAMIDKA HAPPY original



Nr 25/2022 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 47

(540) 

(591) fioletowy, żółty, biały
(531) 24 .09 .02, 26 .01 .02, 26 .01 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 30 Słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe, 
ciastka .

(111) 351887 (220) 2021 10 08 (210) 535011
(151) 2022 03 08 (441) 2021 11 22
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLIS HAPPY ZODIAC magical CHOCO Wafle z  kremem 
kakaowym w czekoladzie mlecznej DOMOWE SPECJAŁY
(540) 

(591) żółty, fioletowy, ciemnoróżowy, czerwony, brązowy, biały
(531) 02 .09 .01, 24 .09 .02, 11 .03 .04, 08 .01 .22, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 30 Słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe, 
ciastka .

(111) 351888 (220) 2021 10 08 (210) 535012
(151) 2022 03 08 (441) 2021 11 22
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLIS HAPPY ZODIAC magical
(540) 

(591) fioletowy, różowy, żółty, biały
(531) 26 .01 .02, 26 .01 .18, 24 .09 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 30 Słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe, 
ciastka .

(111) 351889 (220) 2021 10 08 (210) 535013
(151) 2022 03 08 (441) 2021 11 22
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLIS HAPPY TIME hazelnut
(540) 

(591) ciemnoniebieski, żółty, różowy, biały
(531) 02 .09 .01, 24 .09 .02, 26 .01 .02, 26 .01 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 30 Słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe, 
ciastka .

(111) 351890 (220) 2021 10 08 (210) 535038
(151) 2022 03 01 (441) 2021 11 15
(732) KRAVCHYNSKA IULIIA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FACETUNING
(510), (511) 41 Nauczanie i  szkolenia, 44 Usługi w  zakresie higieny 
i pielęgnacji urody ludzi .

(111) 351891 (220) 2021 10 12 (210) 535139
(151) 2022 02 24 (441) 2021 11 08
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE CHEMIROL 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŻyznaGleba
(540) 

(591) czarny, zielony
(531) 01 .15 .15, 26 .01 .01, 24 .17 .05, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 1 Preparaty do  użyźniania gleby, komposty, Humus, 
Kwasy humusowe, Pokrycia humusowe, Mieszaniny chemiczne za-
wierające kwasy humusowe, Preparaty do  nawożenia pogłównego 
[humus] do trawników, Mieszaniny chemiczne zawierające pochod-
ne kwasów humusowych, Biostymulatory roślin, Nawozy biologicz-
ne, Nawozy biologiczne stosowane do  uzdatniania gleby, Nawozy 
biologiczne stosowane do  obróbki nasion, Biostymulanty będące 
środkami pobudzającymi wzrost roślin, 35 Usługi programów lojal-
nościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamo-
wych, Organizowanie programów lojalnościowych do celów handlo-
wych, promocyjnych lub reklamowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, ogrodnictwie, 
leśnictwie, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  chemikaliami 
do stosowania w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie .

(111) 351892 (220) 2021 10 08 (210) 535057
(151) 2022 02 15 (441) 2021 11 02
(732) ROMAŃCZUK PAWEŁ, ADAMCZYK ROMAN BONZOO SPÓŁKA 
CYWILNA, Gorzów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1DOG
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(540) 

(531) 26 .04 .02, 26 .04 .05, 26 .04 .17, 26 .04 .19, 27 .05 .01, 27 .07 .01
(510), (511) 35 Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz 
przez Internet wszelkich artykułów przeznaczonych do hodowli, ży-
wienia, pielęgnacji, ozdabiania, bezpieczeństwa, higieny, rozrywki, 
nauki, odpoczynku, przechowywania zwierząt .

(111) 351893 (220) 2021 10 08 (210) 535058
(151) 2022 02 15 (441) 2021 11 02
(732) ZAHORODNII YEVHEN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HILIGHT
(540) 

(531) 26 .13 .25, 27 .05 .01
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego i  hurtowego związane 
ze sprzedażą mebli, akcesoriów meblowych oraz elementów deko-
racji wnętrz, Usługi internetowej sprzedaży detalicznej i  hurtowej 
mebli, akcesoriów meblowych oraz elementów dekoracji wnętrz, 
42 Usługi projektowania, Projektowanie dekoracji wnętrz, Projekto-
wanie mebli, Doradztwo projektowe, Usługi projektowe dotyczące 
nieruchomości mieszkalnych, Usługi projektowe związane z  nieru-
chomościami, Projektowanie przestrzeni biurowych, Projektowanie 
wnętrz budynków, Planowanie [projektowanie] kuchni, Usługi pro-
jektowania łazienek, Projektowanie wnętrz komercyjnych, Projek-
towanie produktu, Planowanie przestrzenne wnętrz, Projektowanie 
architektoniczne dekoracji wnętrz, Usługi konsultacyjne i doradcze 
w zakresie projektowania wnętrz, Usługi dekoratora wnętrz, Usługi 
doradcy zakupowego w  zakresie aranżacji i  wyposażenia wnętrz, 
Usługi przygotowywania wizualizacji wnętrz na zamówienie .

(111) 351894 (220) 2021 10 08 (210) 535066
(151) 2022 02 15 (441) 2021 11 02
(732) ZAHORODNII YEVHEN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HILIGHT .GROUP
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego i  hurtowego związane 
ze sprzedażą mebli, akcesoriów meblowych oraz elementów deko-
racji wnętrz, Usługi internetowej sprzedaży detalicznej i  hurtowej 
mebli, akcesoriów meblowych oraz elementów dekoracji wnętrz, 
42 Usługi projektowania, Projektowanie dekoracji wnętrz, Projekto-
wanie mebli, Doradztwo projektowe, Usługi projektowe dotyczące 
nieruchomości mieszkalnych, Usługi projektowe związane z  nieru-
chomościami, Projektowanie przestrzeni biurowych, Projektowanie 
wnętrz budynków, Planowanie [projektowanie] kuchni, Usługi pro-
jektowania łazienek, Projektowanie wnętrz komercyjnych, Projek-
towanie produktu, Planowanie przestrzenne wnętrz, Projektowanie 
architektoniczne dekoracji wnętrz, Usługi konsultacyjne i doradcze 
w zakresie projektowania wnętrz, Usługi dekoratora wnętrz, Usługi 
doradcy zakupowego w  zakresie aranżacji i  wyposażenia wnętrz, 
Usługi przygotowywania wizualizacji wnętrz na zamówienie .

(111) 351895 (220) 2021 10 08 (210) 535067
(151) 2022 02 15 (441) 2021 11 02

(732) ZAHORODNII YEVHEN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HILIGHT .DESIGN
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego i  hurtowego związane 
ze sprzedażą mebli, akcesoriów meblowych oraz elementów deko-
racji wnętrz, Usługi internetowej sprzedaży detalicznej i  hurtowej 
mebli, akcesoriów meblowych oraz elementów dekoracji wnętrz, 
42 Usługi projektowania, Projektowanie dekoracji wnętrz, Projekto-
wanie mebli, Doradztwo projektowe, Usługi projektowe dotyczące 
nieruchomości mieszkalnych, Usługi projektowe związane z  nieru-
chomościami, Projektowanie przestrzeni biurowych, Projektowanie 
wnętrz budynków, Planowanie [projektowanie] kuchni, Usługi pro-
jektowania łazienek, Projektowanie wnętrz komercyjnych, Projek-
towanie produktu, Planowanie przestrzenne wnętrz, Projektowanie 
architektoniczne dekoracji wnętrz, Usługi konsultacyjne i doradcze 
w zakresie projektowania wnętrz, Usługi dekoratora wnętrz, Usługi 
doradcy zakupowego w  zakresie aranżacji i  wyposażenia wnętrz, 
Usługi przygotowywania wizualizacji wnętrz na zamówienie .

(111) 351896 (220) 2021 10 08 (210) 535068
(151) 2022 02 15 (441) 2021 11 02
(732) ROMAŃCZUK PAWEŁ, ADAMCZYK ROMAN BONZOO SPÓŁKA 
CYWILNA, Gorzów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1 DOG
(540) 

(591) złoty
(531) 26 .04 .02, 26 .04 .17, 26 .04 .18, 26 .04 .19, 27 .05 .01, 27 .07 .01, 
29 .01 .02
(510), (511) 35 Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz 
przez Internet wszelkich artykułów przeznaczonych do hodowli, ży-
wienia, pielęgnacji, ozdabiania, bezpieczeństwa, higieny, rozrywki, 
nauki, odpoczynku, przechowywania zwierząt .

(111) 351897 (220) 2021 10 13 (210) 535144
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 02
(732) KAMELEON .PRO ANNA I ANDRZEJ MOSKAŁA SPÓŁKA 
JAWNA, Kalwaria Zebrzydowska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KAMELEON .PRO
(540) 

(591) zielony
(531) 03 .11 .10, 03 .11 .24, 27 .05 .01, 29 .01 .03
(510), (511) 6 Zawiasy metalowe, Zawiasy metalowe sprężynowe, 
Okucia metalowe, Okucia metalowe do  mebli, Okucia drzwiowe 
(ozdobne) metalowe, Gałki [uchwyty] metalowe, Metalowe uchwyty 
do otwierania drzwi, Uchwyty kotwowe (mocujące) z metalu, Uchwy-
ty metalowe do szuflad, Uchwyty [ucha] metalowe, Uchwyty, porę-
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cze metalowe, Uchwyty z  metalu, Uchwyty do  otwierania szuflad 
z metali nieszlachetnych, Metalowe gałki do szuflad, Metalowe śruby 
kotwowe, Zatrzaski metalowe do mebli, Śruby metalowe [elementy 
łączące], Śruby do łączenia przewodów, metalowe, Śruby metalowe, 
Metalowe śruby mocujące, Metalowe wkręty dociskowe, Metalowe 
wkręty do  drewna, Metalowe nakrętki, Nakrętki śrub z  metalu, Na-
krętki, sworznie i zamknięcia, z metalu, Wkręcane nakrętki metalowe, 
Nakrętki [drobnica metalowa], Nasadki [drobnica metalowa], Pod-
kładki [drobnica metalowa], Sprężyny [drobnica metalowa], Drobne 
wyroby metalowe, Metalowe pierścienie gwintowane, Pierścienie 
sprężynujące zabezpieczające [złącza] z metalu, Pierścienie metalo-
we, Ukształtowane części metalowe, Akcesoria metalowe do  szyn 
szafy, Balustrady metalowe, Blokujące nakrętki metalowe, Cokoły 
(metalowe) [konstrukcje], Ćwieki metalowe [inny niż do obuwia pił-
karskiego, artykułów odzieżowych lub opon do pojazdów], Elementy 
metalowe obudowy, Gotowe elementy budowlane [metalowe], 
Gwoździe bez główki [kołki ustalające] metalowe, Gwoździe, Gwoź-
dzie metalowe, Gwoździe mocujące metalowe, Haki metalowe, Ką-
towniki metalowe, Klamki do  drzwi metalowe, Klamry metalowe, 
Kliny metalowe, Kółka samonastawne do łóżek metalowe, Kółka sa-
monastawne do mebli metalowe, Meble (kółka do-) samonastawne 
[metalowe], Kołki rozporowe metalowe, Kołki metalowe, Kotwy me-
talowe, Kroćce [korki] metalowe, Kształtowniki metalowe, Listwy, 
cokoły przypodłogowe metalowe, Listwy metalowe, Lutowanie 
[twarde] (pręty do-) metalowe, Metalowe prowadnice do  szuflad, 
Metalowe obramowania do szuflad, Kątowniki stalowe, Kołatki meta-
lowe do drzwi, Metalowe kulkowe kołki zabezpieczające, Metalowe 
łączniki gwintowane, Metalowe mechanizmy zamykające, Metalowe 
nakrętki skrzydełkowe, Metalowe okucia stolarskie, Okucia meblowe 
z metalu, Metalowe zamki sprężynowe, Metalowe zatrzaski kulkowe, 
Metalowe zatrzaski do drzwiczek szafek, Zawiasy drzwiowe metalo-
we, Metalowe wsporniki do mebli, Wsporniki metalowe do balustrad, 
Szkielety konstrukcyjne metalowe, Metalowe przegrody do  półek 
[inne niż części mebli], Prowadnice do szuflad (metalowe), Metalowe 
wsporniki do półek, 20 Uchwyty do szuflad, nie z metalu, Uchwyty 
z tworzyw sztucznych do szuflad, Zatrzaski do mebli, niemetalowe, 
Zatrzaski niemetalowe, Zatrzaski do drzwiczek szafek, niemetalowe, 
Śruby [wkręty] niemetalowe, Nakrętki niemetalowe, Nakrętki nieme-
talowe [złącza], Niemetalowe pierścienie nagwintowane, Pierścienie 
sprężyste z tworzyw sztucznych, Cokoły [meble], Cokoły [piedesta-
ły], Gwoździe bez główek [kołki ustalające], nie z metalu, Gwoździe 
mocujące, niemetalowe, Gwoździe tapicerskie niemetalowe, Gwoź-
dzie niemetalowe, Kliny, nie z metalu, Okucia mebli (Niemetalowe-), 
Kółka do zasłon, niemetalowe, Kółka samonastawne, Kółka samona-
stawne do  łóżek niemetalowe, Kółka samonastawne, nie  z  metalu, 
Kółka samonastawne wyjmowane, Kołki mocujące, niemetalowe, 
Kołki rozporowe, niemetalowe, Kotwy niemetalowe, Kołatki do drzwi 
z materiałów niemetalowych, Prowadnice do szuflad [okucia meblo-
we], Zamki sprężynowe niemetalowe, Zatrzaski do drzwi, niemetalo-
we, Zawiasy do drzwi niemetalowe, Zawiasy niemetalowe, Niemeta-
lowe wsporniki półek, Wsporniki do mebli niemetalowe, Wsporniki 
do półek metalowe [części mebli], Niemetalowe uchwyty do mebli, 
Drewniane uchwyty do szuflad, Blaty [części mebli], Drzwi do mebli, 
Elementy łączące do mebli (Niemetalowe-), Elementy mebli segmen-
towych, niemetalowe [meble], Zestawy mebli, Drzwi do mebli wyko-
nane z materiałów niemetalowych, Metalowe drzwi do mebli, Samo-
gwintujące wkręty niemetalowe, Wkręty szynowe, niemetalowe, 
Wkręty do drewna niemetalowe, Wkręty samowiertne z materiałów 
niemetalowych, Złącza do mebli, Prowadnice do szuflad, nie z meta-
lu, Niemetalowe gwoździe tapicerskie, Zamki do mebli niemetalowe, 
Nogi do  mebli, Ochraniacze, niemetalowe, na  nogi krzeseł, Nogi 
krzeseł, Dywanowe podkładki ochronne pod nogi mebli, Podstawy 
pod materace, Ruchome podstawy [meble], Elementy metalowe me-
bli segmentowych [meble], Meble, Wykończeniowe elementy z two-
rzyw sztucznych do mebli, Listwowe podstawy łóżek (stelaże), Stela-
że do łóżek, Stelaże tapczanów, Listwy profilowe do mebli [gzymsy], 
Listwy do ram obrazów i zdjęć, Dekoracyjne listwy wykończeniowe 
z tworzywa sztucznego do mebli, Dekoracyjne listwy wykończenio-
we z drewna do mebli, Złącza meblowe niemetalowe, Elementy me-
blowe, Nóżki meblowe niemetalowe, Panele meblowe, Osprzęt nie-
metalowy do  mebli, Drzwi przechylne metalowe [części mebli], 
Drzwi przechylne niemetalowe [części mebli], Metalowe przegródki 
do półek [części mebli], Szuflady [części mebli], Szuflady metalowe 
[części mebli], Wsporniki do półek (Niemetalowe-) stanowiące części 
mebli, Zagłówki do łóżek, Podłokietniki do mebli, Niemetalowe pod-

pórki do półek, Podpórki do książek [meble], Ramy do mebli, Metalo-
we ramy łóżek, Ramy, Sprężyny stanowiące niemetalowe wyposaże-
nie do  tapicerki, Meble tapicerowane, Dopasowane pokrowce 
na meble, Nogi stołowe, Panele tylne [części mebli], Nakładki siedze-
niowe jako części mebli, Systemy do  zabudowy wewnętrznej szaf 
wnękowych i garderob [części mebli], 24 Tkaniny do tapicerki, Mate-
riały do tapicerki, Ognioodporne tkaniny obiciowe, Tkaniny na obicia 
i wyposażenia, Welur do mebli, Tkaniny z włókien do produkcji ze-
wnętrznych okryć na  meble, Tkaniny zasłonowe, Zasłony z  tkaniny 
lub z tworzyw sztucznych, Tkaniny zbliżone do pluszowych [zasłony], 
Tkaniny z tworzyw sztucznych, Tkaniny z nieorganicznych włókien, 
inne niż izolacyjne, Tkaniny z  mieszanych syntetycznych i  natural-
nych włókien, inne niż izolacyjne, Tkaniny wzmacniane tworzywami 
sztucznymi, Tkaniny z  bawełny, Tkaniny termoodporne [inne niż 
do izolacji], Drukowane tkaniny w belach, Tkaniny na elementy wy-
posażenia wnętrz w  belach, Tkaniny tekstylne w  belach do  użytku 
w produkcji, Tkaniny tekstylne w belach do produkcji mebli tapicero-
wanych, Tkaniny tekstylne w belach do użytku w dekoracyjnych obi-
ciach, Tkaniny tekstylne do  użytku w  produkcji łóżek, Tkaniny tek-
stylne do użytku w produkcji pościeli, Tkaniny do produkcji zasłon, 
Tkaniny tekstylne do użytku w produkcji pokryć ściennych, Tkaniny 
do produkcji mebli ogrodowych, Tkaniny do produkcji mebli, Tkani-
ny tekstylne do użytku w produkcji mebli, Tkaniny tekstylne do użyt-
ku w produkcji zasłon, Tkaniny powlekane, Tkaniny ognioodporne, 
Tkaniny napinające do obić, Tkaniny laminowane, Tkaniny do użytku 
w produkcji zewnętrznych pokryć na krzesła, Tkaniny do pokrywania 
foteli, Tekstylia do  wyposażenia domu, Podszewki tekstylne w  be-
lach, Napinająca taśma tapicerska, Materiały tkane do mebli, Materia-
ły tekstylne w belach do umeblowania, Materiały na tkaniny dekora-
cyjne [elementy wystroju wnętrz], Materiał pluszopodobny [tkanina], 
Tkaniny, Pokrowce na  krzesła, Pokrowce na  kanapy, Narzuty (po-
krowce na meble), Ochronne pokrowce [narzuty] na materace i me-
ble, Narzuty na łóżka, Narzuty ochronne na meble ogrodowe, Narzu-
ty pikowane, Narzuty do łóżeczek dziecięcych, 35 Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży hurto-
wej w  związku z  meblami, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z  przędzą, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  nićmi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  akcesoriami metalowymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z tkaninami, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w  związku z  meblami, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z  pokryciami naściennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z  nićmi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  przędzą, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do szycia, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z akcesoriami metalowymi, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z tkaninami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  artykułami do  szycia, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z pokryciami naściennymi, 40 Obróbka powierzchni tek-
styliów, Obróbka tekstyliów, skóry i  futer, Drukowanie na  wełnie, 
Drukowanie wzorów dla osób trzecich, Drukowanie wzorów na dy-
wanach, Druk wywabowy, Barwienie nietkanych tekstyliów, Barwie-
nie tekstyliów, Barwienie tkanin lub odzieży, Usługi druku na tkani-
nach, Wynajem maszyn i  urządzeń do  barwienia tekstyliów, 
Pikowanie tkanin, Pikowanie na zamówienie, Nadruk wzorów na po-
kryciach ściennych, Nadruk wzorów na tkaninach, Nadrukowywanie, 
na zamówienie, ozdobnych wzorów na odzież .

(111) 351898 (220) 2021 10 12 (210) 535151
(151) 2022 02 24 (441) 2021 11 08
(732) KUSZTAL MATEUSZ, Oborniki Śląskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LKG
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 25 Artykuły odzieżowe w stylu sportowym, Bezrękawni-
ki, Bielizna, Bluzki, Bluzki z  krótkimi rękawami, Bluzy dresowe, Blu-
zy sportowe z kapturem, Bojówki, Bokserki, Buty do biegania, Buty 
sportowe, Czapki wełniane, Czapki zimowe, Czapki bejsbolówki, 
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Czapki sportowe, Czapki z daszkiem, Długie kurtki, Dresy, Dżinsy, Ge-
try, Golfy, Japonki, Kamizelki, Kombinezony, Kombinezony zimowe, 
Kostiumy, Koszule, Koszulki dla dzieci, Koszulki polo, Koszulki z  na-
drukami, Kurtki, Legginsy, Obuwie, Obuwie dla mężczyzn, Odzież 
codzienna, Odzież damska, Odzież dziecięca, Odzież męska, Piżamy, 
Płaszcze, Płaszcze zimowe, Podkoszulki, Rękawiczki, Rękawiczki bez 
palców, Rękawiczki zimowe, Skarpetki, Spodenki, Spodnie, Spódnice, 
Sukienki damskie, Swetry, Szorty, Tenisówki, Topy [odzież] .

(111) 351899 (220) 2021 10 12 (210) 535156
(151) 2022 02 24 (441) 2021 11 08
(732) BARYŁA GRZEGORZ, Lubin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LKG
(510), (511) 25 Artykuły odzieżowe w stylu sportowym, Bezrękawni-
ki, Bielizna, Bluzki, Bluzki z  krótkimi rękawami, Bluzy dresowe, Blu-
zy sportowe z kapturem, Bojówki, Bokserki, Buty do biegania, Buty 
sportowe, Czapki wełniane, Czapki zimowe, Czapki bejsbolówki, 
Czapki sportowe, Czapki z daszkiem, Długie kurtki, Dresy, Dżinsy, Ge-
try, Golfy, Japonki, Kamizelki, Kombinezony, Kombinezony zimowe, 
Kostiumy, Koszule, Koszulki dla dzieci, Koszulki polo, Koszulki z  na-
drukami, Kurtki, Legginsy, Obuwie, Obuwie dla mężczyzn, Odzież 
codzienna, Odzież damska, Odzież dziecięca, Odzież męska, Piżamy, 
Płaszcze, Płaszcze zimowe, Podkoszulki, Rękawiczki, Rękawiczki bez 
palców, Rękawiczki zimowe, Skarpetki, Spodenki, Spodnie, Spódnice, 
Sukienki damskie, Swetry, Szorty, Tenisówki, Topy [odzież] .

(111) 351900 (220) 2021 10 13 (210) 535173
(151) 2022 02 23 (441) 2021 11 08
(732) GÓRECKA ADRIANNA AN_STORE, Aleksandrów Łódzki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ANSTORE
(540) 

(591) czarny, złoty
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 14 Biżuteria, Pudełka na  biżuterię i  pudełka na  zegarki, 
Kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, Kamienie szlachet-
ne, perły, metale szlachetne i  ich  imitacje, Przyrządy do  mierzenia 
czasu .

(111) 351901 (220) 2021 10 15 (210) 535244
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 08
(732) IWANOWSKI ŁUKASZ ZDROWO I ŚWIADOMIE, Zgorzelec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZDROWO I ŚWIADOMIE
(540) 

(591) biały, niebieski, jasnoniebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .01 .05, 26 .13 .25

(510), (511) 9 Elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami zdal-
nego sterowania, Elektroniczne tablice wyświetlające, Publikacje 
elektroniczne, Nagrania audio i  wideo, Książki audio, Podcasty, E-
-booki, Biuletyny elektroniczne do  pobrania, Edukacyjne materiały 
na  zajęcia, do  pobrania, Publikacje w  formie elektronicznej do  po-
brania, Muzyka, filmy i  inne rodzaje elektronicznych publikacji 
tekstowych i  obrazowych utrwalone na  nośnikach, 41 Nauczanie 
i  szkolenia, Organizowanie i  prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), 
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko-
lenia], Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
Edukacja online z komputerowej bazy danych lub za pomocą Inter-
netu czy  ekstranetów, Elektroniczna publikacja tekstów i  druków, 
innych niż reklamowe, w  Internecie, Publikowanie materiałów mul-
timedialnych online, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Zapew-
nianie szkoleń online, Zapewnianie kursów szkoleniowych online, 
Usługi nauki na odległość świadczone online, Udzielanie informacji 
edukacyjnych online z komputerowej bazy danych lub za pośrednic-
twem Internetu, Organizacja webinariów .

(111) 351902 (220) 2021 10 14 (210) 535258
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 08
(732) NOSALOWY DWÓR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zakopane (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Park Residence APARTAMENTY by Nosalowy
(540) 

(591) brązowy, biały, czarny
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 26 .04 .01, 26 .04 .07, 26 .04 .15, 26 .04 .16, 
26 .04 .18, 05 .03 .11, 05 .03 .13, 05 .03 .14
(510), (511) 41 Sport (wypożyczanie sprzętu), Udostępnianie obiek-
tów i  sprzętu sportowego, Imprezy sportowe, Kultura fizyczna, 
Nauka gimnastyki, Usługi klubów zdrowia (zdrowie i  ćwiczenia fi-
zyczne), Organizowanie konkursów, Organizowanie zawodów spor-
towych, Prowadzenie zajęć fitness, Udostępnianie obiektów i sprzę-
tu sportowego, Udostępnianie obiektów i  sprzętu rekreacyjnego, 
Organizowanie i prowadzenie warsztatów, Organizowanie i prowa-
dzenie sympozjów, Planowanie przyjęć, Organizowanie balów, Pro-
dukcja widowisk, Organizowanie i  prowadzenie koncertów, Usługi 
rozrywkowe, Usługi artystów estradowych, Usługi klubów nocnych 
(rozrywka), Usługi związane z dyskotekami, 43 Usługi hotelowe, Mo-
tele, Pensjonaty, Domy turystyczne, Biura zakwaterowania (hotele, 
pensjonaty), Usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania, 
Usługi rezerwacji pokojów, Wynajem zakwaterowania na pobyt cza-
sowy, Usługi restauracyjne, Kafeterie (bufety), Obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i  transportem, Stołówki, 
Usługi barowe, Wynajmowanie sal na zebrania, 44 Fizjoterapia, Ma-
saż, Ośrodki zdrowia, Opieka pielęgniarska, Sanatoria, Usługi kuracji 
uzdrowiskowych, Usługi medyczne, Usługi medycyny alternatywnej, 
Fryzjerstwo, Salony piękności, Manicure, Łaźnie publiczne do celów 
higienicznych, Usługi saun, Usługi solariów .

(111) 351903 (220) 2021 10 14 (210) 535261
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 08
(732) SKŁODOWSKI TOMASZ, Tykocin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKŁODOWSCY
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(540) 

(591) ciemnoszary, bordowy, czerwony
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 26 .13 .25
(510), (511) 29 Mięso i wędliny, Mięso konserwowane, Ekstrakty mię-
sne, Tłuszcze jadalne, Drób, Dziczyzna, Ryby .

(111) 351904 (220) 2021 10 14 (210) 535272
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 08
(732) HAGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hagi
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 3 Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, Prepara-
ty do mycia i pielęgnacji ciała, 4 Świece zapachowe .

(111) 351905 (220) 2021 10 14 (210) 535273
(151) 2022 02 23 (441) 2021 11 08
(732) HAGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hagi baby
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .09
(510), (511) 3 Środki toaletowe, Kosmetyki dla dzieci .

(111) 351906 (220) 2021 10 15 (210) 535282
(151) 2022 02 23 (441) 2021 11 08
(732) ŻELAZKO GRZEGORZ, Zagórze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Amadorro
(540) 

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 25 .12 .25, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .08, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  związku ze  środkami 
spożywczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku ze  środkami 
spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  odzieżą, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży de-
talicznej w zakresie słodyczy, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
słodyczy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z  torbami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z torbami, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w  związku z  zabawkami, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z  zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  artykułami 
papierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  artykułami 

papierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami 
dietetycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami 
dietetycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami 
cukierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  wyrobami 
cukierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami 
piekarniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  kosmety-
kami, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  kosmetykami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  wyrobami piekarniczymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, Usługi sprze-
daży hurtowej w  związku z  suplementami diety, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z nakryciami głowy, 41 Usługi rozrywkowe w postaci 
występów zespołów muzycznych .

(111) 351907 (220) 2021 10 15 (210) 535311
(151) 2022 02 23 (441) 2021 11 08
(732) SAMARZEWSKA-WALCZAK JOANNA PPHU SAMAR, 
Puszczykowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NAUCZALNIA .COM
(510), (511) 41 Doradztwo zawodowe, Dubbing, Informacja o  edu-
kacji, Informacja o imprezach rozrywkowych, Informacja o rekreacji, 
Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicz-
nej, Kształcenie praktyczne [pokazy], Kursy korespondencyjne, Na-
uczanie indywidualne, Organizowanie balów, Organizowanie i pro-
wadzenie kolokwiów, Organizowanie i  prowadzenie koncertów, 
Organizowanie i  prowadzenie konferencji, Organizowanie i  prowa-
dzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie seminariów, Orga-
nizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], Organizowanie konkursów [edukacja lub 
rozrywka], Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub eduka-
cyjnych, Planowanie przyjęć [rozrywka], Przedszkola, Przekazywanie 
know-how [szkolenia], Publikowanie książek, Publikowanie on-line 
elektronicznych książek i  czasopism, Publikowanie tekstów, innych 
niż teksty reklamowe, Radiowe programy rozrywkowe, Redagowa-
nie tekstów (innych niż teksty reklamowe), Sporządzanie napisów 
[np . do filmów], Sprawdziany edukacyjne, Tłumaczenia, Usługi edu-
kacyjne świadczone przez szkoły, Usługi parków rozrywki, Usługi 
przekwalifikowania zawodowego, Usługi rozrywkowe, Usługi szko-
leniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, Usługi w  zakresie 
obozów wakacyjnych [rozrywka], Usługi w zakresie opracowania gra-
ficznego, inne niż do celów reklamowych, Usługi w zakresie oświaty 
[nauczanie], Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych .

(111) 351908 (220) 2021 09 12 (210) 533829
(151) 2022 03 29 (441) 2021 12 13
(732) EWOMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eW eWoman .pl
(540) 

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 02 .03 .07, 02 .03 .16, 09 .07 .17, 27 .05 .01, 26 .11 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych 
bazach danych, Indeksowanie stron internetowych w celach handlo-
wych lub reklamowych, Komputerowe bazy danych (Pozyskiwanie 
danych do-), Komputerowe zarządzanie plikami, Marketing w ramach 
wydawania oprogramowania, Optymalizacja stron internetowych, 
Optymalizacja wyszukiwarek do  celów promocji dodatkowej, Syste-
matyzacja danych w komputerowych bazach danych, Udostępnianie 
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony inter-
netowej, Usługi komunikacji korporacyjnej, Wyszukiwanie informacji 
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w plikach komputerowych dla osób trzecich, Usługi doradztwa w za-
kresie działalności gospodarczej, Usługi pośrednictwa biznesowego 
dotyczące kontaktowania ze  sobą potencjalnych inwestorów pry-
watnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Usługi po-
średnictwa w handlu, Usługi reklamowe mające na celu promowanie 
handlu elektronicznego, Usługi zarządzania działalnością gospodar-
czą dotyczące handlu elektronicznego, Usługi reklamowe, marketin-
gowe i  promocyjne, 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, Udostępnianie 
powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i  mediów, Usługi pro-
gramów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Usługi pu-
blic relations, Usługi w zakresie targów i wystaw handlowych, Usługi 
w zakresie wystaw i prezentacji produktów, Dostarczanie powierzch-
ni reklamowych w globalnej sieci komputerowej, Świadczenie usług 
w  zakresie reklamy komputerowej, Udostępnianie i  wynajem prze-
strzeni reklamowej w  Internecie, Udostępnianie miejsca na stronach 
internetowych na reklamę towarów i usług, Udostępnianie przestrzeni 
reklamowej w mediach elektronicznych, Wynajem powierzchni rekla-
mowej na stronach internetowych, Wynajem przestrzeni reklamowej 
on-line, Zapewnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gaze-
tach i magazynach, 38 Zapewnianie dostępu do portali internetowych 
na rzecz osób trzecich, Zapewnianie dostępu do treści, stron interne-
towych i portali, Elektroniczna wymiana danych, Elektroniczne przeka-
zywanie wiadomości, Elektroniczne przesyłanie danych, Elektroniczne 
przesyłanie plików, Forum dyskusyjne (Udostępnianie Internetu dla-), 
Komunikacja za pośrednictwem blogów online, Udostępnianie forów 
internetowych online, Udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych 
z Internetem lub bazami danych, Usługi łączności on-line, Udostępnia-
nie komputerowej bazy danych, Usługi w zakresie przekierowywania 
do stron internetowych, Zapewnianie dostępu do baz danych w sie-
ciach komputerowych, Zapewnianie dostępu do  blogów interneto-
wych, Zapewnianie dostępu do danych za pośrednictwem Internetu, 
Zapewnianie dostępu do platform w Internecie, Zapewnianie dostępu 
do portali w Internecie, Zapewnianie dostępu do stron internetowych, 
Zapewnianie dostępu do treści multimedialnych online, Zapewnianie 
użytkownikom dostępu do  wyszukiwarek, Zapewnianie użytkowni-
kom dostępu do platform w Internecie, Zapewnianie użytkownikom 
dostępu do  portali w  Internecie, Zapewnianie dostępu do  platform 
handlu elektronicznego w Internecie, 42 Tworzenie platform kompu-
terowych na  rzecz osób trzecich, Tworzenie platform internetowych 
do handlu elektronicznego, Programowanie oprogramowania do plat-
form informacyjnych w Internecie, Programowanie oprogramowania 
do  platform handlu elektronicznego, Programowanie oprogramo-
wania do platform internetowych, Platformy do sztucznej inteligencji 
jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], Platforma jako usługa [PaaS] 
obejmująca platformy oprogramowania do transmisji obrazów, treści 
audiowizualnych, treści wideo i wiadomości, Hosting platform trans-
akcyjnych w Internecie, Hosting platform przeznaczonych do handlu 
elektronicznego przez Internet, Hosting platform komunikacyjnych 
w  Internecie, Opracowywanie platform komputerowych, Hosting 
platform w  Internecie, Platforma jako usługa [PaaS], Usługi w  zakre-
sie technologii informacyjnych, Doradztwo, konsultacje i  informacja 
w  zakresie technologii informacyjnych, Hosting, oprogramowanie 
jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 
Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowe-
go, Usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowa-
nia danych, Administracja serwerami pocztowymi, Administrowanie 
prawami użytkowników w  sieciach komputerowych, Aktualizowanie 
oprogramowania komputerowego, Analizy systemów komputero-
wych, Badania dotyczące technologii telekomunikacyjnych, Chmura 
obliczeniowa, Digitalizacja dokumentów [skanowanie], Doradztwo 
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, Doradztwo w  dziedzi-
nie bezpieczeństwa danych, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa 
internetowego, Doradztwo w  zakresie oprogramowania kompute-
rowego, Doradztwo w  zakresie projektowania i  rozbudowy sprzętu 
komputerowego, Doradztwo w  zakresie projektowania stron inter-
netowych, Dostarczanie informacji o technologii komputerowej i pro-
gramowaniu za  pośrednictwem strony internetowej, Elektroniczne 
monitorowanie aktywności związanej z kartami kredytowymi w celu 
wykrywania oszustw w  sieci Internet, Elektroniczne monitorowanie 
identyfikujących informacji w celu wykrywania kradzieży tożsamości 
w sieci Internet, Hosting serwerów, Hosting stron internetowych, In-
stalacja oprogramowania komputerowego, Konserwacja oprogramo-

wania komputerowego, Konwersja danych lub dokumentów na formę 
elektroniczną, Konwersja programów komputerowych i danych, inna 
niż konwersja fizyczna, Monitoring systemów komputerowych przy 
użyciu dostępu zdalnego, Monitorowanie systemów komputerowych 
w  celu wykrywania awarii, Monitorowanie systemów komputero-
wych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń 
bezpieczeństwa danych, Odzyskiwanie danych komputerowych, 
Opracowywanie oprogramowania w  ramach publikacji oprogramo-
wania, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Powielanie programów 
komputerowych, Programowanie komputerów, Projektowanie opro-
gramowania komputerowego, Projektowanie systemów komputero-
wych, Przechowywanie danych elektronicznych, Świadczenie usług 
dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy użyciu technologii 
jednorazowego logowania dla aplikacji online, Tworzenie i projekto-
wanie indeksów informacji opartych na  stronach internetowych dla 
osób trzecich [usługi informatyczne], Tworzenie i utrzymywanie stron 
internetowych dla osób trzecich, Tworzenie platform komputerowych, 
Tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, 
Udostępnienie wyszukiwarek internetowych, Usługi doradcze w dzie-
dzinie technologii komputerowej, Usługi doradcze w dziedzinie tech-
nologii telekomunikacyjnej, Usługi konsultacyjne w  dziedzinie tech-
nologii informacyjnej, Usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie 
informatyki, Usługi szyfrowania danych, Usługi w zakresie identyfikacji 
użytkowników z  wykorzystaniem technologii do  transakcji handlu 
elektronicznego, Usługi w  zakresie ochrony antywirusowej kompu-
terów, Wynajem sprzętu do  przetwarzania danych, Wynajmowanie 
serwerów WWW, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 
Poradnictwo informatyczne, Usługi doradztwa informatycznego, Za-
rządzanie stronami internetowymi na rzecz osób trzecich, Usługi do-
radcze związane z oprogramowaniem używanym w obszarze handlu 
elektronicznego .

(111) 351909 (220) 2021 09 24 (210) 534339
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 08
(732) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIGUNIN Meno Comfort
(540) 

(591) czarny, szary
(531) 05 .03 .06, 05 .05 .21, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Suplementy diety, Substan-
cje dietetyczne do celów leczniczych, Odżywki wzmacniające do ce-
lów leczniczych, Preparaty z witaminami do celów leczniczych, Pre-
paraty wspomagające leczenie .

(111) 351910 (220) 2021 09 28 (210) 534447
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE CHEMIROL 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPIŻARNIA SMAKÓW śliwka z  goździkiem WŁASNEJ 
PRODUKCJI NA MACERATACH
(540) 

(591) czarny, biały, różowy, niebieski
(531) 29 .01 .14, 27 .05 .01, 26 .11 .02, 26 .04 .05, 05 .07 .14, 05 .05 .05, 
05 .01 .11, 26 .01 .16
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(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Likiery, Wód-
ka, Nalewki .

(111) 351911 (220) 2021 09 29 (210) 534523
(151) 2022 02 24 (441) 2021 11 08
(732) GRUDZIĄDZKI HOLDING KOMUNALNY SPÓŁKA AKCYJNA, 
Grudziądz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRUDZIĄDZ miasto otwarte
(540) 

(591) niebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .11, 26 .11 .03, 26 .11 .08, 26 .11 .12, 26 .13 .25
(510), (511) 6 Wyroby artystyczne z  metali nieszlachetnych, Klucze, 
Pojemniki metalowe, Emblematy do  pojazdów metalowe, Figurki 
ozdobne z metali nieszlachetnych, 9 Automaty biletowe, Dyski kom-
paktowe [CD-ROM-y], Dyski kompaktowe audio, Dyski magnetyczne, 
Magnetyczne dyski twarde, Dyski obliczeniowe, Dyski optyczne, Fil-
my [błony] naświetlone, Karty magnetyczne do  przenoszenia da-
nych, Nagrane dyski kompaktowe, Nagrania audio i  wideo, Kasety 
wideo, Nośniki danych do  komputerów z  wgranym oprogramowa-
niem, Elektroniczne nośniki danych, Nośniki do  danych, Nośniki 
do  przechowywania danych, Diapozytywy, Wydawnictwa elektro-
niczne, 14 Breloczki do kluczy [ozdoby], Monety, Monety do kolek-
cjonowania, Monety pamiątkowe, Medale pamiątkowe, Spinki 
do  krawatów, Figurki z  metali szlachetnych, Pudełka z  metali szla-
chetnych, 16 Afisze, plakaty, Akwarele, Artykuły biurowe, Bilety, Bro-
szury, Chorągiewki papierowe, Czasopisma o tematyce ogólnej, Cza-
sopisma [periodyki], Druki, Dzienniki, Emblematy papierowe, 
Etykiety nie z materiału tekstylnego, Drukowane foldery informacyj-
ne, Folie z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, Formularze 
[blankiety, druki], Fotografie, Gazety, Kalendarze, Karty pocztowe, 
Katalogi, Koperty, Komiksy, Książki, Mapy geograficzne, Materiały 
drukowane, Materiały piśmienne, Nalepki, Notatniki, Notesy, Odbitki 
fotograficzne, Plany, Pocztówki, Przewodniki, Publikacje reklamowe, 
Publikacje promocyjne, Reprodukcje graficzne, Rozkłady, Szyldy 
z papieru lub z kartonu, Śpiewniki, Tablice reklamowe z tektury, Tabli-
ce ogłoszeniowe z papieru, Torby papierowe do pakowania, Papiero-
we wyroby artystyczne, Zakładki do książek, Znaczki pocztowe, Ma-
gazyny podróżnicze, 18 Zawieszki, etykiety na  bagaż [wyroby 
ze skóry], Pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej, Pokrowce na bagaż, 
Sakwy, Torby, Torby na zakupy, Walizki, Pokrowce na parasole, Para-
solki i parasole (duże), Skórzane smycze, Plecaki, Laski do parasoli, 25 
Odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 Usługi agencji informacji handlo-
wej, Informacja o działalności gospodarczej i  informacja handlowa, 
Doradztwo specjalistyczne w  sprawach działalności gospodarczej, 
Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności go-
spodarczej, Zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania to-
warów i usług na rzecz osób trzecich, Usługi public relations, Usługi 
w zakresie reklamy, Rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów rekla-
mowych [ulotek, broszur, ulotek informacyjnych i próbek], Publiko-
wanie tekstów reklamowych, Przygotowanie i  rozmieszczanie re-
klam, Reklama na  billboardach elektronicznych, Reklama 
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Inter-
netu, Reklama korespondencyjna, Reklama radiowa, Tworzenie tek-
stów reklamowych, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Usługi 
reklamowe, marketingowe i promocyjne, Organizowanie dystrybucji 
próbek reklamowych, Prezentowanie produktów w mediach dla ce-
lów sprzedaży detalicznej, Wystawy w celach handlowych lub rekla-
mowych, Organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów pu-
blicznych, Wsparcie administracyjne w  zakresie odpowiedzi 

na ogłoszenia przetargowe, Promowanie sprzedaży towarów i usług 
innych podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, Usługi 
reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, Usługi pośrednictwa i do-
radztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadcze-
nia usług, Usługi w  zakresie promocji sprzedaży, Usługi w  zakresie 
reklamy i  promocji sprzedaży, Informacje na  temat sprzedaży pro-
duktów, Pośrednictwo w  zawieraniu umów kupna i  sprzedaży 
na rzecz osób trzecich, Promowanie sprzedaży usług [na rzecz osób 
trzecich] poprzez przygotowywanie reklam, Usługi reklamowe i pro-
mocyjne w zakresie sprzedaży, Projektowanie materiałów reklamo-
wych, Organizowanie targów i wystaw, Organizowanie wystaw i tar-
gów w celach handlowych lub reklamowych, Promocja gospodarcza 
gminy i podmiotów powiązanych z gminą, w tym: promocja sprzeda-
ży, Promocja rękodzielnictwa oraz towarów i usług lokalnych, Promo-
wanie rolnictwa ekologicznego oraz jego produktów w szczególno-
ści produktów regionalnych, Promowanie wyrobów sztuki 
regionalnej, Usługi promocji w zakresie imprez rozrywkowych, arty-
stycznych, kulturalnych, rekreacyjnych, plenerowych, sportowych, 
historycznych, patriotycznych, rocznicowych oraz usług promocji 
Miasta organizowane lub współorganizowane przez Miasta, Ofero-
wanie do  sprzedaży i  sprzedaż produktów lokalnych, regionalnych 
lub towarów promujących miasto i gminę, w sklepach detalicznych, 
hurtowniach, na targach, w drodze sprzedaży wysyłkowej, w drodze 
sprzedaży z  użyciem środków telekomunikacyjnych i  informatycz-
nych, także poprzez sieć komputerową, 36 Dzierżawa nieruchomości 
posiadanych na własność, Wynajem nieruchomości, Analizy finanso-
we, Ekspertyzy dla celów fiskalnych, Doradztwo finansowe, Zarzą-
dzanie informacją finansową i usługi analityczne, Informacja finanso-
wa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, Inwestycje 
kapitałowe, Zbiórki funduszy na cele dobroczynne, Finansowe izby 
rozrachunkowe, Zarządzanie i nadzór nad majątkiem gminnym oraz 
nad majątkiem podmiotów powiązanych z gminą, 39 Usługi w zakre-
sie udostępniania informacji dotyczących transportu, Usługi w  za-
kresie organizowania transportu podróżnych, Usługi w  zakresie or-
ganizowania transportu kolejowego, Usługi w zakresie organizowania 
transportu, Usługi w zakresie rezerwacji transportu autobusowego, 
Usługi transportu na  wycieczki ze  zwiedzaniem, Usługi transportu 
statkami rejsowymi, Usługi transportowe, Usługi transportu autobu-
sami, Usługi informacyjne związane z transportem, Usługi transportu 
drogowego dla pasażerów, Usługi transportu drogowego, Udziela-
nie informacji związanych z planowaniem i rezerwowaniem podróży 
i transportu za pomocą środków elektronicznych, Usługi agencyjne 
w zakresie organizowania transportu podróżnych, Usługi informacji, 
doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, Udzielanie informacji 
dotyczących transportu pasażerskiego, Udzielanie informacji doty-
czących transportu i podróży, Transport pasażerski, Transport pasa-
żerski kolejowy, Transport pasażerów autobusami, Transport kolejo-
wy, Transport, Transport autobusowy, Rezerwacja transportu, 
Rezerwacja miejsc w  różnych środkach transportu, Organizowanie 
transportu i  podróży, Organizowanie wycieczek ze  zwiedzaniem 
[transport], Usługi pilotów wycieczek, Wynajmowanie magazynów, 
Organizowanie i  przeprowadzanie wycieczek i  zwiedzania, Organi-
zowanie i  rezerwacja wycieczek ze  zwiedzaniem miasta, Organizo-
wanie wycieczek z  przewodnikiem, Usługi przewozowe towarów, 
Przenoszenie, przewóz bagaży, Pilotowanie, Transport rzeczny, Pla-
nowanie, organizowanie i rezerwacja podróży, Transport lądowy po-
dróżnych, Transport samochodowy, Usługi osób towarzyszących 
podróżnym, Wypożyczanie autokarów, Wypożyczanie wagonów ko-
lejowych, Zwiedzanie turystyczne, Usługi agencji rezerwującej wy-
cieczki ze  zwiedzaniem, Zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie tury-
styczne z  przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek, 
Informacja turystyczna, Usługi przewodników turystycznych oraz in-
formacja o podróży, Usługi w zakresie udzielania informacji związa-
nych z trasami podróży, Usługi w zakresie organizowania wycieczek 
na  rzecz turystów, Usługi kierowców, Usługi rezerwacji w  zakresie 
transportu, 41 Administrowanie [organizacja] działalnością kultural-
ną, Organizowanie seminariów związanych z działalnością kultural-
ną, Usługi muzeów [wystawy], Usługi rozrywkowe w postaci organi-
zowania społecznych imprez rozrywkowych, Usługi w  zakresie 
organizowania widowisk kulturalnych, Usługi organizowania i  pro-
wadzenia warsztatów szkoleniowych, Usługi doradcze w  zakresie 
organizowania imprez sportowych, Organizowanie i obsługa konfe-
rencji, Organizowanie, produkcja i wystawianie spektakli teatralnych, 
Organizowanie spektakli rozrywkowych, Organizowanie i prowadze-
nie wystaw w celach edukacyjnych, Organizowanie konferencji, wy-
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staw i  konkursów, Organizowanie imprez edukacyjnych, Organizo-
wanie imprez rozrywkowych i  kulturalnych, Organizowanie imprez 
w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, Organizowanie 
balów, Organizowanie loterii, Organizowanie i prowadzenie koncer-
tów, Rezerwacja miejsc na  imprezy rozrywkowe, Rezerwacja miejsc 
na pokazy i rezerwacja biletów teatralnych, Usługi w zakresie dystry-
bucji i rezerwacji biletów na imprezy, Usługi agencji dystrybucji bile-
tów [rozrywka], Usługi doradcze i informacyjne związane z przygoto-
wywaniem, organizowaniem i  prowadzeniem konferencji, Usługi 
doradcze i  informacyjne związane z przygotowywaniem, organizo-
waniem i prowadzeniem koncertów, Organizowanie imprez sporto-
wych, zawodów i turniejów sportowych, Wynajmowanie stadionów, 
Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Fotoreportaże, Pi-
sanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], Usługi wydawnicze, 
Publikowanie książek, Publikowanie materiałów drukowanych, in-
nych niż teksty reklamowe, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, 
Usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, Usługi przedszkoli [edu-
kacja], Usługi edukacyjne .

(111) 351912 (220) 2021 10 06 (210) 534891
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 08
(732) LENARTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOUVLAKI GREEK TAVERNA
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 35 Wsparcie w  dziedzinie zarządzania biznesowego 
w zakresie działalności restauracji, Doradztwo biznesowe w zakresie 
prowadzenia restauracji w oparciu o umowę franczyzy, Doradztwo 
w  zakresie działalności gospodarczej dotyczące prowadzenia re-
stauracji, Usługi w zakresie zamówień online w dziedzinie restauracji 
oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce, Usługi mar-
ketingowe w dziedzinie restauracji, Doradztwo w zakresie działalno-
ści gospodarczej dotyczące zakładania restauracji, 39 Dostarczanie 
żywności przez restauracje, 43 Oferowanie żywności i napojów dla 
gości w  restauracjach, Oferowanie żywności i  napojów w  restaura-
cjach i  barach, Restauracje z  grillem, Restauracje dla turystów, Re-
stauracje oferujące dania na wynos, Serwowanie żywności i napojów 
dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów w restau-
racjach i barach, Restauracje serwujące wykwintne artykuły spożyw-
cze, Usługi barów i  restauracji, Usługi mobilnych restauracji, Usługi 
restauracji serwujących tempurę, Usługi restauracji, w których mięso 
przygotowuje się na oczach klientów .

(111) 351913 (220) 2021 09 14 (210) 534001
(151) 2022 03 17 (441) 2021 11 29
(732) TCF GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NICOPODER WORECZKI NIKOTYNOWE
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 26 .04 .02, 26 .04 .05, 26 .04 .22, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 34 Tytoń, Ustniki papierosów, Filtry do  papierosów, 
Bloczki bibułki papierosowej, Cygara, Ustniki do  cygar, Papierosy 
zawierające substytuty tytoniu, nie do celów leczniczych, Papierosy, 
Kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów, Cygaretki, Środki 
aromatyzujące do tytoniu, inne niż olejki eteryczne, Środki aromaty-

zujące do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż olejki 
eteryczne, Pojemniki na  tytoń, Humidory, Papierosy elektroniczne, 
Waporyzatory dla palaczy, do stosowania doustnego .

(111) 351914 (220) 2021 09 15 (210) 534003
(151) 2022 02 28 (441) 2021 11 02
(732) BEAUTYEXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BE
(540) 

(531) 27 .05 .01, 05 .05 .19
(510), (511) 41 Usługa w postaci prowadzenia działalności szkolenio-
wej polegającej na  organizacji kursów z  zakresu kosmetologii, Po-
zaszkolna forma edukacji i nauczania .

(111) 351915 (220) 2021 09 16 (210) 534054
(151) 2022 03 08 (441) 2021 11 22
(732) ŻYBULA TOMASZ TOBACCO CONCEPT FACTORY, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) miio simply perfect
(540) 

(591) szary
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .06
(510), (511) 34 Tytoń, Ustniki papierosów, Filtry do  papierosów, 
Bloczki bibułki papierosowej, Cygara, Ustniki do  cygar, Papierosy 
zawierające substytuty tytoniu, nie do celów leczniczych, Papierosy, 
Kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów, Cygaretki, Środki 
aromatyzujące do tytoniu, inne niż olejki eteryczne, Środki aromaty-
zujące do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż olejki 
eteryczne, pojemniki na  tytoń, Humidory, Papierosy elektroniczne, 
waporyzatory dla palaczy do stosowania doustnego .

(111) 351916 (220) 2021 09 17 (210) 534110
(151) 2022 03 08 (441) 2021 11 22
(732) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH 
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KONTYNENT KOBIET
(540) 

(531) 02 .03 .02, 26 .01 .01, 27 .05 .01
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(510), (511) 5 Podpaski higieniczne, wkładki higieniczne, tampony 
menstruacyjne, bielizna menstruacyjna jednorazowego użytku, 
Podpaski dla osób cierpiących na  inkontynencję, Wkładki uro-
logiczne, majtki do  celów higienicznych, jednorazowa bielizna 
chłonna, Jednorazowe pieluchy dla osób niekontrolujących czyn-
ności fizjologicznych, Jednorazowe pielucho-majtki dla osób nie-
kontrolujących czynności fizjologicznych, Jednorazowe majtki 
chłonne dla osób niekontrolujących czynności fizjologicznych, 41 
Publikowanie wydawnictw periodycznych, informatorów, książek, 
broszur, poradników, materiałów instruktażowych dotyczących 
problematyki z zakresu zdrowia, higieny i ochrony zdrowia kobiet, 
Organizowanie konferencji, kursów, sympozjów, szkoleń i warszta-
tów o charakterze edukacyjnym, Produkcja, dystrybuowanie i pu-
blikowanie filmów edukacyjnych, Usługi edukacyjne w  zakresie 
leków, produktów farmaceutycznych, wyrobów, materiałów oraz 
środków medycznych, sanitarnych, kosmetycznych, higienicznych 
i opatrunkowych, artykułów do pielęgnacji włosów i higieny ciała, 
kosmetyków .

(111) 351917 (220) 2021 09 17 (210) 534117
(151) 2022 03 16 (441) 2021 11 29
(732) CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNE MEDICUS 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CDT MEDICUS
(540) 

(591) czerwony, czarny
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 02 .09 .01
(510), (511) 10 Aparaty i instrumenty medyczne: aparatura do ana-
lizy do  celów medycznych, aparatura do  analizy krwi, aparatura 
do  anestezjologii, aparatura i  instrumenty chirurgiczne, aparaty 
radiologiczne, rentgenowskie, aparaty do mierzenia ciśnienia krwi, 
aparaty do reanimacji, respiratory, aparatura dentystyczna, apara-
ty do masażu, aparaty dla osób słabo słyszących i ochrony słuchu, 
urządzenia diagnostyczne do celów medycznych, aparaty i instru-
menty urologiczne, przyrządy do ćwiczeń leczniczych fizycznych, 
przyrządy do fizykoterapii, fotele lekarskie i dentystyczne, gastro-
skopy, sondy do celów medycznych, urządzenia lecznicze do gim-
nastyki, łóżka specjalne do celów leczniczych, igły, strzykawki do ce-
lów medycznych, koce elektryczne do celów leczniczych, kule dla 
inwalidów, lampy do  celów leczniczych, lasery do  celów medycz-
nych, meble do celów medycznych, obuwie ortopedyczne, wkładki 
ortopedyczne, pasy do celów leczniczych, poduszki do celów lecz-
niczych, stetoskopy, stymulatory serca, 35 Prowadzenie hurtowni 
i sklepów z lekami, aparaturą i sprzętem medycznym, import-eks-
port aparatury i  sprzętu medycznego, doradztwo specjalistyczne 
w  zakresie obejmującym działalność gospodarczą tj . projektowa-
nie i  wykonywanie dokumentacji, ekspertyzy specjalistyczne, do-
radztwo techniczne, ekonomiczne i  prawne, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, próbek, druków, prospektów, broszur, 
dotyczących zagadnień lecznictwa i profilaktyki zdrowotnej, 37 In-
stalacja, konserwacja i  naprawy maszyn, aparatury, instrumentów 
i  pozostałego sprzętu medycznego, 42 Usługi w  zakresie lecznic-
twa, diagnostyki i profilaktyki zdrowotnej, rehabilitacyjne, analizy 
chemiczne, badania bakteriologiczne, chirurgia plastyczna, im-
plantacja włosów, domy opieki dla ludzi w podeszłym wieku, domy 
dla rekonwalescentów, hospicja, usługi optyczne, usługi pielęgniar-
skie, usługi położnicze, pomoc medyczna, porady w  zakresie far-
makologii, porady psychologów, usługi w zakresie psychotechniki, 
usługi stomatologiczne .

(111) 351918 (220) 2021 09 17 (210) 534165
(151) 2022 03 22 (441) 2021 12 06
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TVP NAUKA

(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .04 .02, 26 .04 .08, 26 .04 .09, 26 .04 .18, 26 .01 .22
(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 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  ceramicz-
nych i  artykułów, Kosmetycznych, higienicznych i  opatrunkowych, 
odzieżowych, spożywczych, sportowych i  wydawnictw, w  sklepie, 
hurtowni wielobranżowej i  sklepie internetowym lub telesklepie, 
tak aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych wa-
runkach, Promowanie koncertów muzycznych, Promocja [reklama] 
koncertów, 38 Obsługa przekazu i  przekazywanie dźwięku i/lub 
obrazu, także w  systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, 
w  tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowo-
dową i  Internet, Organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, 
obrazu i sygnału cyfrowego, Rozpowszechnianie programów telewi-
zyjnych, 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-
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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 tworzenia witryn internetowych, doradztwo kompu-
terowe, projektowanie graficzne .

(111) 351919 (220) 2021 09 17 (210) 534168
(151) 2022 03 22 (441) 2021 12 06
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TVP NAUKA
(540) 

(591) ciemnoniebieski
(531) 26 .01 .22, 26 .04 .02, 26 .04 .08, 26 .04 .09, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .11
(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 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  ceramicz-
nych i  artykułów, Kosmetycznych, higienicznych i  opatrunkowych, 
odzieżowych, spożywczych, sportowych i  wydawnictw, w  sklepie, 
hurtowni wielobranżowej i  sklepie internetowym lub telesklepie, 
tak aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych wa-
runkach, Promowanie koncertów muzycznych, Promocja [reklama] 
koncertów, 38 Obsługa przekazu i  przekazywanie dźwięku i/lub 
obrazu, także w  systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, 
w  tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowo-
dową i  Internet, Organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, 
obrazu i sygnału cyfrowego, Rozpowszechnianie programów telewi-
zyjnych, 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 tworzenia witryn internetowych, doradztwo kompu-
terowe, projektowanie graficzne .

(111) 351920 (220) 2021 09 20 (210) 534176
(151) 2022 03 04 (441) 2021 11 15
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Biocetamol
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Leki, Środki przeciwgorącz-
kowe, środki przeciwbólowe .
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(111) 351921 (220) 2021 09 20 (210) 534181
(151) 2022 03 09 (441) 2021 11 22
(732) DEALAVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dealavo
(540) 

(591) czarny, jasnoniebieski
(531) 24 .15 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 Oprogramowanie biznesowe, Oprogramowanie Bu-
siness Intelligence, Oprogramowanie do  aplikacji internetowych, 
Oprogramowanie do  technologii biznesowych, oprogramowanie 
do zarządzania danymi, Oprogramowanie do analizy danych bizne-
sowych, Oprogramowanie do  monitorowania sieci w  chmurze, 35 
Usługi w zakresie porównywania cen, 42 Tworzenie oprogramowa-
nia, Oprogramowanie jako usługa [SaaS] .

(111) 351922 (220) 2021 09 20 (210) 534183
(151) 2022 03 09 (441) 2021 11 22
(732) DEALAVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Dealavo
(510), (511) 9 Oprogramowanie biznesowe, Oprogramowanie Bu-
siness Intelligence, Oprogramowanie do  aplikacji internetowych, 
Oprogramowanie do  technologii biznesowych, oprogramowanie 
do zarządzania danymi, Oprogramowanie do analizy danych bizne-
sowych, Oprogramowanie do  monitorowania sieci w  chmurze, 35 
Usługi w zakresie porównywania cen, 42 Tworzenie oprogramowa-
nia, Oprogramowanie jako usługa [SaaS] .

(111) 351923 (220) 2021 10 19 (210) 535390
(151) 2022 03 16 (441) 2021 11 22
(732) EXION HYDROGEN POLSKIE ELEKTROLIZERY SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EXION
(540) 

(591) czarny, niebieski, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 9 Elektrolizery, Elektrolizery do  produkcji wodoru, 
Urządzenie elektryczne do  wytwarzania wodoru, Urządzenie 
elektroniczne do  wytwarzania wodoru, Aparatura i  urządzenia 
do  gromadzenia i  przechowywania energii elektrycznej, Części 
do  elektrolizerów, Części do  elektrolizerów do  produkcji wodoru, 
Części do  urządzeń elektrycznych do  wytwarzania wodoru, Czę-
ści do  urządzeń elektronicznych do  wytwarzania wodoru, Części 
do aparatury do gromadzenia i przechowywania energii elektrycz-
nej, Części do  urządzeń do  gromadzenia i  przechowywania ener-
gii elektrycznej, Baterie, Akumulatory do pojazdów, Ładowarki dla 
akumulatorów, Urządzenia do ładowania akumulatorów, Zasilacze 
przenośne (akumulatory), Ogniwa paliwowe, Ogniwa wodorowe, 
Elektrody ogniw paliwowych .

(111) 351924 (220) 2021 05 13 (210) 528818
(151) 2022 03 02 (441) 2021 11 15
(732) GŁUCHOŁASKIE ZAKŁADY PAPIERNICZE SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Głuchołazy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) elfi

(540) 

(591) biały, granatowy
(531) 04 .01 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 3 Środki toaletowe, Preparaty toaletowe, Ściereczki im-
pregnowane, ściereczki wilgotne, ściereczki nasączone detergen-
tami za  wyjątkiem ściereczek do  czyszczenia i  wycierania kurzu, 
Nasączone chusteczki, wilgotne chusteczki do  higieny osobistej, 
Chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, waciki do celów ko-
smetycznych, środki do czyszczenia i polerowania, 16 Dzieła sztuki 
oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, Materiały 
drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Pa-
pier i karton, Materiały filtracyjne z papieru, Materiały filtrujące z pa-
pieru, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z pa-
pieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Artykuły papiernicze, bibuła 
filtracyjna, bielizna stołowa papierowa, chusteczki do nosa papiero-
we, filtry papierowe do kawy, koperty-papeteria, obrusy papierowe, 
papier toaletowy, pielucho-majtki z  papieru, ręczniki papierowe, 
serwetki papierowe, serwetki papierowe do  demakijażu, serwetki 
stołowe papierowe, serwety na  stół papierowe, ślimaki papierowe, 
taśmy przylepne do celów papierniczych i użytku domowego, toa-
letowe chusteczki, chusteczki kosmetyczne, chusteczki toaletowe, 
chusteczki papierowe, ręczniki papierowe kuchenne, ściereczki pa-
pierowe, chusteczki dla niemowląt, papierowe produkty higienicz-
ne, papierowe chusteczki do twarzy, papierowe ręczniki toaletowe, 
papierowe ściereczki, wchłaniające wilgoć papierowe chusteczki, 
chusteczki higieniczne do twarzy, toaletowe chusteczki higieniczne, 
jednorazowe serwetki dla niemowląt, worki na zużyte pieluszki i ser-
wetki dla niemowląt, jednorazowe ręczniki dla niemowląt, higienicz-
ne chusteczki, 21 Artykuły do pielęgnacji odzieży i obuwia, Przybory 
do użytku domowego do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwa-
rzania szczotek, Przybory kosmetyczne, do higieny i pielęgnacji uro-
dy, Zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, Jednorazowe 
ściereczki z materiałów nietkanych, ściereczki do czyszczenia, waciki 
czyszczące, pojemniki do  użytku w  gospodarstwie domowym, do-
zowniki do ręczników papierowych .

(111) 351925 (220) 2021 06 18 (210) 530458
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 18
(732) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DiagBelt
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 15 .09 .16
(510), (511) 9 Urządzenia pomiarowe, programy komputerowe, 25 
Odzież robocza, 35 Reklama, gadżety reklamowe .

(111) 351926 (220) 2021 07 02 (210) 531039
(151) 2022 03 22 (441) 2021 12 06
(732) BURSZTEIN MACIEJ, Kielce (PL);
STOWARZYSZENIE PRZYJAZNE KIELCE, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STOWARZYSZENIE PRZYJAZNE KIELCE
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(540) 

(591) czerwony, żółty, czarny, jasnopomarańczowy
(531) 02 .07 .23, 26 .11 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 9 Pamięci zewnętrzne USB, Pliki multimedialne do  po-
brania, Pliki graficzne do pobierania, Pliki muzyczne do pobierania, 
Publikacje elektroniczne, do pobrania, Podkładki pod myszy kompu-
terowe, Etui na okulary, Etui i pokrowce na smartfony, Muzyka, filmy 
i  inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i  obrazowych 
utrwalone na nośnikach, Utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
Publikacje elektroniczne zarejestrowane na  nośnikach komputero-
wych, 16 Publikacje drukowane, Drukowane materiały szkoleniowe 
i edukacyjne, Publikacje reklamowe i promocyjne, Mapy, Kalendarze, 
Prospekty, Foldery informacyjne, Albumy, Fotografie, Plakaty rekla-
mowe, Ulotki reklamowe, Reklamowe znaki i szyldy papierowe, Dru-
kowane papierowe i kartonowe tablice reklamowe, Karty okoliczno-
ściowe, Okrągłe podkładki pod szklanki i kufle z papieru lub z tektury, 
Przybory do  pisania i  rysowania, Artykuły papiernicze, Notatniki, 
Grafiki, Rysunki, Artykuły z tworzyw sztucznych, z papieru lub z tek-
tury do pakowania i owijania, Stemple, Dyplomy, Figurki z papieru, 
Proporczyki i flagi z papieru, 35 Reklama szeroko rozumiana, w tym 
telewizyjna, w Internecie, Usługi reklamowe i promocyjne, w tym or-
ganizowanie imprez integracyjnych, Usługi reklamowe i promocyjne 
świadczone za  pomocą mediów społecznościowych, Usługi relacji 
z  mediami, Przygotowywanie materiałów do  celów reklamowych 
i  promocyjnych, Organizowanie kampanii promocyjnych, Publiko-
wanie tekstów o charakterze reklamowych i promocyjnym, Organi-
zowanie wystaw i konkursów w celach reklamowych i promocyjnych, 
Wszystkie wyżej wymienione usługi związane z  promocją regionu, 
wspieraniem więzi ludności z małą ojczyzną i pielęgnowaniem tra-
dycji, wspomaganiem działań mających na celu szeroko rozumiany 
rozwój regionu, propagowaniem działalności społecznej, propago-
waniem postaw obywatelskich, wspieraniem rozwoju ekonomicz-
nego i kulturalnego regionu, wspieraniem świadomości społecznej 
w  sprawie wychowania i  rozwoju psychofizycznego dzieci i  mło-
dzieży oraz zdrowego trybu życia, wspieraniem działań mających 
na  celu tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i  do-
świadczeń pomiędzy osobami i  zainteresowanymi instytucjami jak 
również budowanie więzi międzypokoleniowych w społeczeństwie, 
propagowaniem technologii informacyjnych wśród społeczeństwa, 
Zestawianie danych w  komputerowych bazach danych, Poszuki-
wania w  zakresie patronatu, 36 Zbiórki funduszy i  sponsorowanie 
finansowe, 38 Zapewnianie dostępu do blogów internetowych, Ko-
munikacja za pośrednictwem blogów online, Poczta elektroniczna, 
Przesyłanie tekstu, obrazu, wideo i treści multimedialnych za pośred-
nictwem Internetu i  mediów telekomunikacyjnych, Udostępnianie 
forów internetowych on-line, Transmisja wiadomości za  pośred-
nictwem mediów elektronicznych, 41 Edukacja i  szkolenia, Usługi 
rozrywkowe, zajęcia sportowe i  kulturalne, Pisanie i  publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, Organizowanie i prowadzenie 
warsztatów, konferencji, zjazdów, kongresów, seminariów, konkur-
sów, wystaw dla celów edukacyjnych i kulturalnych, Organizowanie 
imprez sportowych, Usługi w  zakresie rekreacji, Informacja o  edu-
kacji, rozrywce, imprezach sportowych i  kulturalnych, Konsultacje 
i szkolenia w zakresie organizowania i prowadzenia centrów aktyw-
ności lokalnej, Udostępnianie filmów online nie  do  pobrania, Udo-
stępnianie publikacji elektronicznych, nie  do  pobrania, Usługi gier 
oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputero-
wej, Udostępnianie obrazów online nie do pobrania, Udostępnianie 
zdjęć online nie  do  pobrania, Udostępnianie powieści graficznych 
online, nie  do  pobrania, Udostępnianie treści multimedialnych on-
line nie do pobrania, 45 Usługi serwisów społecznościowych online, 
Usługi wsparcia prawnego .    
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 351927 (220) 2021 09 20 (210) 534177
(151) 2022 03 17 (441) 2021 11 29
(732) FUJAROWICZ RENATA, Pantalowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hektary SMAKU Gospodarstwo Rolne i Pasieczne
(540) 

(591) zielony, jasnozielony, żółty
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 26 .13 .25, 26 .11 .03, 26 .11 .12
(510), (511) 29 Mięso, Ryby, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Kon-
serwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, Galaretki, Dżemy, 
Kompoty, Jaja, Mleko i produkty mleczne, Oleje i tłuszcze jadalne, 30 
Kawa, Herbata, Kakao i  substytuty kawy, Ryż, Tapioka i  sago, Mąka 
i produkty zbożowe, Chleb, Wyroby cukiernicze i słodycze, Lody, Cu-
kier, Miód, Melasa, Drożdże, Proszek do  pieczenia, Sól, Musztarda, 
Ocet, Sosy (przyprawy), Przyprawy, Lód, 31 Produkty rolne, ogrodni-
cze i leśne, Surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, Świeże owo-
ce i warzywa, Naturalne rośliny i kwiaty, Żywe zwierzęta, Karma dla 
zwierząt, Słód .

(111) 351928 (220) 2021 07 06 (210) 531157
(151) 2022 03 16 (441) 2021 11 29
(732) ROLESKI SPÓŁKA JAWNA, Zbylitowska Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STREET
(540) 

(591) czerwony, pomarańczowy, czarny, zielony, jasnobrązowy, 
fioletowy, żółty, biały
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 27 .05 .24, 19 .03 .01, 25 .01 .15
(510), (511) 30 Musztardy, musztardy smakowe, musztardy przy-
prawowe, majonezy, majonezy smakowe, majonezy przyprawowe, 
sosy majonezowe smakowe, ketchupy, ketchupy smakowe, ketchu-
py przyprawowe, preparaty do przygotowywania sosów, sosy, sosy 
mięsne, sosy do  sałatek, sosy przyprawowe, sosy warzywne, sosy 
ziołowe, sosy do mięs, sosy majonezowe, sosy sojowe, sosy pomido-
rowe, dressingi, dipy, pesto, ekstrakty warzywne i mięsne, aromaty 
i przyprawy do żywności, ocet, marynaty do mięs .

(111) 351929 (220) 2021 07 11 (210) 531390
(151) 2022 03 08 (441) 2021 11 22
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(732) WADIMA PRODUCENT BIELIZNY OSOBISTEJ SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielonka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WADIMA
(510), (511) 24 Tkaniny bawełniane, tkaniny wełniane, tkaniny z two-
rzyw sztucznych, tkaniny elastyczne, bielizna pościelowa i koce, ma-
teriały do produkcji bielizny osobistej, etykiety z materiału tekstylne-
go, tkaniny elastyczne, Elastyczne tkane materiały tekstylne, artykuły 
tekstylne do użytku jako pościel, dzianiny elastyczne na bieliznę dla 
pań, dzianiny elastyczne na  odzież sportową, dzianiny elastyczne 
na  stroje gimnastyczne, dzianiny z  przędzy bawełnianej, dzianiny 
z przędzy jedwabnej, dzianiny z przędzy wełnianej, dzianiny z wisko-
zy, dżins, 25 Bielizna, trykoty, bielizna termoaktywna, bielizna prze-
ciwpotowa, bielizna sportowa, bielizna wchłaniająca pot, biustono-
sze, gorsety, krótkie koszulki, kostiumy kąpielowe, kąpielówki, halki, 
majtki, piżamy, koszule nocne, slipy, szlafroki, śpioszki dziecięce, ko-
szule, bluzki, sukienki, spódnice, spodnie, bluzy, legginsy, kalesony, 
bokserki, podkoszulki, bluzy dresowe, spodnie dresowe, czapki, 
szaliki, chusty, dziane buty dla niemowląt, halki (bielizna), kamizel-
ki, kimona, kąpielówki, kombinezony, kostiumy kąpielowe, koszule 
do spania, piżamy, 40 Usługi krawieckie, usługi dziewiarskie, usługi 
hafciarskie, krojenie tkanin .

(111) 351930 (220) 2021 07 19 (210) 531703
(151) 2022 03 24 (441) 2021 09 13
(732) WIĘCEK BOGDAN BUDMAT, Płock (PL)
(540) (znak słowny)
(540) In . Cube
(510), (511) 6 Rynny metalowe, Metalowe rynny dachowe, Elementy 
metalowe systemów rynnowych . .

(111) 351931 (220) 2021 07 23 (210) 531903
(151) 2022 03 23 (441) 2021 12 06
(732) Hankook Tire & Technology Co ., Ltd ., Seongnam (KR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Winter i Pike iON
(540) 

(531) 01 .01 .01, 01 .01 .02, 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) 351932 (220) 2021 08 03 (210) 532376
(151) 2022 03 08 (441) 2021 11 22
(732) DWORAK KLAUDIUSZ DWORAK DEVELOPMENT,  
Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DD DWORAK DEVELOPMENT
(540) 

(591) złoty, czarny, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .13 .25, 26 .04 .02, 26 .04 .16, 26 .04 .18

(510), (511) 36 Wynajem nieruchomości, Wynajem nieruchomości 
i majątku, Organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, Usłu-
gi w  zakresie nieruchomości, Pobieranie czynszów, Wynajem nie-
ruchomości i  majątku, Wynajem powierzchni biurowych, Wynajem 
pomieszczeń biurowych, Wynajem lokali na cele biurowe, Finanso-
wanie projektów deweloperskich, 37 Budownictwo, Wynajem narzę-
dzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego 
i konserwacyjnego, Wynajem maszyn do pompowania betonu, Wy-
najem narzędzi budowlanych, Wynajem narzędzi ręcznych i narzędzi 
z napędem elektrycznym, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiór-
kowe i wyburzeniowe, Budowa biur, Budowa bloków mieszkalnych, 
Budowa budynków służby zdrowia, Budowa obiektów publicznych, 
Budowa obiektów medycznych, Budowa konstrukcji podziemnych, 
Budowa sieci transportu podziemnego, Budowa szpitali .

(111) 351933 (220) 2021 08 13 (210) 532649
(151) 2022 03 22 (441) 2021 12 06
(732) UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI, Łódź (PL);
EDVENTURE RESEARCH LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VRneck SOLUTION
(510), (511) 10 Aparaty i  instrumenty medyczne i  weterynaryjne, 
Narzędzia do  diagnostyki medycznej, Przyrządy diagnostyczne 
do  użytku medycznego, Aparatura diagnostyczna do  celów me-
dycznych, Urządzenia i  przyrządy do  fizjoterapii, 38 Udostępnianie 
komputerowej bazy danych, Zapewnianie dostępu do  baz danych, 
Przydzielanie dostępu do  komputerowej bazy danych, 41 Usługi 
edukacyjne, Szkolenie i  instruktaż, 42 Opracowywanie baz danych, 
Utrzymywanie baz danych, Hosting komputerowych baz danych, 
Badania naukowe prowadzone przy użyciu baz danych, Oprogramo-
wanie jako usługa [SaaS], Programowanie komputerów w dziedzinie 
medycyny, Usługi badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii, 
44 Usługi medyczne, Usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], 
Analizy medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, Badania medyczne 
w celach diagnostycznych lub leczenia, Fizjoterapia, Rehabilitacja fi-
zyczna .    
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 351934 (220) 2021 08 13 (210) 532648
(151) 2022 03 22 (441) 2021 12 06
(732) UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI, Łódź (PL);
EDVENTURE RESEARCH LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VR VRneck SOLUTION
(540) 

(591) ciemnoszary, niebieski
(531) 02 .09 .22, 26 .11 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 10 Aparaty i  instrumenty medyczne i  weterynaryjne, 
Narzędzia do  diagnostyki medycznej, Przyrządy diagnostyczne 
do  użytku medycznego, Aparatura diagnostyczna do  celów me-
dycznych, Urządzenia i  przyrządy do  fizjoterapii, 38 Udostępnianie 
komputerowej bazy danych, Zapewnianie dostępu do  baz danych, 
Przydzielanie dostępu do  komputerowej bazy danych, 41 Usługi 
edukacyjne, Szkolenie i  instruktaż, 42 Opracowywanie baz danych, 
Utrzymywanie baz danych, Hosting komputerowych baz danych, 
Badania naukowe prowadzone przy użyciu baz danych, Oprogramo-
wanie jako usługa [SaaS], Programowanie komputerów w dziedzinie 
medycyny, Usługi badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii, 
44 Usługi medyczne, Usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], 
Analizy medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, Badania medyczne 
w celach diagnostycznych lub leczenia, Fizjoterapia, Rehabilitacja fi-
zyczna .    
(551) wspólne prawo ochronne
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(111) 351935 (220) 2021 08 09 (210) 532553
(151) 2022 03 23 (441) 2021 12 06
(732) KANTOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLEO HEAT
(540) 

(591) zielony, czarny
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .24, 26 .04 .04, 26 .04 .16, 26 .11 .13
(510), (511) 9 Termostat, Moduły, 11 Folia grzewcza, System grzew-
czy, Promienniki, Panele sterujące, Ogrzewacze, 16 Taśma klejąca .

(111) 351936 (220) 2021 08 18 (210) 532985
(151) 2022 03 22 (441) 2021 12 06
(732) ESTLIN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) k GALERIA KATOWICKA
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .13 .25, 26 .11 .03, 26 .11 .10
(510), (511) 35 Usługi menedżerskie, prowadzenie interesów osób 
trzecich, usługi reklamowe, usługi badania rynku, w tym rynku nie-
ruchomości, promocja inwestycji w  zakresie nieruchomości, w  tym 
centrów handlowych, usługowych, hotelowych i rozrywkowych, ad-
ministrowanie i zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, kom-
pleksowa oferta różnorodnych towarów umożliwiająca nabywcom 
rozeznanie i zakup tych towarów w sklepach i hurtowniach branży 
chemicznej, fotograficznej, ogrodniczej, rolniczej, perfumeryjnej, 
drogeryjnej, kosmetycznej, oświetleniowej, farmaceutycznej, me-
dycznej, technicznej, stolarskiej, metalowej, budowlanej, elektrycz-
nej, hydraulicznej, myśliwskiej, wędkarskiej, sportowej, papierniczej, 
księgarskiej, pamiątkarskiej, artykułów gospodarstwa domowego, 
komputerowej, ortopedycznej, turystycznej, obuwniczej, zegarmi-
strzowskiej, muzycznej, meblarskiej, przetwórstwa tworzyw sztucz-
nych, skórzanej, odzieżowej, szczotkarskiej, tekstylnej, włókienniczej, 
zabawkarskiej, alkoholowej, zoologicznej, tytoniowej, spożywczej 
w  tym mięsnej, rybnej, drobiarskiej, warzywniczej, mleczarskiej, 
cukierniczej, delikatesowej oraz w  sklepach wielobranżowych, su-
permarketach i galeriach handlowych o asortymentach z tych branż 
w tym także ze sprzedażą ratalną, promocja sprzedaży dla osób trze-
cich, usługi w zakresie organizowania wystaw dzieł sztuki w celach 
aukcyjnych, aukcji, wernisaży, pokazy towarów, administrowanie 
i  zarządzanie miejscami wystawowymi dotyczącymi handlu i/lub 
reklamy, dobór personelu za  pomocą testów, doradztwo w  zakre-
sie organizowania i  zarządzania inwestycjami budowlanymi, usługi 
deweloperskie w  formie doradztwa dotyczącego organizowania 
i  zarządzania przedsiębiorstwami budowlanymi oraz dostarczanie 
informacji o  działalności gospodarczej w  zakresie budownictwa, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z dziełami sztuki, 36 Ubez-
pieczenia, analizy finansowe, doradztwo w  sprawach finansowych, 
operacje i  usługi finansowe, sprzedaż na  kredyt, administrowanie 
i zarządzanie nieruchomościami, w tym kompleksami handlowymi, 
usługowymi, hotelowymi i  rozrywkowymi, leasing nieruchomości, 
wydzierżawianie i  wynajmowanie nieruchomości, pośrednictwo 
w  najmie i  handlu nieruchomościami, prowadzenie punktów wy-
konujących operacje bankowe, prowadzenie punktów wyceny bi-
żuterii, prowadzenie zbiórek na cele dobroczynne, emisja i obsługa 
bonów wartościowych i  kart kredytowych, usługi wyceny finanso-

wej, prowadzenie kantorów wymiany walut, prowadzenie rozliczeń 
finansowych transakcji w  tym związanych z  najmem, kupnem lub 
sprzedażą nieruchomości, sponsorowanie finansowe, wycena dzieł 
sztuki, przyjmowanie przedmiotów w  depozyt, wycena nierucho-
mości, usługi doradztwa w zakresie inwestycji, inwestycje kapitało-
we, inwestycje na rynku nieruchomości, usługi developerskie w tym 
tworzenie i pozyskiwanie kapitałów, pośredniczenie w pozyskiwaniu 
nieruchomości pod inwestycje budowlane, pośredniczenie w  za-
wieraniu umów sprzedaży i  wynajmu nieruchomości, powierzchni 
mieszkalnej, powierzchni handlowej i usługowej, zarządzanie i admi-
nistrowanie budynkami mieszkalnymi i  biurowymi, ściąganie czyn-
szów dotyczących budynków mieszkalnych i  biurowych, wynajem 
i  pośrednictwo w  wynajmie nieruchomości mieszkalnych i  biuro-
wych, usługi w  zakresie administrowania i  wynajmu pomieszczeń 
handlowych, identyfikacja dzieł sztuki, zarządzanie inwestycjami, 37 
Usługi budowlane w  tym budowa nowych obiektów, wyposażanie 
w  instalacje budowlane, przebudowy, remonty, montaż i  naprawy 
budynków i  budowli, usługi instalacyjne hydrauliczne, elektryczne 
i wentylacyjne, naprawa i czyszczenie pojazdów w stacjach obsługi, 
informowanie o  materiałach budowlanych, sprzątanie budynków, 
prowadzenie punktów usług pralniczych, instalowanie, konserwa-
cja i  naprawy komputerów, budowanie pawilonów handlowych 
i  sklepów, budowa i  naprawy obiektów magazynowych, instalacja, 
konserwacja i  naprawy maszyn, montaż rusztowań, mycie okien, 
instalowanie i  naprawy instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych 
i  chłodniczych, usługi w  zakresie naprawy i  wymiany opon samo-
chodowych, instalowanie i  naprawy urządzeń przeciwpożarowych 
i  antywłamaniowych, instalowanie i  naprawy urządzeń łączności 
w  tym telefonów, wypożyczanie konstrukcji przenośnych, usługi 
w  zakresie nadzoru budowlanego w  tym nadzór budowlany w  ra-
mach usług deweloperskich, 39 Usługi związane z  prowadzeniem 
parkingów samochodowych, dostarczanie towarów, dystrybucja 
gazet, dystrybucja towarów, wynajmowanie garaży, informacja 
o  składowaniu, informacja o  transporcie, wypożyczanie kontene-
rów magazynowych, wypożyczanie chłodziarek i  lad chłodniczych, 
magazynowanie, wynajmowanie magazynów, pakowanie towarów, 
pośrednictwo transportowe, wynajmowanie powierzchni w  celu 
sprzedaży samochodów, wynajmowanie garaży i  miejsc parkingo-
wych, dostarczanie zgodnie z zamówieniem przedmiotów wyposa-
żenia, mebli i artykułów dekoracyjnych do wnętrz mieszkalnych, biur 
i  pomieszczeń handlowych, 41 Usługi związane z  prowadzeniem 
klubów fitness, klubów gier komputerowych, kręgielni, sal kinowych, 
informowanie o imprezach rozrywkowych i o rekreacji, organizowa-
nie i prowadzenie konferencji, organizowanie konkursów i loterii, or-
ganizowanie zabaw i  zawodów sportowych, wypożyczanie nagrań 
filmowych i  dźwiękowych, organizowanie występów cyrkowych, 
usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem dyskotek, orga-
nizowanie festiwali sztuki w  tym festiwali filmowych, prowadzenie 
klubów rozrywkowych i  sportowych, organizowanie konkursów 
edukacyjnych i  rozrywkowych, usługi w  zakresie lunaparków, usłu-
gi w zakresie kultury fizycznej, organizowanie konkursów piękności, 
usługi impresaryjne, organizowanie wystaw w  celach kulturalnych 
i  edukacyjnych, muzea, parki rozrywki, planowanie przyjęć w  za-
kresie ich części rozrywkowej, przedstawienia teatralne, rezerwacja 
miejsc na widowiska, pokazy treningu, tresura zwierząt, informacja 
o wypoczynku, usługi związane z organizacją wypoczynku, wypoży-
czanie sprzętu sportowego, filmowanie, reportaże fotograficzne, 42 
Usługi w zakresie budowy i analiz systemów komputerowych, usługi 
w  zakresie badania i  udoskonalania nowych produktów, dekoracja 
wnętrz, odpłatne udostępnianie komputerowych baz danych, wypo-
życzanie komputerów, konserwacja oprogramowania komputerów, 
usługi w zakresie grafiki artystycznej, projektowanie architektonicz-
ne i budowlane, dekorowanie i projektowanie wnętrz mieszkalnych, 
biur i  pomieszczeń handlowych, nadzór wykonawczy w  zakresie 
projektowania architektonicznego i budowlanego, usługi w zakresie 
planowania urbanistycznego w tym projektowanie, realizacja i nad-
zór wykonawczy projektów z tego zakresu, 43 Dostarczanie potraw 
i napojów, usługi związane z prowadzeniem barów, restauracji, ka-
feterii, fast-foodów, załatwianie formalności związanych z  tymcza-
sowym zakwaterowaniem, wypożyczanie konstrukcji przenośnych, 
44 Projektowanie i urządzanie przestrzeni wokół budynków miesz-
kalnych, biurowych i  handlowych, usługi w  zakresie prowadzenia 
salonów fryzjerskich, kosmetycznych i manicure, 45 Usługi w zakre-
sie ochrony budynków mieszkalnych i  biurowych, ochrona mienia, 
opieka prawna, obsługa prawna inwestycji budowlanych, wynajmu, 
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sprzedaży i pośrednictwa w handlu nieruchomościami, opieka nad 
dziećmi w  klubach malucha, opieka nad dziećmi pod nieobecność 
rodziców .

(111) 351937 (220) 2021 08 26 (210) 533152
(151) 2022 03 15 (441) 2021 11 29
(732) NOVDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przasnysz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) novdom TWÓJ NOWOCZESNY DOM
(540) 

(591) fioletowy, szary
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Usługi w zakresie reklamy, promocji i  informacji han-
dlowej, Doradztwo w zakresie prowadzenia i zarządzania działalno-
ścią gospodarczą, Selekcjonowanie i grupowanie z myślą o osobach 
trzecich różnych towarów w  warunkach pozwalających nabywcom 
wygodnie je oglądać i kupować w sklepach z: materiałami budow-
lanymi i wyposażenia wnętrz, usługi developerskie, Doradztwo do-
tyczące organizowania i  zarządzania przedsiębiorstwami budowla-
nymi, dostarczanie informacji związanej z działalnością gospodarczą 
w  zakresie budownictwa, 36 Usługi w  zakresie finansowania pro-
jektów inwestycyjnych, usługi w  zakresie pośrednictwa w  obrocie 
i  wynajmu nieruchomości oraz ich  wyceny, usługi developerskie, 
Tworzenie i  pozyskiwanie kapitałów, pośredniczenie w  pozyski-
waniu nieruchomości pod inwestycje budowlane, pośredniczenie 
w zawieraniu umów sprzedaży i wynajmu nieruchomości, mieszkań 
i powierzchni handlowych, zarządzanie i administrowanie budynka-
mi, 37 Usługi budowlane, instalacyjne, remontowe i konserwacyjne, 
wynajem maszyn i sprzętu budowlanego i burzącego, przygotowy-
wanie terenów pod budowę i  zarządzanie nimi, usługi w  zakresie 
nadzoru budowlanego, 39 Usługi w zakresie transportu i wynajmu 
środków transportu, wynajem garaży i  miejsc parkingowych, usłu-
gi magazynowe i wynajem powierzchni magazynowych, 42 Usługi 
w zakresie projektowania urbanistycznego, architektonicznego i bu-
dowlanego oraz nadzór wykonawczy, usługi projektowania i wypo-
sażania wnętrz, 45 Obsługa prawna inwestycji budowlanych oraz 
wynajmu, sprzedaży i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami .

(111) 351938 (220) 2021 09 10 (210) 533832
(151) 2022 02 15 (441) 2021 11 02
(732) NOMENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOMENO
(540) 

(531) 26 .04 .18, 27 .05 .01
(510), (511) 3 Środki toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, 
preparaty do włosów, balsam do brody, balsam do włosów, balsam 
odżywczy, balsamy do brody, balsamy do włosów, balsamy do wy-
gładzania i  prostowania włosów, barwniki do  brody, brylantyna, 
brylantyna w  sztyfcie, farby do  brody, farby do  włosów, japoński 
olejek do  utrwalania fryzury (bintsuke-abura), kosmetyczne płyny 
do  włosów, kosmetyczne preparaty fryzjerskie, kosmetyki do  wło-
sów, kredy do włosów, krem do włosów, kremy do pielęgnacji wło-
sów, kremy do utrwalania fryzury, kremy do włosów, kremy ochronne 
do włosów, kremy odżywcze, kremy pielęgnacyjne do włosów, lakier 
do włosów, lakiery do układania włosów, lakiery do włosów, masecz-
ki do  stylizacji włosów, maseczki do  włosów, maskara do  włosów, 
maski do  pielęgnacji włosów, neutralizatory do  trwałej ondulacji, 
neutralizatory do  włosów, nielecznicze płyny do  włosów, nielecz-
nicze preparaty do  łagodzenia oparzeń słonecznych, nielecznicze 
preparaty do pielęgnacji włosów do celów kosmetycznych, nielecz-

nicze szampony do  włosów, odżywczy wosk do  włosów, odżywka 
do  włosów dla dzieci, odżywki do  skóry głowy w  formie sprayu, 
odżywki do włosów, odżywki do włosów w kostce, odżywki nawil-
żające do włosów, odżywki pielęgnacyjne do włosów, odżywki sto-
sowane na  włosy, olejek do  układania włosów, olejek do  włosów, 
olejek ułatwiający czesanie, olejki do  brody, olejki do  odżywiania 
włosów, olejki do  włosów, olejki kąpielowe do  pielęgnacji włosów, 
opakowania uzupełniające do  dozowników zawierające szampon, 
opakowania uzupełniające do  dozowników zawierające produkty 
do utrwalania włosów, pasta do stylizacji włosów, pianka do styliza-
cji, pianka do włosów, pianki do stylizacji włosów, pianki do włosów, 
pianki ochronne do włosów, pianki [przybory toaletowe] do stylizacji 
włosów, płukanki do włosów [do użytku kosmetycznego], płukanki 
do włosów [szampon z odżywką], płyny do kuracji wzmacniających 
włosy, płyny do  ondulacji włosów, płyny do  pielęgnacji włosów, 
płyny do stylizacji, płyny do stylizacji włosów, płyny do trwałej on-
dulacji, płyny do układania włosów, płyny do włosów, płyny kolory-
zujące do włosów, płyny ochronne do włosów, płyny pielęgnacyjne 
do włosów, pomady do celów kosmetycznych, pomady do włosów, 
preparaty do  barwienia włosów, preparaty do  falowania i  kręcenia 
włosów, preparaty do  koloryzacji włosów, preparaty do  kręcenia 
włosów, preparaty do  kuracji włosów, preparaty do  mycia włosów, 
preparaty do  neutralizacji włosów, preparaty do  ochrony włosów 
przed słońcem, preparaty do ondulacji na zimno, preparaty do pie-
lęgnacji włosów, nie do celów medycznych, preparaty do pielęgnacji 
brody, preparaty do prostowania włosów, preparaty do rozjaśniania 
włosów, preparaty do skręcania włosów, preparaty do trwałej ondu-
lacji, preparaty do  układania włosów, preparaty do  układania wło-
sów o  długotrwałym działaniu [texturizer], preparaty kosmetyczne 
do  włosów i  skóry głowy, preparaty kosmetyczne do  włosów, pre-
paraty nabłyszczające do włosów, preparaty odżywcze do włosów, 
preparaty wygładzające i  prostujące włosy, produkty do  ochrony 
farbowanych włosów, produkty do pielęgnacji farbowanych włosów, 
produkty do układania włosów dla mężczyzn, produkty do usuwania 
farby z włosów, produkty do wysuszania włosów do użytku kosme-
tycznego, produkty do zapobiegania wypadaniu włosów do użytku 
kosmetycznego, produkty utrwalające do włosów, proszek do mycia 
włosów, pudry do włosów, rozjaśniacze do włosów, serum do pielę-
gnacji włosów, serum do układania włosów, serum do włosów, środki 
do nawilżania włosów, środki do rozjaśniania pasemek na włosach, 
środki do  trwałej ondulacji, środki pomagające rozczesywać splą-
tane włosy, środki rozjaśniające do  włosów, środki zmiękczające 
do włosów, suche szampony, szampon do włosów, szampon w pian-
ce dla niemowląt, szampony, szampony dla niemowląt, szampony 
do użytku osobistego, szampony do włosów, szampony do włosów 
dla ludzi, szampony koloryzujące, szampony nielecznicze, szampony 
przeciwłupieżowe, szampony przeciwłupieżowe, nie do celów lecz-
niczych, szampony w  kostkach, szampony z  odżywką do  włosów, 
szampony zmiękczające, tonik do włosów, tonik do włosów [nielecz-
niczy], toniki do włosów, włosy (farby do-), woda utleniona do celów 
kosmetycznych, woda utleniona do włosów, wosk do wąsów, wosk 
do  włosów, woski do  układania włosów, wybielacze [odbarwiacze] 
do celów kosmetycznych, żele do stylizacji włosów, żele do utrwala-
nia fryzury, żele do włosów, żele ochronne do włosów, żele w sprayu 
do układania włosów, zestaw do trwałej ondulacji, 8 Ręczne przybo-
ry higieniczne i  do  pielęgnacji urody dla ludzi i  zwierząt, Przybory 
do układania włosów, Elektryczne karbownice do włosów, elektrycz-
ne przyrządy do kręcenia włosów, elektryczne urządzenia do zapla-
tania włosów, lokówki, lokówki elektryczne, nieelektryczne lokówki, 
nieelektryczne ręczne przyrządy do kręcenia włosów, nieelektryczne 
trymery do brwi, oplatarki [narzędzia ręczne], prostownice do wło-
sów, elektryczne, przybory ręczne do  kręcenia włosów, urządzenia 
do karbowania włosów [karbownice], Ręczne przybory higieniczne 
i  do  pielęgnacji urody dla ludzi i  zwierząt, przybory do  obcinania 
i  usuwania włosów, Brzytwy, Brzytwy elektryczne, brzytwy japoń-
skie, brzytwy jednorazowe, dozowniki żyletek do maszynek do go-
lenia, elektryczne maszynki do golenia, etui na maszynki do golenia, 
golarki z  wibrującym ostrzem, kasetki na  żyletki, kasety na  żyletki, 
maszynki do golenia, nieelektryczne, maszynki do golenia z wibru-
jącym ostrzem, maszynki do golenia [zmniejszające ryzyko skalecze-
nia], ostrza do elektrycznych maszynek do golenia, ostrza do golenia, 
paski do ostrzenia brzytew [skórzane], pojemniki na żyletki, pojemni-
ki przystosowane do żyletek, pojemniki zawierające żyletki, zestawy 
do golenia, żyletki, żyletki do maszynek do golenia, 25 Odzież: fartu-
chy fryzjerskie oraz peleryny fryzjerskie, 35 Usługi w zakresie handlu 
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i usługi informacyjne dla konsumentów, Usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej towarów z branży fryzjerskiej i kosmetycznej, Usługi han-
dlu detalicznego związane z preparatami do włosów, usługi sklepów 
detalicznych online związane z  produktami kosmetycznymi i  pie-
lęgnacyjnymi, usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  akcesoriami 
do  pielęgnacji dla ludzi, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i  spor-
towe, Przygotowywanie, organizowanie i  prowadzenie warsztatów 
[szkolenia], organizowanie i  prowadzenie seminariów i  warsztatów 
[szkolenia], 44 Usługi w  zakresie higieny i  pielęgnacji urody ludzi: 
fryzjerstwo, fryzjerstwo męskie, dopinanie włosów [przedłużanie, 
zagęszczanie], konsultacje dotyczące kosmetyków, kuracje do  wło-
sów, męskie salony fryzjerskie, mycie włosów szamponem, odbudo-
wa włosów, salony fryzjerskie, ścinanie włosów, stylizacja, układanie 
włosów, udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji włosów, usługi 
doradztwa w  zakresie pielęgnacji włosów, usługi farbowania wło-
sów, usługi fryzjerskie, usługi kręcenia włosów, usługi męskich salo-
nów fryzjerskich, usługi obcinania włosów, usługi prostowania wło-
sów, usługi plecenia włosów w warkocze, usługi rozjaśniania włosów, 
usługi salonów fryzjerskich, usługi salonów fryzjerskich dla kobiet, 
usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci, usługi salonu fryzjerskiego dla 
mężczyzn, usługi trwałej ondulacji włosów, usługi w zakresie pielę-
gnacji włosów, zabiegi kosmetyczne dla włosów .

(111) 351939 (220) 2021 09 14 (210) 533917
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 08
(732) WARYCH MACIEJ KOLEKTYW 71, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COŚ SŁODKIEGO
(540) 

(591) zielony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .03, 08 .01 .18, 26 .01 .16
(510), (511) 30 Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Lody 
mleczne, Lody owocowe, Lody włoskie, Kawa, Mrożona kawa, Herba-
ta, Ciasta, Ciastka, Wyroby cukiernicze, Tarty, Czekolada, Desery cze-
koladowe, Desery lodowe, Kanapki, Pieczywo owocowe, Chleb, Bułki, 
Croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], Pączki, Muesli, Musy, Napoje 
na bazie kawy, Tosty, Placki, Naleśniki, Batony zbożowe, 32 Soki, Soki 
owocowe, Soki warzywne, Napoje owocowo-warzywne typu smo-
othie, Lemoniada, Napoje bezalkoholowe, 43 Lodziarnie, Kawiarnie, 
Restauracje, Przygotowywanie posiłków i napojów, Oferowanie żyw-
ności i napojów dla gości, Serwowanie jedzenia i napojów, Obsługa 
gastronomiczna z  własnym zapleczem, produktami i  transportem, 
Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi w zakresie żywności 
i napojów na wynos .

(111) 351940 (220) 2021 09 14 (210) 533926
(151) 2022 02 17 (441) 2021 10 11
(732) KLEIN KRZYSZTOF, Lębork (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STREET SLU WORLD
(540) 

(531) 23 .01 .25, 26 .01 .04, 26 .01 .16, 26 .01 .18, 27 .05 .01, 27 .05 .24

(510), (511) 25 Odzież, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z  odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  odzieżą, Usługi 
handlu detalicznego w  odniesieniu do  akcesoriów odzieżowych, 
Usługi handlu hurtowego w  odniesieniu do  akcesoriów odzieżo-
wych .

(111) 351941 (220) 2021 09 12 (210) 533828
(151) 2022 03 23 (441) 2021 12 06
(732) LINKA JAROSŁAW ZAKŁAD STOLARSKI JARSTOL, Perzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) J JARSTOL FABRYKA MEBLI
(540) 

(591) czerwony, szary, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .04 .01, 26 .04 .18
(510), (511) 20 Meble, Meble biurowe, Meble ogrodowe, Meble me-
talowe, Meble kuchenne, Garderoby, Osprzęt niemetalowy do mebli, 
Szafy wnękowe, Osłony do  kominków, Wykończeniowe elementy 
z tworzyw sztucznych do mebli, Meble i akcesoria meblowe wypo-
sażenia domu, Altany [meble], Akcesoria do przechowywania ubrań, 
Żaluzje do  wnętrz oraz elementy do  zasłon i  zasłony do  wnętrz, 
Wieszaki na  ubrania, wieszaki stojące do  ubrań [meble] i  haczyki 
na  ubrania, Ramy, Meble łazienkowe, Lustra (srebrzone szkło), Łóż-
ka, pościel, materace, poduszki, 35 Sprzedaż za pośrednictwem ra-
dia, telewizji, sieci Internet oraz sklepów detalicznych i  hurtowych 
mebli, mebli i  akcesoriów meblowych wyposażenia wnętrz, altan 
[meble], mebli biurowych, mebli ogrodowych, mebli metalowych, 
mebli kuchennych, mebli łazienkowych, ram, mebli i  drobnych ak-
cesoriów wyposażenia domu, garderob, osprzętu niemetalowego 
do mebli, szaf wnękowych, osłon do kominków, wykończeniowych 
elementów z tworzyw sztucznych do mebli, akcesoriów do przecho-
wywania ubrań, żaluzji do wnętrz oraz elementów do zasłon i zasłon 
do wnętrz, luster [srebrzone szkło], łóżek, pościeli, materacy, podu-
szek, kap na  łóżka, kotar na  drzwi [zasłon], kołder, narzut na  łóżka, 
obić ściennych z materiałów tekstylnych, osłon do łóżek dziecięcych 
[pościel], pokrowców i  narzut na  meble, pokryć na  materace, po-
szewek na  poduszki [poszwy na  poduszki], prześcieradeł na  łóżka, 
tekstylnych mat na stół, wieszaków na ubrania, wieszaków stojących 
do ubrań [meble] i haczyków na ubrania, uchwytów do zasłon z ma-
teriałów tekstylnych, zasłon, zasłon prysznicowych z materiałów tek-
stylnych lub tworzyw sztucznych, tekstyliów i  substytutów teksty-
liów, tkanin oraz nakryć tekstylnych stosowanych w gospodarstwie 
domowym, drobnych elementów metalowych, Reklamy radiowe 
i  telewizyjne, Reklamy za pośrednictwem mediów elektronicznych, 
zwłaszcza Internetu, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za  pośrednictwem mediów społecznościowych, Dystrybucja mate-
riałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), Analizy 
rynkowe, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Handlowe 
informacje i  porady udzielane konsumentom, Usługi reklamowe 
i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, Usługi progra-
mów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych .

(111) 351942 (220) 2021 09 06 (210) 533567
(151) 2022 03 22 (441) 2021 12 06
(732) 2KMM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) auditomat
(540) 

(591) granatowy, żółty
(531) 16 .03 .17, 24 .17 .20, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 Systemy komputerowe .

(111) 351943 (220) 2021 09 02 (210) 533480
(151) 2022 03 22 (441) 2021 12 06
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(732) ALSEN MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, Chorzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) urwis .pl
(540) 

(591) czerwony, niebieski, pomarańczowy, czarny, żółty, szary, 
różowy, zielony, biały
(531) 14 .03 .21, 23 .03 .10, 01 .01 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 35 Usługi w  zakresie sprzedaży hurtowej, detalicznej 
i  internetowej następujących towarów przeznaczonych dla dzie-
ci: zabawki, klocki, układanki, puzzle, karty do  gier, gry, książeczki, 
naklejki, piórniki, plecaki i tornistry, worki i torby, przybory szkolne, 
figurki do zabawy, breloczki, maskotki, kukiełki, pacynki, lalki, ubra-
nia dla lalek, domy dla lalek, wyposażenie domów dla lalek, głowy 
do stylizacji, pojazdy, garaże, pociągi, wagoniki dla pociągów, toro-
wiska, stacje kolejowe, figurki kolejarzy i pracowników kolei, modele 
kolekcjonerskie, akcesoria modelarskie, ozdoby, bączki, bujaki, cho-
dziki, jeździli, rowerki, łóżeczka, wózki, grzechotki, gryzaki, karuzele, 
pozytywki, kostki logiczne, labirynty i przeplatanki, piłki, piramidki, 
projektory i lampki, kostiumy, akcesoria do zabawy bańkami mydla-
nymi, baseny, wanienki, nocniki, krzesełka, foteliki samochodowe, 
nosidełka i chusty, trampoliny, kosmetyki, zegary i budziki, portfele .

(111) 351944 (220) 2021 09 01 (210) 533451
(151) 2022 03 29 (441) 2021 12 13
(732) AVOSMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Avosmart
(510), (511) 9 Programy komputerowe nagrane, Programy sterujące 
komputerowe, nagrane, Programy komputerowe do pobrania, Apli-
kacje do  pobrania, Platformy oprogramowania komputerowego, 
42 Powielanie programów komputerowych, Oprogramowanie jako 
usługa [SaaS] .

(111) 351945 (220) 2021 09 06 (210) 533568
(151) 2022 03 23 (441) 2021 12 06
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-
USŁUGOWE NIK-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PYZDRA
(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne, Wędliny .

(111) 351946 (220) 2021 09 01 (210) 533445
(151) 2022 03 22 (441) 2021 12 06
(732) Ardagh Metal Packaging Holdings Sarl, Leopardstown, 
Dublin (IE)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMP
(540) 

(531) 26 .01 .18, 27 .05 .01
(510), (511) 6 Metale nieszlachetne i ich stopy, Materiały konstrukcyj-
ne metalowe, Przenośne struktury metalowe, Materiały metalowe 

do budowy szlaków kolejowych, Przewody nieelektryczne i przewo-
dy drutowe z metali nieszlachetnych, Drobne wyroby żelazne, Poje-
dyncze drobne wyroby metalowe, Metalowe przewody i rury, Meta-
lowe kasy pancerne, Rudy metali, Aluminium [glin], Drut aluminiowy, 
Folia aluminiowa, Taśmy do związywania metalowe, Obręcze do be-
czek metalowe, Baryłki [beczki] metalowe, Kosze metalowe, Kapsle 
do butelek metalowe, Nakrętki metalowe do butelek, Kapsle uszczel-
niające z  metalu do  butelek, Zamknięcia do  butelek z  metalu, Me-
talowe elementy łączące do butelek, Butelki metalowe, Zamknięcia 
do pudełek metalowe, Pudełka z metali nieszlachetnych, Pojemniki 
z  metalu, Pojemniki do  przechowywania żywności metalowe, Za-
mknięcia do pojemników metalowe, Metalowe pasy do łączenia sto-
sowane na opakowaniach, Folie metalowe do zawijania i pakowania, 
Taśmy metalowe, Opaski metalowe, Folia metalowa do pakowania, 
Arkusze materiałów metalowych do pakowania, Pojemniki do pako-
wania metalowe, Konserwowe pudełka z metalu, Puszki konserwowe, 
Puszki, Uszczelniające kapsle z metalu, Folie z metalu do pakowania, 
Metalowe folie do owijania, metalowe materiały do pakowania, Pusz-
ki metalowe, Zamknięcia metalowe, Pokrywy z  metalu, Metalowe 
pierścienie będące częściami metalowych zamknięć, Puszki z blachy 
ocynkowanej, Puszki aluminiowe, Puszki metalowe na napoje, Pusz-
ki na  napoje z  blachy ocynkowanej, Aluminiowe puszki na  napoje, 
Butelki z blachy ocynkowanej, Butelki aluminiowe, Puszki metalowe 
do żywności przetworzonej, Puszki z blachy ocynkowanej do żywno-
ści przetworzonej, Puszki aluminiowe do  żywności przetworzonej, 
Puszki metalowe do suchej żywności, Puszki z blachy ocynkowanej 
do suchej żywności, Puszki aluminiowe do suchej żywności, Puszki 
metalowe do farb i powłok, Puszki z blachy ocynkowanej do farb i po-
włok, Puszki aluminiowe do farb i powłok, Puszki metalowe do ae-
rozoli, Puszki z blachy ocynkowanej do aerozoli, Puszki aluminiowe 
do  aerozoli, Specjalistyczne puszki z  metalu w  tym kegi na  piwo, 
Kegi na  piwo z  blachy ocynkowanej i  aluminium, Puszki metalowe 
na żywność dla niemowląt, Puszki z blachy ocynkowanej na żywność 
dla niemowląt, Puszki aluminiowe na żywność dla niemowląt, Puszki 
metalowe na cygara, Puszki na cygara z blachy ocynkowanej, Puszki 
aluminiowe na cygara, Wykonane z metalu denka i wieczka do pu-
szek w tym łatwo otwierające się zamknięcia i odrywalne zamknięcia, 
Wykonane blachy ocynkowanej denka i wieczka do puszek w tym ła-
two otwierające się zamknięcia i odrywalne zamknięcia, Wykonane 
aluminium denka i wieczka do puszek w tym łatwo otwierające się 
zamknięcia i odrywalne zamknięcia, Łatwo otwierające się zamknię-
cia i  odrywalne zamknięcia do  puszek metalowych w  tym puszek 
z  aluminium i  blachy ocynkowanej, Części i  osprzęt do  wszystkich 
uprzednio wymienionych towarów, 40 Drukowanie, Drukowanie 
wzorów dla osób trzecich, Wykonane na  zamówienie drukowanie 
opakowań i  pojemników z  metalu, Składanie materiałów na  zamó-
wienie dla osób trzecich, Grawerowanie, Drukowanie szablonów, 
Lutowanie, Obróbka metali, Odlewanie metali, Powlekanie metalu, 
Barwienie metali [nie malowanie], Cięcie metalu, Wykańczanie meta-
li, Kowalstwo, Hartowanie metali, Laminowanie metali, Galwanizacja 
metali, Wytłaczanie metali, Tłoczenie metali, Odpuszczanie metali, 
Wytłaczanie metalu, Emaliowanie metalu, Kucie metalu, Kształto-
wanie metalu, Tłoczenie metalu, Odpuszczanie metalu, Informacja 
i  doradztwo dotyczące wymienionych wyżej usług, 42 Naukowe 
i techniczne usługi i badania oraz badania i projektowanie odnoszą-
ce się do nich, Przemysłowe analizy i usługi badawcze, Projektowanie 
i rozwój sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputero-
wego, Usługi doradcze w  zakresie testowania materiałów, Doradz-
two w dziedzinie kontroli jakości, Testowanie i doradztwo w zakre-
sie bezpieczeństwa produktów konsumenckich, Usługi w  zakresie 
testowania materiałów, Testowanie i analiza materiałów, Testowanie 
i ocena materiałów, Testowanie nowych produktów, Monitorowanie 
procesu w celu zapewnienia jakości, Badanie jakości produktów, Te-
stowanie bezpieczeństwa produktów, Usługi zapewnienia jakości, 
Testy jakości, Usługi w zakresie projektowania komercyjnego, Usługi 
konsultacyjne w zakresie projektowania, Projektowanie produktów 
konsumenckich, Usługi projektowania na  zamówienie, Doradztwo 
w zakresie projektowania, Analizy wykonalności projektu, Projekto-
wanie produktów, Projektowanie opakowań, Projektowanie nowych 
produktów, Wzornictwo i rozwój produktów, Kontrola jakości, Prace 
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, 
Badania naukowe, Badania techniczne, Usługi techniczne w zakresie 
opakowań metalowych, Badania, projektowanie i rozwój opakowań 
metalowych, Informacja i doradztwo dotyczące wymienionych wy-
żej usług .
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(111) 351947 (220) 2021 09 01 (210) 533448
(151) 2022 03 22 (441) 2021 12 06
(732) Ardagh Metal Packaging Holdings Sarl, Leopardstown 
Dublin (IE)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMP
(540) 

(591) niebieski, szary, biały
(531) 26 .01 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 6 Metale nieszlachetne i ich stopy, Materiały konstrukcyj-
ne metalowe, Przenośne struktury metalowe, Materiały metalowe 
do budowy szlaków kolejowych, Przewody nieelektryczne i przewo-
dy drutowe z metali nieszlachetnych, Drobne wyroby żelazne, Poje-
dyncze drobne wyroby metalowe, Metalowe przewody i rury, Meta-
lowe kasy pancerne, Rudy metali, Aluminium [glin], Drut aluminiowy, 
Folia aluminiowa, Taśmy do związywania metalowe, Obręcze do be-
czek metalowe, Baryłki [beczki] metalowe, Kosze metalowe, Kapsle 
do butelek metalowe, Nakrętki metalowe do butelek, Kapsle uszczel-
niające z  metalu do  butelek, Zamknięcia do  butelek z  metalu, Me-
talowe elementy łączące do butelek, Butelki metalowe, Zamknięcia 
do pudełek metalowe, Pudełka z metali nieszlachetnych, Pojemniki 
z  metalu, Pojemniki do  przechowywania żywności metalowe, Za-
mknięcia do pojemników metalowe, Metalowe pasy do łączenia sto-
sowane na opakowaniach, Folie metalowe do zawijania i pakowania, 
Taśmy metalowe, Opaski metalowe, Folia metalowa do pakowania, 
Arkusze materiałów metalowych do pakowania, Pojemniki do pako-
wania metalowe, Konserwowe pudełka z metalu, Puszki konserwowe, 
Puszki, Uszczelniające kapsle z metalu, Folie z metalu do pakowania, 
Metalowe folie do owijania, metalowe materiały do pakowania, Pusz-
ki metalowe, Zamknięcia metalowe, Pokrywy z  metalu, Metalowe 
pierścienie będące częściami metalowych zamknięć, Puszki z blachy 
ocynkowanej, Puszki aluminiowe, Puszki metalowe na napoje, Pusz-
ki na  napoje z  blachy ocynkowanej, Aluminiowe puszki na  napoje, 
Butelki z blachy ocynkowanej, Butelki aluminiowe, Puszki metalowe 
do żywności przetworzonej, Puszki z blachy ocynkowanej do żywno-
ści przetworzonej, Puszki aluminiowe do  żywności przetworzonej, 
Puszki metalowe do suchej żywności, Puszki z blachy ocynkowanej 
do suchej żywności, Puszki aluminiowe do suchej żywności, Puszki 
metalowe do farb i powłok, Puszki z blachy ocynkowanej do farb i po-
włok, Puszki aluminiowe do farb i powłok, Puszki metalowe do ae-
rozoli, Puszki z blachy ocynkowanej do aerozoli, Puszki aluminiowe 
do  aerozoli, Specjalistyczne puszki z  metalu w  tym kegi na  piwo, 
Kegi na  piwo z  blachy ocynkowanej i  aluminium, Puszki metalowe 
na żywność dla niemowląt, Puszki z blachy ocynkowanej na żywność 
dla niemowląt, Puszki aluminiowe na żywność dla niemowląt, Puszki 
metalowe na cygara, Puszki na cygara z blachy ocynkowanej, Puszki 
aluminiowe na cygara, Wykonane z metalu denka i wieczka do pu-
szek w tym łatwo otwierające się zamknięcia i odrywalne zamknięcia, 
Wykonane blachy ocynkowanej denka i wieczka do puszek w tym ła-
two otwierające się zamknięcia i odrywalne zamknięcia, Wykonane 
aluminium denka i wieczka do puszek w tym łatwo otwierające się 
zamknięcia i odrywalne zamknięcia, Łatwo otwierające się zamknię-
cia i  odrywalne zamknięcia do  puszek metalowych w  tym puszek 
z  aluminium i  blachy ocynkowanej, Części i  osprzęt do  wszystkich 
uprzednio wymienionych towarów, 40 Drukowanie, Drukowanie 
wzorów dla osób trzecich, Wykonane na  zamówienie drukowanie 
opakowań i  pojemników z  metalu, Składanie materiałów na  zamó-
wienie dla osób trzecich, Grawerowanie, Drukowanie szablonów, 
Lutowanie, Obróbka metali, Odlewanie metali, Powlekanie metalu, 
Barwienie metali [nie malowanie], Cięcie metalu, Wykańczanie meta-
li, Kowalstwo, Hartowanie metali, Laminowanie metali, Galwanizacja 
metali, Wytłaczanie metali, Tłoczenie metali, Odpuszczanie metali, 
Wytłaczanie metalu, Emaliowanie metalu, Kucie metalu, Kształto-
wanie metalu, Tłoczenie metalu, Odpuszczanie metalu, Informacja 

i  doradztwo dotyczące wymienionych wyżej usług, 42 Naukowe 
i techniczne usługi i badania oraz badania i projektowanie odnoszą-
ce się do nich, Przemysłowe analizy i usługi badawcze, Projektowanie 
i rozwój sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputero-
wego, Usługi doradcze w  zakresie testowania materiałów, Doradz-
two w dziedzinie kontroli jakości, Testowanie i doradztwo w zakre-
sie bezpieczeństwa produktów konsumenckich, Usługi w  zakresie 
testowania materiałów, Testowanie i analiza materiałów, Testowanie 
i ocena materiałów, Testowanie nowych produktów, Monitorowanie 
procesu w celu zapewnienia jakości, Badanie jakości produktów, Te-
stowanie bezpieczeństwa produktów, Usługi zapewnienia jakości, 
Testy jakości, Usługi w zakresie projektowania komercyjnego, Usługi 
konsultacyjne w zakresie projektowania, Projektowanie produktów 
konsumenckich, Usługi projektowania na  zamówienie, Doradztwo 
w zakresie projektowania, Analizy wykonalności projektu, Projekto-
wanie produktów, Projektowanie opakowań, Projektowanie nowych 
produktów, Wzornictwo i rozwój produktów, Kontrola jakości, Prace 
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, 
Badania naukowe, Badania techniczne, Usługi techniczne w zakresie 
opakowań metalowych, Badania, projektowanie i rozwój opakowań 
metalowych, Informacja i doradztwo dotyczące wymienionych wy-
żej usług .

(111) 351948 (220) 2021 09 07 (210) 533614
(151) 2022 03 23 (441) 2021 12 06
(732) IGNACIUK MACIEJ, Żukowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PT POD TRZEPAKIEM
(540) 

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 27 .05 .22
(510), (511) 28 Artykuły i sprzęt sportowy .

(111) 351949 (220) 2021 09 13 (210) 533837
(151) 2022 03 22 (441) 2021 10 18
(732) DEER DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540) 

(591) brązowy
(531) 03 .04 .14, 03 .04 .24, 29 .01 .07
(510), (511) 20 Budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, Dra-
biny i ruchome schody, niemetalowe, Meble i akcesoria meblowe wy-
posażenia domu, Statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje 
wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw 
sztucznych, zawarte w  tej klasie, Ramy, Wieszaki na  ubrania, wie-
szaki stojące do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, Łóżka, pościel, 
materace, poduszki, Żaluzje do  wnętrz oraz elementy do  zasłon 
i zasłony do wnętrz, Akcesoria do przechowywania ubrań, Elementy 
meblowe, Meble, Meble biurowe, Meble do użytku przemysłowego, 
Meble ogrodowe, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórko-
we i  wyburzeniowe, Wynajem narzędzi, instalacji i  sprzętu budow-
lanego, rozbiórkowego, czyszczącego i  konserwacyjnego, Budowa 
budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa budynków na za-
mówienie, Instalowanie, konserwacja i  naprawa sieci wodno-kana-
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lizacyjnych, Instalowanie, konserwacja i  naprawa systemów HVAC 
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Konserwacja i naprawa bu-
dynków, Konserwacja i naprawa mebli, Usługi szklarskie, wstawianie, 
konserwacja i naprawy szyb, okien i rolet, Ciesielstwo, Instalacja me-
bli, Kładzenie dywanów, Konserwacja i naprawa podłóg, Konserwa-
cja nieruchomości, Konserwacja i  odnowa dzieł sztuki, Malowanie, 
Montaż drzwi i okien, Montaż szafek kuchennych, Montaż wyposa-
żenia kuchennego, Montaż stojaków i  półek, Naprawa i  renowacja 
artykułów gospodarstwa domowego, Odnowa, naprawa i  konser-
wacja mebli, Remont nieruchomości, Sprzątanie nieruchomości, 
Udzielanie informacji dotyczących restauracji mebli, Usługi dorad-
cze dotyczące renowacji nieruchomości, Usługi doradcze w zakresie 
konserwacji budynków, Usługi doradcze związane z instalacją urzą-
dzeń oświetleniowych, Usługi doradcze związane z instalacją sprzętu 
przeciwpożarowego, Usługi doradcze związane z  instalacją sprzętu 
ochroniarskiego i bezpieczeństwa, Usługi doradcze związane z insta-
lacją sprzętu automatyki budynkowej, Usługi odnawiania mieszkań, 
Usługi w  zakresie malowania i  prac dekoratorskich, Wyposażanie 
wnętrz biur, Konsultacje budowlane, Konsultacje w zakresie nadzo-
ru budowlanego, 42 Usługi projektowania, Analizy wykonalności 
projektu, Badania dotyczące projektowania, Doradztwo techniczne 
związane z projektowaniem, Doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, 
Planowanie [projektowanie] budynków, Planowanie [projektowanie] 
sklepów, Planowanie [projektowanie] kuchni, Planowanie [projekto-
wanie] restauracji, Planowanie [projektowanie] łazienek, Planowanie 
i projektowanie obiektów sportowych, Planowanie i projektowanie 
osiedli mieszkaniowych, Planowanie przestrzenne [projektowanie] 
wnętrz, Planowanie projektu, Profesjonalne doradztwo dotyczące 
projektowania wnętrz, Profesjonalne doradztwo w  zakresie pro-
jektowania kuchni na  wymiar, Profesjonalne doradztwo w  zakresie 
wzornictwa przemysłowego, Projektowanie architektoniczne deko-
racji wnętrz, Projektowanie budowlane, Projektowanie budynków, 
Projektowanie dekoracji wnętrz, Projektowanie scenografii przed-
stawień, Projektowanie wnętrz komercyjnych, Projektowanie wnętrz 
budynków, Sporządzanie raportów dotyczących projektowania, 
Stylizacja [wzornictwo przemysłowe], Projektowanie zewnętrznej 
części budynków, Udostępnianie strony internetowej z informacjami 
w dziedzinie aranżacji wnętrz, Usługi doradcze w zakresie projekto-
wania wnętrz, Usługi informacyjne dotyczące łączenia kolorów, farb 
i wyposażenia do celów projektowania wnętrz, Usługi konsultacyjne 
w zakresie projektowania wnętrz, Usługi planowania [projektowania] 
biur, Usługi planowania [projektowania] hoteli, Usługi planowania 
[projektowania] klubów, Usługi planowania [projektowania] pubów, 
Usługi planowania [projektowania] szpitali, Usługi projektowania ar-
chitektonicznego, Usługi projektowania na zamówienie, Usługi pro-
jektowania w  zakresie umeblowania, Usługi projektowania wnętrz 
uwzględniające zasady feng shui, Usługi projektowe dotyczące 
nieruchomości mieszkalnych, Usługi projektowe związane z  nieru-
chomościami, Usługi w zakresie architektury i projektowania wnętrz, 
Usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz domowych, Usługi 
w zakresie projektowania wystroju wnętrz biurowych .

(111) 351950 (220) 2021 09 05 (210) 533553
(151) 2022 03 22 (441) 2021 10 11
(732) CIERPIAŁOWSKI MICHAŁ, Wieluń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QAP
(540) 

(591) niebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .04
(510), (511) 35 Biznesowe usługi doradcze i  konsultacyjne, Badania 
w  zakresie działalności gospodarczej i  usługi doradcze, Biznesowe 
usługi doradcze w  zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 
Dostarczanie informacji i  świadczenie usług doradczych w  zakre-
sie handlu elektronicznego, Handlowe usługi doradcze dotyczące 
franchisingu, Informacje dotyczące kariery i  usługi doradcze (inne 
niż doradztwo edukacyjne i  szkoleniowe), Pomoc, usługi doradcze 
i konsultacje w zakresie analizy biznesowej, Pomoc, usługi doradcze 
i konsultacyjne w zakresie zarządzania biznesowego, Pomoc, usługi 

doradcze i konsultacyjne w zakresie organizacji działalności gospo-
darczej, Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w związku z plano-
waniem biznesowym, Świadczenie doradczych usług marketingo-
wych dla producentów, Usługi doradcze dotyczące zakupu towarów 
w  imieniu firm, Usługi doradcze dotyczące badań rynku, Usługi 
doradcze dotyczące działalności gospodarczej związane z  prowa-
dzeniem franszyz, Usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, 
Usługi doradcze dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą 
i operacji z zakresu działalności gospodarczej, Usługi doradcze i  in-
formacyjne w  zakresie organizowania działalności gospodarczej 
i zarządzania nią, Usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, Usługi doradcze w zakresie zarzą-
dzania działalnością handlową, Usługi doradcze w  zakresie przejęć 
firm, Usługi doradcze w  zakresie działalności gospodarczej, Usługi 
doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi 
doradcze w  zakresie strategii w  działalności gospodarczej, Usługi 
doradcze w zakresie analizy biznesowej, Usługi doradcze w zakresie 
administrowania przedsiębiorstwem, Usługi doradcze w  zarządza-
niu działalnością gospodarczą, Usługi doradcze związane z nabywa-
niem przedsiębiorstw, Usługi doradcze związane z przetwarzaniem 
danych, Usługi doradcze związane z  elektronicznym przetwarza-
niem danych, Usługi doradcze związane z transakcjami handlowymi, 
Usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru 
nabywanych towarów, Usługi konsultacyjne i doradcze w dziedzinie 
strategii biznesowej, Usługi zarządzania i  doradcze w  działalności 
gospodarczej, Zarządzanie działalnością gospodarczą (Usługi do-
radcze w-), 41 Edukacyjne usługi doradcze, Usługi doradcze doty-
czące edukacji i  szkoleń, Usługi doradcze i  informacyjne związane 
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów 
[szkolenia], Usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowy-
waniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji, Usługi dorad-
cze w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu, Usługi 
doradcze w zakresie szkoleń, 42 Profesjonalne usługi doradcze do-
tyczące technologii żywności, Specjalistyczne usługi konsultacyjne 
i doradcze w zakresie chemii rolniczej, Świadczenie usług informa-
cyjnych, konsultacyjnych i doradczych w zakresie oprogramowania 
komputerowego, Usługi doradcze dotyczące użytkowania oprogra-
mowania komputerowego, Usługi doradcze dotyczące planowania 
obiektów, Usługi doradcze dotyczące badań technologicznych, 
Usługi doradcze dotyczące badań naukowych, Usługi doradcze do-
tyczące wypożyczania komputerów lub oprogramowania kompute-
rowego, Usługi doradcze dotyczące zużycia energii, Usługi doradcze 
dotyczące komputerowych systemów informacyjnych, Usługi do-
radcze w zakresie projektowania wnętrz, Usługi doradcze w zakresie 
projektowania, Usługi doradcze w zakresie biochemii, Usługi dorad-
cze związane z bezpieczeństwem środowiska, Usługi doradcze zwią-
zane z projektowaniem budynków .

(111) 351951 (220) 2021 09 05 (210) 533555
(151) 2022 03 22 (441) 2021 10 11
(732) JASIŃSKA ZOFIA, Raszyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RZĘSY NA PATENCIE
(510), (511) 16 Książki, Książki edukacyjne, 41 Nauczanie i szkolenia, 
Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Przekazywanie know-how 
[szkolenia], Szkolenia dla dorosłych, Szkolenia edukacyjne .

(111) 351952 (220) 2021 05 06 (210) 528618
(151) 2022 02 15 (441) 2021 11 02
(732) CZECHOWSKI ŁUKASZ SELECT, Rybnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KEYLESS GUARD BLOKUJE PRZEJĘCIE SYGNAŁU
(540) 

(591) czerwony, biały, niebieski, żółty, jasnoszary, ciemnoszary
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .15, 01 .15 .24, 26 .11 .12, 24 .01 .13, 14 .05 .02, 14 .05 .18
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(510), (511) 12 Systemy zabezpieczeń do pojazdów [inne niż zamki], 
Urządzenia antywłamaniowe do pojazdów, Urządzenia antywłama-
niowe do samochodów, 18 Pokrowce na klucze blokujące sygnał, Po-
krowce na klucze samochodowe uniemożliwiające kradzież sygnału 
bezprzewodowego, Pokrowce na klucze samochodowe podnoszące 
bezpieczeństwo użytkowania, Pokrowce na  klucze samochodowe 
uniemożliwiające uruchomienie silnika, 35 Sprzedaż hurtowa i  de-
taliczna (także online): pokrowców na  klucze blokujących sygnał, 
Pokrowców na klucze samochodowe blokujących kradzież sygnału 
bezprzewodowego, Pokrowców na klucze samochodowe podnoszą-
cych bezpieczeństwo użytkowania, Pokrowców na klucze samocho-
dowe uniemożliwiających uruchomienie silnika, Systemów zabez-
pieczeń pojazdów (innych niż zamki), Urządzeń antywłamaniowych 
do pojazdów, Urządzeń antywłamaniowych do samochodów .

(111) 351953 (220) 2021 09 13 (210) 533888
(151) 2022 03 08 (441) 2021 11 22
(732) KROMOŁOWSKI PAWEŁ, Kamyk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OUT-SOUND
(510), (511) 9 Przewody akustyczne, sprzęgacze akustyczne, mem-
brany jako akustyka, sygnalizatory akustyczne, 17 Dźwiękoszczelne 
materiały, materiały ciepłochronne, materiały izolacyjne, izolacyjne 
materiały ognioodporne, pokrycia z  kory jako izolacja akustycz-
na, materiały filtracyjne jako półprodukty w postaci pianki lub folii 
z  tworzyw sztucznych, piankowe podpórki i  osłonki do  nasadzeń 
kwiatów jako półfabrykaty, lakier izolacyjny, materiały do wypycha-
nia z gumy lub z tworzyw sztucznych, materiały wyściełające z gumy 
lub tworzyw sztucznych, przyciemniające folie do okien, taśmy przy-
lepne nie do użytku biurowego, medycznego czy domowego, taśmy 
uszczelniające do drzwi i okien, tkaniny izolacyjne, folie z tworzywa 
sztucznego nie do pakowania, tworzywa sztuczne półprzetworzone, 
materiały uszczelniające, substancje uszczelniające do połączeń, ży-
wice syntetyczne jako półprodukty, żywice sztuczne, 37 Montaż i na-
prawa instalacji elektrycznych, usługi budowlane i wykończeniowe 
pomieszczeń, montaż i konserwacja elementów dźwiękochłonnych 
w pomieszczeniach i pojazdach, montaż i naprawa izolacji, 42 Bada-
nia techniczne, projektowanie budynków, projektowanie dekoracji 
wnętrz, projektowanie pomieszczeń dźwiękochłonnych, doradz-
two budowlane, testowanie materiałów, opracowywanie projektów 
technicznych, wzornictwo przemysłowe, testowanie pojazdów .

(111) 351954 (220) 2021 09 19 (210) 534101
(151) 2022 03 01 (441) 2021 11 15
(732) SEGAFREDO ZANETTI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bochnia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CAFFÈ CREMA DOLCE RICCO E VELLUTATO MISCELA DI CAFFÈ 
IN GRANI intensità
(540) 

(591) żółty, pomarańczowy, brązowy, biały, czarny
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .15, 01 .15 .11, 25 .01 .01, 11 .03 .04, 24 .17 .02, 
26 .11 .08, 08 .07 .01

(510), (511) 30 Kawa, Kawa w  postaci całych ziaren, Gotowa kawa 
i napoje na bazie kawy, Kawa mielona .

(111) 351955 (220) 2021 09 19 (210) 534102
(151) 2022 03 01 (441) 2021 11 15
(732) SEGAFREDO ZANETTI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bochnia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CAFFÈ CREMA CLASSICO EQUILIBRATO E AROMATICO 
MISCELA DI CAFFÈ IN GRANI intensità
(540) 

(591) różowy, ciemnoczerwony, brązowy, biały
(531) 01 .15 .11, 11 .03 .04, 24 .17 .02, 25 .01 .01, 26 .11 .08, 27 .05 .01, 
29 .01 .14, 08 .07 .01
(510), (511) 30 Kawa, Kawa w  postaci całych ziaren, Gotowa kawa 
i napoje na bazie kawy, Kawa mielona .

(111) 351956 (220) 2021 10 19 (210) 535396
(151) 2022 03 03 (441) 2021 11 15
(732) KRUPA SZYMON SPEED TRADER, Wągrowiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) car safety
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 18 .01 .09, 24 .01 .03
(510), (511) 7 Filtry samochodowe zawarte w  tej klasie, Pompy jako 
części pojazdów, Filtry oleju do silników, Filtry do silników, Filtry powie-
trza do silników samochodowych, Filtry paliwa do silników pojazdów, 
Pompy jako części maszyn lub silników, Pompy olejowe do  silników 
pojazdów lądowych, Pompy olejowe do pojazdów lądowych, Pompy 
paliwowe do pojazdów lądowych, Pompy paliwowe do pojazdów me-
chanicznych, 11 Oświetlenie samochodowe, Lampy samochodowe, 
Lampy LED samochodowe, Samochodowe lampy do  jazdy dziennej, 
Lampy oświetlenia tablicy rejestracyjnej, Żarówki samochodowe LED, 
Żarówki samochodowe, Oświetlenie ksenonowe, Lampy warsztatowe, 
Lampy robocze, Lampy off-road, Reflektory samochodowe, Lampy 
przeciwmgielne, 12 Części samochodowe, Akcesoria samochodowe, 
Pokrowce na samochody, Czujniki samochodowe, Czujniki parkowa-
nia, Systemy parkowania do pojazdów, Siłowniki maski, Siłowniki ba-
gażnika, Zawieszenia samochodowe, Amortyzatory zawieszenia w po-
jazdach, Ramki tablicy rejestracyjnej, Amortyzujące resory, Sprężyny 
do  samochodów, Drzwi do  pojazdów, Antypoślizgowe urządzenia 
do opon pojazdów, Bagażniki do pojazdów, Błotniki, Ciężarki do wy-



Nr 25/2022 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 67

ważania kół pojazdów, Czopy osi pojazdów, Drążki skrętne do pojaz-
dów, Łatki samoprzylepne do reparacji dętek, Fartuchy błotników, Ha-
mulce do pojazdów, Człony hamulcowe do pojazdów, Klocki i szczęki 
hamulcowe do pojazdów, Okładziny hamulcowe do pojazdów, Obwo-
dy hydrauliczne do  pojazdów, Karoserie samochodowe, Kierownice 
do pojazdów, Klaksony ostrzegawcze do pojazdów, Klapy opuszczane 
jako części pojazdów, Koła pojazdów, Lusterka wsteczne, Łańcuchy 
przeciwpoślizgowe, Łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, Ob-
ręcze kół pojazdów, Ogumienie do kół pojazdów, Korbowody do po-
jazdów lądowych inne niż części silników, Korki do zbiorników paliwa 
(w tym gazu) w pojazdach, Kosze przystawne do pojazdów jednośla-
dowych, Foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do  pojazdów, Łańcuchy 
sterownicze dla pojazdów lądowych, Stopnie nadwozi do pojazdów, 
Mechanizmy napędowe do  pojazdów, Maski do  silników samocho-
dowych, Obręcze do  piast kół, Kolce do  opon, Osie pojazdów, Pasy 
bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, Piasty kół pojazdów, Podno-
szone klapy skrzyni ładunkowej pojazdów, Poduszki powietrzne jako 
urządzenie bezpieczeństwa w  samochodach, Podwozia pojazdów, 
Dachy składane do pojazdów, Pokrowce na pojazdy, Pokrowce na sie-
dzenia pojazdów, Pokrycia siodełek rowerów i  motocykli, Pokrywy 
na piasty kół, Pompy powietrzne jako akcesoria samochodowe, Progi 
do pojazdów, Przeciwodblaskowe urządzenia do pojazdów, Przeciw-
słoneczne rolety do pojazdów, Osłony do pojazdów, Przeciwwłama-
niowe urządzenia do  pojazdów, Przekładnie bezstopniowe do  po-
jazdów lądowych, Przekładnie redukcyjne do  pojazdów lądowych, 
Przekładnie zębate do  pojazdów lądowych, Przetworniki momentu 
obrotowego do  pojazdów lądowych, Siedzenia do  pojazdów, Skrzy-
nie biegów do pojazdów lądowych, Skrzynie ładunkowe wywrotkowe 
dla ciężarówek, Sprzęgła do pojazdów lądowych, Sygnalizatory jazdy 
wstecz do pojazdów, Szprychy kół pojazdów, Szyby do pojazdów, Śru-
by do pojazdów samochodowych, Tapicerka samochodowa, Turbiny 
do  pojazdów samochodowych, Wały napędowe do  pojazdów lądo-
wych, Wentyle do opon i dętek pojazdów, Wycieraczki do szyb pojaz-
dów, Zagłówki do siedzeń samochodowych, Zderzaki samochodowe, 
Złącza do pojazdów lądowych, Kierunkowskazy do pojazdów, Silniki 
do pojazdów lądowych i części do nich, Części i akcesoria do pojaz-
dów, Części i akcesoria do pojazdów lądowych, Pasy bezpieczeństwa 
dla dzieci do użytku w pojazdach, Pasy bezpieczeństwa do pojazdów, 
Poduszki powietrzne do pojazdów, Poduszki powietrzne jako urządze-
nia bezpieczeństwa w samochodach, Silniki do pojazdów lądowych, 
Silniki Diesla do pojazdów lądowych, Silniki do pojazdów lądowych, 
Silniki do samochodów, Pompy na sprężone powietrze jako akcesoria 
do  pojazdów, Pompy powietrzne jako akcesoria do  pojazdów, Pom-
py powietrza do samochodów, Układy zawieszenia do samochodów, 
Zawieszenia do pojazdów, Skrzynie ładunkowe wywrotkowe do po-
jazdów, Skrzynie ładunkowe wywrotkowe do  ciężarówek, 35 Usługi 
sprzedaży hurtowej i  detalicznej, w  tym za  pośrednictwem sieci In-
ternet, następujących towarów: części i akcesoria do pojazdów, części 
i akcesoria do pojazdów lądowych, części i akcesoria samochodowe, 
filtry samochodowe, filtry do silników, filtry oleju do silników, filtry po-
wietrza do  silników samochodowych, filtry powietrza do  pojazdów, 
pompy jako części pojazdów, pompy paliwowe do pojazdów, pompy 
olejowe do pojazdów, pompy olejowe do silników pojazdów, oświe-
tlenie samochodowe, lampy samochodowe, lampy LED samochodo-
we, samochodowe lampy do jazdy dziennej, lampy oświetlenia tablicy 
rejestracyjnej, żarówki samochodowe LED, żarówki samochodowe, 
oświetlenie ksenonowe, lampy warsztatowe, lampy robocze, lampy 
off-road, reflektory samochodowe, lampy przeciwmgielne, części 
samochodowe, akcesoria samochodowe, pokrowce na  samochody, 
czujniki samochodowe, czujniki parkowania, systemy parkowania, 
siłowniki maski, siłowniki bagażnika, zawieszenie samochodowe, 
amortyzatory zawieszenia w  pojazdach, ramki tablicy rejestracyjnej, 
amortyzujące resory, sprężyny do samochodów, drzwi do pojazdów, 
antypoślizgowe urządzenia do  opon pojazdów, bagażniki do  pojaz-
dów, błotniki, ciężarki do wyważania kół pojazdów, czopy osi pojaz-
dów, drążki skrętne do  pojazdów, łatki samoprzylepne do  reparacji 
dętek, fartuchy błotników, hamulce do pojazdów, człony hamulcowe 
do pojazdów, klocki i szczęki hamulcowe do pojazdów, okładziny ha-
mulcowe do  pojazdów, obwody hydrauliczne do  pojazdów, karose-
rie samochodowe, kierownice do  pojazdów, klaksony ostrzegawcze 
do pojazdów, klapy opuszczane jako części pojazdów, koła pojazdów, 
lusterka wsteczne, łańcuchy przeciwpoślizgowe, łańcuchy napędowe 
do pojazdów lądowych, obręcze kół pojazdów, ogumienie do kół po-
jazdów, korbowody do  pojazdów lądowych inne niż części silników, 
korki do zbiorników paliwa (w tym gazu) w pojazdach, kosze przystaw-

ne do  pojazdów jednośladowych, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci 
do pojazdów, łańcuchy sterownicze dla pojazdów lądowych, stopnie 
nadwozi do  pojazdów, mechanizmy napędowe do  pojazdów, maski 
do silników samochodowych, obręcze do piast kół, kolce do opon, osie 
pojazdów, pasy bezpieczeństwa do  siedzeń w  pojazdach, piasty kół 
pojazdów, podnoszone klapy skrzyni ładunkowej pojazdów, poduszki 
powietrzne jako urządzenie bezpieczeństwa w  samochodach, pod-
wozia pojazdów, dachy składane do pojazdów, pokrowce na pojazdy, 
pokrowce na  siedzenia pojazdów, pokrycia siodełek rowerów i  mo-
tocykli, pokrywy na piasty kół, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicz-
nej, w tym za pośrednictwem sieci Internet, następujących towarów: 
przeciwodblaskowe urządzenia do pojazdów, przeciwsłoneczne role-
ty, przeciwsłoneczne rolety do pojazdów, osłony do pojazdów, prze-
ciwwłamaniowe urządzenia do pojazdów, przekładnie bezstopniowe 
do  pojazdów lądowych, przekładnie redukcyjne do  pojazdów lądo-
wych, przekładnie zębate do  pojazdów lądowych, przetworniki mo-
mentu obrotowego do pojazdów lądowych, siedzenia do pojazdów, 
skrzynie biegów do pojazdów lądowych, skrzynie ładunkowe wywrot-
kowe dla ciężarówek, sprzęgła do pojazdów lądowych, sygnalizatory 
jazdy wstecz do  pojazdów, szprychy kół pojazdów, szyby do  pojaz-
dów, śruby do pojazdów samochodowych, tapicerka samochodowa, 
turbiny do pojazdów samochodowych, wały napędowe do pojazdów 
lądowych, wentyle do  opon i  dętek pojazdów, wycieraczki do  szyb, 
zagłówki do siedzeń samochodowych, zderzaki samochodowe, złącza 
do pojazdów lądowych, kierunkowskazy do pojazdów, silniki do po-
jazdów lądowych i części do nich, poduszki powietrzne do pojazdów, 
pasy bezpieczeństwa do pojazdów, pasy bezpieczeństwa do siedzeń 
pojazdów, pompy powietrzne do pojazdów, pompy powietrzne jako 
akcesoria samochodowe, progi do  pojazdów, pompy powietrzne 
jako akcesoria samochodowe,   układy zawieszenia do samochodów, 
zawieszenia do pojazdów, silniki samochodowe, skrzynie ładunkowe 
wywrotkowe do pojazdów .

(111) 351957 (220) 2021 09 19 (210) 534103
(151) 2022 03 01 (441) 2021 11 15
(732) SEGAFREDO ZANETTI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bochnia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CAFFÈ CREMA GUSTOSO PIENO E INTENSO MISCELA DI CAFFÈ 
IN GRANI intensità
(540) 

(591) fioletowy, brązowy, biały, czarny
(531) 01 .15 .11, 08 .07 .01, 11 .03 .04, 24 .17 .02, 25 .01 .01, 26 .11 .08, 
27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 30 Kawa, Kawa w  postaci całych ziaren, Gotowa kawa 
i napoje na bazie kawy, Kawa mielona .

(111) 351958 (220) 2021 09 30 (210) 534591
(151) 2022 02 25 (441) 2021 11 08
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowny)
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(540) CHRUPERSY
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa, 
dania gotowe na bazie mięsa, jaja, ryby, owoce morza nieżywe, zupy, 
dania gotowe na  bazie warzyw, warzywa przetworzone, przekąski 
warzywne, Pasty warzywne, przetwory warzywne, mleko, produkty 
mleczne, nabiał, sery białe, sery żółte, desery mleczne i na bazie mle-
ka, dania gotowe na bazie mleka, białko do celów kulinarnych, chipsy 
ziemniaczane, chipsy mięsne, dipy, ekstrakty mięsne, ekstrakty wa-
rzywne, ekstrakty do zup, konserwy mięsne, oleje i tłuszcze jadalne .

(111) 351959 (220) 2021 09 29 (210) 534542
(151) 2022 02 24 (441) 2021 11 08
(732) DŁUBAŁA DAWID, Rawicz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INKRYT
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .13 .25
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Odzież, Chusty 
[odzież], Dolne części ubrań [odzież], Fartuchy [odzież], Golfy [odzież], 
Kombinezony [odzież], Komplety odzieżowe ze  spodenkami, Kurt-
ki [odzież], Kurtki pikowane [odzież], Narzutki na  ramiona [odzież], 
Odzież codzienna, Nieprzemakalna odzież wierzchnia, Odzież dżin-
sowa, Odzież gotowa, Odzież haftowana, Odzież jedwabna, Odzież 
lniana, Odzież męska, Odzież męska, damska i dziecięca, Odzież o ter-
moizolacyjnych właściwościach, Odzież skórzana, Odzież sportowa, 
Odzież tkana, Odzież wierzchnia dla kobiet, Odzież wierzchnia dla 
mężczyzn, Odzież wierzchnia dla pań, Odzież wierzchnia na złe warun-
ki pogodowe, Odzież z imitacji skóry, Odzież ze skóry, Opaski na biust 
[odzież], Opaski na głowę [odzież], Opaski na szyję [części odzieży], Pa-
ski materiałowe [odzież], Paski [odzież], Paski skórzane [odzież], Pasy 
do przechowywania pieniędzy [odzież], Pasy przez ramię do odzieży, 
Pikowane kurtki [odzież], Rękawiczki jako odzież, Rękawiczki [odzież], 
Pulowery bez rękawów [odzież], Szaliki [odzież], Szorty [odzież], Topy 
[odzież], Wstawki do skarpetek stopek [części odzieży] .

(111) 351960 (220) 2021 09 17 (210) 534062
(151) 2022 03 09 (441) 2021 11 22
(732) KUCZOK ANNA ART PIZZA, Wodzisław Śląski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ART . PIZZA
(540) 

(531) 08 .07 .04, 26 .04 .09, 27 .05 .01

(510), (511) 43 Bary, bary przekąskowe, bary sałatkowe, bary szybkiej 
obsługi [snack-bary], catering w kafeteriach szybkiej obsługi, obsłu-
ga gastronomiczna z  własnym zapleczem, produktami i  transpor-
tem, obsługa gastronomiczna z  własnym zapleczem, produktami 
i transportem (catering), oferowanie żywności i napojów w bistrach, 
restauracje, restauracje samoobsługowe, restauracje oferujące dania 
na wynos, pizzerie, serwowanie żywności i napojów dla gości w re-
stauracjach, serwowanie żywności i  napojów w  restauracjach i  ba-
rach, snack-bary, usługi barów i  restauracji, usługi barów piwnych, 
usługi barów typu fast-food na wynos, usługi barowe, usługi katerin-
gowe, usługi restauracji fast-food, usługi w zakresie barów szybkiej 
obsługi, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi w za-
kresie przygotowywania jedzenia i  napojów, oferowanie żywności 
i  napojów dla gości w  restauracjach, przygotowywanie posiłków, 
przygotowywanie posiłków i napojów, puby, przygotowywanie żyw-
ności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz .

(111) 351961 (220) 2021 09 24 (210) 534357
(151) 2022 03 02 (441) 2021 11 15
(732) SOWA WERONIKA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WERSOW STORE
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online 
w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi w zakresie detalicznej 
sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, Usługi handlu 
detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek za-
wierających kosmetyki, Usługi sklepów detalicznych online związa-
ne z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi sklepów 
detalicznych online obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, 
Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi 
handlu detalicznego w  odniesieniu do  akcesoriów odzieżowych, 
Usługi w  zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów 
odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w za-
kresie artykułów odzieżowych, Usługi w  zakresie sklepów detalicz-
nych w  branży odzieżowej, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
ze  sprzedażą odzieży i  dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży hur-
towej w  związku z  suplementami diety, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z bi-
żuterią, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  artykułami papier-
niczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  artykułami pa-
pierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z  torbami, Usługi sprzedaży deta-
licznej świadczone online w zakresie torebek, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z meblami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z meblami, Usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domo-
wych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu .

(111) 351962 (220) 2021 09 30 (210) 534553
(151) 2022 03 15 (441) 2021 11 29
(732) Gruma, S .A .B . de C .V ., San Pedro Garza Garcia (MX)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MISSION
(540) 

(591) biały, żółty, czerwony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 07 .01 .03, 22 .03 .05
(510), (511) 29 Mięso, ryby, drób i dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Kon-
serwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, Gala-
retki, dżemy, kompoty, Jajka, Mleko, ser, masło, jogurt i inne produk-
ty mleczne, Jadalne oleje i  tłuszcze, Dipy do  przekąsek, w  tym dip 
z  guacamole, dip z  kwaśnej śmietany, dip z  sera, dip z  fasoli, Prze-
tworzone papryczki jalapeno, Papryczki jalapeno konserwowane, 30 
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Kawa, herbata, kakao i kawa nienaturalna, Ryż, Tapioka i sago, Mąka 
i preparaty zbożowe, Chleb, ciasto i wyroby cukiernicze, Lody, Cukier, 
miód, melasa, Drożdże, proszek do pieczenia, Sól, Musztarda, Ocet, 
sosy przyprawowe, Przyprawy, Lód, Tortille, wrapy, podpłomyki, 
chleb pita, Kieszonki z chleba pita, Chapatti, Chleb naan, Roti, Piadi-
na (włoski płaski chleb), Chleb libański, Chleb, Muszle do taco, Danie 
na bazie tortilli (tostadas), Danie na bazie tortilli z dodatkami (gordi-
tas), Spody do pizzy, Spody do pizzy z chrupkiego ciasta, Chipsy tor-
tilla, Chrupki kukurydziane, Przekąski na bazie kukurydzy, Przyprawy 
do taco, Sos do taco, Sos serowy, Salsa, Salsa fasolowa, Zestawy dań 
zawierające zestawy do  dań taco, zestawy do  dań burrito, zestawy 
do dań fajita zawierające dowolne tortille, wrapy, muszle taco, przy-
prawy, sosy serowe, dresing, salsy .

(111) 351963 (220) 2021 09 23 (210) 534294
(151) 2022 03 29 (441) 2021 12 13
(732) AYAZ ERHAN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EN-ER GROUP
(540) 

(591) żółty, czarny, biały
(531) 14 .07 .01, 09 .07 .21, 15 .07 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 9 Rękawice do  ochrony przed wypadkami, Rękawice 
do ochrony przed wypadkami lub urazami, Odzież ochronna chro-
niąca przed urazami, Odzież ochronna chroniąca przed wypadkami 
lub urazami, Ochronna odzież robocza [chroniąca przed wypadkami 
lub urazami], Odzież ochronna o dużej widoczności .

(111) 351964 (220) 2021 09 30 (210) 534559
(151) 2022 03 29 (441) 2021 12 13
(732) BECK BŁAŻEJ GRUPA KEG TECHNIKA-BŁAŻEJ BECK,  
Pszczyna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gkt grupa keg technika
(540) 

(591) ciemnoniebieski
(531) 29 .01 .11, 27 .05 .01, 27 .05 .10, 26 .11 .03, 26 .11 .05, 26 .11 .12
(510), (511) 32 Napoje orzeźwiające, Napoje odalkoholizowane, Piwo 
i produkty piwowarskie, Napoje bezalkoholowe, Bezalkoholowe pre-
paraty do produkcji napojów .

(111) 351965 (220) 2021 09 21 (210) 534198
(151) 2022 03 17 (441) 2021 11 29
(732) VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hermann müller

(540) 

(591) biały, brązowy, czarny, czerwony, szary
(531) 27 .05 .01, 27 .07 .01, 29 .01 .15, 02 .01 .01, 02 .01 .23, 05 .07 .02, 
05 .11 .15, 11 .01 .09, 24 .01 .05, 24 .01 .23, 24 .01 .25, 25 .01 .06
(510), (511) 32 Piwo, piwo bezalkoholowe .

(111) 351966 (220) 2021 10 14 (210) 535265
(151) 2022 03 29 (441) 2021 12 13
(732) PRIMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) apollo RESORT
(540) 

(591) złoty, czarny
(531) 22 .01 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 43 Usługi hotelowe .

(111) 351967 (220) 2021 10 14 (210) 535269
(151) 2022 03 04 (441) 2021 11 15
(732) GÓRSKI SERGIUSZ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 77
(540) 

(531) 27 .07 .01
(510), (511) 3 Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, Nielecz-
nicze środki do  czyszczenia zębów, Produkty perfumeryjne, olejki 
eteryczne, Środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, 
Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, 5 Diete-
tyczna żywność i  substancje dostosowane do  użytku leczniczego 
lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, Suplementy diety dla 
ludzi i zwierząt, 14 Metale szlachetne i ich stopy, Wyroby jubilerskie, 
kamienie szlachetne i  półszlachetne, Przyrządy zegarmistrzowskie 
i  chronometryczne, 18 Skóry zwierzęce, Walizki i  torby, Parasolki 
i parasole, Laski, Bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, Obroże, smycze 
i ubrania dla zwierząt, 24 Tekstylia i imitacje tekstyliów, Bielizna sto-
łowa i  pościelowa, Zasłony z  materiałów tekstylnych lub tworzyw 
sztucznych, 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 Reklama, Zarzą-
dzanie, organizacja i administracja w biznesie, Prace biurowe, 41 Na-
uczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność sportowa i kulturalna .
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(111) 351968 (220) 2021 10 14 (210) 535270
(151) 2022 03 04 (441) 2021 11 15
(732) GÓRSKI SERGIUSZ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 7MORE7
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .07 .01
(510), (511) 3 Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, Nielecz-
nicze środki do  czyszczenia zębów, Produkty perfumeryjne, olejki 
eteryczne, Środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, 
Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, 5 Diete-
tyczna żywność i  substancje dostosowane do  użytku leczniczego 
lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, Suplementy diety dla 
ludzi i zwierząt, 14 Metale szlachetne i ich stopy, Wyroby jubilerskie, 
kamienie szlachetne i  półszlachetne, Przyrządy zegarmistrzowskie 
i chronometryczne, 18 Skóra i imitacje skóry, Skóry zwierzęce, Walizki 
i torby, Parasolki i parasole, Laski, Bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, 
Obroże, smycze i ubrania dla zwierząt, 24 Tekstylia i imitacje teksty-
liów, Bielizna stołowa i pościelowa, Zasłony z materiałów tekstylnych 
lub tworzyw sztucznych, 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 
Reklama, Zarządzanie, organizacja i administracja w biznesie, Prace 
biurowe, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność sportowa 
i kulturalna .

(111) 351969 (220) 2021 10 14 (210) 535271
(151) 2022 03 04 (441) 2021 11 15
(732) GÓRSKI SERGIUSZ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 7MORE7 77
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .01 .01
(510), (511) 3 Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, Nielecz-
nicze środki do  czyszczenia zębów, Produkty perfumeryjne, olejki 
eteryczne, Środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, 
Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, 5 Diete-
tyczna żywność i  substancje dostosowane do  użytku leczniczego 
lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, Suplementy diety dla 
ludzi i zwierząt, 14 Metale szlachetne i ich stopy, Wyroby jubilerskie, 
kamienie szlachetne i  półszlachetne, Przyrządy zegarmistrzowskie 
i chronometryczne, 18 Skóra i imitacje skóry, Skóry zwierzęce, Walizki 
i torby, Parasolki i parasole, Laski, Bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, 
Obroże, smycze i ubrania dla zwierząt, 24 Tekstylia i imitacje teksty-
liów, Bielizna stołowa i pościelowa, Zasłony z materiałów tekstylnych 
lub tworzyw sztucznych, 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 
Reklama, Zarządzanie, organizacja i administracja w biznesie, Prace 
biurowe, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność sportowa 
i kulturalna .

(111) 351970 (220) 2021 10 18 (210) 535353
(151) 2022 03 23 (441) 2021 11 22
(732) ALEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VHPLUS
(510), (511) 25 Bielizna, bielizna damska, bielizna męska, bielizna 
dziecięca, bielizna osobista, majtki, piżamy, podkoszulki, odzież, 
obuwie, nakrycia głowy .

(111) 351971 (220) 2021 10 18 (210) 535354
(151) 2022 03 23 (441) 2021 11 15
(732) RADOMSKI DANIEL P .P .H .U . BUDMET, Czarnków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUDMET

(540) 

(591) czarny, ciemnozielony, biały
(531) 26 .04 .01, 26 .04 .09, 26 .11 .01, 26 .11 .08, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 37 Budownictwo, Ciesielstwo, Malowanie, Murarstwo, Roz-
biórka budynków, Tynkowanie, Usługi dekarskie, Odśnieżanie, Czysz-
czenie budynków od wewnątrz, Czyszczenie budynków od zewnątrz .

(111) 351972 (220) 2021 10 18 (210) 535357
(151) 2022 03 08 (441) 2021 11 22
(732) LINGPERFECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LINGPERFECT
(510), (511) 35 Doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, 41 
Doradztwo zawodowe, Świadczenie usług w  zakresie tłumaczeń, 
Tłumaczenia, Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych, Za-
rządzanie usługami edukacyjnymi .

(111) 351973 (220) 2021 10 18 (210) 535369
(151) 2022 03 23 (441) 2021 11 15
(732) ZACHODNIA KORPORACJA FINANSOWA SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kostrzyn nad Odrą (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Harmony RESORT
(540) 

(591) beżowy, szary
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Zarządzanie hotelami, 36 Wynajem nieruchomości .

(111) 351974 (220) 2021 10 18 (210) 535432
(151) 2022 03 08 (441) 2021 11 22
(732) KOWALCZYK AGATA AGRO FONDS CONSULTING, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SOFEROL
(510), (511) 1 Nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnic-
twa, ogrodnictwa i leśnictwa .

(111) 351975 (220) 2021 10 19 (210) 535446
(151) 2022 03 09 (441) 2021 11 15
(732) BIZNES NA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROLNIK NA PLUS
(540) 

(591) ciemnozielony, czarny, biały
(531) 05 .07 .03, 05 .03 .11, 27 .05 .01, 29 .01 .13
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(510), (511) 35 Analizy kosztów, Audyt działalności gospodarczej, Au-
dyt finansowy, Badania biznesowe, Badania dotyczące działalności go-
spodarczej, Badania rynkowe, Badania w zakresie biznesu, Doradztwo 
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo w zakre-
sie organizowania i  prowadzenia działalności gospodarczej, Doradz-
two w zakresie zarządzania biznesem, Handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Negocjowanie 
i  rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie 
umów biznesowych dla osób trzecich, Obsługa administracyjna firm 
na  zlecenie, Outsourcing (doradztwo biznesowe), Informacja o  dzia-
łalności gospodarczej, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami 
przemysłowymi lub handlowymi, Pomoc w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodar-
czą, Usługi doradztwa w  zakresie działalności gospodarczej, Usługi 
ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, Usługi marketingowe, 
36 Agencje ściągania wierzytelności, Doradztwo w  sprawach finan-
sowych, Doradztwo w  zakresie długów, Usługi likwidacji przedsię-
biorstw, finansowe, 41 Doradztwo zawodowe, Kształcenie praktyczne 
[pokazy], Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udzia-
łem osób, Organizowanie i  prowadzenie kongresów, Organizowanie 
i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, 
Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Przekazywanie 
know-how [szkolenia], Redagowanie tekstów (innych niż teksty rekla-
mowe), 45 Audyty zgodności z prawem, Audyty zgodności z przepi-
sami, Badania prawne, Mediacje, Sprawy sporne (usługi pomocy w), 
Usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, Usługi arbitrażowe, 
Usługi monitorowania prawnego, Usługi prawne związane z negocja-
cją kontraktów dla osób trzecich, Usługi w zakresie przygotowywania 
dokumentów prawnych .

(111) 351976 (220) 2014 12 03 (210) 436380
(151) 2018 02 12 (441) 2015 03 16
(732) LESZEK ZBIGNIEW LECHPOL, Miętne (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Teesa
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 7 elektryczne ekspresy do kawy, roboty kuchenne elek-
tryczne, młynki do kawy kawa inne niż o napędzie ręcznym, krajalnice 
[maszyny], kuchenne urządzenia elektryczne, młynki do pieprzu inne 
niż ręczne, suszarki [wirówki], ubijaczki elektryczne do użytku domo-
wego, maszyny do szycia, noże elektryczne, odkurzacze, otwieracze 
do puszek [elektryczne],wyciskacze do owoców elektryczne domo-
we, malaksery, miksery elektryczne do  celów domowych, młynki 
do  użytku domowego inne niż ręczne, młynki domowe [w  gospo-
darstwie domowym], młynki domowe elektryczne, maszynki do sie-
kania mięsa, 8 maszynki do  strzyżenia brody, maszynki do  golenia 
elektryczne lub nieelektryczne, maszynki do  strzyżenia włosów, 
elektryczne i nieelektryczne, krajarki do jarzyn, 9 żelazka elektrycz-
ne, lokówki elektrotermiczne do włosów, urządzenia do pomiaru ci-
śnienia, urządzenia do ważenia, urządzenia i przyrządy do ważenia, 
wagi, 10 aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, 11 suszarki 
do bielizny elektryczne, suszarki do włosów, szybkowary elektrycz-
ne, szybkowary elektryczne ciśnieniowe, urządzenia do  pieczenia 
chleba, wentylatory [klimatyzacja], wentylatory elektryczne do użyt-
ku osobistego, zamrażarki, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, nurni-
kowe grzałki, opiekacze do  chleba, aparaty do  suszenia owoców, 
rożen, kamienie wulkaniczne przeznaczone do pieczenia na ruszcie, 
sprzęt kuchenny elektryczny, piekarniki, lodówki, parniki, parowniki, 
elektryczne suszarki wykorzystujące ciepłe powietrze, gofrownice 
[elektryczne], urządzenia i instalacje do gotowania, grill elektryczny 
[wyposażenie kuchenne}, grille, grzejniki elektryczne, elektryczne 
ekspresy do kawy, elektryczne filtry do kawy, urządzenia do klima-
tyzacji, czajniki elektryczne, 21 dzbanki do  parzenia kawy nieelek-
tryczne, grille [kuchenne], wyciskacze do  owoców nieelektryczne 
do celów domowych, mopy, lodówki przenośne nieelektryczne, lo-
dówki turystyczne, suszarki do bielizny, syfony do wody gazowanej, 
szczoteczki do zębów elektryczne .

(111) 351977 (220) 2021 09 04 (210) 533551
(151) 2022 04 19 (441) 2021 12 27
(732) DURZYŃSKA BEATA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Miodzianka
(510), (511) 30 Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzie-
nia, produkty pszczele, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów .

(111) 351978 (220) 2021 12 16 (210) 537784
(151) 2022 05 20 (441) 2022 01 24
(732) DOLEŻYCH JUSTYNA NEGAL, Lubliniec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZDROWERSI kliknij po zdrowie
(540) 

(591) zielony, ciemnozielony
(531) 02 .09 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie suplementów 
diety, Usługi w zakresie obrotu detalicznego produktami leczniczymi 
i  dietetycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej witamin i  minerałów, 
Usługi handlu detalicznego produktów zielarskich oraz produktów 
do  odchudzania, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online 
w  zakresie artykułów kosmetycznych, wyrobów medycznych oraz 
środków higieny, Usługi sklepów detalicznych online związane z pro-
duktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w zakresie kosmetyków leczniczych, materiałów opatrunkowych 
oraz środków dezynfekcji, Sprzedaż detaliczna suplementów diety 
oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowe-
go, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  preparatami do  czysz-
czenia, Usługi sprzedaży detalicznej domowych środków czystości 
i chemii gospodarczej, Usługi handlu detalicznego w zakresie żywno-
ści, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie żywności ekologicznej, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w zakresie zdrowej żywności, Usługi handlu 
detalicznego w  zakresie żywności specjalnego przeznaczenia, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej olejków eterycznych i  świec zapachowych 
do aromaterapii, Usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości 
społecznej w  zakresie kwestii zdrowotnych, Promowanie wydarzeń 
specjalnych, Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyj-
nych, Usługi reklamowe obejmujące promowanie działań zwiększają-
cych świadomość społeczeństwa w zakresie chorób .

(111) 351979 (220) 2021 10 26 (210) 535673
(151) 2022 03 01 (441) 2021 11 15
(732) MACHUNIK PIOTR, Przemyśl (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LITTLE SHARK
(510), (511) 25 Odzież, 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane 
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi w zakresie de-
talicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży .

(111) 351980 (220) 2021 09 15 (210) 533986
(151) 2022 01 27 (441) 2021 10 11
(732) JOB KAMIL ECOFACTOR, Pobiednik Wielki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROZKVIT
(540) 

(531) 05 .05 .20, 26 .11 .12, 27 .05 .01
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(510), (511) 35 Handlowe informacje i porady udzielane konsumen-
tom w wyborze towarów i usług, Indeksowanie stron internetowych 
w  celach handlowych lub reklamowych, Kolportaż próbek, Marke-
ting ukierunkowany, Reklama, Reklama online za pośrednictwem sie-
ci komputerowej, Usługi marketingowe, Usługi handlu detalicznego 
i hurtowego zdrowej żywności oraz żywności BIO, Usługi promocyj-
ne na odzieży, gadżetach, Usługi pośrednictwa w handlu .

(111) 351981 (220) 2021 10 19 (210) 535450
(151) 2022 03 22 (441) 2021 12 06
(732) NANO HOPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ANTIVIR4
(510), (511) 3 Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, kosmetyki, my-
dła, preparaty do  czyszczenia do  użytku domowego, detergenty 
do użytku domowego, 5 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, pły-
ny, żele, mydła-do dezynfekcji ciała i powierzchni, preparaty do de-
zynfekcji ciała, powierzchni, preparaty do dezynfekcji do celów we-
terynaryjnych, chusteczki nasączone płynami do powierzchni i ciała, 
środki bakteriobójcze do powierzchni i ciała, środki do oczyszczania 
powietrza, środki odkażające do użytku medycznego i weterynaryj-
nego .

(111) 351982 (220) 2021 11 28 (210) 537004
(151) 2022 03 29 (441) 2021 12 13
(732) LEWANDOWSKI MACIEJ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) H2O RAZ, A DOBRZE
(540) 

(591) szary, pomarańczowy
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 24 .17 .01
(510), (511) 7 Maszyny do  uzdatniania ścieków, Maszyny filtrujące 
stosowane przy obróbce ścieków kanalizacyjnych, 11 Urządzenia 
do oczyszczania ścieków, 37 Instalacja, konserwacja i naprawa ma-
szyn, Udzielanie informacji związanych z instalacją maszyn .

(111) 351983 (220) 2021 12 06 (210) 537346
(151) 2022 03 30 (441) 2021 12 13
(732) KAIZER MARIUSZ MTM, Czechowice-Dziedzice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MTM CAMPERY
(540) 

(591) czarny, zielony
(531) 26 .11 .01, 26 .11 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .23, 27 .05 .12, 26 .13 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 12 Części i  akcesoria do  pojazdów, Lądowe pojazdy 
i środki transportu, Pojazdy i środki transportu .

(111) 351984 (220) 2021 12 03 (210) 537268
(151) 2022 03 29 (441) 2021 12 13
(732) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OLEOFARM suplement diety NORDISEPT Porost islandzki 
z cynkiem zawiera substancję słodzącą Porost islandzki na: gardło 
krtań struny głosowe

(540) 

(591) granatowy, biały, szary, zielony, fioletowy, pomarańczowy
(531) 01 .15 .15, 05 .11 .03, 11 .01 .02, 19 .07 .01, 24 .17 .02, 02 .09 .25, 
25 .01 .15, 26 .01 .01, 26 .01 .05, 26 .11 .02, 26 .11 .12, 26 .04 .02, 26 .04 .05, 
26 .04 .18, 26 .13 .25, 27 .05 .01, 27 .05 .08, 29 .01 .15
(510), (511) 5 Suplementy diety .

(111) 351985 (220) 2021 12 01 (210) 537175
(151) 2022 03 30 (441) 2021 12 13
(732) KWIATKOWSKI PAWEŁ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EpiDermLab Laboratorium badawcze
(540) 

(591) ciemnoszary, biały, jasnoniebieski, fioletowy, czarny
(531) 01 .15 .15, 19 .07 .25, 10 .03 .13, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 42 Laboratoria badawcze .

(111) 351986 (220) 2021 12 01 (210) 537161
(151) 2022 03 30 (441) 2021 12 13
(732) PACHOLCZYK TOMASZ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) iWAX
(510), (511) 3 Wosk do depilacji, Woski do depilacji, Paski z woskiem 
do  usuwania owłosienia, Preparaty do  usuwania wosku, Środki 
do usuwania wosku, 4 Parafina, 11 Elektryczne podgrzewacze do sta-
piania zapachowych ciastek z wosku, Podgrzewacze wosku do depi-
lacji, 44 Depilacja woskiem, Usługi woskowania ciała w celu usuwania 
włosów u ludzi .

(111) 351987 (220) 2021 10 19 (210) 535451
(151) 2022 03 22 (441) 2021 12 06
(732) NANO HOPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NH NANO HOPE
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(540) 

(591) ciemnoszary, niebieski, jasnoniebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .13 .25
(510), (511) 3 Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, kosmetyki, my-
dła, preparaty chemiczne do  czyszczenia, do  użytku domowego, 
detergenty do użytku domowego, 5 Środki dezynfekcyjne i antysep-
tyczne, płyny, żele, mydła do dezynfekcji ciała i powierzchni, prepa-
raty do dezynfekcji do celów weterynaryjnych, chusteczki nasączo-
ne płynami do  powierzchni i  ciała, środki bakteriobójcze do  ciała 
i powierzchni, środki do oczyszczania powietrza, środki odkażające 
do użytku medycznego i weterynaryjnego, 10 Maski sanitarne do ce-
lów medycznych i  ochronnych, maski stosowane przez personel 
medyczny, 35 Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  preparatami 
do pielęgnacji, do czyszczenia, do dezynfekcji, Usługi sprzedaży de-
talicznej w  związku z  preparatami do  pielęgnacji, do  czyszczenia, 
do  dezynfekcji, 37 Czyszczenie pojazdów poprzez zamgławianie, 
dezynfekcja budynków .

(111) 351988 (220) 2021 10 19 (210) 535392
(151) 2022 03 16 (441) 2021 11 22
(732) EXION HYDROGEN POLSKIE ELEKTROLIZERY SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EXION
(540) 

(591) czarny, niebieski, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 9 Elektrolizery, Elektrolizery do produkcji wodoru, Urzą-
dzenie elektryczne do wytwarzania wodoru, Urządzenie elektronicz-
ne do wytwarzania wodoru, Aparatura i urządzenia do gromadzenia 
i  przechowywania energii elektrycznej, Części do  elektrolizerów, 
Części do  elektrolizerów do  produkcji wodoru, Części do  urządzeń 
elektrycznych do wytwarzania wodoru, Części do urządzeń elektro-
nicznych do  wytwarzania wodoru, Części do  aparatury do  groma-
dzenia i  przechowywania energii elektrycznej, Części do  urządzeń 
do  gromadzenia i  przechowywania energii elektrycznej, Baterie, 
Akumulatory do  pojazdów, Ładowarki dla akumulatorów, Urządze-
nia do ładowania akumulatorów, Zasilacze przenośne (akumulatory), 
Ogniwa paliwowe, Ogniwa wodorowe, Elektrody ogniw paliwowych .

(111) 351989 (220) 2021 10 19 (210) 535393
(151) 2022 03 16 (441) 2021 11 22
(732) EXION HYDROGEN POLSKIE ELEKTROLIZERY SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EXION HYDROGEN
(540) 

(591) czarny, niebieski, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 9 Elektrolizery, Elektrolizery do produkcji wodoru, Urzą-
dzenie elektryczne do wytwarzania wodoru, Urządzenie elektronicz-
ne do wytwarzania wodoru, Aparatura i urządzenia do gromadzenia 
i  przechowywania energii elektrycznej, Części do  elektrolizerów, 
Części do  elektrolizerów do  produkcji wodoru, Części do  urządzeń 
elektrycznych do wytwarzania wodoru, Części do urządzeń elektro-

nicznych do  wytwarzania wodoru, Części do  aparatury do  groma-
dzenia i  przechowywania energii elektrycznej, Części do  urządzeń 
do  gromadzenia i  przechowywania energii elektrycznej, Baterie, 
Akumulatory do  pojazdów, Ładowarki dla akumulatorów, Urządze-
nia do ładowania akumulatorów, Zasilacze przenośne (akumulatory), 
Ogniwa paliwowe, Ogniwa wodorowe, Elektrody ogniw paliwowych .

(111) 351990 (220) 2021 10 19 (210) 535394
(151) 2022 03 16 (441) 2021 11 22
(732) EXION HYDROGEN POLSKIE ELEKTROLIZERY SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EXION HYDROGEN
(540) 

(591) czarny, niebieski, biały
(531) 27 .05 .01, 26 .11 .03, 29 .01 .13
(510), (511) 9 Elektrolizery, Elektrolizery do produkcji wodoru, Urzą-
dzenie elektryczne do wytwarzania wodoru, Urządzenie elektronicz-
ne do wytwarzania wodoru, Aparatura i urządzenia do gromadzenia 
i  przechowywania energii elektrycznej, Części do  elektrolizerów, 
Części do  elektrolizerów do  produkcji wodoru, Części do  urządzeń 
elektrycznych do wytwarzania wodoru, Części do urządzeń elektro-
nicznych do  wytwarzania wodoru, Części do  aparatury do  groma-
dzenia i  przechowywania energii elektrycznej, Części do  urządzeń 
do  gromadzenia i  przechowywania energii elektrycznej, Baterie, 
Akumulatory do  pojazdów, Ładowarki dla akumulatorów, Urządze-
nia do ładowania akumulatorów, Zasilacze przenośne (akumulatory), 
Ogniwa paliwowe, Ogniwa wodorowe, Elektrody ogniw paliwowych .

(111) 351991 (220) 2021 10 19 (210) 535395
(151) 2022 03 17 (441) 2021 11 22
(732) EXION HYDROGEN POLSKIE ELEKTROLIZERY SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540) 

(591) czarny, niebieski
(531) 26 .07 .25, 27 .05 .21, 29 .01 .12
(510), (511) 9 Elektrolizery, Elektrolizery do produkcji wodoru, Urzą-
dzenie elektryczne do wytwarzania wodoru, Urządzenie elektronicz-
ne do wytwarzania wodoru, Aparatura i urządzenia do gromadzenia 
i  przechowywania energii elektrycznej, Części do  elektrolizerów, 
Części do  elektrolizerów do  produkcji wodoru, Części do  urządzeń 
elektrycznych do wytwarzania wodoru, Części do urządzeń elektro-
nicznych do  wytwarzania wodoru, Części do  aparatury do  groma-
dzenia i  przechowywania energii elektrycznej, Części do  urządzeń 
do  gromadzenia i  przechowywania energii elektrycznej, Baterie, 
Akumulatory do  pojazdów, Ładowarki dla akumulatorów, Urządze-
nia do ładowania akumulatorów, Zasilacze przenośne (akumulatory), 
Ogniwa paliwowe, Ogniwa wodorowe, Elektrody ogniw paliwowych .

(111) 351992 (220) 2021 10 19 (210) 535398
(151) 2022 03 17 (441) 2021 11 22
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(732) BPS TAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BPS Tax sp . z o .o .
(540) 

(591) zielony, biały
(531) 26 .04 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Porady związane z  przygotowywaniem zeznań po-
datkowych, Audyt działalności gospodarczej, Doradztwo bizneso-
we związane ze  sprzedażą przedsiębiorstw i  przejęciami przedsię-
biorstw, Doradztwo i  pomoc w  zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą, Przygotowywanie wymiaru podatku (rachunki), Do-
radztwo biznesowe związane z  fuzjami, przejęciami, franczyzą i  li-
kwidacją przedsiębiorstw, zarządzaniem ryzykiem biznesowym, 
zarządzaniem procesami, Planowanie podatkowe [rachunkowość], 
Doradztwo podatkowe [rachunkowość], Sporządzanie dokumentów 
dotyczących opodatkowania, Pomoc w  zakresie zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą, Usługi wypełniania zeznań podatkowych, 
Skomputeryzowane ustalanie wysokości podatku [rachunkowość], 
Badania w  dziedzinie działalności gospodarczej, Przygotowywanie 
zeznań podatkowych i  doradztwo podatkowe, Usługi doradztwa 
w  zakresie działalności gospodarczej, Usługi konsultingowe w  za-
kresie księgowości podatkowej, Przygotowywanie zeznań podat-
kowych, Doradztwo księgowe w  zakresie podatków, Sporządzanie 
ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej, sporządzanie 
ekspertyz w  zakresie ekonomiki przedsiębiorstw, w  szczególności 
w  związku z  kwestiami biznesowymi i  oceną dóbr gospodarczych, 
Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą, Doradztwo i  konsulta-
cje w zakresie działalności gospodarczej, Usługi analizy i  informacji 
biznesowej oraz badania rynkowe, 36 Usługi związane z podatkami 
[nie księgowość], Doradztwo finansowe w zakresie podatków, Kon-
sultowanie zeznań podatkowych [nie dotyczy prowadzenia rachun-
ków], Ekspertyzy dla celów fiskalnych, Ocena i wycena podatkowa, 
Usługi w zakresie wycen, Konsultacje podatkowe [nie dotyczy pro-
wadzenia rachunków], Doradztwo finansowe dotyczące planowania 
podatków, Doradztwo podatkowe [nie dotyczy księgowości], Usługi 
realizacji płatności podatków, Usługi podatkowe i  celne, Doradz-
two w  zakresie podatków dochodowych [finansowe], Zarządzanie 
ryzykiem finansowym, Planowanie finansów w  zakresie podat-
ków, Planowanie podatkowe [nie  księgowe], Pobieranie podatków 
od nieruchomości komercyjnych, Doradztwo podatkowe [nie doty-
czy prowadzenia rachunków], Doradztwo w zakresie podatków do-
chodowych, Doradztwo podatkowe [nie  prowadzenie rachunków], 
45 Pomoc prawna przy tworzeniu umów, Usługi prawne związane 
z  negocjacją kontraktów dla osób trzecich, Usługi w  zakresie arbi-
trażu, mediacji, osiągania ugody i rozstrzygania sporów, Doradztwo 
prawne w  dziedzinie opodatkowania, Doradztwo prawne, Badania 
prawne, Pomoc prawna w przypadku sporów podatkowych, Sporzą-
dzanie ekspertyz prawnych, Usługi prawne .

(111) 351993 (220) 2021 10 19 (210) 535401
(151) 2022 03 17 (441) 2021 11 22
(732) ZE PAK SPÓŁKA AKCYJNA, Konin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) neso bus
(540) 

(591) niebieski, jasnoniebieski, zielony, jasnozielony, żółty, 
jasnożółty, turkusowy
(531) 26 .13 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .15

(510), (511) 7 Dystrybutory automatyczne, Dystrybutory wodoru 
dla stacji benzynowych, Dystrybutory paliw dla stacji benzyno-
wych, 9 Ogniwa paliwowe, Ogniwa wodorowe, Elektrody ogniw 
paliwowych, Elektrolizery, Elektrolizery do  produkcji wodoru, 
Urządzenie elektryczne do  wytwarzania wodoru, Urządzenie 
elektroniczne do  wytwarzania wodoru, Aparatura i  urządzenia 
do  gromadzenia i  przechowywania energii elektrycznej, Części 
do  elektrolizerów, Części do  elektrolizerów do  produkcji wodoru, 
Części do  urządzeń elektrycznych do  wytwarzania wodoru, Czę-
ści do  urządzeń elektronicznych do  wytwarzania wodoru, Części 
do aparatury do gromadzenia i przechowywania energii elektrycz-
nej, Części do  urządzeń do  gromadzenia i  przechowywania ener-
gii elektrycznej, Baterie, Akumulatory do pojazdów, Ładowarki dla 
akumulatorów, Urządzenia do ładowania akumulatorów, Zasilacze 
przenośne (akumulatory), 12 Lądowe pojazdy i  środki transpor-
tu, Pojazdy do  poruszania się po  wodzie, Pojazdy do  poruszania 
się w  powietrzu i  przestrzeni kosmicznej, Samochody, Autobusy, 
Busy, Pojazdy lądowe z  napędem wodorowym, Pojazdy wodoro-
we, Samochody z  napędem wodorowym, Trolejbusy wodorowe, 
Autobusy wodorowe, Busy wodorowe, Pojazdy lądowe z  napę-
dem elektrycznym, Pojazdy elektryczne, Samochody elektryczne, 
Trolejbusy elektryczne, Autobusy elektryczne, Busy elektryczne, 
Pojazdy hybrydowe, Rowery, Rowery elektryczne, Motocykle, Mo-
torowery, Monocykle elektryczne, Skutery [pojazdy], Skutery ste-
rowane elektrycznie, Samobalansujące skutery elektryczne, Części 
i akcesoria do pojazdów, 28 Pojazdy jeżdżące dla dzieci [zabawki], 
Modele pojazdów, Modele pojazdów w zmniejszonej skali, Miniatu-
rowe modele samochodów [zabawki lub przedmioty do  zabawy], 
Pojazdy zdalnie sterowane do  zabawy, Zabawki, 35 Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z paliwami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z paliwami, Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i deta-
licznej paliw stałych, ciekłych, gazowych, Sprzedaż detaliczna pa-
liw, olejów, płynów do pojazdów, części do pojazdów, akcesoriów 
motoryzacyjnych, Sprzedaż hurtowa paliw, olejów, płynów do po-
jazdów, części do  pojazdów, akcesoriów motoryzacyjnych, Usługi 
programów lojalnościowych, motywacyjnych i  promocyjnych, 
Usługi dotyczące zarządzania zakupami i zapłatą za paliwa do po-
jazdów, Zarządzanie stacjami paliw, Doradztwo handlowe w  za-
kresie wykorzystania energii i paliw oraz produktów pochodnych, 
Usługi sprzedaży detalicznej energii, Usługi sprzedaży detalicznej 
energii elektrycznej, Usługi sprzedaży hurtowej energii, Usługi 
sprzedaży hurtowej energii elektrycznej, Pośrednictwo w  zakre-
sie sprzedaży energii, w  tym energii elektrycznej i  cieplnej, Pozy-
skiwanie kontraktów dotyczących dostaw energii, Zarządzanie 
wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego 
korzystania z  usług w  zakresie przesyłania i  dystrybucji energii, 
w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania w energię, 
w  szczególności elektryczną i  cieplną, Usługi agencji importowo-
-eksportowych w  dziedzinie energii, Usługi informacyjne, dorad-
cze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 37 
Usługi tankowania paliwa do pojazdów, Usługi tankowania paliwa 
wodorowego do pojazdów, Tankowanie pojazdów sprężonym wo-
dorem, Doładowywanie akumulatorów, Doładowywanie baterii 
i akumulatorów, Ładowanie akumulatorów do pojazdów, Wymiana 
akumulatorów, Wynajem ładowarek akumulatorów, Konserwacja, 
serwis i naprawa pojazdów, Stacje obsługi pojazdów i usługi stacji 
paliw do  pojazdów, Usługi stacji obsługi samochodów (tankowa-
nie i  obsługa), Usługi w  zakresie prowadzenia stacji paliw, Usługi 
myjni pojazdów, Usługi instalacyjne dotyczące pojazdów, Usługi 
naprawcze dotyczące pojazdów, Usługi konserwacyjne dotyczące 
pojazdów, Serwisowanie pojazdów, Mycie pojazdów, Czyszcze-
nie pojazdów, Instalacja urządzeń do wytwarzania energii, Serwis 
urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, Naprawa i konserwa-
cja urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, Instalacja urządzeń 
do oszczędzania energii, Serwis urządzeń i instalacji do oszczędza-
nia energii, Naprawa i konserwacja urządzeń i instalacji do oszczę-
dzania energii, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne do-
tyczące uprzednio wymienionych usług, 39 Transport, Transport 
osób, Transport towarów, Usługi kurierskie, Usługi wynajmu zwią-
zane z  transportem i  magazynowaniem, Wypożyczanie środków 
transportu, Usługi informacji, doradztwa i  rezerwacji w  zakresie 
transportu, Dostawa paliwa, Dostawa paliwa wodorowego, Dostar-
czanie paliwa, Dostarczanie paliwa wodorowego, Organizowanie 
transportu paliw, Organizowanie transportu paliw wodorowych, 
Usługi dystrybucji paliw, Usługi dystrybucji paliw wodorowych, Or-
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ganizowanie dystrybucji paliwa, Organizowanie dystrybucji paliwa 
wodorowego, Usługi związane z magazynowaniem paliw, Magazy-
nowanie paliw, Magazynowanie paliw wodorowych, Magazynowa-
nie paliw gazowych, Organizowanie magazynowania paliw, Orga-
nizowanie magazynowania paliw wodorowych, Magazynowanie 
paliw stałych, paliw płynnych i gazowych oraz produktów chemicz-
nych, Przechowywanie energii i  paliw, Wypożyczanie pojazdów, 
Usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności 
elektrycznej i cieplnej, Zaopatrywanie w energię, w szczególności 
elektryczną i cieplną, Dystrybucja energii, Dystrybucja energii elek-
trycznej, Transmisja energii, Transmisja energii elektrycznej, Dosta-
wa energii, Dostawa energii elektrycznej, Magazynowanie energii, 
Magazynowanie energii elektrycznej, Usługi informacyjne, dorad-
cze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 40 
Przetwarzanie paliw, Wytwarzanie energii, Wytwarzanie energii 
elektrycznej, Wynajem sprzętu do  wytwarzania energii, Wynajem 
sprzętu do  wytwarzania energii elektrycznej, Usługi informacyj-
ne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług .

(111) 351994 (220) 2021 10 20 (210) 535484
(151) 2022 03 16 (441) 2021 11 22
(732) GRUPA INCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) incozanS
(540) 

(591) czarny, niebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 3 Środki myjąco-dezynfekujące do różnych powierzchni, 
urządzeń i  zbiorników w  przemyśle mleczarskim, mięsnym, owo-
cowo-warzywnym, w  miejscach żywienia zbiorowego oraz do  po-
wierzchni basenów kąpielowych, Preparaty chemiczne do czyszcze-
nia do użytku domowego, Środki czyszczące do celów gospodarstwa 
domowego .

(111) 351995 (220) 2021 10 29 (210) 535857
(151) 2022 03 08 (441) 2021 11 22
(732) FLOREK MARCIN, Racibórz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STUDIO CACTUS INK TATUAŻU
(540) 

(591) złoty, czarny
(531) 27 .05 .01, 26 .07 .19, 26 .07 .20, 29 .01 .02, 29 .01 .08, 29 .01 .12
(510), (511) 44 Usługi w zakresie tatuażu, Usługi w zakresie kolczyko-
wania ciała (piercing), Laserowe usuwanie tatuaży .

(111) 351996 (220) 2021 10 29 (210) 535860
(151) 2022 03 08 (441) 2021 11 22
(732) EDAMAME SUSHI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EDAMAME SUSHI

(540) 

(591) biały, czarny, zielony
(531) 27 .05 .01, 26 .02 .15, 26 .04 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro-
duktami i transportem .

(111) 351997 (220) 2021 10 21 (210) 535539
(151) 2022 03 15 (441) 2021 11 29
(732) CREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) instore solutions services polska
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 29 .01 .01, 29 .01 .06, 29 .01 .12, 27 .05 .01, 26 .04 .01, 26 .04 .05, 26 .04 .18
(510), (511) 35 Agencje pośrednictwa pracy, Wyszukiwanie miejsc 
pracy, Biura pośrednictwa pracy, Tymczasowe wyznaczenie pracow-
ników, Usługi agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji pracowników, 
Usługi rejestrowania pracowników, Usługi agencji pośrednictwa pra-
cy, Usługi w  zakresie pośrednictwa pracy, Dostarczanie informacji 
dotyczących rekrutacji pracowników, Usługi w  zakresie rejestrowa-
nia pracowników, Usługi w  zakresie relokacji pracowników, Usługi 
w zakresie pracowników tymczasowych, Przydzielanie stanowisk dla 
pracowników tymczasowych, Znajdowanie posady dla pracowników 
tymczasowych, Biura pośrednictwa pracy, Dostarczanie informacji 
na temat rekrutacji za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, 
Dostarczanie informacji w  zakresie rekrutacji pracowników, Profe-
sjonalne usługi w zakresie rekrutacji, Rekrutacja personelu tymcza-
sowego, Rekrutacja tymczasowego personelu technicznego, Usługi 
agencji w  zakresie rekrutacji personelu, Usługi biur pośrednictwa 
pracy w  zakresie pracy tymczasowej, Usługi rekrutacji personelu 
do sprzedaży i marketingu, Usługi w zakresie rekrutacji i przydziela-
nia stanowisk pracy, Wsparcie dla pracowników w sprawach z zakre-
su działalności gospodarczej .

(111) 351998 (220) 2021 10 23 (210) 535591
(151) 2022 03 15 (441) 2021 11 29
(732) PIECHÓWKA MAGDALENA FIRMA HANDLOWA 
BELLUCIANNA, Buczkowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)  Bellucianna
(540) 

(591) czarny, zielony, biały, czerwony
(531) 29 .01 .01, 29 .01 .03, 29 .01 .06, 29 .01 .08, 29 .01 .14, 27 .05 .01
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Części odzieży, obu-
wia i nakryć głowy .
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(111) 351999 (220) 2021 09 20 (210) 534216
(151) 2022 02 28 (441) 2021 11 02
(732) Estee Lauder Cosmetics Ltd ., Agincourt (CA)
(540) (znak słowny)
(540) ESTEE LAUDER
(510), (511) 3 Preparaty kosmetyczne i  toaletowe, mianowicie: po-
madki do ust, puder do twarzy, róż w kremie, róż w kamieniu, ma-
seczki, kredki do cieniowania (barwienia) oczu, olejki do oczyszcza-
nia skóry, płyny kosmetyczne (lotiony) do  skóry, krem do  twarzy, 
krem do oczu, krem paczkowany, woda kolońska (toaletowa), perfu-
my i płyny kosmetyczne (lotiony) do rąk .

(111) 352000 (220) 2021 09 21 (210) 534284
(151) 2022 03 22 (441) 2021 12 06
(732) INTEGRACJA JP II, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNDACJA Integracja JP II
(540) 

(591) czerwony, czarny, niebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 02 .09 .01
(510), (511) 35 Badania rynkowe, Doradztwo w  zakresie organiza-
cji działalność gospodarczej, Doradztwo w  zakresie organizowania 
i  prowadzenia działalności gospodarczej, Impresariat w  działalności 
artystycznej, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Reklama, Sprze-
daż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i  sani-
tarnych oraz zaopatrzenia medycznego, 41 Kształcenie praktyczne 
[pokazy], Nauczanie indywidualne, Nauka gimnastyki, Organizowanie 
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie 
i prowadzenie koncertów, Organizowanie i prowadzenie konferencji, 
Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie 
konkursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie loterii, Organizo-
wanie widowisk [impresariat], Organizowanie wystaw w  celach kul-
turalnych lub edukacyjnych, Organizowanie zawodów sportowych, 
Przedszkola, Tłumaczenie języka migowego, Usługi edukacyjne świad-
czone przez asystentów dla osób wymagających specjalnej opieki 
[SNA], Usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, Usługi przekwali-
fikowania zawodowego, Usługi w zakresie obozów wakacyjnych [roz-
rywka], Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Wystawianie spektakli 
na żywo, Wyższe uczelnie [edukacja], 42 Prace badawczo-rozwojowe 
nad nowymi produktami dla osób trzecich, 44 Fizjoterapia, Hospicja, 
Opieka pielęgniarska, Ośrodki zdrowia, Placówki rekonwalescencji, 
Pomoc medyczna, Porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, 
Terapia mowy, Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi medyczne, 
Usługi psychologów, Usługi telemedyczne, Usługi terapeutyczne, 45 
Opieka nad dziećmi pod nieobecność rodziców .

(111) 352001 (220) 2021 09 24 (210) 534414
(151) 2022 03 01 (441) 2021 11 15
(732) STOWARZYSZENIE TAKSÓWKARZY DZIERŻONIOWSKICH 
RADIO TAXI BIS, Dzierżoniów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Radio Taxi BIS
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 26 .04 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 39 Przewóz osób i rzeczy transportem samochodowym .

(111) 352002 (220) 2021 09 27 (210) 534428
(151) 2022 03 15 (441) 2021 11 29
(732) ANWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Włocławek (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ICON
(510), (511) 20 Rolety okienne tekstylne wewnętrzne, rolety we-
wnętrzne okienne .

(111) 352003 (220) 2021 09 28 (210) 534453
(151) 2022 03 17 (441) 2021 11 22
(732) PAJĄK PIOTR PODRÓŻE WOJOWNIKA LTD, Liverpool (GB);
SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIAŁKO WOJOWNIKA
(540) 

(591) czarny, brązowy, zielony, biały, szary
(531) 02 .01 .08, 02 .01 .16, 02 .01 .23, 05 .07 .06, 05 .07 .23, 05 .03 .13, 
05 .03 .16, 27 .05 .01, 27 .05 .03, 27 .05 .02, 29 .01 .15
(510), (511) 5 Białkowe suplementy diety, Mineralne suplementy 
diety, Odżywcze suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi, Su-
plementy diety zawierające drożdże, Suplementy diety zawierające 
glukozę, Suplementy diety zawierające białko, Suplementy diety 
zawierające enzymy, Suplementy diety zawierające alginiany, Su-
plementy diety zawierające kazeinę, Suplementy diety zawierające 
lecytynę, Mineralne suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety 
i preparaty dietetyczne, Suplementy diety z białkiem sojowym, Su-
plementy diety do użytku medycznego, Suplementy diety do użytku 
dietetycznego, Suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, 
Zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie z  minerałów, 
Lecznicze napoje mineralne, Napoje z  dodatkami dietetycznymi, 
Dietetyczne dodatki do  żywności, Dodatki dietetyczne w  formie 
napojów, Suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami 
dietetycznymi, Ziołowe suplementy diety dla osób o  szczególnych 
wymaganiach dietetycznych, Tabletki witaminowe, Dodatki wita-
minowe i mineralne, Preparaty witaminowe w postaci suplementów 
diety, Tabletki wspomagające odchudzanie, Preparaty medyczne 
do  odchudzania, Preparaty pobudzające apetyt, Dodatki odżyw-
cze, Napoje witaminizowane, Błonnik pokarmowy, Olej kokosowy 
do  celów medycznych, 35 Usługi sprzedaży hurtowej i  detalicznej 
w odniesieniu do towarów takich jak: Białkowe suplementy diety, Mi-
neralne suplementy diety, Odżywcze suplementy diety, Suplementy 
diety dla ludzi, Suplementy diety zawierające drożdże, Suplementy 
diety zawierające glukozę, Suplementy diety zawierające białko, Su-
plementy diety zawierające enzymy, Suplementy diety zawierające 
alginiany, Suplementy diety zawierające kazeinę, Suplementy diety 
zawierające lecytynę, Mineralne suplementy diety dla ludzi, Suple-
menty diety i preparaty dietetyczne, Suplementy diety z białkiem so-
jowym, Suplementy diety do użytku medycznego, Suplementy diety 
do  użytku dietetycznego, Suplementy diety sporządzone głównie 
z minerałów, Lecznicze napoje mineralne, Napoje z dodatkami die-
tetycznymi, Dietetyczne dodatki do żywności, Dodatki dietetyczne 
w formie napojów, Suplementy diety dla osób ze specjalnymi wyma-
ganiami dietetycznymi, Rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich 
za pomocą sieci komunikacyjnej online w Internecie, Promocja sprze-
daży, Promocja towarów i  usług poprzez sponsorowanie, Reklama 
i  marketing stron internetowych on-line, Kampanie marketingowe, 
Marketing internetowy, Marketing bezpośredni, Marketing telefo-
niczny, Dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem 
stron internetowych, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
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za pośrednictwem bloga, Prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej .   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 352004 (220) 2021 09 27 (210) 534481
(151) 2022 03 03 (441) 2021 11 02
(732) READY_STEADY_GO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) READY STEADY GO
(540) 

(531) 03 .07 .07, 03 .07 .24, 20 .05 .25, 27 .05 .01, 27 .05 .05
(510), (511) 35 Agencje pośrednictwa pracy, biura pośrednictwa pra-
cy, 36 Usługi charytatywne, mianowicie usługi finansowe, Zbiórki 
funduszy na cele charytatywne, 41 Edukacja .

(111) 352005 (220) 2021 09 27 (210) 534497
(151) 2022 03 23 (441) 2021 12 06
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE FARMAPOL 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cremobaza
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .05 .13, 01 .15 .15
(510), (511) 3 Produkty kosmetyczne o  właściwościach złuszczają-
cych, zmiękczających, nawilżających, ochronnych, w  szczególności 
w postaci żeli, kremów, maści i balsamów do pielęgnacji skóry, 5 Pro-
dukty dermatologiczne o właściwościach złuszczających, zmiękcza-
jących, nawilżających, ochronnych, w  szczególności w  postaci żeli, 
kremów, maści i balsamów .

(111) 352006 (220) 2021 09 28 (210) 534517
(151) 2022 03 07 (441) 2021 11 15
(732) POLITECHNIKA BYDGOSKA IM . JANA I JĘDRZEJA 
ŚNIADECKICH, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CoViVENTIL UCMxx
(540) 

(591) biały, szary, niebieski
(531) 26 .04 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 10 Aparatura medyczna, respiratory do  sztucznego od-
dychania .

(111) 352007 (220) 2021 09 28 (210) 534549
(151) 2022 03 08 (441) 2021 11 22
(732) JERZYK GRZEGORZ AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA 
LION, Śrem (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Agencja Ochrony Osób i Mienia Lion
(510), (511) 45 Usługi bezpieczeństwa dla ochrony osób i mienia .

(111) 352008 (220) 2021 09 28 (210) 534555
(151) 2022 03 07 (441) 2021 11 15
(732) WANEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WANEKO POWIEŚĆ
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 01 .07 .01, 03 .01 .06, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 16 Powieści, Powieści graficzne, Powieści graficzne typu 
manga, Komiksy japońskie [manga], Komiksy, Komiksy [książki], 41 
Udostępnianie on-line komiksów i powieści graficznych nie do po-
brania, Usługi klubów książki udzielających informacji z zakresu ksią-
żek, Wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, Wyda-
wanie audiobooków, Wydawanie czasopism .

(111) 352009 (220) 2021 09 28 (210) 534556
(151) 2022 03 07 (441) 2021 11 15
(732) WANEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WANEKO LIGHT NOVEL
(540) 

(591) biały, czar, czer
(531) 01 .07 .01, 03 .01 .06, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 16 Powieści, Powieści graficzne, Powieści graficzne typu 
manga, Komiksy japońskie [manga], Komiksy, Komiksy [książki], 41 
Udostępnianie on-line komiksów i powieści graficznych nie do po-
brania, Usługi klubów książki udzielających informacji z zakresu ksią-
żek, Wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, Wyda-
wanie audiobooków, Wydawanie czasopism .

(111) 352010 (220) 2021 09 28 (210) 534557
(151) 2022 03 08 (441) 2021 11 22
(732) DIORA-ŚWIDNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) diora świdnica
(540) 

(591) czarny, szary
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .04 .05
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(510), (511) 9 Sprzęt audio do samochodów i autobusów, Sprzęt au-
dio-video do  domów, Aparatura i  urządzenia do  odtwarzania płyt, 
Cyfrowe odtwarzacze muzyki, Cyfrowe procesory dźwięku, Domowe 
głośniki audio, Elektroniczne procesory sygnałów audio do kompen-
sacji zniekształceń dźwięku w głośnikach, Elektroniczne urządzenia 
audio, Elektryczne i  elektroniczne muzyczne urządzenia efektowe, 
Elektryczne wzmacniacze sygnałów dźwiękowych, Głośniki, Gło-
śniki audio, Głośniki bezprzewodowe, Głośniki do  gramofonów, 
Głośniki wysokotonowe, Głośniki z wbudowanymi wzmacniaczami, 
Obudowy głośników, Obudowy głośników audio, Odbiorniki audio, 
Odbiorniki radiowe, Odbiorniki wzmacniające dźwięk, Odtwarzacze 
cyfrowe audio, Odtwarzacze dźwięku słuchawki stereofoniczne, Słu-
chawki [zakładane na  głowę], Wzmacniacze słuchawkowe, Wzmac-
niacze stereo, Zestawy słuchawek z mikrofonem, Słuchawki dokana-
łowe, Słuchawki douszne .

(111) 352011 (220) 2021 09 29 (210) 534590
(151) 2022 03 08 (441) 2021 11 22
(732) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO JBB 
IMPORT-EKSPORT, Łyse (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NASZA WĘDZARNIA
(540) 

(591) brązowy
(531) 05 .05 .20, 05 .05 .21, 24 .15 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .07
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do  celów leczniczych, Dodat-
ki odżywcze do  celów leczniczych, Tłuszcze zwierzęce do  celów 
leczniczych lub farmaceutycznych, pokarm dla niemowląt, 29 Be-
kon, 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, Raki nieżywe, Sma-
lec, Szynka, Tłuszcze jadalne, Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe 
na  bazie wędlin, Wieprzowina, Wyroby gotowe na  bazie drobiu, 
Zwierzęcy szpik kostny jadalny, 35 Badania opinii publicznej, Ba-
danie rynku, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności 
gospodarczej, Ekspertyzy w  działalności gospodarczej, Sondaże, 
Organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych lub re-
klamowych, Pokazy towarów, Promocja sprzedaży stosowana dla 
osób trzecich, Zaopatrzenie osób trzecich stosowane jako zakupy 
i sprzedaż produktów dla innych przedsiębiorstw, Usługi umożli-
wiające odbiorcom dogodny wybór i zakup towarów w hurtowni, 
sklepach, przez internet z: dietetyczną żywnością do celów lecz-
niczych, dodatkami odżywczymi do celów leczniczych lub farma-
ceutycznych, pokarmem dla niemowląt, towarami branży mię-
snej, Bekon, Chrupki na  bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty 
mięsne, Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski w cieście, Kieł-
basy, Konserwy mięsne, Krokiety spożywcze, Krwawa kiszka, Mię-
so, 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, obuw-
niczej, Raki nieżywe, Smalec, Sosy mięsne, Szynka, Tłuszcze ja-
dalne, Wątroba, Wędliny, Wieprzowina, Wyroby gotowe na bazie 
drobiu, Zwierzęcy szpik kostny jadalny .

(111) 352012 (220) 2021 09 30 (210) 534627
(151) 2022 03 23 (441) 2021 12 06
(732) WIDERLIK MARIOLA, Bychawa (PL);
WIDERLIK TOMASZ, Bychawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WAT PRODUCENT BLACH DACHOWYCH

(540) 

(531) 07 .03 .11, 26 .04 .16, 26 .04 .22, 27 .05 .01, 27 .05 .08, 27 .05 .24
(510), (511) 6 Stal jako arkusze, Blacha, Blacha pancerna, Blacha stylo-
wa ocynowana, Dachówki metalowe .   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 352013 (220) 2021 09 30 (210) 534628
(151) 2022 03 23 (441) 2021 12 06
(732) WIDERLIK MARIOLA, Bychawa (PL);
WIDERLIK TOMASZ, Bychawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WAT
(540) 

(531) 26 .04 .16, 26 .04 .22, 07 .03 .11, 27 .05 .01, 27 .05 .08, 27 .05 .24
(510), (511) 6 Stal jako arkusze, Blacha, Blacha pancerna, Blacha stylo-
wa ocynowana, Dachówki metalowe .   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 352014 (220) 2021 09 30 (210) 534630
(151) 2022 03 23 (441) 2021 12 06
(732) WIDERLIK MARIOLA, Bychawa (PL);
WIDERLIK TOMASZ, Bychawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAR .JOLA materiały budowlane
(540) 

(591) czerwony, czarny
(531) 26 .11 .02, 26 .11 .06, 26 .11 .09, 26 .13 .25, 24 .17 .02, 27 .05 .01, 
29 .01 .12
(510), (511) 6 Stal jako arkusze, Blacha, Blacha pancerna, Blacha stylo-
wa ocynowana, Dachówki metalowe .   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 352015 (220) 2021 09 30 (210) 534633
(151) 2022 03 23 (441) 2021 12 06
(732) WIDERLIK MARIOLA, Bychawa (PL);
WIDERLIK TOMASZ, Bychawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WAT PRODUCENT BLACH DACHOWYCH
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(540) 

(531) 07 .03 .11, 27 .05 .01, 27 .05 .08
(510), (511) 6 Stal jako arkusze, Blacha, Blacha pancerna, Blacha stylo-
wa ocynowana, Dachówki metalowe .   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 352016 (220) 2021 09 30 (210) 534639
(151) 2022 03 23 (441) 2021 12 06
(732) WIDERLIK MARIOLA, Bychawa (PL);
WIDERLIK TOMASZ, Bychawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WAT
(540) 

(531) 07 .03 .11, 27 .05 .01, 27 .05 .08, 27 .05 .17
(510), (511) 6 Stal jako arkusze, Blacha, Blacha pancerna, Blacha stylo-
wa ocynowana, Dachówki metalowe .   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 352017 (220) 2021 09 30 (210) 534648
(151) 2022 03 16 (441) 2021 11 22
(732) TREC NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) fitrec
(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, Substytuty posiłków, 
żywność i napoje dietetyczne, przeznaczone do użytku medyczne-
go, Wyroby medyczne do celów leczniczych w postaci tabletek, kap-
sułek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli, 29 Mięso, ryby, 
drób, dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Konserwowane, mrożone, suszo-
ne i  gotowane owoce i  warzywa, Galaretki, dżemy, kompoty, Jaja, 
mleko, produkty mleczne, Oleje i  tłuszcze jadalne, w  tym odżywki 
dla kulturystów i/lub sportowców, substancje dietetyczne, żywność 
dietetyczna, koncentraty i odżywki wysokobiałkowe, węglowodano-
we i wysokoenergetyczne wzbogacone witaminami, solami mineral-
nymi i aminokwasami nie do celów medycznych zawarte w tej klasie, 
32 Wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, Na-
poje owocowe i soki owocowe, Syropy i inne preparaty do produkcji 
i przyrządzania napojów, napoje dietetyczne, wysokoenergetyczne, 
węglowodanowe, witaminowe .

(111) 352018 (220) 2021 10 01 (210) 534761
(151) 2022 03 23 (441) 2021 12 06
(732) KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Agro OZE Energia z rolnictwa

(540) 

(591) zielony, niebieski, czarny
(531) 05 .03 .14, 05 .03 .13, 14 .01 .10, 27 .05 .01, 26 .11 .12, 29 .01 .13
(510), (511) 40 Wytwarzanie energii .

(111) 352019 (220) 2021 10 02 (210) 534822
(151) 2022 03 09 (441) 2021 11 22
(732) ROMANOWSKI ROBERT INSITY, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INSITY
(540) 

(531) 26 .04 .01, 26 .04 .02, 27 .05 .01, 26 .04 .03, 19 .07 .25
(510), (511) 3 Perfumy, wody toaletowe, kosmetyki, cienie do  po-
wiek, kredki do makijażu, depilatory, mydła, dezodoranty, prepara-
ty do golenia, wody kolońskie, kremy i mleczka kosmetyczne, toni-
ki, lakiery do  włosów, lakiery do  paznokci, maseczki kosmetyczne, 
sztuczne paznokcie, produkty perfumeryjne, preparaty do pielęgna-
cji skóry i  włosów, płyny po  goleniu, szminki, saszetki zapachowe, 
szampony, tusze do rzęs, farby do włosów, środki do prania, płynne, 
35 Sprzedaż: perfum, wód kolońskich i  toaletowych, kosmetyków, 
cieni do powiek, kredek do makijażu, depilatorów, mydeł, dezodo-
rantów preparatów do golenia, kremów i mleczka kosmetycznego, 
toników lakierów do  włosów, lakierów do  paznokci, maseczek ko-
smetycznych, sztucznych paznokci, środków do  prania, preparaty 
do skóry i włosów, płynów po goleniu, szminek stałych i płynnych, 
saszetek zapachowych, szamponów, tuszy do rzęs, farb do włosów, 
produktów farmaceutycznych i sanitarnych stosowanych w lecznic-
twie i  higienie osobistej suplementów diety, artykułów przemysło-
wych, sprzedaż w/w  artykułów przez internet, zarządzanie działal-
nością gospodarczą prowadzenie marketingu, organizacji promocji 
sprzedaży, doradztwo w  zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami 
handlowymi, usługi związane z organizacją sieci handlowych, usłu-
gi reklamowe, dystrybucja i  rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], 
usługi w  zakresie agencji importowo-eksportowych, publikowanie 
tekstów reklamowych, wynajmowanie powierzchni na  cele rekla-
mowe, usługi w zakresie informacji handlowej, usługi reklamy i pro-
mocji sprzedaży na rzecz osób trzecich w sieciach komputerowych, 
organizowanie wystaw i  imprez kulturalnych, rozrywkowych w  ce-
lach handlowych, wyceny dotyczące przedsięwzięć handlowych, 
wprowadzanie na rynek nowych produktów, Zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, franchi-
sing, 39 Magazynowanie i konfekcjonowanie, perfum, wód toaleto-
wych, środków farmaceutycznych i  materiałów medycznych, kon-
fekcjonowanie form stałych i płynnych, konfekcjonowanie wyrobów 
kosmetycznych na warunkach licencyjnych .

(111) 352020 (220) 2021 10 02 (210) 534823
(151) 2022 03 09 (441) 2021 11 22
(732) BRYŁA ŁUKASZ OSIEM MILIARDÓW UŚMIECHÓW, 
Przybysławice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OSIEM MILIARDÓW UŚMIECHÓW, A  TWÓJ JEST MOIM 
ULUBIONYM
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(510), (511) 41 Usługi w  zakresie rozrywki i  rekreacji, usługi salo-
nów gier, kasyn, organizowanie i prowadzenie imprez rozrywko-
wych, sportowych i  rekreacyjnych, organizowanie konkursów, 
gier losowych i loterii, organizowanie wystaw i targów z dziedziny 
kultury i edukacji, organizowanie festynów, spotkań towarzyskich 
i okolicznościowych, balów, dyskotek, kursów, pokazów, szkoleń, 
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, kon-
kursów, usługi w  zakresie: edukacji, organizowanie wypoczyn-
ku, usługi salonów fitness i klubów zdrowia w zakresie poprawy 
kondycji fizycznej, Organizowanie i prowadzenie szkoleń specja-
listycznych w  zakresie zarządzania restauracjami, kawiarniami, 
hotelami, sklepami oraz szkoleniem personelu obsługującego 
w/w  obiekty, usługi galerii sztuki i  salonów wystawienniczych 
związanych z edukacją, salonów wystawienniczych w celach roz-
rywkowych i kulturalnych, publikacje elektroniczne on-line, usłu-
gi w zakresie prowadzenia sal kinowych, produkcja i reprodukcja 
filmów i  nagrań: video, dźwiękowych oraz ich  rozpowszechnia-
nie, usługi fotograficzne, 43 Hotele, motele, pensjonaty, kawiar-
nie, restauracje, punkty gastronomiczne, rezerwacja noclegów 
w  hotelach, pensjonatach i  innych podmiotach zajmujących się 
czasowym zakwaterowaniem, Usługi realizowane w gastronomii, 
Usługi zaopatrzenia w  żywność i  napoje, Domy opieki dla osób 
w podeszłym wieku, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt cza-
sowy, wynajmowanie sal na: posiedzenia, mityngi, narady, szkole-
nia, Wypożyczanie: krzeseł, stołów, bielizny stołowej i  szklanych 
naczyń, Usługi cateringowe, 44 Salony kosmetyczne, salony fry-
zjerskie, zabiegi upiększające, chirurgia plastyczna .

(111) 352021 (220) 2021 10 04 (210) 534838
(151) 2022 03 09 (441) 2021 11 22
(732) COMMERCECON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Konstantynów 
Łódzki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COMMERCECON
(540) 

(591) czarny, ciemnoniebieski
(531) 26 .13 .25, 27 .05 .01, 07 .01 .24, 26 .05 .01, 26 .11 .12, 26 .11 .05, 
29 .01 .12, 27 .05 .17
(510), (511) 37 Budownictwo przemysłowe .

(111) 352022 (220) 2021 10 04 (210) 534840
(151) 2022 03 09 (441) 2021 11 22
(732) JOHN JAKUB, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BARENBRUG
(540) 

(591) czarny, niebieski, zielony, żółty
(531) 27 .05 .01, 26 .04 .09, 26 .04 .10, 26 .01 .03, 01 .03 .02, 06 .19 .11, 
06 .19 .09, 29 .01 .08, 29 .01 .04, 29 .01 .03, 29 .01 .02
(510), (511) 31 Nasiona ogrodnicze, nasiona rolnicze, darń naturalna .

(111) 352023 (220) 2021 10 04 (210) 534841
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 08
(732) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Duda Nasze polskie! TAK KULTOWE NASZE POLSKIE SZYNKA 
KLASYCZNA 85% mięsa wieprzowego Wyprodukowano w Polsce 
z mięsa wieprzowego pochodzącego z UE .

(540) 

(591) biały, czerwony, zielony, różowy
(531) 29 .01 .14, 02 .09 .01, 05 .03 .11, 05 .03 .13, 05 .03 .14, 26 .01 .01, 
26 .01 .02, 26 .01 .06, 26 .01 .11, 26 .01 .18, 26 .01 .19, 26 .01 .20, 26 .01 .21, 
27 .05 .01, 27 .05 .08, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .17, 27 .05 .24, 27 .07 .01, 
27 .07 .11, 27 .07 .17, 24 .17 .01, 24 .17 .02, 24 .17 .04, 24 .17 .05, 24 .17 .07, 
26 .04 .02, 26 .04 .04, 26 .04 .05, 26 .04 .18, 26 .04 .22, 25 .01 .19, 26 .13 .01
(510), (511) 29 Wędliny i wędzonki, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna 
wędlin i  wędzonek, Doradztwo w  sprawie organizowania i  prowa-
dzenia działalności gospodarczej, 39 Magazynowanie, składowanie 
i dystrybucja wędlin i wędzonek .

(111) 352024 (220) 2021 10 01 (210) 534844
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 08
(732) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Duda Filet złocisty delikatny z  dodatkiem surowców 
wieprzowych soczyste mięso z kurczaka Z Zainspirowani Smakiem
(540) 

(591) czerwony, zielony, żółty, pomarańczowy, różowy, biały, 
granatowy
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 27 .05 .08, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .17, 
27 .05 .21, 27 .05 .24, 05 .03 .11, 05 .03 .13, 05 .03 .16, 08 .05 .02, 08 .05 .04, 
03 .07 .03, 03 .07 .24, 24 .17 .20, 26 .13 .01, 26 .01 .01, 26 .01 .02, 26 .01 .15, 
26 .01 .18, 26 .01 .20, 26 .01 .21, 26 .04 .01, 26 .04 .02, 26 .04 .04, 26 .04 .06, 
26 .04 .09, 26 .04 .18, 26 .04 .22, 25 .01 .19
(510), (511) 29 Wędliny drobiowe, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna 
wędlin drobiowych, Doradztwo w  sprawie organizowania i  prowa-
dzenia działalności gospodarczej, 39 Magazynowanie, składowanie 
i dystrybucja wędlin drobiowych .

(111) 352025 (220) 2021 10 04 (210) 534845
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 08
(732) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Duda Nasze polskie! TAK KULTOWE NASZE POLSKIE SZYNKA 
BEZ DODATKU FOSFORANÓW 103 g mięsa wieprzowego na  100 
g produktu Wyprodukowano w  Polsce z  mięsa wieprzowego 
pochodzącego z UE .
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(540) 

(591) biały, czerwony, zielony, czarny
(531) 02 .09 .01, 05 .03 .11, 05 .03 .13, 05 .03 .14, 24 .17 .01, 24 .17 .02, 
24 .17 .04, 25 .01 .19, 26 .01 .01, 26 .01 .02, 26 .01 .06, 26 .01 .11, 26 .01 .18, 
26 .01 .19, 26 .01 .20, 26 .01 .21, 26 .04 .02, 26 .04 .04, 26 .04 .05, 26 .04 .18, 
26 .04 .22, 26 .13 .01, 27 .05 .01, 27 .05 .08, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .17, 
27 .05 .24, 27 .07 .01, 27 .07 .11, 27 .07 .17, 29 .01 .14
(510), (511) 29 Wędliny i wędzonki, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna 
wędlin i  wędzonek, Doradztwo w  sprawie organizowania i  prowa-
dzenia działalności gospodarczej, 39 Magazynowanie, składowanie 
i dystrybucja wędlin i wędzonek .

(111) 352026 (220) 2021 10 04 (210) 534846
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 08
(732) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Duda Nasze polskie! BEZ DODATKU: fosforanów SZYNKA 
Z CZARNUSZKĄ 100 g produktu wyprodukowano ze 105 g szynki 
wieprzowej Wyprodukowano w  Polsce z  mięsa wieprzowego 
pochodzącego z UE .
(540) 

(591) biały, czerwony, zielony, fioletowy
(531) 29 .01 .14, 27 .05 .01, 27 .05 .08, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .11, 
27 .05 .17, 27 .05 .24, 27 .07 .01, 27 .07 .11, 27 .07 .17, 24 .17 .01, 24 .17 .02, 
24 .17 .04, 02 .09 .01, 05 .03 .11, 05 .03 .13, 05 .03 .16, 05 .03 .20, 26 .04 .01, 
26 .04 .08, 26 .04 .10, 26 .04 .14, 26 .04 .15, 26 .04 .17, 26 .04 .18, 26 .04 .22, 
26 .01 .02, 26 .01 .15, 26 .01 .18, 26 .01 .20, 25 .01 .19
(510), (511) 29 Wędliny i wędzonki, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna 
wędlin i  wędzonek, Doradztwo w  sprawie organizowania i  prowa-
dzenia działalności gospodarczej, 39 Magazynowanie, składowanie 
i dystrybucja wędlin i wędzonek .

(111) 352027 (220) 2021 10 04 (210) 534898
(151) 2022 03 09 (441) 2021 11 22
(732) Sun Pharmaceutical Industries Limited, Vadodara (IN)
(540) (znak słowny)
(540) DABISAN
(510), (511) 5 Leki przeciwzakrzepowe, Preparaty farmaceutyczne 
do leczenia i profilaktyki zakrzepów krwi oraz do zapobiegania uda-
rom mózgu u osób z migotaniem przedsionków .

(111) 352028 (220) 2021 10 04 (210) 534901
(151) 2022 03 15 (441) 2021 11 29
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,  
Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Femina . Niech żyje kobiecość

(510), (511) 5 Wkładki higieniczne, podpaski higieniczne, tampony 
higieniczne, pieluchy dla dorosłych, 16 Papier i  karton, fotografie, 
materiały szkoleniowe i  instruktażowe (z  wyjątkiem aparatów) . afi-
sze, plakaty, biuletyny (materiały drukowane], bony towarowe, bony 
upominkowe, bony wartościowe, broszury, czasopisma [periodyki], 
druki, drukowane materiały dydaktyczne, drukowane materiały edu-
kacyjne, drukowane ulotki informacyjne, gazety, kartonowe pudeł-
ka do  pakowania, karty, karty upominkowe, katalogi, kupony, ksią-
żeczki kuponowe, materiały drukowane, naklejki, nalepki, periodyki, 
prospekty, publikacje drukowane, publikacje reklamowe, pudelka 
kartonowe lub papierowe, publikacje promocyjne, reprezentacje 
graficzne [rysunki, obrazy], skoroszyty, szyldy papierowe, tablice 
drukowane, torby papierowe, torebki oraz artykuły do  pakowania 
i przechowywania z papieru lub kartonu, ulotki, materiały z tworzyw 
sztucznych do pakowania, reklamy drukowane, 35 Usługi w zakresie 
prowadzenia sklepu lub hurtowni z następującymi towarami: wkład-
ki higieniczne . podpaski higieniczne, tampony higieniczne, pieluchy 
dla dorosłych: usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usłu-
gi reklamowe osób trzecich, usługi produkcji reklam telewizyjnych, 
radiowych, kinowych, dystrybucja materiałów reklamowych, usługi 
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, orga-
nizowanie konsumenckich programów lojalnościowych i  zarządza-
nie nimi, usługi w zakresie kart lojalnościowych, usługi programów 
lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub rekla-
mowych .

(111) 352029 (220) 2021 10 06 (210) 534909
(151) 2022 03 17 (441) 2021 11 22
(732) OSME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) eGINGER
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie 
do  obsługi elektronicznego obiegu dokumentów, Oprogramowa-
nie do obsługi kadrowo-płacowej, 42 Oprogramowanie jako usługa 
(SaaS), Udostępnianie online oprogramowania nie do pobrania .

(111) 352030 (220) 2021 10 04 (210) 534914
(151) 2022 03 01 (441) 2021 11 15
(732) INŻYNIERSKA AGENCJA PROJEKTOWO-BUDOWLANA ENIX 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ENIX
(540) 

(591) czerwony, biały, czarny
(531) 27 .05 .17, 27 .05 .01, 26 .05 .01, 26 .04 .01, 07 .05 .11, 29 .01 .13
(510), (511) 11 Akcesoria łazienkowe, Armatura bezpieczeństwa 
do  urządzeń oraz rur wodnych i  gazowych, Armatura do  regulacji 
urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub 
gazowych, Armatura regulacyjna i  zabezpieczająca do  urządzeń 
wodnych, Dywany podgrzewane elektrycznie, Elektryczne ogrzewa-
cze stóp, Grzałki nurnikowe, Grzejniki do  centralnego ogrzewania, 
Instalacje do dystrybucji wody, Instalacje do ogrzewania wodnego, 
Instalacje grzewcze, Instalacje i  urządzenia do  suszenia, Instalacje 
i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], Kaloryfery elektryczne, 
Koce elektryczne, nie  do  celów medycznych, Krany, Lampy elek-
tryczne, Lampy oświetleniowe, Lampy ultrafioletowe, nie  do  celów 
medycznych, Łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, Nawil-
żacze do  grzejników centralnego ogrzewania, Nawilżacze powie-
trza, Oprawki do  lamp elektrycznych, Osuszacze powietrza, Piece 
[urządzenia grzewcze], Podgrzewacze wody, Promiennikowe ogrze-
wacze do pomieszczeń, Rury kotłowe centralnego ogrzewania, Su-
szarki do  prania, elektryczne, Urządzenia do  ogrzewania, Urządze-
nia do ogrzewania na paliwa stałe, płynne lub gazowe, Urządzenia 
do  ogrzewania podłogowego, Urządzenia do  oświetlania z  pomo-
cą diod elektroluminescencyjnych [LED], Urządzenia elektryczne 
do ogrzewania, Urządzenia i instalacje do suszenia, Urządzenia i in-
stalacje oświetleniowe, Urządzenia na  gorące powietrze, Zaślepki 
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do grzejników, Zawory termostatyczne [części instalacji grzewczych], 
Żarniki elektryczne do ogrzewania, 35 Administrowanie programami 
lojalności konsumenta, Dekoracja wystaw sklepowych, Dostarcza-
nie informacji dotyczących kontaktów handlowych i  biznesowych, 
Handlowe informacje i  porady udzielane konsumentom i  wyborze 
towarów i  usług, Organizowanie targów handlowych, Pokazy to-
warów, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Wyceny handlowe, 
Wynajem bilbordów [tablic reklamowych], Wynajmowanie urządzeń 
i wyposażenia biurowego, 37 Malowanie, Montaż i naprawa instalacji 
grzewczych, Usługi doradztwa budowlanego, Usługi hydrauliczne, 
Zabezpieczanie przed korozją, 42 Badania naukowe, Badania tech-
nologiczne, Badania w dziedzinie budownictwa, Badania w dziedzi-
nie mechaniki, Badania w dziedzinie spawania, Kontrola jakości, Pra-
ce badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, 
Projektowanie budowlane, Projektowanie dekoracji wnętrz, Projek-
towanie graficzne materiałów promocyjnych, Projektowanie opako-
wań, Stylizacja [wzornictwo przemysłowe], Testowanie materiałów, 
Usługi doradcze w dziedzinie technologii, Usługi inżynieryjne, Wzor-
nictwo przemysłowe .

(111) 352031 (220) 2021 10 06 (210) 534920
(151) 2022 03 01 (441) 2021 11 15
(732) NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MEBEVIT
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, preparaty dietetyczne dla 
celów leczniczych, suplementy diety, preparaty witaminowe i  lecz-
nicze, preparaty mineralne do celów medycznych .

(111) 352032 (220) 2021 10 06 (210) 534933
(151) 2022 02 28 (441) 2021 11 02
(732) LUBELSKI REGIONALNY FUNDUSZ ROZWOJU SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUBELSKI REGIONALNY FUNDUSZ ROZWOJU
(540) 

(591) niebieski, czerwony, błękitny, biały
(531) 26 .03 .04, 26 .03 .24, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 36 Ubezpieczenia, Sprawy finansowe, Sprawy monetar-
ne, Sprawy nieruchomości .

(111) 352033 (220) 2021 10 19 (210) 535383
(151) 2022 03 22 (441) 2021 12 06
(732) ZE PAK SPÓŁKA AKCYJNA, Konin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) neso tank
(510), (511) 7 Dystrybutory automatyczne, Dystrybutory wodoru dla 
stacji benzynowych, Dystrybutory paliw dla stacji benzynowych, 
9 Ogniwa paliwowe, Ogniwa wodorowe, Elektrody ogniw paliwo-
wych, Elektrolizery, Elektrolizery do  produkcji wodoru, Urządzenie 
elektryczne do  wytwarzania wodoru, Urządzenie elektroniczne 
do  wytwarzania wodoru, Aparatura i  urządzenia do  gromadzenia 
i  przechowywania energii elektrycznej, Części do  elektrolizerów, 
Części do  elektrolizerów do  produkcji wodoru, Części do  urządzeń 
elektrycznych do wytwarzania wodoru, Części do urządzeń elektro-
nicznych do  wytwarzania wodoru, Części do  aparatury do  groma-
dzenia i  przechowywania energii elektrycznej, Części do  urządzeń 
do  gromadzenia i  przechowywania energii elektrycznej, Baterie, 
Akumulatory do  pojazdów, Ładowarki dla akumulatorów, Urządze-
nia do  ładowania akumulatorów, Zasilacze przenośne (akumulato-

ry), 12 Lądowe pojazdy i  środki transportu, Pojazdy do  poruszania 
się po wodzie, Pojazdy do poruszania się w powietrzu i przestrzeni 
kosmicznej, Samochody, Autobusy, Busy, Pojazdy lądowe z napędem 
wodorowym, Pojazdy wodorowe, Samochody z napędem wodoro-
wym, Trolejbusy wodorowe, Autobusy wodorowe, Busy wodorowe, 
Pojazdy lądowe z napędem elektrycznym, Pojazdy elektryczne, Sa-
mochody elektryczne, Trolejbusy elektryczne, Autobusy elektryczne, 
Busy elektryczne, Pojazdy hybrydowe, Rowery, Rowery elektryczne, 
Motocykle, Motorowery, Monocykle elektryczne, Skutery [pojazdy], 
Skutery sterowane elektrycznie, Samobalansujące skutery elektrycz-
ne, Części i  akcesoria do  pojazdów, 28 Pojazdy jeżdżące dla dzieci 
[zabawki], Modele pojazdów, Modele pojazdów w zmniejszonej skali, 
Miniaturowe modele samochodów [zabawki lub przedmioty do za-
bawy], Pojazdy zdalnie sterowane do  zabawy, Zabawki, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z paliwami, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z paliwami, Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej 
i detalicznej paliw stałych, ciekłych, gazowych, Sprzedaż detaliczna 
paliw, olejów, płynów do pojazdów, części do pojazdów, akcesoriów 
motoryzacyjnych, Sprzedaż hurtowa paliw, olejów, płynów do  po-
jazdów, części do  pojazdów, akcesoriów motoryzacyjnych, Usługi 
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Usłu-
gi dotyczące zarządzania zakupami i  zapłatą za  paliwa do  pojaz-
dów, Zarządzanie stacjami paliw, Doradztwo handlowe w  zakresie 
wykorzystania energii i  paliw oraz produktów pochodnych, Usługi 
sprzedaży detalicznej energii, Usługi sprzedaży detalicznej energii 
elektrycznej, Usługi sprzedaży hurtowej energii, Usługi sprzeda-
ży hurtowej energii elektrycznej, Pośrednictwo w  zakresie sprze-
daży energii, w  tym energii elektrycznej i  cieplnej, Pozyskiwanie 
kontraktów dotyczących dostaw energii, Zarządzanie wykonywa-
niem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania 
z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności 
elektrycznej i  cieplnej, zaopatrywania w  energię, w  szczególno-
ści elektryczną i  cieplną, Usługi agencji importowo-eksportowych 
w dziedzinie energii, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 37 Usługi tankowania pa-
liwa do pojazdów, Usługi tankowania paliwa wodorowego do pojaz-
dów, Tankowanie pojazdów sprężonym wodorem, Doładowywanie 
akumulatorów, Doładowywanie baterii i akumulatorów, Ładowanie 
akumulatorów do pojazdów, Wymiana akumulatorów, Wynajem ła-
dowarek akumulatorów, Konserwacja, serwis i  naprawa pojazdów, 
Stacje obsługi pojazdów i  usługi stacji paliw do  pojazdów, Usługi 
stacji obsługi samochodów (tankowanie i obsługa), Usługi w zakre-
sie prowadzenia stacji paliw, Usługi myjni pojazdów, Usługi instala-
cyjne dotyczące pojazdów, Usługi naprawcze dotyczące pojazdów, 
Usługi konserwacyjne dotyczące pojazdów, Serwisowanie pojaz-
dów, Mycie pojazdów, Czyszczenie pojazdów, Instalacja urządzeń 
do  wytwarzania energii, Serwis urządzeń i  instalacji do  wytwarza-
nia energii, Naprawa i konserwacja urządzeń i  instalacji do wytwa-
rzania energii, Instalacja urządzeń do  oszczędzania energii, Serwis 
urządzeń i instalacji do oszczędzania energii, Naprawa i konserwacja 
urządzeń i  instalacji do  oszczędzania energii, Usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
39 Transport, Transport osób, Transport towarów, Usługi kurierskie, 
Usługi wynajmu związane z  transportem i  magazynowaniem, Wy-
pożyczanie środków transportu, Usługi informacji, doradztwa i  re-
zerwacji w zakresie transportu, Dostawa paliwa, Dostawa paliwa wo-
dorowego, Dostarczanie paliwa, Dostarczanie paliwa wodorowego, 
Organizowanie transportu paliw, Organizowanie transportu paliw 
wodorowych, Usługi dystrybucji paliw, Usługi dystrybucji paliw wo-
dorowych, Organizowanie dystrybucji paliwa, Organizowanie dys-
trybucji paliwa wodorowego, Usługi związane z  magazynowaniem 
paliw, Magazynowanie paliw, Magazynowanie paliw wodorowych, 
Magazynowanie paliw gazowych, Organizowanie magazynowania 
paliw, Organizowanie magazynowania paliw wodorowych, Magazy-
nowanie paliw stałych, paliw płynnych i gazowych oraz produktów 
chemicznych, Przechowywanie energii i paliw, Wypożyczanie pojaz-
dów, Usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczegól-
ności elektrycznej i cieplnej, Zaopatrywanie w energię, w szczegól-
ności elektryczną i cieplną, Dystrybucja energii, Dystrybucja energii 
elektrycznej, Transmisja energii, Transmisja energii elektrycznej, Do-
stawa energii, Dostawa energii elektrycznej, Magazynowanie ener-
gii, Magazynowanie energii elektrycznej, Usługi informacyjne, do-
radcze i  konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
40 Przetwarzanie paliw, Wytwarzanie energii, wytwarzanie energii 
elektrycznej, Wynajem sprzętu do  wytwarzania energii, Wynajem 
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sprzętu do  wytwarzania energii elektrycznej, Usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług .

(111) 352034 (220) 2021 10 06 (210) 534934
(151) 2022 03 09 (441) 2021 11 22
(732) KACPRZAK MARIUSZ, Różanna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LongeVity
(540) 

(591) biały, fioletowy
(531) 26 .04 .01, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .12, 27 .05 .10
(510), (511) 5 Dietetyczne substancje przystosowane do  celów me-
dycznych, Suplementy diety dla ludzi, Białkowe suplementy diety, 
Dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, Diete-
tyczne napoje przystosowane do  celów medycznych, Herbaty zio-
łowe do celów leczniczych, Mineralne suplementy diety, Odżywcze 
suplementy diety, Preparaty witaminowe, Ekstrakty roślinne do ce-
lów farmaceutycznych, Ekstrakty ziołowe do  celów medycznych, 
Suplementy diety zawierające białko, Suplementy diety zwierające 
drożdże, Suplementy zawierające enzymy, Suplementy diety zawie-
rające glukozę, Suplementy diety zawierające kazeinę, Suplementy 
diety zawierające kiełki pszenicy, Suplementy diety zawierające lecy-
tynę, Suplementy diety zawierające mleczko pszczele, Suplementy 
diety zawierające olej lniany, Suplementy diety zawierające propolis, 
Suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, Suplementy diety za-
wierające siemię lniane, Tran, Zioła lecznicze .

(111) 352035 (220) 2021 10 07 (210) 534978
(151) 2022 03 01 (441) 2021 11 15
(732) ROROHIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Home
(540) 

(591) żółty
(531) 24 .17 .17, 27 .05 .01, 24 .17 .25, 07 .01 .08, 29 .01 .11, 29 .01 .02
(510), (511) 36 Pośrednictwo w  obrocie nieruchomościami, Wyna-
jem mieszkań, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem zakwate-
rowania [mieszkania], Usługi związane z  majątkiem nieruchomym, 
Wynajem biur do coworkingu, Zarządzanie nieruchomością, 43 Pen-
sjonaty, Usługi hotelowe, Wynajem budynków przenośnych, Wynaj-
mowanie zakwaterowania na pobyt czasowy .

(111) 352036 (220) 2021 10 07 (210) 534910
(151) 2022 03 17 (441) 2021 11 22
(732) NĘCIŃSKI JAKUB, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TANIEREKU .PL
(540) 

(531) 15 .01 .13, 27 .05 .01

(510), (511) 11 Systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), 
37 Instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewa-
nie, wentylacja i klimatyzacja) .

(111) 352037 (220) 2021 10 07 (210) 534912
(151) 2022 03 17 (441) 2021 11 22
(732) NĘCIŃSKI JAKUB, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ASK
(540) 

(591) niebieski, biały
(531) 26 .04 .16, 26 .04 .18, 01 .15 .24, 26 .11 .13, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 11 Systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), 
37 Instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewa-
nie, wentylacja i klimatyzacja), Konserwacja, naprawa i odnowa urzą-
dzeń i instalacji fotowoltaicznych .

(111) 352038 (220) 2021 10 07 (210) 534964
(151) 2022 03 17 (441) 2021 11 22
(732) DZIUBEK ANNA BY DZIUBEKA-BIŻUTERIA MODOWA,  
Tychy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BY DZIUBEKA
(540) 

(531) 25 .01 .25, 27 .05 .01
(510), (511) 14 Wyroby jubilerskie, Biżuteria, Metale szlachetne i pół-
szlachetne oraz ich  stopy, Kamienie szlachetne i  półszlachetne, 
Zegarki, Zegary, Wyroby oraz przyrządy zegarmistrzowskie i  chro-
nometryczne, Budziki, Imitacje wyrobów jubilerskich, Perły i ich imi-
tacje, Akcesoria do biżuterii, Akcesoria do zegarków .

(111) 352039 (220) 2021 10 08 (210) 534989
(151) 2022 03 17 (441) 2021 11 22
(732) POWIECKI BARTOSZ BARPOW, Szklarska Poręba (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Domki w NATURZE
(540) 

(591) pomarańczowy, zielony
(531) 07 .01 .08, 05 .01 .01, 05 .01 .05, 26 .11 .13, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 43 Hotele, hostele i  pensjonaty, zakwaterowanie waka-
cyjne i turystyczne .
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(111) 352040 (220) 2021 10 01 (210) 534655
(151) 2022 03 28 (441) 2021 12 06
(732) ARGENTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A ARGENTA
(540) 

(591) czerwony, czarny
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 5 Kliniczne odczynniki medyczne, Chemiczne odczynniki 
testowe [medyczne], Chemiczne odczynniki diagnostyczne do użyt-
ku medycznego, Odczynniki i testy do diagnostyki medycznej do ba-
dania płynów ciała, 10 Medyczne urządzenia analityczne do celów 
medycznych, Urządzenia i instrumenty medyczne .

(111) 352041 (220) 2021 09 17 (210) 534162
(151) 2022 03 22 (441) 2021 12 06
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TVP Relaks
(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 online 
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 online 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) 352042 (220) 2021 09 23 (210) 534308
(151) 2022 03 28 (441) 2021 12 06
(732) STOWARZYSZENIE SKLEPÓW KOSMETERIA, Jarocin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NOVA
(510), (511) 35 Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży 
na  rzecz osób trzecich, Pośrednictwo w  kontraktach na  kupno 
i sprzedaż produktów, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: ko-
smetyków, artykułów perfumeryjnych i produktów do pielęgnacji, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie: kosmetyków, artykułów per-
fumeryjnych i produktów do pielęgnacji, Pomoc przy prowadzeniu 
franszyz, Usługi doradcze dotyczące działalności gospodarczej 
związane z prowadzeniem franszyz, Zapewnianie platformy inter-
netowej dla nabywców i  sprzedawców towarów i  usług, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone online w  zakresie kosmety-
ków, artykułów perfumeryjnych i produktów do pielęgnacji, Usługi 
sprzedaży hurtowej świadczone online w  zakresie kosmetyków, 
artykułów perfumeryjnych i produktów do pielęgnacji, Usługi han-
dlowe online, w ramach których sprzedający wystawiają produkty 
na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem Internetu, Usłu-
gi w zakresie zamówień online, Usługi aukcyjne online za pośred-
nictwem Internetu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z arty-
kułami do  czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z preparatami do czyszczenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z  preparatami do  czyszczenia, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z artykułami do czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicz-
nej świadczone online w  związku z  artykułami do  czyszczenia, 
Usługi sprzedaży hurtowej świadczone online w związku z artyku-
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łami do czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone onli-
ne w związku z preparatami do czyszczenia, Usługi sprzedaży hur-
towej świadczone online w związku z preparatami do czyszczenia, 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie preparatów do czyszczenia 
i  odświeżania, Usługi sprzedaży detalicznej świadczonej online 
w zakresie preparatów do czyszczenia i odświeżania, Usługi sprze-
daży hurtowej w  zakresie preparatów do  czyszczenia i  odświeża-
nia, Usługi sprzedaży hurtowej świadczonej online w zakresie pre-
paratów do czyszczenia i odświeżania, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  zakresie środków toaletowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
świadczonej online w zakresie środków toaletowych, Usługi sprze-
daży hurtowej w zakresie środków toaletowych, Usługi sprzedaży 
hurtowej świadczonej online w  zakresie środków toaletowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie środków dezynfekcyjnych 
i antyseptycznych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczonej online 
w  zakresie środków dezynfekcyjnych i  antyseptycznych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  zakresie środków dezynfekcyjnych i  anty-
septycznych, Usługi sprzedaży hurtowej świadczonej online w za-
kresie środków dezynfekcyjnych i  antyseptycznych, Usługi sprze-
daży detalicznej w zakresie preparatów i artykułów higienicznych, 
Usługi sprzedaży detalicznej świadczonej online w zakresie prepa-
ratów i artykułów higienicznych, Usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie preparatów i artykułów higienicznych, Usługi sprzedaży hur-
towej świadczonej online w  zakresie preparatów i  artykułów 
higienicznych, Usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie urządzeń 
i nośników do przechowywania danych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej świadczonej online w zakresie urządzeń i nośników do przecho-
wywania danych, Usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie urządzeń 
i nośników do przechowywania danych, Usługi sprzedaży hurtowej 
świadczonej online w zakresie urządzeń i nośników do przechowy-
wania danych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie przyborów 
do użytku domowego do czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicznej 
świadczonej online w  zakresie przyborów do  użytku domowego 
do  czyszczenia, Usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie przyborów 
do użytku domowego do czyszczenia, Usługi sprzedaży hurtowej 
świadczonej online w  zakresie przyborów do  użytku domowego 
do czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów 
dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej świadczonej online w za-
kresie artykułów dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w zakre-
sie artykułów dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej świadczonej 
online w  zakresie artykułów dla zwierząt, Usługi sprzedaży deta-
licznej w zakresie sprzętu i artykułów do sprzątania i czyszczenia, 
Usługi sprzedaży detalicznej świadczonej online w zakresie sprzętu 
i artykułów do sprzątania i czyszczenia, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie sprzętu i artykułów do sprzątania i czyszczenia, Usługi 
sprzedaży hurtowej świadczonej online w zakresie sprzętu i artyku-
łów do sprzątania i czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie aparatury i  urządzeń do  gromadzenia i  przechowywania 
energii elektrycznej, Usługi sprzedaży detalicznej świadczonej on-
line w zakresie aparatury i urządzeń do gromadzenia i przechowy-
wania energii elektrycznej, Usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie 
aparatury i  urządzeń do  gromadzenia i  przechowywania energii 
elektrycznej, Usługi sprzedaży hurtowej świadczonej online w za-
kresie aparatury i  urządzeń do  gromadzenia i  przechowywania 
energii elektrycznej, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie Bieli-
zna stołowa i pościelowa, Usługi sprzedaży detalicznej świadczonej 
online w  zakresie Bielizna stołowa i  pościelowa, Usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie bielizny stołowej i pościelowej, Usługi sprzeda-
ży hurtowej świadczonej online w zakresie bielizny stołowej i po-
ścielowej, Usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie zastawy stoło-
wej, przyborów kuchennych i  pojemników, Usługi sprzedaży 
detalicznej świadczonej online w zakresie zastawy stołowej, przy-
borów kuchennych i pojemników, Usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie zastawy stołowej, przyborów kuchennych i  pojemników, 
Usługi sprzedaży hurtowej świadczonej online w zakresie zastawy 
stołowej, przyborów kuchennych i  pojemników, Usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie Urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące 
i piorące, Usługi sprzedaży detalicznej świadczonej online w zakre-
sie Urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i  piorące, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie Urządzenia zamiatające, czyszczące, 
myjące i  piorące, Usługi sprzedaży hurtowej świadczonej online 
w  zakresie Urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i  piorące, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej świadczonej online w związku ze środ-
kami spożywczymi, Usługi sprzedaży hurtowej świadczone online 

w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Usługi sprze-
daży detalicznej świadczonej online w zakresie Suplementy diety 
i preparaty dietetyczne, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie Su-
plementy diety i preparaty dietetyczne, Usługi sprzedaży hurtowej 
świadczone online w zakresie Suplementy diety i preparaty diete-
tyczne, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie Preparaty i artykuły 
dentystyczne oraz lecznicze środki do  czyszczenia zębów, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczonej online w zakresie Preparaty i ar-
tykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do  czyszczenia zębów, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie Preparaty i  artykuły denty-
styczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, Usługi sprze-
daży hurtowej świadczonej online w zakresie Preparaty i artykuły 
dentystyczne oraz lecznicze środki do  czyszczenia zębów, Usługi 
sprzedaży detalicznej w  zakresie Preparaty i  artykuły do  tępienia 
szkodników, Usługi sprzedaży detalicznej świadczonej online w za-
kresie Preparaty i artykuły do tępienia szkodników, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w zakresie Preparaty i artykuły do tępienia szkodników, 
Usługi sprzedaży hurtowej świadczonej online w zakresie Prepara-
ty i artykuły do tępienia szkodników, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  zakresie Preparaty i  artykuły medyczne i  weterynaryjne, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczonej online w zakresie Preparaty i ar-
tykuły medyczne i weterynaryjne, Usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie Preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, Usługi sprze-
daży hurtowej świadczonej online w zakresie Preparaty i artykuły 
medyczne i weterynaryjne, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
Preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, Usługi sprze-
daży detalicznej świadczonej online w zakresie Preparaty do dez-
odoryzacji i  oczyszczania powietrza, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  zakresie Preparaty do  dezodoryzacji i  oczyszczania powietrza, 
Usługi sprzedaży hurtowej świadczonej online w zakresie Prepara-
ty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, Usługi sprzedaży de-
talicznej w zakresie Sztućce, noże kuchenne i przyrządy do cięcia 
do użytku kuchennego, Usługi sprzedaży detalicznej świadczonej 
online w  zakresie Sztućce, noże kuchenne i  przyrządy do  cięcia 
do  użytku kuchennego, Usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie 
Sztućce, noże kuchenne i przyrządy do cięcia do użytku kuchenne-
go, Usługi sprzedaży hurtowej świadczonej online w  zakresie 
Sztućce, noże kuchenne i przyrządy do cięcia do użytku kuchenne-
go, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie Artykuły do karmienia 
i smoczki, Usługi sprzedaży detalicznej świadczonej online w zakre-
sie Artykuły do  karmienia i  smoczki, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie Artykuły do karmienia i smoczki, Usługi sprzedaży hur-
towej świadczonej online w zakresie Artykuły do karmienia i smocz-
ki, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie Akcesoria wspomagają-
ce współżycie seksualne, Usługi sprzedaży detalicznej świadczonej 
online w zakresie Akcesoria wspomagające współżycie seksualne, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie Akcesoria wspomagające 
współżycie seksualne, Usługi sprzedaży hurtowej świadczonej onli-
ne w zakresie Akcesoria wspomagające współżycie seksualne, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w  zakresie Zapalniczki i  zapalarki, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczonej online w  zakresie Zapalniczki 
i zapalarki, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie Zapalniczki i za-
palarki, Usługi sprzedaży hurtowej świadczonej online w  zakresie 
Zapalniczki i zapalarki, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie Ma-
teriały filtracyjne z papieru, Usługi sprzedaży detalicznej świadczo-
nej online w zakresie Materiały filtracyjne z papieru, Usługi sprze-
daży hurtowej w  zakresie Materiały filtracyjne z  papieru, Usługi 
sprzedaży hurtowej świadczonej online w zakresie Materiały filtra-
cyjne z  papieru, Usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie Torebki 
oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu 
lub tworzyw sztucznych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczonej 
online w zakresie Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowy-
wania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie Torebki oraz artykuły do pakowania i przecho-
wywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Usługi sprze-
daży hurtowej świadczonej online w zakresie Torebki oraz artykuły 
do  pakowania i  przechowywania z  papieru, kartonu lub tworzyw 
sztucznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie Jednorazowe 
produkty papierowe, Usługi sprzedaży detalicznej świadczonej on-
line w zakresie Jednorazowe produkty papierowe, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w  zakresie Jednorazowe produkty papierowe, Usługi 
sprzedaży hurtowej świadczonej online w  zakresie Jednorazowe 
produkty papierowe, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie Para-
sole i  parasolki, Usługi sprzedaży detalicznej świadczonej online 
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w zakresie Parasole i parasolki, Usługi sprzedaży hurtowej w zakre-
sie Parasole i parasolki, Usługi sprzedaży hurtowej świadczonej on-
line w  zakresie Parasole i  parasolki, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  zakresie Walizy, torby podróżne, torby, portfele i  inne artykuły 
służące do przenoszenia, Usługi sprzedaży detalicznej świadczonej 
online w zakresie Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne arty-
kuły służące do przenoszenia, Usługi sprzedaży hurtowej w zakre-
sie Walizy, torby podróżne, torby, portfele i  inne artykuły służące 
do  przenoszenia, Usługi sprzedaży hurtowej świadczonej online 
w  zakresie Walizy, torby podróżne, torby, portfele i  inne artykuły 
służące do  przenoszenia, Usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie 
Wyroby z tkanin i włókien, Usługi sprzedaży detalicznej świadczo-
nej online w zakresie Wyroby z tkanin i włókien, Usługi sprzedaży 
hurtowej w  zakresie Wyroby z  tkanin i  włókien, Usługi sprzedaży 
hurtowej świadczonej online w zakresie Wyroby z tkanin i włókien, 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie odzież i akcesoria odzieżo-
we, Usługi sprzedaży detalicznej świadczonej online w  zakresie 
odzież i akcesoria odzieżowe, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
odzież i akcesoria odzieżowe, Usługi sprzedaży hurtowej świadczo-
nej online w zakresie odzież i akcesoria odzieżowe, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w zakresie Dekoracje świąteczne, akcesoria dekora-
cyjne na przyjęcia i sztuczne choinki, Usługi sprzedaży detalicznej 
świadczonej online w zakresie Dekoracje świąteczne, akcesoria de-
koracyjne na przyjęcia i sztuczne choinki, Usługi sprzedaży hurto-
wej w  zakresie Dekoracje świąteczne, akcesoria dekoracyjne 
na przyjęcia i  sztuczne choinki, Usługi sprzedaży hurtowej świad-
czone online w zakresie Dekoracje świąteczne, akcesoria dekoracyj-
ne na  przyjęcia i  sztuczne choinki, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie Tytoń i produkty tytoniowe (w tym substytuty tytoniu), 
Usługi sprzedaży detalicznej świadczonej online w zakresie Tytoń 
i produkty tytoniowe (w tym substytuty tytoniu), Usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie Tytoń i produkty tytoniowe (w tym substytuty 
tytoniu), Usługi sprzedaży hurtowej świadczonej online w zakresie 
Tytoń i  produkty tytoniowe (w  tym substytuty tytoniu), Usługi 
sprzedaży detalicznej w  zakresie Artykuły do  użytku z  tytoniem, 
Usługi sprzedaży detalicznej świadczonej online w zakresie Artyku-
ły do użytku z tytoniem, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie Ar-
tykuły do użytku z tytoniem, Usługi sprzedaży hurtowej świadczo-
nej online w  zakresie Artykuły do  użytku z  tytoniem, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie Jedzenia i napojów, Usługi sprze-
daży detalicznej świadczonej online w zakresie Jedzenia i napojów, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie Jedzenia i  napojów, Usługi 
sprzedaży hurtowej świadczonej online w zakresie Jedzenia i napo-
jów, Usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie Ozdoby do  włosów, 
wałki do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki i sztucz-
ne włosy, Usługi sprzedaży detalicznej świadczonej online w zakre-
sie Ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły do upinania wło-
sów oraz peruki i  sztuczne włosy, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie Ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły do upina-
nia włosów oraz peruki i sztuczne włosy, Usługi sprzedaży hurtowej 
świadczonej online w  zakresie Ozdoby do  włosów, wałki do  wło-
sów, artykuły do  upinania włosów oraz peruki i  sztuczne włosy, 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie Biżuteria i wyroby jubiler-
skie, Usługi sprzedaży detalicznej świadczonej online w  zakresie 
Biżuteria i wyroby jubilerskie, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
Biżuteria i wyroby jubilerskie, Usługi sprzedaży hurtowej świadczo-
nej online w zakresie Biżuteria i wyroby jubilerskie, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w zakresie Przybory do użytku domowego do czysz-
czenia, szczotki i  materiały do  wytwarzania szczotek, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczonej online w  zakresie Przybory 
do użytku domowego do czyszczenia, szczotki i materiały do wy-
twarzania szczotek, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie Przybory 
do użytku domowego do czyszczenia, szczotki i materiały do wy-
twarzania szczotek, Usługi sprzedaży hurtowej świadczonej online 
w zakresie Przybory do użytku domowego do czyszczenia, szczotki 
i materiały do wytwarzania szczotek, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie Przybory do układania włosów, Usługi sprzedaży deta-
licznej świadczonej online w zakresie Przybory do układania wło-
sów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie Przybory do układania 
włosów, Usługi sprzedaży hurtowej świadczonej online w zakresie 
Przybory do układania włosów, Usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie Przybory do obcinania i usuwania włosów, Usługi sprzedaży 
detalicznej świadczonej online w  zakresie Przybory do  obcinania 
i usuwania włosów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie Przybory 
do obcinania i usuwania włosów, Usługi sprzedaży hurtowej świad-

czonej online w zakresie Przybory do obcinania i usuwania włosów, 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie Ręczne przybory higienicz-
ne i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, Usługi sprzedaży deta-
licznej świadczonej online w zakresie Ręczne przybory higieniczne 
i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, Usługi sprzedaży hurto-
wej w zakresie Ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji urody 
dla ludzi i zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej świadczonej online 
w zakresie Ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji urody dla 
ludzi i zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie środki spo-
żywcze .

(111) 352043 (220) 2021 10 06 (210) 534833
(151) 2022 03 22 (441) 2021 12 06
(732) KOMISARCZYK ANNA ZDROWE NAWYKI, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JADŁOBOOK
(510), (511) 9 E-booki, Książki audio, Książki dźwiękowe, Książki elek-
troniczne do pobrania, Książki zapisane na płytach, 16 Książki, Książ-
ki edukacyjne, Książki informacyjne, 41 Usługi pisania blogów .

(111) 352044 (220) 2021 10 06 (210) 534871
(151) 2022 03 22 (441) 2021 12 06
(732) CAPONE NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pleśna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR ESOX EST . 2021 Pszenica SANDACZ
(540) 

(591) białym, brązowym, ciemnoczerwonym, ciemnozielonym, 
czarnym, pomarańczowym, szarym, zielonym, żółtym
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .15, 25 .01 .15, 03 .09 .01
(510), (511) 32 Piwo i  produkty piwowarskie, Piwa smakowe, Piwo 
bezalkoholowe, Napoje na bazie piwa .

(111) 352045 (220) 2021 10 06 (210) 534873
(151) 2022 03 22 (441) 2021 12 06
(732) CAPONE NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pleśna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR ESOX EST . 2021 Porter SUM
(540) 

(591) biały, brązowy, ciemnobrązowy, ciemnozielony, czarny, 
jasnozielony, szary, zielony, złoty, żółty
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .15, 25 .01 .15, 03 .09 .01
(510), (511) 32 Porter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], Stout [ro-
dzaj mocnego, ciemnego piwa], Piwo i produkty piwowarskie, Piwa 
smakowe, Piwo bezalkoholowe, Napoje na bazie piwa .

(111) 352046 (220) 2021 10 06 (210) 534874
(151) 2022 03 22 (441) 2021 12 06
(732) CAPONE NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pleśna (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR ESOX EST . 2021 Pilzner OKOŃ
(540) 

(591) biały, ciemnoczerwony, ciemnozielony, czarny, jasnoróżowy, 
jasnozielony, pomarańczowy, szary, zielony, żółty, czerwony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .15, 25 .01 .15, 03 .09 .01
(510), (511) 32 Piwo typu pilzner, Piwo i produkty piwowarskie, Piwa 
smakowe, Piwo bezalkoholowe, Napoje na bazie piwa .

(111) 352047 (220) 2021 10 06 (210) 534875
(151) 2022 03 22 (441) 2021 12 06
(732) CAPONE NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pleśna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR ESOX EST . 2021 Lager SZCZUPAK
(540) 

(591) białym, brązowym, ciemnoczerwonym, ciemnozielonym, 
czarnym, czerwonym, jasnozielonym, pomarańczowym, szarym, 
zielonym, złotym, żółtym
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .15, 25 .01 .15, 03 .09 .01
(510), (511) 32 Piwo i  produkty piwowarskie, Piwa smakowe, Piwo 
bezalkoholowe, Napoje na bazie piwa, Piwo pełne jasne .

(111) 352048 (220) 2021 10 06 (210) 534877
(151) 2022 03 22 (441) 2021 12 06
(732) CAPONE NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pleśna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR ESOX EST . 2021 Lager KARP
(540) 

(591) białym, brązowym, ciemnopomarańczowym, 
ciemnozielonym, czarnym, jasnozielonym, pomarańczowym, 
szarym, zielonym, złotym, żółtym
(531) 03 .09 .01, 25 .01 .15, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 32 Piwo i  produkty piwowarskie, Piwa smakowe, Piwo 
bezalkoholowe, Napoje na bazie piwa, Piwo pełne jasne .

(111) 352049 (220) 2021 10 06 (210) 534878
(151) 2022 03 28 (441) 2021 12 06
(732) CAPONE NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pleśna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR ESOX EST . 2021 IPA PSTRĄG

(540) 

(591) białym, brązowym, ciemnoczerwonym, ciemnozielonym, 
czarnym, fioletowym, pomarańczowym, szarym, zielonym, 
żółtym
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .15, 03 .09 .01, 25 .01 .15
(510), (511) 32 Piwo i  produkty piwowarskie, Piwa smakowe, Piwo 
bezalkoholowe, Napoje na bazie piwa .

(111) 352050 (220) 2021 10 07 (210) 534966
(151) 2022 03 17 (441) 2021 11 22
(732) DZIUBEK ANNA BY DZIUBEKA-BIŻUTERIA MODOWA, Tychy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BY DZIUBEKA
(510), (511) 14 Wyroby jubilerskie, Biżuteria, Metale szlachetne i pół-
szlachetne oraz ich  stopy, Kamienie szlachetne i  półszlachetne, 
Zegarki, Zegary, Wyroby oraz przyrządy zegarmistrzowskie i  chro-
nometryczne, Budziki, Imitacje wyrobów jubilerskich, Perły i ich imi-
tacje, Akcesoria do biżuterii, Akcesoria do zegarków .

(111) 352051 (220) 2021 01 29 (210) 523931
(151) 2021 07 01 (441) 2021 03 08
(732) BESPOKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) *Bespoke
(540) 

(531) 01 .01 .01, 27 .05 .01
(510), (511) 35 Reklama, Zarządzanie w  działalności handlowej, Ad-
ministrowanie działalności handlowej, Prace biurowe, 39 Transport, 
Pakowanie i składowanie towarów, Organizowanie podróży, 41 Na-
uczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność sportowa i kulturalna .

(111) 352052 (220) 2021 04 29 (210) 528375
(151) 2022 02 16 (441) 2021 11 02
(732) SOŁOWIOW WITOLD JAN, Michałowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WARSAW STORKS WARSZAWSKIE BOCIANY Międzynarodowy 
Festiwal Piosenki w Warszawie
(540) 

(591) złoty, czarny, biały, czerwony, szary
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 27 .05 .24, 03 .07 .07, 04 .02 .11
(510), (511) 41 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, Fotografia, Fotoreportaże, Informacja o impre-
zach rozrywkowych, Organizacja imprez rozrywkowych T . Cosplay, 



88 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 25/2022

Organizacja pokazów mody w  celach rozrywkowych, Organizo-
wanie balów, Organizowanie i prowadzenie koncertów, Organizo-
wanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie konkursów (roz-
rywka), Organizowanie widowisk (impresariat), Pisanie piosenek, 
Planowanie przyjęć (rozrywka), Produkcja muzyczna, Produkcja 
programów radiowych i  telewizyjnych, Produkcja widowisk, Pu-
blikowanie tekstów innych niż reklamowe, Radiowe programy roz-
rywkowe, Rezerwowanie miejsc na pokazy i koncerty, Telewizyjne 
usługi rozrywkowe, Udostępnianie muzyki cyfrowej (nie do pobra-
nia) Internet, Udostępnianie publikacji elektronicznych (nie do po-
brania), Usługi agencji dystrybucji biletów (rozrywka), Usługi ar-
tystów estradowych, Usługi klubowe (rozrywka), Usługi klubów 
nocnych (rozrywka), Usługi kulturalne i  rozrywkowe świadczone 
przez galerie sztuki, Usługi orkiestry, Usługi pokazów filmowych, 
Usługi rozrywkowe, Usługi studia nagrań, Usługi w zakresie kom-
ponowania muzyki, Usługi związane z  dyskotekami, Wystawianie 
spektakli na żywo, Wystawianie spektakli rewiowych, Zapewnianie 
rankingów użytkowników w celach rozrywkowych i kulturalnych, 
Zapewnianie recenzji użytkowników w celach rozrywkowych i kul-
turalnych, Świadczenie usług w  zakresie karaoke, Przedstawienia 
teatralne (produkcja), Organizowanie wystaw w  celach kultural-
nych, Organizowanie i  prowadzenie warsztatów w  celach eduka-
cyjnych .

(111) 352053 (220) 2021 06 09 (210) 530079
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 09
(732) CICHY NIKOLAUS EXPATIX, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EXPATIX
(510), (511) 35 Agencje informacji handlowej, Agencje reklamowe, 
Biura pośrednictwa pracy, Doradztwo w  dziedzinie strategii ko-
munikacyjnych w  reklamie, Doradztwo w  zakresie organizowania 
i  prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w  zakresie 
zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie zarządzania persone-
lem, Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych 
i  biznesowych, Handlowe informacje i  porady udzielane konsu-
mentom w wyborze towarów i usług, Negocjowanie umów bizne-
sowych dla osób trzecich, Obsługa administracyjna firm na zlece-
nie, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pomoc przy zarządzaniu 
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Pomoc w za-
rządzaniu działalnością gospodarczą, Promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, Reklama, Rekrutacja personelu, Rozwijanie koncepcji re-
klamowych, Tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, Usługi 
agencji importowo-eksportowych, Usługi doradztwa w  zakresie 
działalności gospodarczej, Usługi ekspertów w zakresie efektywno-
ści biznesowej, Usługi marketingowe, Usługi pośrednictwa w han-
dlu, Usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produk-
tów i usług dla innych przedsiębiorstw], 36 Agencje nieruchomości, 
Organizowanie wynajmu nieruchomości, Pobieranie czynszu, Po-
średnictwo w obrocie nieruchomościami, Udostępnianie informacji 
o  ubezpieczeniach, Usługi związane z  majątkiem nieruchomym, 
Wycena nieruchomości, Wynajem biur do  coworkingu, Wynajem 
mieszkań, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem zakwatero-
wania [mieszkania], Zarządzanie nieruchomościami, 39 Chroniony 
transport przedmiotów wartościowych, Eskortowanie podróżnych, 
Informacja o  transporcie, Logistyka transportu, Maklerstwo trans-
portowe, Organizacja wiz podróżnych, paszportów i dokumentów 
na podróż dla osób wyjeżdżających za granicę, Pilotowanie dronów 
cywilnych, Przenoszenie, przewóz bagaży, Przeprowadzki, Prze-
wożenie, Przewóz samochodami ciężarowymi, Rezerwacja miejsc 
na podróż, Rezerwacja transportu, Składowanie bagażu, Spedycja, 
Transport, Udzielanie wskazówek o trasie dojazdu do celów podró-
ży, Usługi kurierskie [wiadomości lub towary], Usługi transportu 
na  wycieczki ze  zwiedzaniem, Usługi w  zakresie organizowania 
transportu dla wycieczek, Wynajmowanie garaży, Wynajmowanie 
magazynów, Wynajmowanie miejsc parkingowych, Wypożyczanie 
kontenerów magazynowych .

(111) 352054 (220) 2021 10 22 (210) 535622
(151) 2022 03 10 (441) 2021 11 22
(732) KUCZYŃSKI WOJCIECH, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARTO

(540) 

(531) 27 .05 .01, 11 .01 .01, 11 .01 .03
(510), (511) 8 Noże, noże do krojenia mięsa, noże do obróbki skóry, 
noże do usuwania rybich łusek, noże myśliwskie, nożyki kuchenne, 
obieraczki do warzyw (narzędzia ręczne), przyrządy tnące (narzędzia 
ręczne), rozdrabniacze do warzyw, scyzoryki, sztućce, sztućce stoło-
we (noże, widelce, łyżki), sztylety, tasaki (ręczne), tłuczki (narzędzia 
ręczne), toporki, topory rzeźnicze, widelce do mięsa .

(111) 352055 (220) 2021 10 08 (210) 535017
(151) 2022 03 23 (441) 2021 12 06
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLIS Happy SOLA SEZAME WAFERS
(540) 

(591) biały, beżowy, brązowy, ciemnozielony, jasnoróżowy, 
fioletowy, różowy, pomarańczowy, szary, niebieski, złoty, żółty, 
zielony
(531) 02 .09 .01, 05 .03 .11, 05 .05 .20, 24 .09 .02, 08 .01 .19, 26 .04 .02, 
25 .01 .15, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 30 Słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe, 
ciastka .

(111) 352056 (220) 2021 10 13 (210) 535155
(151) 2022 03 03 (441) 2021 11 08
(732) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IGLESSY
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Pasty, Lotiony, Peelingi, Lakie-
ry do paznokci, Maseczki kosmetyczne, Pomadki do ust, Antyperspi-
ranty, Preparaty do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, 
Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust w aerozolu, Środki do pie-
lęgnacji zębów i jamy ustnej, Preparaty do czyszczenia protez zębo-
wych, Żele i paski wybielające zęby, Preparaty do pielęgnacji włosów, 
Szampony, Preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy, 
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty do depila-
cji, Produkty toaletowe i kosmetyczne, Środki do czyszczenia, pole-
rowania, szorowania i  ścierania, Środki stosowane w praniu, w tym 
środki wybielające, Olejki eteryczne, 5 Kosmetyki lecznicze, Produkty 
farmaceutyczne, Produkty lecznicze, Witaminy i  preparaty witami-
nowe, Suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Dodat-
ki witaminowe i  mineralne, Mineralne wody do  celów leczniczych, 
Preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające organizm, Suple-
menty diety do  celów leczniczych, Dietetyczne środki spożywcze 
do celów leczniczych, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, 
Preparaty ziołowe do  celów medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty 
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lecznicze, Produkty biobójcze, Produkty biologiczne do celów me-
dycznych lub weterynaryjnych, Produkty bakteriobójcze do  celów 
medycznych lub weterynaryjnych, Szczepionki, Surowice, Produkty 
krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne do celów medycznych 
lub weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skó-
ry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Płyny farmaceutyczne, Żywność dla 
niemowląt, Plastry, Materiały do  opatrunków gipsowych, Materiały 
opatrunkowe, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki odka-
żające, Produkty weterynaryjne, Produkty chemiczne przeznaczone 
dla nauk medycznych, Preparaty diagnostyczne do  celów medycz-
nych, Środki dezynfekcyjne, Środki farmaceutyczne przeciwcukrzy-
cowe, Preparaty przeciwcukrzycowe, Preparaty farmaceutyczne 
do leczenia cukrzycy, 10 Aparaty i instrumenty medyczne, Aparatura 
diagnostyczna do celów medycznych, Aparatura do analizy do celów 
medycznych, Butelki dla niemowląt, Aparatura i instrumenty chirur-
giczne, Przyrządy do  fizykoterapii, Przyborniki lekarskie, Artykuły 
ortopedyczne, Smoczki dziecięce, Bandaże do  celów leczniczych, 
Poduszki do  celów leczniczych, Strzykawki do  celów medycznych, 
Aparaty i  narzędzia weterynaryjne, Igły medyczne, Urządzenia 
do kontroli cukrzycy, Zestawy testów medycznych do kontroli diabe-
tyków do użytku domowego .

(111) 352057 (220) 2021 10 14 (210) 535230
(151) 2022 03 22 (441) 2021 12 06
(732) KAPUSTA PIOTR GRUPA MUMU, Smolice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mumu grill & pub
(540) 

(531) 03 .04 .01, 03 .04 .02, 03 .04 .24, 03 .04 .26, 27 .05 .01, 24 .17 .01, 
26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .15
(510), (511) 43 Usługi informacji, doradztwa i  rezerwacji w  zakresie 
dostarczania żywności i  napojów, Usługi zaopatrzenia w  żywność 
i napoje, Informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania posił-
ków .

(111) 352058 (220) 2021 10 15 (210) 535285
(151) 2022 03 23 (441) 2021 11 22
(732) ULTRA TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kuferek Smakołyków
(540) 

(591) biały, ciemnożółty, pomarańczowy, czerwony, niebieski, 
jasnobrązowy, brązowy, ciemnobrązowy
(531) 09 .01 .10, 10 .03 .16, 05 .07 .26, 26 .01 .01, 26 .01 .16, 27 .05 .01, 
29 .01 .15

(510), (511) 16 Opakowania na prezenty, pudełka prezentowe, papier 
do pakowania prezentów, 29 Dżemy, konfitury i przetwory owocowe, 
30 Herbaty, czekolada, wyroby cukiernicze i piekarnicze, miód, nie-
lecznicze syropy spożywcze .

(111) 352059 (220) 2021 10 16 (210) 535291
(151) 2022 02 23 (441) 2021 11 08
(732) PĘDZIWIATR MATEUSZ LIGHT UP POLSKA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIGHT UP
(540) 

(531) 26 .05 .18, 27 .05 .05, 27 .05 .09
(510), (511) 11 Lampy LED .

(111) 352060 (220) 2021 10 19 (210) 535399
(151) 2022 03 17 (441) 2021 11 22
(732) AVATAREL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A AVATAREL
(540) 

(591) jasnoróżowy, jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 27 .05 .21, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 42 Platforma jako usługa [PaaS], Platforma jako usługa 
[PaaS] obejmująca platformy oprogramowania do  transmisji obra-
zów, treści audiowizualnych, treści wideo i  wiadomości, Platforma 
jako usługa [PaaS] ułatwiająca dokonywanie zakupów przez Internet, 
Tworzenie platform internetowych, Oprogramowanie jako usługa 
[SaaS], Oprogramowanie jako usługa [SaaS] ułatwiające dokonywa-
nie zakupów przez Internet, Pisanie oprogramowania komputerowe-
go, Doradztwo komputerowe, Doradztwo w zakresie oprogramowa-
nia komputerowego, Usługi doradztwa informatycznego .

(111) 352061 (220) 2021 10 19 (210) 535423
(151) 2022 03 08 (441) 2021 11 22
(732) ŚWIDZIŃSKI DAMIAN SWIDZINSKI .PL SZKOLENIA I USŁUGI 
INFORMATYCZNE, Curyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BabyCalm
(510), (511) 9 Filmy animowane, Filmy rysunkowe animowane, 
Muzyczne nagrania dźwiękowe, Nagrania dźwiękowe, 28 Maty 
do zabawy z zabawkami dla niemowląt, Maty z zabawkami dla nie-
mowląt, Pluszowe zabawki z  przymocowanym kocykiem, Gry, 35 
Publikowanie materiałów i  tekstów reklamowych, Publikowanie 
tekstów reklamowych, Reklama, Reklama online za pośrednictwem 
sieci komputerowej, Reklama online za pośrednictwem komputero-
wej sieci komunikacyjnej, Reklama typu „płać za  kliknięcie”, Rekla-
ma korespondencyjna, Rozpowszechnianie reklam, Wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
Marketing cyfrowy, Marketing internetowy, Tworzenie reklamo-
wych i  sponsorowanych tekstów, Promocja sprzedaży, Promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, Administrowanie sprzedażą, Marketing 
handlowy [inny niż sprzedaż], Informacje na  temat sprzedaży pro-
duktów, Doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, Prezentowanie 
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produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Rozwijanie 
koncepcji reklamowych, 41 Edukacja językowa, Nauczanie języków, 
Nauczanie języków obcych, Produkcja edukacyjnych nagrań dźwię-
kowych i wideo, Produkcja filmów animowanych, Produkcja filmów, 
innych niż reklamowe, Produkcja nagrań dźwiękowych, Produkcja 
nagrań dźwiękowych i muzycznych, Produkcja nagrań dźwiękowych 
i/lub wideo, Produkcja obrazów animowanych, Produkcja piosenek 
do  filmów, Produkcja programów animowanych i  z  udziałem akto-
rów, Publikowanie materiałów multimedialnych online, Publikowa-
nie piosenek, Realizacja filmów animowanych, Reżyseria filmowa, 
inna niż reżyseria filmów reklamowych, Sporządzanie napisów [np . 
do filmów], Tworzenie filmów rysunkowych, Udostępnianie bajek dla 
dzieci przez telefon, Udostępnianie filmów online nie do pobrania, 
Udostępnianie multimedialnych programów rozrywkowych za  po-
średnictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewo-
dowych i online, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] 
w  Internecie, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie  do  ściągnięcia] 
z Internetu, Udostępnianie nagrań muzyki cyfrowej, nie do pobrania, 
z internetu, Udostępnianie publikacji elektronicznych online z dzie-
dziny muzyki, nie do pobrania, Udostępnianie publikacji elektronicz-
nych związanych z nauką języków, nie do pobrania, Udostępnianie 
treści audio online nie  do  pobrania, Zapewnianie rozrywki online, 
Udostępnianie rozrywki w  postaci klipów filmowych za  pomocą 
internetu, Usługi rozrywkowe dostarczane przez Internet, Produk-
cja szkoleniowych filmów wideo, Publikowanie tekstów i  obrazów, 
w  tym w  formie elektronicznej, innych niż do  celów reklamowych, 
Dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu trans-
misja wideo na  żądanie, Komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji elektronicznej .

(111) 352062 (220) 2021 10 20 (210) 535447
(151) 2022 03 15 (441) 2021 11 29
(732) THERMALEO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REDYK FEST SZCZAWNICA
(540) 

(531) 03 .04 .11, 03 .04 .12, 03 .04 .24, 26 .01 .21, 27 .05 .01
(510), (511) 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 Usługi promocji 
historii i  tradycji poszczególnych regionów Polski, usługi organizo-
wania giełd, aukcji i  wystaw w  celach reklamowych i  handlowych, 
organizowania pokazów i  wystaw towarów i/lub usług, organizo-
wania targów handlowych i reklamowych, usługi współpracy z pod-
miotami gospodarczymi w zakresie wytwarzania produktów regio-
nalnych, usługi oferowania do  sprzedaży różnych towarów, w  tym 
towarów określanych jako produkty lokalne, regionalne lub towa-
rów promujących określony region Polski, w sklepach detalicznych, 
hurtowniach, na targach, w drodze sprzedaży wysyłkowej, w drodze 
sprzedaży katalogowej, w drodze sprzedaży z użyciem środków tele-
komunikacyjnych i informatycznych, także poprzez sieć komputero-
wą, 41 Usługi rozrywki, Działalność kulturalna, Usługi organizowania 
i prowadzenia festiwali o charakterze edukacyjnym z zakresu histo-
rii i  tradycji poszczególnych regionów Polski, Usługi organizowania 
i prowadzenia festiwali o charakterze rekreacyjnym i rozrywkowym 
z  zakresu historii i  tradycji poszczególnych regionów Polski, Usługi 
organizowania i prowadzenia spotkań, seminariów, konferencji, sym-
pozjów o  charakterze edukacyjnym z  zakresu historii i  tradycji po-
szczególnych regionów Polski, Usługi organizowania i prowadzenia 
widowisk historycznych w plenerze, Usługi organizowania i prowa-
dzenia festiwali etnicznych .

(111) 352063 (220) 2021 10 25 (210) 535614
(151) 2022 03 10 (441) 2021 11 22

(732) CZAJKOWSKA-ŚLIWA KATARZYNA, Staniątki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CA CZAJKOWSKA
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 26 .03 .05
(510), (511) 14 Biżuteria, Biżuteria będąca wyrobami z kamieni szla-
chetnych, Biżuteria będąca wyrobami z metali szlachetnych, Biżute-
ria damska, Biżuteria dla dzieci, Biżuteria na ciało, Biżuteria i wyroby 
jubilerskie, Biżuteria fantazyjna, Amulety będące biżuterią, Amulety 
[biżuteria], Biżuteria diamentowa, Biżuteria emaliowana, Biżuteria 
szlachetna, Biżuteria wykonana z hodowlanych pereł, Biżuteria wy-
konana z  kamieni półszlachetnych, Biżuteria wykonana z  kamieni 
szlachetnych, Biżuteria wykonana z  metali szlachetnych, Biżuteria 
wykonana z metali półszlachetnych, Biżuteria wytworzona z metali 
szlachetnych, Biżuteria z  diamentami, Biżuteria z  kamieniami szla-
chetnymi, Biżuteria z metali szlachetnych, Biżuteria ze złota, Branso-
letki [biżuteria], Biżuteria osobista, Biżuteria platerowana metalami 
szlachetnymi, Biżuteria platynowa, Biżuteria wykonana z  platero-
wanych metali szlachetnych, Biżuteria z  emalii cloisonné, Biżuteria 
z  emalii komórkowej, Biżuteria ze  srebra wysokiej próby, Biżuteria 
ze szkła sztrasowego [sztuczna biżuteria], Biżuteria ze złotem, Bran-
soletki identyfikacyjne [biżuteria], Broszki [biżuteria], Broszki ozdob-
ne [biżuteria], Kamee [biżuteria], Krucyfiksy z  metali szlachetnych, 
inne niż biżuteria, Krzyżyki [biżuteria], Łańcuszki [biżuteria], Medalio-
ny [biżuteria], Naszyjniki [biżuteria], Ozdoby [biżuteria], Perły [biżu-
teria], Pierścionki [biżuteria], Pierścionki [biżuteria] z metali szlachet-
nych, Syntetyczne kamienie [biżuteria], Szkło sztrasowe [sztuczna 
biżuteria] (biżuteria z-), Wisiorki z bursztynu będące biżuterią, Wpinki 
do klapy [biżuteria], Wpinki do klapy z metali szlachetnych [biżute-
ria], Wyroby jubilerskie [biżuteria], Zawieszki [biżuteria], Zawieszki 
do bransoletek [biżuteria] z metali pospolitych, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z biżuterią .

(111) 352064 (220) 2021 10 26 (210) 535686
(151) 2022 03 15 (441) 2021 11 29
(732) PIOTROWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) STABILL PASJA
(510), (511) 2 Powłoki z  tworzyw sztucznych [farby] do  celów bu-
dowlanych, Powłoki plastikowe [farby] do użytku w budownictwie, 
Powłoki ochronne w postaci farb do celów budowlanych, Materiały 
w  postaci powłok do  celów budowlanych [farby], Farby gruntowe, 
Mieszanki gruntujące, Powłoki gruntowe, Powłoki gruntowe [farby 
i oleje], Preparaty gruntujące z tworzyw sztucznych, w postaci farby, 
Rozcieńczalniki do powłok gruntowych, Środki gruntujące w postaci 
farb, Uszczelniające podkłady gruntowe, Barwniki stosowane w pro-
dukcji farb, Farby akrylowe na bazie wody do użytku w malowaniu 
domów, Farby do powlekania ścian, Farby do użytku jako elastycz-
ne powłoki fasad, Lakiery w  postaci farb, Materiały do  konserwacji 
budynków [farby], Mieszanki farb, Powłoki ochronne w postaci farb, 
Preparaty w  postaci farby, Rozcieńczalniki do  farb, Rozcieńczalniki 
do lakierów i innych farb, Farby lateksowe, Farby antyrefleksyjne .

(111) 352065 (220) 2021 10 26 (210) 535687
(151) 2022 03 15 (441) 2021 11 29
(732) PIOTROWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PASJA
(510), (511) 2 Powłoki z  tworzyw sztucznych [farby] do  celów bu-
dowlanych, Powłoki plastikowe [farby] do użytku w budownictwie, 
Powłoki ochronne w postaci farb do celów budowlanych, Materiały 
w  postaci powłok do  celów budowlanych [farby], Farby gruntowe, 
Mieszanki gruntujące, Powłoki gruntowe, Powłoki gruntowe [farby 
i oleje], Preparaty gruntujące z tworzyw sztucznych, w postaci farby, 
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Rozcieńczalniki do powłok gruntowych, Środki gruntujące w postaci 
farb, Uszczelniające podkłady gruntowe, Barwniki stosowane w pro-
dukcji farb, Farby akrylowe na bazie wody do użytku w malowaniu 
domów, Farby do powlekania ścian, Farby do użytku jako elastycz-
ne powłoki fasad, Lakiery w  postaci farb, Materiały do  konserwacji 
budynków [farby], Mieszanki farb, Powłoki ochronne w postaci farb, 
Preparaty w  postaci farby, Rozcieńczalniki do  farb, Rozcieńczalniki 
do lakierów i innych farb, Farby lateksowe, Farby antyrefleksyjne .

(111) 352066 (220) 2021 10 27 (210) 535746
(151) 2022 03 08 (441) 2021 11 22
(732) ŚWITAŁA KAROL, Gniewkowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JEMSUSHI
(540) 

(591) czarny, biały, żółty
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .16, 26 .13 .01
(510), (511) 43 Restauracje, Usługi w  zakresie zaopatrzenia w  żyw-
ność, Obsługa gastronomiczna z  własnym zapleczem, produktami 
i transportem (catering), Usługi restauracji sprzedających sushi .

(111) 352067 (220) 2021 11 03 (210) 535983
(151) 2022 03 15 (441) 2021 11 29
(732) ONE CORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEWCAR
(540) 

(531) 26 .04 .05, 26 .04 .16, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .24, 
26 .11 .03, 26 .11 .05, 26 .11 .07, 26 .11 .08
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z szampona-
mi do  mycia samochodów, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z szamponami do mycia samochodów, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze środkami zapachowymi do samochodów, Usługi sprze-
daży hurtowej w  związku ze  środkami zapachowymi do  samocho-
dów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z gąbkami czyszczący-
mi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z gąbkami czyszczącymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z  ręcznikami, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z ręcznikami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z butelkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z butel-
kami .

(111) 352068 (220) 2021 11 03 (210) 535986
(151) 2022 03 15 (441) 2021 11 29
(732) PATYNA DARIUSZ, Lubliniec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PANI NUTKA

(540) 

(531) 02 .03 .16, 02 .03 .26, 26 .01 .02, 26 .01 .14, 26 .01 .18, 27 .05 .01, 
27 .05 .02, 27 .05 .05
(510), (511) 41 Nauka gry na  gitarze, Nauka gry na  pianinie, Nauka 
tańca, Nauka śpiewu, Nauka muzyki, Nauka indywidualna .

(111) 352069 (220) 2021 10 13 (210) 535184
(151) 2022 03 17 (441) 2021 11 29
(732) SZUBA BARTOSZ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRIME
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .17, 29 .01 .12
(510), (511) 25 Odzież, 38 Transmisja gal sportowych za  pośrednic-
twem telewizji i Internetu, 41 Organizowanie gal sportowych .

(111) 352070 (220) 2021 10 13 (210) 535185
(151) 2022 03 17 (441) 2021 11 29
(732) SZUBA BARTOSZ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRIME SHOW MMA
(540) 

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .10, 27 .05 .17, 27 .05 .24, 29 .01 .13
(510), (511) 25 Odzież, 38 Transmisja gal sportowych za  pośrednic-
twem telewizji i Internetu, 41 Organizowanie gal sportowych .

(111) 352071 (220) 2021 10 19 (210) 535386
(151) 2022 03 22 (441) 2021 12 06
(732) BROWAR RYBNIK SPÓŁKA AKCYJNA, Rybnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ruda AIPA
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 21 Butelki do  picia, Dopasowane wkładki do  wiaderek 
do  lodu, Kieliszki, Kubki papierowe, Kubki plastikowe, Kubki porce-
lanowe, Kufle, Kufle do piwa o pojemności pinta, Kufle na piwo, Kufle 
wykonane z cyny, Kufle porcelanowe, Naczynia szklane do napojów, 
Nalewaki do butelek, Neoprenowe pokrowce na butelki, z suwakiem, 
Nieelektryczne otwieracze do butelek, Otwieracze do butelek (elek-
tryczne i nieelektryczne), Otwieracze do butelek [ręczne], Podstawki 
pod butelki [stojaki], Szklanki bez uchwytów, Szklanki do picia piwa 
typu pilzner, Szklanki do  piwa, Urządzenia do  schładzania butelek, 
32 Brzeczka piwna, Brzeczka słodowa, Czarne piwo [piwo ze słodu 
palonego], Drinki na bazie piwa, Indyjskie piwa jasne ale (IPA), Kwas 
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chlebowy [napoje bezalkoholowe], Mineralizowane piwa, Napoje 
bezalkoholowe o smaku piwa, Napoje na bazie piwa, Piwa o małej za-
wartości alkoholu, Piwa smakowe, Piwo, Piwo bezalkoholowe, Piwo 
jasne typu ale, Piwo pełne jasne, Piwo lager, Piwo pszeniczne, Piwo 
rzemieślnicze, Piwo słodowe, Piwo i produkty piwowarskie, Piwo He-
feweizen, Piwo AIPA, Barley Wine [piwo], Piwo typu saison, Piwo Pils, 
Piwo o smaku kawy, Piwo typu koźlak, Porter [rodzaj mocnego, ciem-
nego piwa], Shandy [napój składający się z piwa i lemoniady], Stout 
[rodzaj mocnego, ciemnego piwa], Woda gazowana, Woda niegazo-
wana, Woda mineralna, Woda źródlana, Wody smakowe .

(111) 352072 (220) 2021 10 19 (210) 535415
(151) 2022 03 09 (441) 2021 11 22
(732) LITWIN ANNA AGNIESZKA, Warka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bluehaskap
(540) 

(591) ciemnoniebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .04
(510), (511) 29 Konserwowane, suszone, liofilizowane i  gotowane 
owoce i warzywa, mrożone owoce i warzywa, przetwory owocowe, 
warzywne, owocowo-warzywne lub mięsno-warzywne, marynaty 
warzywne, chipsy na bazie warzyw, chipsy owocowe, kompoty, pa-
sty owocowe i warzywne, gotowe dania warzywne, gotowe produk-
ty z warzyw, liofilizowane dania warzywne, kapusta kwaszona, ogór-
ki kiszone, galaretki, dżemy, konfitury, 31 Świeże owoce i warzywa, 
nasiona, ziarna, nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze i leśne, 
produkty rolne i leśne, 32 Napoje owocowe i soki owocowe, napoje 
i soki warzywne oraz owocowo-warzywne, syropy i  inne preparaty 
do produkcji napojów, wyciągi i esencje owocowe, warzywne, zioło-
we, owocowo-ziołowe i herbaciane, w tym z herbat ziołowych, zioło-
wo-owocowych i owocowo-ziołowych oraz inne preparaty do pro-
dukcji napojów, w tym preparaty w proszku i granulowane, napoje 
instant zawarte w tej klasie, 35 Doradztwo w zakresie organizowania 
i  prowadzenia działalności gospodarczej, pośrednictwo w  zawiera-
niu transakcji handlowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich, zarządzanie w zakre-
sie zamówień handlowych .

(111) 352073 (220) 2021 10 29 (210) 535872
(151) 2022 03 08 (441) 2021 11 22
(732) KT & G Corporation, Daejeon (KR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CARNIVAL Blue
(540) 

(591) biały, niebieski, srebrny
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 25 .01 .25, 26 .13 .25
(510), (511) 34 Tytoń, Papierosy, Cygara, Tabaka, Bibułka papieroso-
wa, Fajki tytoniowe, Filtry do papierosów, Etui na papierosy (nie z me-
talu szlachetnego), Woreczki na  tytoń, Zapalniczki (nie  z  metalu 
szlachetnego), Zapałki, Środki do czyszczenia fajek, Popielniczki dla 
palaczy (nie z metalu szlachetnego), Obcinarki do cygar .

(111) 352074 (220) 2021 10 29 (210) 535876
(151) 2022 03 08 (441) 2021 11 22
(732) KT & G Corporation, Daejeon (KR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CARNIVAL Red

(540) 

(591) czerwony, biały, srebrny
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 25 .01 .25, 26 .13 .25
(510), (511) 34 Tytoń, Papierosy, Cygara, Tabaka, Bibułka papieroso-
wa, Fajki tytoniowe, Filtry do papierosów, Etui na papierosy (nie z me-
talu szlachetnego), Woreczki na  tytoń, Zapalniczki (nie  z  metalu 
szlachetnego), Zapałki, Środki do czyszczenia fajek, Popielniczki dla 
palaczy (nie z metalu szlachetnego), Obcinarki do cygar .

(111) 352075 (220) 2021 10 29 (210) 535838
(151) 2022 03 22 (441) 2021 12 06
(732) KT & G CORPORATION, Daejeon (KR)
(540) (znak słowny)
(540) BOHEM BLUE
(510), (511) 34 Tytoń, Papierosy, Cygara, Tabaka, Bibułka papieroso-
wa, Fajki tytoniowe, Filtry do papierosów, Etui na papierosy (nie z me-
talu szlachetnego), Woreczki na  tytoń, Zapalniczki (nie  z  metalu 
szlachetnego), Zapałki, Przybory do  czyszczenia fajek, Popielniczki 
(nie z metalu szlachetnego) dla palaczy, Obcinarki do cygar .

(111) 352076 (220) 2021 10 29 (210) 535842
(151) 2022 03 22 (441) 2021 12 06
(732) KT & G Corporation, Daejeon (KR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) timeless TIME NAVY
(540) 

(591) biały, niebieski, granatowy, fioletowy
(531) 26 .13 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 34 Tytoń, Papierosy, Cygara, Tabaka, Bibułka papieroso-
wa, Fajki tytoniowe, Filtry do papierosów, Etui na papierosy (nie z me-
talu szlachetnego), Woreczki na  tytoń, Zapalniczki (nie  z  metalu 
szlachetnego), Zapałki, Przybory do  czyszczenia fajek, Popielniczki 
(nie z metalu szlachetnego) dla palaczy, Obcinarki do cygar .

(111) 352077 (220) 2021 10 29 (210) 535844
(151) 2022 03 22 (441) 2021 12 06
(732) KT & G Corporation, Daejeon (KR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) timeless TIME BLUE
(540) 

(591) biały, granatowy, niebieski, fioletowy
(531) 26 .13 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 34 Tytoń, Papierosy, Cygara, Tabaka, Bibułka papieroso-
wa, Fajki tytoniowe, Filtry do papierosów, Etui na papierosy (nie z me-
talu szlachetnego), Woreczki na  tytoń, Zapalniczki (nie  z  metalu 
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szlachetnego), Zapałki, Przybory do  czyszczenia fajek, Popielniczki 
(nie z metalu szlachetnego) dla palaczy, Obcinarki do cygar .

(111) 352078 (220) 2021 10 29 (210) 535845
(151) 2022 03 22 (441) 2021 12 06
(732) KT & G Corporation, Daejeon (KR)
(540) (znak słowny)
(540) BOHEM IVORY
(510), (511) 34 Tytoń, Papierosy, Cygara, Tabaka, Bibułka papieroso-
wa, Fajki tytoniowe, Filtry do papierosów, Etui na papierosy (nie z me-
talu szlachetnego), Woreczki na  tytoń, Zapalniczki (nie  z  metalu 
szlachetnego), Zapałki, Przybory do  czyszczenia fajek, Popielniczki 
(nie z metalu szlachetnego) dla palaczy, Obcinarki do cygar .

(111) 352079 (220) 2021 10 29 (210) 535885
(151) 2022 03 30 (441) 2021 11 29
(732) LABORATORIUM PANI DOMU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LABORATORIUM Pani Domu
(540) 

(591) zielony, biały
(531) 26 .04 .19, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 3 Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Środki toaleto-
we, Preparaty toaletowe .

(111) 352080 (220) 2021 10 29 (210) 535886
(151) 2022 03 30 (441) 2021 11 29
(732) LABORATORIUM PANI DOMU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LPD
(510), (511) 3 Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Środki toaleto-
we, Preparaty toaletowe .

(111) 352081 (220) 2021 10 29 (210) 535889
(151) 2022 03 30 (441) 2021 11 29
(732) LABORATORIUM PANI DOMU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Laboratorium Pani Domu
(510), (511) 3 Środki toaletowe, Preparaty toaletowe, Preparaty 
do czyszczenia i odświeżania .

(111) 352082 (220) 2021 10 29 (210) 535849
(151) 2022 03 18 (441) 2021 11 29
(732) KT & G Corporation, Daejeon (KR)
(540) (znak słowny)
(540) TIME RED
(510), (511) 34 Tytoń, Papierosy, Cygara, Tabaka, Bibułka papierosowa, 
Fajki tytoniowe, Filtry do papierosów, Etui na papierosy (nie z metalu 
szlachetnego), Woreczki na tytoń, Zapalniczki (nie z metalu szlachet-
nego), Zapałki, Środki do czyszczenia fajek, Popielniczki (nie z metalu 
szlachetnego) dla palaczy, Obcinarki do cygar .

(111) 352083 (220) 2021 10 29 (210) 535847
(151) 2022 03 18 (441) 2021 11 29
(732) KT & G Corporation, Daejeon (KR)
(540) (znak słowny)
(540) TIME NAVY
(510), (511) 34 Tytoń, Papierosy, Cygara, Tabaka, Bibułka papierosowa, 
Fajki tytoniowe, Filtry do papierosów, Etui na papierosy (nie z metalu 
szlachetnego), Woreczki na tytoń, Zapalniczki (nie z metalu szlachet-
nego), Zapałki, Środki do czyszczenia fajek, Popielniczki (nie z metalu 
szlachetnego) dla palaczy, Obcinarki do cygar .

(111) 352084 (220) 2021 10 12 (210) 535106
(151) 2022 02 28 (441) 2021 11 15
(732) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LOKOCOMFORT
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Pasty, Lotiony, Peelingi, La-
kiery do  paznokci, Maseczki kosmetyczne, Pomadki do  ust, Anty-
perspiranty, Preparaty do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do odchu-
dzania, Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust w aerozolu, Środki 
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, Preparaty do czyszczenia protez 
zębowych, Żele i  paski wybielające zęby, Preparaty do  pielęgnacji 
włosów, Szampony, Preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, 
Perfumy, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty 
do depilacji, Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ście-
rania, Środki stosowane w praniu, w tym środki wybielające, Olejki 
eteryczne, 5 Kosmetyki lecznicze, Produkty farmaceutyczne, Produk-
ty lecznicze, Witaminy i  preparaty witaminowe, Suplementy diety 
sporządzone głównie z minerałów, Dodatki witaminowe i mineralne, 
Mineralne wody do celów leczniczych, Preparaty wspomagające le-
czenie i wzmacniające organizm, Suplementy diety do celów leczni-
czych, Dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, Substan-
cje dietetyczne do  celów leczniczych, Preparaty ziołowe do  celów 
medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty lecznicze, Produkty biobójcze, 
Produkty biologiczne do  celów medycznych lub weterynaryjnych, 
Produkty bakteriobójcze do  celów medycznych lub weterynaryj-
nych, Szczepionki, Surowice, Produkty krwiopochodne, Produkty 
biotechnologiczne do  celów medycznych lub weterynaryjnych, 
Preparaty farmaceutyczne do  pielęgnacji skóry, Preparaty przeciw-
trądzikowe, Płyny farmaceutyczne, Żywność dla niemowląt, Plastry, 
Materiały do opatrunków gipsowych, Materiały opatrunkowe, Środki 
sanitarne do celów medycznych, Środki odkażające, Produkty wete-
rynaryjne, Produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, 
Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Środki dezynfekcyj-
ne, 10 Aparaty i  instrumenty medyczne, Aparatura diagnostyczna 
do celów medycznych, Aparatura do analizy do celów medycznych, 
Butelki dla niemowląt, Aparatura i  instrumenty chirurgiczne, Przy-
rządy do fizykoterapii, Przyborniki lekarskie, Artykuły ortopedyczne, 
Smoczki dziecięce, Bandaże do  celów leczniczych, Poduszki do  ce-
lów leczniczych, Strzykawki do celów medycznych, Aparaty i narzę-
dzia weterynaryjne .

(111) 352085 (220) 2021 10 15 (210) 535280
(151) 2022 03 16 (441) 2021 11 29
(732) ULTRA TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SAMOWAR
(540) 

(591) biały, ciemnozielony, jasnozielony
(531) 05 .03 .11, 05 .03 .15, 11 .03 .04, 26 .01 .01, 26 .01 .11, 26 .01 .16, 
26 .04 .04, 26 .11 .01, 26 .11 .12, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 29 Jadalne kwiaty suszone, mieszanki suszonych owo-
ców, suszone owoce, przetworzone owoce, 30 Herbaty, mieszanki 
herbat, 31 Świeże jadalne kwiaty .

(111) 352086 (220) 2021 10 20 (210) 535500
(151) 2022 03 16 (441) 2021 11 22
(732) DZIUBONOS MARIOLA BROWAR MARKOWY, Hajnówka (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) KORNIK
(510), (511) 32 Piwo pełne jasne, Piwo i produkty piwowarskie, Piwo 
rzemieślnicze, Piwo pszeniczne, Piwo słodowe, Piwo bezalkoholowe, 
Piwo, Barley Wine [piwo], Piwo typu saison, Piwo typu koźlak, Piwo 
o smaku kawy, Piwo jasne typu ale, Czarne piwo [piwo ze słodu palo-
nego], Korzenne piwa, Piwa smakowe, Mineralizowane piwa, Imitacja 
piwa, Brzeczka piwna, Ale [rodzaj piwa angielskiego], Drinki na bazie 
piwa, Napoje na bazie piwa, Piwa o małej zawartości alkoholu, Stout 
[rodzaj mocnego, ciemnego piwa], Ekstrakty chmielu do  produkcji 
piwa, Porter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], Napoje bezalkoho-
lowe o smaku piwa, Indyjskie piwa jasne ale (IPA), Chmiel (Wyciąg z-) 
do wytwarzania piwa, Shandy [napój składający się z piwa i lemonia-
dy], Ekstrakty chmielowe do sporządzania napojów .

(111) 352087 (220) 2021 10 21 (210) 535491
(151) 2022 03 30 (441) 2021 12 13
(732) LIBET SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Otto
(510), (511) 19 Palisady betonowe, Krawężniki i  obrzeża betonowe, 
Elementy betonowe murów oporowych, Wszystkie wymienione ar-
tykuły jako barwione w masie i w kolorze naturalnego betonu .

(111) 352088 (220) 2021 10 21 (210) 535493
(151) 2022 03 30 (441) 2021 12 13
(732) LIBET SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Masto
(510), (511) 19 Barwione w  masie murki do  wykańczania obszarów 
brukowanych wokół posesji .

(111) 352089 (220) 2021 10 08 (210) 535003
(151) 2022 03 22 (441) 2021 12 06
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLIS HAPPY WAFERS minis WANILIA Wafle z  kremem 
waniliowym DOMOWE SPECJAŁY
(540) 

(591) biały, brązowy, ciemnoniebieski, ciemnoróżowy, beżowy, 
fioletowy, niebieski, pomarańczowy, różowy, żółty, złoty
(531) 02 .09 .01, 24 .09 .02, 08 .01 .11, 26 .01 .02, 25 .01 .15, 25 .05 .01, 
27 .05 .01, 11 .03 .04, 29 .01 .15
(510), (511) 30 Słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe, 
ciastka .

(111) 352090 (220) 2021 10 20 (210) 535502
(151) 2022 03 16 (441) 2021 11 22
(732) DZIUBONOS MARIOLA BROWAR MARKOWY, Hajnówka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR MARKOWY KRÓL PUSZCZY

(540) 

(591) biały, ciemnoszary, ciemnozielony, czarny, jasnoszary, szary
(531) 05 .11 .15, 06 .19 .05, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 32 Piwo pełne jasne, Piwo i  produkty piwowarskie, Piwo 
rzemieślnicze, Piwo pszeniczne, Piwo słodowe, Piwo bezalkoholowe, 
Piwo, Barley Wine [piwo], Piwo typu saison, Piwo typu koźlak, Piwo 
o smaku kawy, Piwo jasne typu ale, Czarne piwo [piwo ze słodu palo-
nego], Korzenne piwa, Piwa smakowe, Mineralizowane piwa, Brzeczka 
piwna, Ale [rodzaj piwa angielskiego], Drinki na  bazie piwa, Napoje 
na bazie piwa, Piwa o małej zawartości alkoholu, Stout [rodzaj mocne-
go, ciemnego piwa], Ekstrakty chmielu do produkcji piwa, Porter [ro-
dzaj mocnego, ciemnego piwa], Indyjskie piwa jasne ale (IPA), Chmiel 
(Wyciąg z-) do wytwarzania piwa, Shandy [napój składający się z piwa 
i lemoniady], Ekstrakty chmielowe do sporządzania napojów .

(111) 352091 (220) 2021 10 25 (210) 535691
(151) 2022 03 15 (441) 2021 11 29
(732) CAŁKO KAROLINA, Legnica (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 26 .01 .01, 26 .01 .10, 26 .03 .23, 29 .01 .12
(510), (511) 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 Sprzedaż detalicz-
na i hurtowa oraz sprzedaż za pośrednictwem środków komunika-
cji elektronicznej a  także przez strony internetowe towarów branż: 
odzieżowa, w tym również obuwie i nakrycia głowy .

(111) 352092 (220) 2021 10 25 (210) 535692
(151) 2022 03 01 (441) 2021 11 15
(732) VOGA ITALIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kid’s by Voga Italia VI
(540) 

(591) ciemnobrązowy, biały, jasnożółty
(531) 24 .01 .15, 27 .05 .01, 29 .01 .13
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(510), (511) 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, nakrycia wierzchnie 
przeznaczone dla dzieci .

(111) 352093 (220) 2021 10 25 (210) 535693
(151) 2022 03 15 (441) 2021 11 29
(732) CAŁKO KAROLINA, Legnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALPHA
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 26 .01 .01, 26 .03 .23, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 Sprzedaż detalicz-
na i hurtowa oraz sprzedaż za pośrednictwem środków komunika-
cji elektronicznej a  także przez strony internetowe towarów branż: 
odzieżowa, w tym również obuwie i nakrycia głowy .

(111) 352094 (220) 2021 08 20 (210) 535701
(151) 2022 03 08 (441) 2021 11 22
(732) MARCOS BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) marcos
(540) 

(591) granatowy, biały, złoty, niebieski, zielony, czerwony
(531) 26 .04 .03, 26 .04 .09, 27 .05 .05, 29 .01 .15
(510), (511) 42 Doradztwo w zakresie oprogramowania komputero-
wego, Opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji opro-
gramowania, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Projektowanie 
oprogramowania komputerowego, Projektowanie systemów kom-
puterowych .

(111) 352095 (220) 2021 10 26 (210) 535721
(151) 2022 03 22 (441) 2021 12 06
(732) PANGTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEW COLLECTION PEAK&BEAN
(540) 

(591) granatowy, biały, niebieski, pomarańczowy, różowy
(531) 29 .01 .14, 27 .05 .01, 27 .05 .08, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .11, 
27 .05 .24, 24 .17 .01, 26 .04 .01, 26 .04 .02, 26 .04 .08, 26 .04 .12, 26 .04 .16, 
26 .04 .18, 26 .04 .22, 26 .11 .03, 26 .11 .06, 26 .11 .09, 26 .11 .10
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Skarpetki, Bielizna męska .

(111) 352096 (220) 2021 10 26 (210) 535736
(151) 2022 03 08 (441) 2021 11 22
(732) ŻYTKOWICZ IWONA ZARZĄDCA SUKCESYJNY 
PRZEDSIĘBIORSTWA W SPADKU ŻEMP PIOTR ŻYTKOWICZ 
W SPADKU, Piwniczna-Zdrój (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) exclusive doors

(540) 

(591) ciemnoszary
(531) 29 .01 .06, 27 .05 .01, 26 .04 .04, 26 .04 .05
(510), (511) 6 Metale nieszlachetne i ich stopy, rudy, Materiały meta-
lowe do celów budowlanych, Przenośne metalowe konstrukcje bu-
dowlane, Przewody nieelektryczne i druty z metali nieszlachetnych, 
Drobne wyroby metalowe, Pojemniki metalowe do przechowywania 
lub transportu, Kasy pancerne, 19 Materiały, niemetalowe, do użytku 
w budownictwie, Rury sztywne, niemetalowe, do użytku w budow-
nictwie, Asfalt, smoła i bitumy, Budynki przenośne, niemetalowe, Po-
mniki niemetalowe .

(111) 352097 (220) 2021 10 26 (210) 535740
(151) 2022 03 08 (441) 2021 11 22
(732) ABSOLUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOKIDZ!
(540) 

(531) 27 .05 .01, 24 .17 .04, 01 .01 .02, 01 .01 .15
(510), (511) 35 Usługi franczyzowe związane z  pomocą w  zakresie 
marketingu, Pomoc w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu 
franczyzowego, Usługi reklamowe w  zakresie działalności gospo-
darczej dotyczące franchisingu, Usługi doradcze w  zakresie rekla-
my dla franczyzobiorców, Pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw 
w  ramach franchisingu, Pomoc w  zarządzaniu przedsiębiorstwami 
zarządzanymi na  zasadach franchisingu, Wsparcie w  dziedzinie za-
rządzania biznesowego w  zakresie franchisingu, Pomoc w  zarzą-
dzaniu biznesowym w  ramach kontraktu franczyzowego, Usługi 
franczyzowe związane z  pomocą dla firm, Wsparcie w  dziedzinie 
zarządzania przedsiębiorstwami działającymi w  oparciu o  franczy-
zę, Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc 
w  prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych 
lub w zarządzaniu nimi, Administrowanie działalnością gospodarczą 
w  zakresie franchisingu, Doradztwo w  zakresie działalności gospo-
darczej dotyczące franchisingu, Usługi doradcze w zarządzaniu w za-
kresie franchisingu, Porady odnośnie prowadzenia firm w  ramach 
franchisingu, 41 Udostępnianie obiektów i  sprzętu do  zabaw dla 
dzieci, Usługi rozrywkowe świadczone dla dzieci, Usługi rezerwacji 
biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia rozrywkowe, Usługi w za-
kresie gier do celów rozrywkowych, Usługi agencji sprzedaży biletów 
na imprezy rozrywkowe, Usługi rozrywkowe związane z konkursami, 
Świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci, Usługi informacyjne 
związane z rozrywką, Usługi w zakresie organizacji rozrywki, Usługi 
doradcze w  zakresie rozrywki, Usługi rozrywkowe na  żywo, Usługi 
w  zakresie rozrywki, Usługi wesołych miasteczek, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu na potrzeby tematycznych parków rozrywki, We-
sołe miasteczka, Udostępnianie obiektów i  sprzętu w  parkach roz-
rywki, Usługi rozrywkowe w  postaci pokazów w  parkach rozrywki, 
Usługi w zakresie parków rozrywki i parków tematycznych, Produkcja 
występów w parkach rozrywki, Usługi parków rozrywki, Prowadzenie 
parków rozrywki, Rozrywka w postaci przejażdżek w parkach rozryw-
ki, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 
Udostępnianie obiektów i  sprzętu do  celów rozrywkowych, Usługi 
parków rekreacyjnych, Usługi w zakresie rekreacji, Usługi placów za-
baw, Usługi rozrywkowe dla dzieci, Organizacja i  przeprowadzanie 
aktywności rozrywkowych, Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [roz-
rywka, edukacja], Organizacja przyjęć, Organizacja gier, Organizacja 
zajęć, Centra rozrywki, Parki i miasteczka rozrywki i tematyczne, zoo 
i  muzea, Usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, Udostępnianie 
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obiektów i sprzętu rozrywkowego, Organizowanie imprez w celach 
rozrywkowych, Świadczenie usług w zakresie parków tematycznych .

(111) 352098 (220) 2021 10 26 (210) 535747
(151) 2022 03 08 (441) 2021 11 22
(732) SAWCZUK MILENA PSIA MATKA, Kołobrzeg (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PSIA MATKA
(540) 

(531) 03 .01 .08, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 26 .11 .01
(510), (511) 12 Ukształtowane maty do pojazdów, Ukształtowane maty 
na siedzenia wykonane z koralików do użytku w pojazdach, Pokrowce 
na siedzenia samochodów, Dopasowane pokrowce na pojazdy, Dopa-
sowane pokrowce na pojazdy, Pokrowce na siedzenia pojazdów, Czę-
ściowo dopasowane pokrowce do pojazdów, Dopasowane ochronne 
pokrowce do  pojazdów, Ukształtowane ochronne pokrowce do  po-
jazdów, Pojazdy do transportu zwierząt, Wózki spacerowe dla zwierząt 
domowych, Transportery dla zwierząt przystosowane do  rowerów, 
Podstawki jako siedziska podwyższające dla zwierząt domowych 
do samochodów, Kontenery do transportu zwierząt w postaci nadwozi 
pojazdów, Siedzenia bezpieczeństwa dla zwierząt domowych do użyt-
ku w  pojazdach, Osłony zabezpieczające dla psów do  użytku w  po-
jazdach, Pokrowce ochronne do  samochodów otwartych, Ochronne 
okładziny do wnęk w tapicerce w pojazdach, 35 Usługi sprzedaży de-
talicznej i hurtowej w zakresie następujących towarów: płyny dla psów, 
maszynki do strzyżenia psów, gwizdki do przywoływania psów, książki, 
smycze dla psów, okrycia dla psów, obroże dla psów, odzież dla psów, 
parki jako okrycia dla psów, ochraniacze dla psów przeciw zaznaczaniu 
terenu, gryzaki ze skóry surowej dla psów, plecaki, małe plecaki, toreb-
ki-worki, koszyki dla psów, posłania dla psów, budy dla psów, budy dla 
psów [psie budy], klapki w ścianach lub drzwiach do wchodzenia dla 
psów i kotów, nie z metalu lub kamienia, posłania dla zwierząt, posłania 
dla zwierząt domowych, poduszki dla zwierząt domowych, budki dla 
zwierząt domowych, budy dla zwierząt domowych, skrzynki lęgowe 
dla zwierząt, klatki dla zwierząt domowych, meble dla zwierząt domo-
wych, skrzynki lęgowe dla zwierząt domowych, przenośne posłania 
dla zwierząt domowych, nadmuchiwane posłania dla zwierząt do-
mowych, domki do zabawy dla zwierząt domowych, transportery dla 
zwierząt w formie pudeł, poduszki do wyściełania klatek dla zwierząt 
domowych, tabliczki identyfikacyjne z tworzyw sztucznych dla zwie-
rząt, kosze do spania, niemetalowe, dla zwierząt domowych, tabliczki 
identyfikacyjne dla zwierząt, nie z metalu, stoły do pielęgnacji zwierząt 
domowych, maty do spania, maty do drzemki jako poduszki lub ma-
terace, materace, materace piankowe, nakładki wierzchnie na matera-
ce, sztuczne kości będące zabawkami dla psów, zabawki dla zwierząt, 
zabawki dla psów, zabawki dla zwierząt domowych, kości dla psów, 
karma dla psów, ściółka dla psów, suchary dla psów, preparaty spo-
żywcze dla psów, jadalne przysmaki dla psów, kości do żucia dla psów, 
ukształtowane maty do  pojazdów, ukształtowane maty na  siedzenia 
wykonane z koralików do użytku w pojazdach, pokrowce na siedzenia 
samochodów, dopasowane pokrowce na  pojazdy, dopasowane po-
krowce na  pojazdy, pokrowce na  siedzenia pojazdów, częściowo do-
pasowane pokrowce do pojazdów, dopasowane ochronne pokrowce 
do pojazdów, ukształtowane ochronne pokrowce do pojazdów, pojaz-
dy do transportu zwierząt, wózki spacerowe dla zwierząt domowych, 
transportery dla zwierząt przystosowane do rowerów, podstawki jako 
siedziska podwyższające dla zwierząt domowych do  samochodów, 
kontenery do transportu zwierząt w postaci nadwozi pojazdów, siedze-
nia bezpieczeństwa dla zwierząt domowych do użytku w pojazdach, 
osłony zabezpieczające dla psów do  użytku w  pojazdach, pokrowce 
ochronne do  samochodów otwartych, ochronne okładziny do  wnęk 
w tapicerce w pojazdach .

(111) 352099 (220) 2021 10 26 (210) 535750
(151) 2022 03 08 (441) 2021 11 22
(732) BĄK MAŁGORZATA CERTUS BUSINESS, Ropczyce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CERTUS BUSINESS Małgorzata Bąk Usługi Księgowe
(540) 

(591) ciemnoniebieski, czerwony, czarny
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 27 .05 .05
(510), (511) 35 Księgowość, Księgowość administracyjna, Skompu-
teryzowana księgowość, Księgowanie kosztów, Księgowość i  ra-
chunkowość, Prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, Usługi 
biznesowe biegłych księgowych, Księgowość i  prowadzenie ksiąg, 
Rachunkowość, księgowość i audyt, Rachunkowość, w szczególności 
księgowość, Doradztwo z zakresu księgowości, Doradztwo księgowe 
w zakresie podatków, Usługi księgowania kosztów opłat szkolnych, 
Usługi księgowe w zakresie funduszy emerytalnych, Usługi księgo-
we związane ze ściąganiem należności, Usługi w zakresie księgowo-
ści i  rachunkowości, Usługi konsultingowe w  zakresie księgowości 
podatkowej, Doradztwo księgowe w  zakresie sporządzania zeznań 
podatkowych, Usługi księgowe na  potrzeby fuzji i  przejęć, Prowa-
dzenie księgowości w zakresie elektronicznego transferu funduszy, 
Skomputeryzowane prowadzenie rachunkowości, Prowadzenie re-
jestrów firm, Rachunkowość, Skomputeryzowana rachunkowość, Ra-
chunkowość komputerowa, Doradztwo podatkowe [rachunkowość], 
Planowanie podatkowe [rachunkowość], Przygotowanie skompu-
teryzowanej rachunkowości, Przygotowywanie wymiaru podatku 
[rachunki], Rachunkowość w zakresie zarządzania kosztami, Dostar-
czanie raportów dotyczących informacji rachunkowych, Zarządzanie 
rachunkami firm, Zarządzanie rachunkowością, Wystawianie rachun-
ków, Doradztwo w zakresie zwrotu podatku [rachunkowość], Usługi 
w  zakresie rachunkowości śledczej, Usługi doradcze dotyczące ra-
chunkowości handlowej, Doradztwo i informacja dotycząca rachun-
kowości, Usługi rachunkowości w zakresie czesnego, Skomputeryzo-
wane ustalanie wysokości podatku [rachunkowość], Rachunkowość 
na rzecz osób trzecich, Udostępnianie informacji dotyczących kont 
[rachunkowość], Przygotowywanie zeznań podatkowych i  doradz-
two podatkowe, Przygotowywanie zeznań podatkowych, Usługi wy-
pełniania zeznań podatkowych, Przygotowywanie i wypełnianie ze-
znań podatkowych, Porady związane z przygotowywaniem zeznań 
podatkowych, Przygotowywanie rocznych zeznań podatkowych 
na  rzecz przedsiębiorstw, Usługi w  zakresie procesów związanych 
z  deklaracjami podatkowymi, Usługi w  zakresie rozliczeń, Usługi 
w zakresie rozliczeń medycznych świadczone na rzecz szpitali, Usłu-
gi w  zakresie rozliczeń medycznych świadczone na  rzecz lekarzy, 
Usługi w zakresie rozliczeń świadczone w dziedzinie służby zdrowia, 
Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, 
Usługi w zakresie rozliczeń świadczone w sektorze energetycznym, 
Przygotowanie listy płac, Sporządzanie listy płac, Przygotowywanie 
pakietów płacowych, Komputerowe sporządzanie listy płac, Usługi 
w zakresie sporządzania listy płac, Pomoc w sporządzaniu listy płac, 
Usługi przetwarzania danych w dziedzinie listy płac, Usługi doradcze 
w zakresie sporządzania listy płac, Sporządzanie listy płac dla osób 
trzecich, Administrowanie listami płac na rzecz osób trzecich, Prze-
twarzanie danych z listy płac dla osób trzecich, Doradztwo w zakre-
sie działalności gospodarczej świadczone w celu określenia struktury 
płacy i  stanowisk, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej 
świadczone w  celu określenia struktury płacy i  stanowisk poprzez 
ocenianie stanowisk, Administracyjne zarządzanie przedsiębior-
stwami handlowymi, Zapewnienie personelu administracyjnego, 
Obsługa administracyjna firm na  zlecenie, Usługi wsparcia admini-
stracyjnego i  przetwarzania danych, Pomoc w  prowadzeniu dzia-
łalności gospodarczej, zarządzanie i  administrowanie działalnością 
gospodarczą, Usługi w zakresie rejestrowania pracowników, Prowa-
dzenie rejestrów firm dla osób trzecich .

(111) 352100 (220) 2021 10 29 (210) 535883
(151) 2022 03 30 (441) 2021 11 29
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(732) AGROCOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jabłonowo Pomorskie (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540) 

(531) 03 .04 .02, 05 .01 .04
(510), (511) 29 Nabiał i substytuty nabiału .

(111) 352101 (220) 2021 10 21 (210) 535521
(151) 2022 03 03 (441) 2021 11 15
(732) KREATIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KREATIVA
(540) 

(591) biały, ciemnoszary
(531) 27 .05 .05, 27 .01 .25, 29 .01 .12
(510), (511) 42 Doradztwo w  dziedzinie projektowania architekto-
nicznego, Usługi architektoniczne, Doradztwo w zakresie dekoracji 
wnętrz, Planowanie przestrzenne jako projektowanie wnętrz, Projek-
towanie wnętrz budynków, Projektowanie architektoniczne dekora-
cji wnętrz, Usługi projektowania .

(111) 352102 (220) 2021 10 29 (210) 535870
(151) 2022 03 21 (441) 2021 11 29
(732) DĄBROWSKA MAŁGORZATA, Skórkowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BRACIA DĄBROWSCY
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży tradycyjnej oraz za pośrednictwem 
Internetu w zakresie: win, win mszalnych, win stołowych, pieczywa 
liturgicznego, komunikantów, hostii, opłatków, świec, olejów, oleju 
parafinowego, kadzideł, węgli, węgli trybularzowych, szat liturgicz-
nych, szat ołtarzowych, naczyń liturgicznych, akcesoriów liturgicz-
nych, figur sakralnych .

(111) 352103 (220) 2021 10 28 (210) 535800
(151) 2022 03 22 (441) 2021 12 06
(732) BARCIKOWSKA DOMINIKA DB&CO, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) doba
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 3 Kosmetyki upiększające, Kosmetyki funkcjonalne, Ko-
smetyki naturalne, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki kolorowe, Ko-

smetyki do rzęs, Kosmetyki do samoopalania, Kosmetyki do ozdabia-
nia, Kosmetyki do paznokci, Kosmetyki do ust, Kosmetyki do użytku 
osobistego, Kosmetyki do  pielęgnacji skóry, Kosmetyki i  preparaty 
kosmetyczne, Kosmetyki w gotowych zestawach, Kosmetyki do pie-
lęgnacji urody, Kosmetyki do  stosowania na  skórę, Kosmetyki nie-
lecznicze i preparaty toaletowe, Mleczka kosmetyczne, Maski kosme-
tyczne, Mydła kosmetyczne, Kremy kosmetyczne, Bawełniane płatki 
kosmetyczne, Kosmetyczne preparaty fryzjerskie, Preparaty kosme-
tyczne do kąpieli, Preparaty kosmetyczne wspomagające odchudza-
nie, Nawilżane odświeżające chusteczki kosmetyczne, Preparaty ko-
smetyczne do twarzy, Kremy i balsamy kosmetyczne, Kosmetyczne 
płyny do włosów, Żele do użytku kosmetycznego, Produkty kosme-
tyczne do ochrony ust, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, 
Preparaty kosmetyczne do oczyszczania skóry, Preparaty kosmetycz-
ne do  pielęgnacji paznokci, Preparaty kosmetyczne do  pielęgnacji 
twarzy, Wielofunkcyjne preparaty kosmetyczne do skóry, Nasączone 
chusteczki do użytku kosmetycznego, Wzmacniające preparaty ko-
smetyczne do  ujędrniania skóry, Preparaty kosmetyczne do  kąpie-
li i  prysznicowe, Preparaty kosmetyczne do  włosów i  skóry głowy, 
Preparaty toaletowe, Produkty perfumeryjne, Olejki eteryczne, Aro-
matyczne olejki eteryczne, Olejki do ciała, Olejki do twarzy, Kosme-
tyki do makijażu twarzy, Kosmetyki do makijażu skóry, Dezodoranty 
do  użytku osobistego, 35 Usługi reklamowe i  promocyjne, Rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, Usługi w za-
kresie programów lojalnościowych, Prezentacje towarów i  usług, 
Pokazy towarów i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych, 
także na  rzecz usług tak zwanych telezakupów i  zakupów domo-
wych, Usługi sprzedaży takich towarów jak: kosmetyki upiększające, 
Kosmetyki funkcjonalne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki organicz-
ne, Kosmetyki kolorowe, Kosmetyki do rzęs, Kosmetyki do samoopa-
lania, Kosmetyki do ozdabiania, Kosmetyki do paznokci, Kosmetyki 
do  ust, Kosmetyki do  użytku osobistego, Kosmetyki do  pielęgnacji 
skóry, Kosmetyki i  preparaty kosmetyczne, Kosmetyki w  gotowych 
zestawach, Kosmetyki do pielęgnacji urody, Kosmetyki do stosowa-
nia na skórę, Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, Mleczka 
kosmetyczne, Maski kosmetyczne, Mydła kosmetyczne, Kremy ko-
smetyczne, Bawełniane płatki kosmetyczne, Kosmetyczne preparaty 
fryzjerskie, Preparaty kosmetyczne do  kąpieli, Usługi sprzedaży ta-
kich towarów jak: preparaty kosmetyczne wspomagające odchudza-
nie, Nawilżane odświeżające chusteczki kosmetyczne, Preparaty ko-
smetyczne do twarzy, Kremy i balsamy kosmetyczne, Kosmetyczne 
płyny do włosów, Żele do użytku kosmetycznego, Produkty kosme-
tyczne do ochrony ust, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, 
Preparaty kosmetyczne do oczyszczania skóry, Preparaty kosmetycz-
ne do  pielęgnacji paznokci, Preparaty kosmetyczne do  pielęgnacji 
twarzy, Wielofunkcyjne preparaty kosmetyczne do skóry, Nasączone 
chusteczki do użytku kosmetycznego, Wzmacniające preparaty ko-
smetyczne do  ujędrniania skóry, Preparaty kosmetyczne do  kąpie-
li i  prysznicowe, Preparaty kosmetyczne do  włosów i  skóry głowy, 
Preparaty toaletowe, Produkty perfumeryjne, Olejki eteryczne, Aro-
matyczne olejki eteryczne, Olejki do ciała, Olejki do twarzy, Kosme-
tyki do makijażu twarzy, Kosmetyki do makijażu skóry, Dezodoranty 
do użytku osobistego .

(111) 352104 (220) 2021 10 25 (210) 535611
(151) 2022 03 22 (441) 2021 12 06
(732) BERNAT MACIEJ WORKAFFORD POLAND, Jarocin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) workafford You can afford it!
(540) 

(591) granatowy, turkusowy
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .10, 27 .05 .11, 24 .17 .20, 26 .11 .12
(510), (511) 35 Zarządzanie zasobami ludzkimi i  usługi rekrutacji 
personelu, Rekrutacja personelu, Usługi rekrutacyjne, Zarządzenie 
personelem, Usługi związane z personelem, Agencje pośrednictwa 
pracy, doradztwo personalne, Doradztwo i  konsultacje dotyczące 
zatrudnienia, Leasing pracowniczy, Dostarczanie informacji o  za-
trudnieniu, Ocena potrzeb personelu, Przeprowadzanie testów 
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na  potrzeby sprawdzenia kompetencji zawodowych, Profesjonalne 
usługi w zakresie rekrutacji, Pomoc w zarządzaniu personelem, Orga-
nizowanie i prowadzenie targów pracy i  rekrutacyjnych, Spełnianie 
funkcji działu kadr dla osób trzecich, Usługi doradcze w zakresie za-
rządzania personelem, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalno-
ści gospodarczej, Usługi analizy i informacji biznesowej oraz badania 
rynkowe, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne związane 
z rekrutacją personelu, Konsultacje w zakresie organizacji i zarządza-
nia działalnością gospodarczą, w  tym zarządzania personelem, 41 
Usługi edukacyjne i instruktażowe, Usługi szkolenia personelu .

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) 043323 (180) 2032 06 14 Prawo przedłużono w całości .
(111) 050513 (180) 2032 02 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 051153 (180) 2032 06 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 072480 (180) 2032 06 16 Prawo przedłużono w całości .
(111) 074434 (180) 2031 10 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 075763 (180) 2032 06 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 076946 (180) 2032 06 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 076977 (180) 2032 09 15 Prawo przedłużono w całości .
(111) 077738 (180) 2032 09 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 078745 (180) 2032 06 09 Prawo przedłużono w całości .
(111) 078856 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 079066 (180) 2032 09 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 080822 (180) 2032 09 21 Prawo przedłużono w całości .
(111) 081270 (180) 2032 09 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 081320 (180) 2032 07 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 081395 (180) 2032 06 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 081680 (180) 2032 08 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 081961 (180) 2032 06 29 Prawo przedłużono w całości .
(111) 082201 (180) 2032 08 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 082202 (180) 2032 08 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 082811 (180) 2032 10 09 Prawo przedłużono w całości .
(111) 082933 (180) 2032 07 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 083560 (180) 2032 11 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 085401 (180) 2032 08 28 Prawo przedłużono w całości .
(111) 086102 (180) 2032 11 23 Prawo przedłużono w całości .
(111) 086857 (180) 2032 08 14 Prawo przedłużono w całości .
(111) 087734 (180) 2032 03 31 Prawo przedłużono w całości .
(111) 090344 (180) 2032 10 09 Prawo przedłużono w całości .
(111) 147909 (180) 2029 08 04 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 18: torby podróżne, ple-
caki; 25: odzież sportowa; 28: arty-
kuły i  sprzęt sportowy oraz gim-
nastyczny, w  szczególności deski 
surfingowe, deskorolki; 41: usługi 
nauczania i szkolenia specjalistów 
w zakresie działalności sportowej, 
organizacja treningów, wypoży-
czanie sprzętu sportowego oraz 
doradztwo w  zakresie organizo-
wania imprez sportowych .

(111) 150136 (180) 2032 08 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 160311 (180) 2032 06 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 164599 (180) 2032 06 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 164662 (180) 2032 06 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 165656 (180) 2032 07 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 165813 (180) 2032 06 03 Prawo przedłużono w całości .

(111) 166136 (180) 2032 06 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 166557 (180) 2032 09 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 166677 (180) 2032 06 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 167780 (180) 2032 06 14 Prawo przedłużono w całości .
(111) 167923 (180) 2031 11 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 167936 (180) 2032 05 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 167951 (180) 2032 06 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 168074 (180) 2032 08 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 168085 (180) 2032 08 23 Prawo przedłużono w całości .
(111) 168180 (180) 2032 12 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 168329 (180) 2032 07 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 168573 (180) 2032 08 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 168578 (180) 2032 08 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 168662 (180) 2032 09 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 169417 (180) 2032 07 22 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 29: mleko i  przetwory 
mleczne, mięso, drób, ryby, oleje 
i tłuszcze jadalne, przetwory owo-
cowo-warzywne, konserwy, sosy; 
30: kawa, herbata, kakao, cukier, 
ryż, mąka, przyprawy, wyroby 
cukiernicze i  piekarnicze, lody, 
miód, słodycze, proszki do  pie-
czenia, sól, musztarda, ocet; 31: 
świeże owoce, jarzyny, kwiaty, 
nasiona; 32: wody mineralne, ga-
zowane, napoje bezalkoholowe, 
syropy, napoje owocowe, piwo; 
33: napoje alkoholowe; 35: usłu-
gi reklamowe, usługi w  zakresie 
księgowości, zastępstwo inwe-
storskie, badania rynku, pomoc 
w  zarządzaniu przedsiębiorstwa-
mi handlowymi .

(111) 169671 (180) 2032 10 31 Prawo przedłużono w całości .
(111) 169712 (180) 2032 05 27 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 9: instalacje, urządze-
nia i  oprogramowanie alarmowe 
komputerowe i teletechniczne .

(111) 170894 (180) 2032 08 02 Prawo przedłużono w całości .
(111) 170963 (180) 2032 07 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 171263 (180) 2032 03 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 171270 (180) 2032 08 02 Prawo przedłużono w całości .
(111) 171980 (180) 2032 12 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 172105 (180) 2032 07 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 172107 (180) 2032 07 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 172108 (180) 2032 07 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 172218 (180) 2032 09 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 172219 (180) 2032 09 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 173029 (180) 2032 06 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 173030 (180) 2032 06 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 173340 (180) 2032 05 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 173494 (180) 2033 02 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 178290 (180) 2032 07 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 182083 (180) 2032 07 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 184351 (180) 2032 06 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 187422 (180) 2032 06 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 188139 (180) 2032 06 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 205822 (180) 2032 09 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 235774 (180) 2029 10 02 Prawo przedłużono w całości .
(111) 248773 (180) 2031 12 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 251884 (180) 2031 08 31 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 25: bezrękawniki, bie-
lizna damska i  osobista, bluzki, 
bluzy, buty sportowe, chusty, 
czapki, dresy, kamizelki, kaptury, 
kombinezony, koszule, koszulki 
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gimnastyczne, kurtki, legginsy, 
nakrycia głowy, obuwie (gim-
nastyczne, plażowe, sportowe), 
odzież, odzież gimnastyczna, 
okrycia wierzchnie, pasy do prze-
chowywania pieniędzy, piżamy, 
podkoszulki, spodnie, spódnice, 
stroje kąpielowe, stroje plażowe, 
skarpetki, swetry, szale, szaliki, 
trykoty, T-shirty .

(111) 254552 (180) 2031 09 26 Prawo przedłużono w  części dla 
towarów: 25: bezrękawniki, bieli-
zna damska i osobista, bluzki, blu-
zy, buty, półbuty, buty sportowe, 
chusty, czapki, dresy, garnitury, 
kamizelki, kombinezony, koszule, 
koszulki gimnastyczne, krawaty, 
kurtki, legginsy, marynarki, na-
krycia głowy, odzież, odzież gim-
nastyczna, okrycia wierzchnie, 
paski, pasy do  przechowywania 
pieniędzy, piżamy, płaszcze, pod-
koszulki, pończochy, pulowery, 
rajstopy, rękawiczki, skarpetki, 
spodnie, spódnice, stroje kąpie-
lowe i plażowe, sukienki damskie, 
swetry, szale, szaliki, szlafroki, try-
koty, T-shirty, żakiety .

(111) 255251 (180) 2032 01 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 256298 (180) 2032 07 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 256481 (180) 2032 04 04 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 25: bezrękawniki, bieli-
zna damska i osobista, bluzki, blu-
zy, buty, półbuty, buty sportowe, 
chusty, czapki, dresy, garnitury, 
kamizelki, kombinezony, koszule, 
koszulki gimnastyczne, krawaty, 
kurtki, legginsy, marynarki, na-
krycia głowy, odzież, odzież gim-
nastyczna, okrycia wierzchnie, 
paski, pasy do  przechowywania 
pieniędzy, piżamy, płaszcze, pod-
koszulki, pończochy, pulowery, 
rajstopy, rękawiczki, skarpetki, 
spodnie, spódnice, stroje kąpie-
lowe i plażowe, sukienki damskie, 
swetry, szale, szaliki, szlafroki, try-
koty, T-shirty, żakiety .

(111) 256765 (180) 2032 05 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 256851 (180) 2032 04 02 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257176 (180) 2032 04 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257416 (180) 2032 06 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257417 (180) 2032 06 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257669 (180) 2032 05 14 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257695 (180) 2032 05 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257701 (180) 2032 05 31 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257702 (180) 2032 05 31 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257708 (180) 2032 06 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257927 (180) 2032 06 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257944 (180) 2032 06 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257946 (180) 2032 06 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258057 (180) 2032 03 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258092 (180) 2032 06 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258186 (180) 2032 02 28 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 7: odkurzacze; 10: obu-
wie ortopedyczne, wyroby pro-
filaktyczno-rehabilitacyjne: ban-

daże, materace, pasy do  celów 
leczniczych, pończochy, podusz-
ki; 21: naczynia, naczynia do goto-
wania ogólnego użytku, elemen-
ty naczyń do  gotowania potraw, 
naczynia z  izolacją termiczną, 
patelnie do  smażenia łącznie 
z  pokrywami lub z  urządzeniami 
do polewania tłuszczem .

(111) 258667 (180) 2032 06 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259099 (180) 2032 07 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259180 (180) 2032 07 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259271 (180) 2032 06 28 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259417 (180) 2032 06 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259550 (180) 2032 07 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259689 (180) 2032 05 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259714 (180) 2032 05 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260033 (180) 2032 08 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260115 (180) 2032 04 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260125 (180) 2032 07 30 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 6: drobne wyroby że-
lazne i metalowe, gwoździe, haki 
metalowe, kasety metalowe, kołki 
metalowe, kołnierze metalowe, 
pojemniki metalowe, metalowe 
przewody centralnego ogrzewa-
nia, przewody metalowe do  in-
stalacji wentylacyjnej i  klimaty-
zacyjnej, złączki rur metalowe, 
budowlane materiały metalowe; 
9: komputery, monitory ekrano-
we, drukarki komputerowe, ska-
nery, programy komputerowe; 11: 
urządzenia grzewcze, grzejniki, 
elementy grzejne, rury kotłowe 
centralnego ogrzewania, komi-
ny, aparatura i  instalacje chłod-
nicze, instalacje klimatyzacyjne, 
urządzenia klimatyzacyjne, filtry 
powietrza do  klimatyzacji, wen-
tylatory; 19: betonowe elementy 
budowlane, piaskowiec dla bu-
downictwa, kamień budowlany, 
cegły, materiały budowlane nie-
metalowe, zaprawy budowlane, 
krokwie dachowe, kratownice 
niemetalowe, belki stropowe 
niemetalowe, dachowe pokrycia 
niemetalowe, zbrojenia nieme-
talowe dla budownictwa; 36: po-
średnictwo w  sprawach majątku 
nieruchomego, wynajmowanie 
nieruchomości; 37: instalowanie, 
konserwacja, naprawy kompu-
terów, nadzór budowlany, czysz-
czenie budynków od  wewnątrz, 
czyszczenie budynków od  ze-
wnątrz; 42: doradztwo budowla-
ne, konserwacja oprogramowa-
nia komputerowego, inżynieria 
techniczna, projektowanie bu-
dynków .

(111) 260438 (180) 2032 08 09 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260578 (180) 2032 05 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260649 (180) 2032 08 09 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260886 (180) 2032 10 08 Prawo przedłużono w całości .
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(111) 260930 (180) 2032 07 04 Prawo przedłużono w  części dla 
towarów: 29: szynka, wędzonka, 
wędliny, kaszanka, kiełbasy, pasz-
tety z wątróbki i mięs, mięso dro-
biowe, wołowe, wieprzowe, cie-
lęce, baranie, jagnięce, końskie, 
królicze, dziczyzna, przetwory 
z tych produktów, ekstrakty mię-
sne, galaretki jadalne, galaretki 
mięsne, galaretki owocowe, kon-
fitury, konserwy, mięso, mięso 
konserwowane, napoje mleczne 
lub z  przewagą mleka, owoce 
konserwowane w alkoholu, owo-
ce i  warzywa konserwowane, 
w puszkach, suszone i gotowane, 
pikle, ryby, produkty mleczne, 
wyroby z mleka w tym kefir, ma-
sło, mleko, sery, śmietana, rosoły, 
sałatki owocowe, sałatki warzyw-
ne, soki warzywne do  przyrzą-
dzania potraw, śledzie, zupy, zupy 
jarzynowe, koncentraty obiado-
we, wyroby kulinarne z  mięsa, 
ryb, drobiu, dziczyzny, owoców, 
warzyw, produktów mlecznych, 
oleje i tłuszcze jadalne, konserwy 
mięsne, rybne i  warzywne oraz 
warzywno-mięsne i  warzywno-
-rybne, proteiny spożywcze, 
przeciery warzywne i  owocowe, 
nabiał w tym sery i jaja, produkty 
mleczarskie, owoce morza zawar-
te w tej klasie, soja, tofu, przekąski 
na bazie owoców, chrupki, chipsy 
i  placki ziemniaczane; 35: usługi 
sprzedaży detalicznej w  skle-
pach, dużych sklepach, delikate-
sach i za pomocą Internetu także 
dostawa do  domu produktów 
spożywczych w  tym: owoców 
i warzyw, napojów i wody, garma-
żerki, produktów mącznych, ryżu, 
przypraw i sosów, kaszy, nabiału, 
wędlin, pasztetów i  mięs, słody-
czy, pieczywa, cukru .

(111) 260931 (180) 2032 07 04 Prawo przedłużono w  części dla 
towarów: 29: szynka, wędzonka, 
wędliny, kaszanka, kiełbasy, pasz-
tety z wątróbki i mięs, mięso dro-
biowe, wołowe, wieprzowe, cie-
lęce, baranie, jagnięce, końskie, 
królicze, dziczyzna, przetwory 
z tych produktów, ekstrakty mię-
sne, galaretki jadalne, galaretki 
mięsne, galaretki owocowe, kon-
fitury, konserwy, mięso, mięso 
konserwowane, napoje mleczne 
lub z  przewagą mleka, owoce 
konserwowane w alkoholu, owo-
ce i  warzywa konserwowane, 
w puszkach, suszone i gotowane, 
pikle, ryby, produkty mleczne, 
wyroby z mleka w tym kefir, ma-
sło, mleko, sery, śmietana, rosoły, 
sałatki owocowe, sałatki warzyw-
ne, soki warzywne do  przyrzą-

dzania potraw, śledzie, zupy, zupy 
jarzynowe, koncentraty obiado-
we, wyroby kulinarne z  mięsa, 
ryb, drobiu, dziczyzny, owoców, 
warzyw, produktów mlecznych, 
oleje i tłuszcze jadalne, konserwy 
mięsne, rybne i  warzywne oraz 
warzywno – mięsne i  warzyw-
no – rybne, proteiny spożywcze, 
przeciery warzywne i  owocowe, 
nabiał w tym sery i jaja, produkty 
mleczarskie, owoce morza zawar-
te w tej klasie, soja, tofu, przekąski 
na bazie owoców, chrupki, chipsy 
i  placki ziemniaczane; 35: usługi 
sprzedaży i  detalicznej w  skle-
pach, dużych sklepach, delikate-
sach i za pomocą Internetu także 
dostawa do  domu produktów 
spożywczych w  tym: owoców 
i warzyw, napojów i wody, garma-
żerki, produktów mącznych, ryżu, 
przypraw i sosów, kaszy, nabiału, 
wędlin, pasztetów i  mięs, słody-
czy, pieczywa, cukru .

(111) 260959 (180) 2032 06 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260961 (180) 2032 11 02 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261157 (180) 2032 10 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261209 (180) 2032 07 23 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261270 (180) 2032 11 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261366 (180) 2032 11 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261849 (180) 2032 11 16 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261892 (180) 2031 12 14 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261927 (180) 2032 11 16 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262017 (180) 2033 01 31 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262018 (180) 2033 01 31 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262019 (180) 2033 01 31 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262122 (180) 2032 10 29 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262155 (180) 2032 11 23 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262290 (180) 2032 10 31 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262563 (180) 2032 06 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263060 (180) 2032 04 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263220 (180) 2032 08 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263221 (180) 2032 08 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263287 (180) 2032 06 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263288 (180) 2032 06 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263873 (180) 2032 12 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264987 (180) 2032 05 31 Prawo przedłużono w całości .
(111) 265307 (180) 2032 06 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 265717 (180) 2032 05 29 Prawo przedłużono w całości .
(111) 265718 (180) 2032 05 29 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266530 (180) 2032 10 15 Prawo przedłużono w całości .
(111) 268824 (180) 2032 06 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 269420 (180) 2032 05 31 Prawo przedłużono w całości .
(111) 269908 (180) 2032 06 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 270389 (180) 2032 03 21 Prawo przedłużono w całości .
(111) 270417 (180) 2032 06 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 270949 (180) 2032 10 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 271164 (180) 2032 09 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 272165 (180) 2031 09 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 274171 (180) 2032 06 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 275470 (180) 2032 06 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 276627 (180) 2032 06 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 313880 (180) 2032 11 13 Prawo przedłużono w całości .
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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) 455462 U
(210) 291128 11/2005
(210) 421190 04/2014
(210) 463169 ZT04/2017
(210) 493199 ZT01/2019
(210) 496048 U
(210) 498568 ZT23/2019
(210) 506228 ZT7/2020
(210) 511865 U
(210) 515105 U
(210) 516854 U
(210) 517015 ZT40/2020
(210) 524999 U
(210) 525622 U
(210) 525641 ZT20/2021
(210) 526712 U
(210) 529250 U

(210) 529550 U
(210) 529630 U
(210) 530635 U
(210) 533811 U
(210) 534310 U
(210) 535053 U
(210) 535054 U
(210) 535371 U
(210) 535610 U
(210) 535795 U
(210) 536594 U
(210) 536777 U
(210) 537318 U
(210) 479251 ZT21/2018
(210) 515763 U
(210) 538449 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) 402079 21/2012
(210) 481645 ZT10/2018
(210) 481650 ZT10/2018
(210) 507385 ZT8/2020
(210) 531139 ZT31/2021
(210) 539570 ZT8/2022
(210) 524662 U
(210) 540902 U

(210) 538791 U
(210) 538786 U
(210) 519902 U
(210) 535674 U
(210) 538788 U
(210) 538750 U
(210) 538442 U

WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE 
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH

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

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

znaku
Rubryka F – wnioski o  unieważnienie oraz decyzje dotyczące prawa 

ochronnego
Rubryka G – rejestracja międzynarodowa

Rubryka H – informacje o  przedłużeniu, unieważnieniu, wygaśnięciu 
prawa ochronnego lub zastąpieniu rejestracji krajowej 
rejestracją międzynarodową

(111) 045875 A . Wykreślono: MC Food Specialties Inc ., Tokio, 
Japonia; Wpisano: MITSUBISHI CORPORATION LIFE SCIENCES LIMI-
TED, Tokio, Japonia .

(111) 048104 A . Wykreślono: Performance Materials NA, Inc ., 
Midland, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: The Dow Chemi-
cal Company, Midland, Stany Zjednoczone Ameryki .

(111) 049329 A . Wykreślono: LEO PHARMA A/S, BALLERUP, 
Dania; Wpisano: Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Greifswald, 
Niemcy .

(111) 052093 A . Wykreślono: LEO PHARMA A/S, BALLERUP, 
Dania; Wpisano: Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Greifswald, 
Niemcy .

(111) 059196 A . Wykreślono: WALTER MEIER (KLIMA INTERNA-
TIONAL) AG, PFAFFIKON, Szwajcaria; Wpisano: Condair AG, Pfäffi-
kon, Szwajcaria .

(111) 059196 A . Wykreślono: Condair AG, Pfäffikon, Szwajca-
ria; Wpisano: Condair Group AG, Pfäffikon, Szwajcaria .

(111) 059385 A . Wykreślono: LEO PHARMA A/S, BALLERUP, 
Dania; Wpisano: Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Greifswald, 
Niemcy .

(111) 087143 A . Wykreślono: HFC Prestige International Ope-
rations Switzerland Sarl, Petit-Lancy, Szwajcaria; Wpisano: BEAUTE 
PRESTIGE INTERNATIONAL, PARYŻ, Francja .

(111) 090286 A . Wykreślono: PROMAT GMBH, RATINGEN, 
Niemcy; Wpisano: Etex Building Performance GmbH, Ratingen, 
Niemcy .

(111) 092180 A . Wykreślono: PROMAT GMBH, RATINGEN, 
Niemcy; Wpisano: Etex Building Performance GmbH, Ratingen, 
Niemcy .

(111) 110661 A . Wykreślono: ZODIAC POOL SOLUTIONS, Pa-
ryż, Francja; Wpisano: ZPES HOLDINGS, Belberaud, Francja .

(111) 115989 A . Wykreślono: „SULIMAR” SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, Polska 
592196071; Wpisano: DRINK ID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, Polska 592196071 .

(111) 126346 A . Wykreślono: PRESS GLASS SPÓŁKA AKCYJNA, 
Konopiska, Polska 150021158; Wpisano: PRESS GLASS HOLDING 
SPÓŁKA AKCYJNA, Konopiska, Polska 150021158 .

(111) 132789 A . Wykreślono: ARTIC INVESTMENTS S .A ., LU-
XEMBOURG, Luksemburg; Wpisano: Compagnie Générale des Eta-
blissements Michelin, Clermont-Ferrand, Francja .

(111) 141693 A . Wykreślono: Fortitude IPCO, Inc . c/o Walkers 
Fiduciary Limited, George Town, Kajmany; Wpisano: STAPLES, INC ., 
Framingham, Stany Zjednoczone Ameryki .

(111) 163013 A . Wykreślono: Fortitude IPCO, Inc . c/o Walkers 
Fiduciary Limited, George Town, Kajmany; Wpisano: STAPLES, INC ., 
Framingham, Stany Zjednoczone Ameryki .

(111) 171285 A . Wykreślono: „ART-MOT ŚWIERZKO” Kazimierz 
Świerzko, Zofia Świerzko, Oława, Polska 005929947; Wpisano: ATEX 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Godzikowice, 
Polska 932965256 .

(111) 175622 D . Wpisano: „W dniu 26 maja 2022 r . na podsta-
wie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Ło-
dzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt LD .XV .
Ns-Rej .Za 2451/22/560) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozy-
cją 2717852 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym 
na znak towarowy R .175622 w celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących spółce Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie wobec spółki Helios Spółka Akcyjna z sie-
dzibą w Łodzi” .
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(111) 179468 A . Wykreślono: Fortitude IPCO, Inc . c/o Walkers 
Fiduciary Limited, George Town, Kajmany; Wpisano: STAPLES, INC ., 
Framingham, Stany Zjednoczone Ameryki .

(111) 191287 A . Wykreślono: GRUPA FAMILIJNA SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Kuźnica Czeszycka, Polska 020182505; Wpisano: GRUPA FAMI-
LIJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kuźnica 
Czeszycka, Polska 020182505 .

(111) 191288 A . Wykreślono: GRUPA FAMILIJNA SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Kuźnica Czeszycka, Polska 020182505; Wpisano: GRUPA FAMI-
LIJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kuźnica 
Czeszycka, Polska 020182505 .

(111) 191289 A . Wykreślono: GRUPA FAMILIJNA SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Kuźnica Czeszycka, Polska 020182505; Wpisano: GRUPA FAMI-
LIJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kuźnica 
Czeszycka, Polska 020182505 .

(111) 191335 A . Wykreślono: GRUPA FAMILIJNA SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Kuźnica Czeszycka, Polska 020182505; Wpisano: GRUPA FAMI-
LIJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kuźnica 
Czeszycka, Polska 020182505 .

(111) 198975 A . Wykreślono: BLOWER s .c . Jerzy Wydrych, 
Bogdan Odrzywołek, Maria Wydrych, Kraków, Polska 003870351; 
Wpisano: BLOWER WYDRYCH ODRZYWOŁEK SPÓŁKA JAWNA, Kra-
ków, Polska 003870351 .

(111) 199274 A . Wykreślono: Optimum Mark Sp . z  o .o ., War-
szawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 200358 D . Wykreślono: ,,W dniu 27 lipca 2017 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m .st . Warszawy 
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . 
akt WA .XI .Ns-Rej .Za  9937/17/340) wpisano do  Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2539523 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R-200358 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących TMF Poland Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec Valeant Phar-
maceuticals Ireland z siedzibą w Dublinie, Irlandia’’ .

(111) 201840 A . Wykreślono: INTERNATIONAL PAPER-KWIDZYN 
Sp . z o .o ., Kwidzyn, Polska; Wpisano: MM KWIDZYN SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kwidzyn, Polska 002813078 .

(111) 202182 D . Wykreślono: „W  dniu 20 kwietnia 2017 r . 
na  podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . War-
szawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za  4341/17/294) wpisano do  Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2529118 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R .202182 w celu zabezpiecze-
nia wierzytelności przysługujących spółce CBRE LOAN SERVICES 
GMBH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, Niemcy wobec spół-
ki REPUBLIC POLSKA 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie” .

(111) 202772 A . Wykreślono: HAFNER POMAGIER - TRZEBU-
CHOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Toruń, Polska; Wpisano: HAFNER PO-
MAGIER - TRZEBUCHOWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 092307860 .

(111) 206640 A . Wykreślono: Przedsiębiorstwo Handlowe 
„PAAK” Spółka Jawna Paczkowscy, Bydgoszcz, Polska 090448963; 
Wpisano: E-PAAK SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Czerwonak, Polska 381343199 .

(111) 210829 A . Wykreślono: SUNSEEKER SWIMWEAR PTY 
LTD, SUBIACO, Australia; Wpisano: SEEKERS AUSTRALIA PTY LTD ., 
SUBIACO, Australia .

(111) 235321 A . Wykreślono: Green Factory Holding Spółka 
z  ograniczoną odpowiedzialnością, Zdunowo, Polska 142508694; 
Wpisano: GREEN FACTORY SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Zdunowo, Polska 147208761 .

(111) 236992 A . Wykreślono: P .H . „PAAK” SPÓŁKA JAWNA 
PACZKOWSCY, Bydgoszcz, Polska 090448963; Wpisano: E-PAAK 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czerwonak, 
Polska 381343199 .

(111) 239361 A . Wykreślono: PRESS GLASS SPÓŁKA AKCYJNA, 
Konopiska, Polska 150021158; Wpisano: PRESS GLASS HOLDING 
SPÓŁKA AKCYJNA, Konopiska, Polska 150021158 .

(111) 239675 A . Wykreślono: EVELINE COSMETICS DYSTRY-
BUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Lesznowola, Polska 142753413; Wpisano: BEAU-
TY BRANDS CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307 .

(111) 239966 D . Wykreślono: „W dniu 25 lutego 2015 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . 
akt WA .XI .Ns-Rej .Za  2391/15/751) wpisano do  Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2436930 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R-239966 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzi-
bą w Warszawie wobec BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą 
w Warszawie; DELECTA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Włocław-
ku” .

(111) 240615 A . Wykreślono: PragmatIQ Kancelaria Prawna 
Szymkowiak spółka komandytowa, Poznań, Polska 301555950; 
Wpisano: PRAGMATIQ KANCELARIA PRAWNA SZYMKOWIAK SPÓŁ-
KA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Poznań, Polska 301555950 .

(111) 242038 A . Wykreślono: P .H . „PAAK” SPÓŁKA JAWNA 
PACZKOWSCY, Bydgoszcz, Polska 090448963; Wpisano: E-PAAK 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czerwonak, 
Polska 381343199 .

(111) 244269 D . Wykreślono: „W  dniu 20 czerwca 2017 r . 
na  podstawie postanowienia Sądu Katowice – Wschód w  Kato-
wicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt 
KA .IX .Ns-Rej .Za 3494/17/132) wpisano do Rejestru Zastawów pod 
pozycją 2535096 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzie-
lonym na znak towarowy R-244269 w celu zabezpieczenia wierzy-
telności przysługujących Česká Spořitelna, a .s . z siedzibą w Pradze 
4, Czechy wobec „Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie” .

(111) 246964 A . Wykreślono: HAFNER POMAGIER - TRZEBU-
CHOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Toruń, Polska; Wpisano: HAFNER PO-
MAGIER - TRZEBUCHOWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 092307860 .

(111) 247488 A . Wykreślono: HAFNER POMAGIER - TRZEBU-
CHOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Toruń, Polska; Wpisano: HAFNER PO-
MAGIER - TRZEBUCHOWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 092307860 .

(111) 247526 D . Wykreślono: „W  dniu 22 czerwca 2017 r . 
na  podstawie postanowienia Sądu Katowice-Wschód w  Kato-
wicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt 
KA .IX .Ns-Rej .Za 3478/17/094) wpisano do Rejestru Zastawów pod 
pozycją 2535437 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzie-
lonym na znak towarowy R-247526 w celu zabezpieczenia wierzy-
telności przysługujących Česká Spořitelna, a .s . z siedzibą w Pradze 
4, Czechy wobec „Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie” .

(111) 247527 D . Wykreślono: „W  dniu 27 czerwca 2017 r . 
na  podstawie postanowienia Sądu Katowice- Wschód w  Kato-
wicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt 
KA .IX .Ns-Rej .Za 3475/17/891) wpisano do Rejestru Zastawów pod 
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pozycją 2535901 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzie-
lonym na znak towarowy R-247527 w celu zabezpieczenia wierzy-
telności przysługujących Česká Spořitelna, a .s . z siedzibą w Pradze 
4, Czechy wobec „Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie” .

(111) 253628 D . Wykreślono: „W  dniu 19 listopada 2019 r . 
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m .st . Warszawy 
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . 
akt WA .XI .Ns-Rej .Za 13257/19/862) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2539771 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R-253628 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących TMF Poland Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec Bausch Health 
Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, Irlandia”

(111) 254524 A . Wykreślono: PRESS GLASS SPÓŁKA AKCYJNA, 
Konopiska, Polska 150021158; Wpisano: PRESS GLASS HOLDING 
SPÓŁKA AKCYJNA, Konopiska, Polska 150021158 .

(111) 254704 A . Wykreślono: BROWAR NAMYSŁÓW SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Namysłów, Polska 
530909728; Wpisano: GRUPA ŻYWIEC SPÓŁKA AKCYJNA, Żywiec, 
Polska 070511111 .

(111) 254889 A . Wykreślono: OLEŚ ANDRZEJ PRZEDSIĘBIOR-
STWO HANDLOWO-USŁUGOWE OLMET, Tarnowskie Góry, Polska 
270035839; Wpisano: CZARNA OWCA MARZENA OLEŚ-KLUSKA, 
Piwniczna-Zdrój, Polska 380044610 .

(111) 255074 D . Wykreślono: „W  dniu 21 czerwca 2021 r . 
na  podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . War-
szawy w  Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zasta-
wów (sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za  150/21/711) wpisano do  Rejestru 
Zastawów pod pozycją 2683656 zastaw rejestrowy na  prawie 
ochronnym udzielonym na  znak towarowy R .255074 w  celu za-
bezpieczenia wierzytelności przysługujących PRZEDSIĘBIORSTWO 
PAŃSTWOWE ”PORTY LOTNICZE” z  siedzibą w  Warszawie wobec 
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO ”BALTONA” 
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie” .

(111) 261230 A . Wykreślono: JAROSŁAW GRANAT, Lublin, Pol-
ska; Wpisano: INTEN SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ, Lublin, Polska 520838752 .

(111) 262913 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) 263899 A . Wykreślono: PUZIO WOJCIECH AERO TRANS-
PORT, Rzeszów, Polska 180747618; Wpisano: WOJCIECH PUZIO, Rze-
szów, Polska .

(111) 264634 A . Wykreślono: A & S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jabłonowo, Polska 100524119; Wpisano: 
INTER FASHION TEX SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ, Jabłonowo, Polska 362048549 .

(111) 268093 A . Wykreślono: ŁOWKIEWICZ JADWIGA, ŁOW-
KIEWICZ KRZYSZTOF, BRONISZEWSKA GABRIELA, BRONISZEWSKI 
SEBASTIAN VISIO SPÓŁKA CYWILNA, Koszalin, Polska; Wpisano: JA-
DWIGA ŁOWKIEWICZ, Konikowo, Polska; KRZYSZTOF ŁOWKIEWICZ, 
Konikowo, Polska; SEBASTIAN BRONISZEWSKI, Koszalin, Polska; GA-
BRIELA BRONISZEWSKA, Koszalin, Polska .

(111) 272132 A . Wykreślono: BADWAL HARDEEP SINGH, Nada-
rzyn, Polska; Wpisano: EXEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 365668784 .

(111) 273570 D . Wpisano: „W dniu 30 marca 2022 r . na podsta-
wie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy w Warsza-
wie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt WA .XI .
Ns-Rej .Za  3569/22/261) wpisano do  Rejestru Zastawów pod pozy-
cją 2712430 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym udzielonym 
na znak towarowy R .273570 w celu zabezpieczenia wierzytelności 

przysługujących spółce ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzi-
bą w Katowicach wobec spółki MK DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Nadarzynie” .

(111) 279457 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) 279473 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) 279627 A . Wykreślono: MIROSŁAW KORZEC, Świdnica, 
Polska; Wpisano: MIRAL OCHRONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD-
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdnica, Polska 891549457 .

(111) 280682 A . Wykreślono: SENTE SPÓŁKA Z  OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, 
Polska 932218559; Wpisano: SENTE SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, 
Polska 932218559 .

(111) 280684 A . Wykreślono: SENTE SPÓŁKA Z  OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, 
Polska 932218559; Wpisano: SENTE SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, 
Polska 932218559 .

(111) 286304 A . Wykreślono: MAMASTUDIO SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ-SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War-
szawa, Polska 145484669; Wpisano: MAMASTUDIO PAWLIK PONA-
GAJBO RĘCZAJSKI SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 145484669 .

(111) 294648 A . Wykreślono: GLOBAL SUPPLEMENTS SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Otomin, Polska 360566027; Wpisano: FA TRADEMARKS ZARĘB-
SKA SPÓŁKA JAWNA, Otomin, Polska 360437790 .

(111) 294999 D . Wpisano: „W dniu 31 marca 2022 r . na podsta-
wie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa- Śródmieścia 
w Krakowie Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . 
akt KR .VII .Ns-Rej .Za  1513/22/108) wpisano do  Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2712440 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R .294999 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących spółce BNP PARIBAS BANK POL-
SKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec spółki BIE-
LENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie” .

(111) 299492 A . Wykreślono: FUNDACJA POMAGANIE JEST 
TRENDY, Kalisz, Polska 364024843; Wpisano: 3WIN SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 383747535 .

(111) 301741 A . Wykreślono: MAMASTUDIO SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ-SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War-
szawa, Polska 145484669; Wpisano: MAMASTUDIO PAWLIK PONA-
GAJBO RĘCZAJSKI SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 145484669 .

(111) 303198 A . Wykreślono: STANISŁAW PIDEK, Żory, Polska; 
Wpisano: ELŻBIETA PIDEK, Racibórz, Polska .

(111) 305400 D . Wpisano: „W  dniu 28 marca 2022 r . na  pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego w  Białymstoku Wy-
dział X Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt BI .X .Ns-
-Rej .Za  1241/22/966) wpisano do  Rejestru Zastawów pod 
pozycją 2712113 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielo-
nym na znak towarowy R .305400 w celu zabezpieczenia wierzytel-
ności 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) 310658 A . Wykreślono: POLMOTOR AUTO-SERWIS JAN 
PRZEPŁATA, DARIUSZ OLKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, Szczecin, Polska 
810617363; Wpisano: POLMOTOR SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ OD-
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, Polska 320682486 .
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(111) 310887 A . Wykreślono: SULIMAR SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, Polska 
592196071; Wpisano: DRINK ID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, Polska 592196071 .

(111) 313020 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) 314040 A . Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SO-
KOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709 .

(111) 315427 A . Wykreślono: TEDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA SPÓŁKA KO-
MANDYTOWO-AKCYJNA, Suwałki, Polska 790012333; Wpisano: 
KOMPANIA DYSTRYBUCYJNA TEDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD-
POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Nowe 
Piekuty, Polska 790012333 .

(111) 315984 A . Wykreślono: TEDI SPÓŁKA Z  OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA SPÓŁKA 
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Suwałki, Polska 790012333; Wpisano: 
KOMPANIA DYSTRYBUCYJNA TEDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD-
POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Nowe 
Piekuty, Polska 790012333 .

(111) 316218 A . Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SO-
KOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709 .

(111) 316894 A . Wykreślono: PRESS GLASS SPÓŁKA AKCYJNA, 
Konopiska, Polska 150021158; Wpisano: PRESS GLASS HOLDING 
SPÓŁKA AKCYJNA, Konopiska, Polska 150021158 .

(111) 317862 A . Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SO-
KOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709 .

(111) 318004 A . Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SO-
KOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709 .

(111) 318005 A . Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SO-
KOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709 .

(111) 318015 A . Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SO-
KOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709 .

(111) 318016 A . Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW SERVICE 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SO-
KOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709 .

(111) 320224 A . Wykreślono: SULIMAR SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, Polska 
592196071; Wpisano: DRINK ID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, Polska 592196071 .

(111) 321746 A . Wykreślono: PRESS GLASS SPÓŁKA AKCYJNA, 
Konopiska, Polska 150021158; Wpisano: PRESS GLASS HOLDING 
SPÓŁKA AKCYJNA, Konopiska, Polska 150021158 .

(111) 322332 A . Wykreślono: NOVACASH SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 361334827; 
Wpisano: BEATRIS SP . Z O .O ., Warszawa, Polska .

(111) 324129 A . Wykreślono: BAMBOLA KAROLINA TKACZYK, 
Piaseczno, Polska 380244800; Wpisano: Bombelkovo KAROLINA 
TKACZYK, Piaseczno, Polska 380244800 .

(111) 327457 A . Wykreślono: SENTE SPÓŁKA Z  OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, 
Polska 932218559; Wpisano: SENTE SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, 
Polska 932218559 .

(111) 327660 A . Wykreślono: NEPENTES PHARMA SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
142726126; Wpisano: PERRIGO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 470550452 .

(111) 327660 A . Wykreślono: PERRIGO POLAND SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
470550452; Wpisano: OMEGA PHARMA INNOVATION & DEVELOP-
MENT NV, Nazareth, Belgia .

(111) 329025 A . Wykreślono: IVAN KALESNIK, K-ENERGY, 
Bielsk Podlaski, Polska 200442358; Wpisano: Realt-Aktiv Sp . z o .o ., 
Pińsk, Białoruś .

(111) 329556 A . Wykreślono: SULIMAR SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, Polska 
592196071; Wpisano: DRINK ID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, Polska 592196071 .

(111) 329557 A . Wykreślono: SULIMAR SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, Polska 
592196071; Wpisano: DRINK ID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, Polska 592196071 .

(111) 330174 A . Wykreślono: SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole, 
Polska 160360680; Wpisano: LAKSHMI AMANDA STAREK, MATEUSZ 
PAZDAN SPÓŁKA CYWILNA, Opole, Polska 520088392 .

(111) 330175 A . Wykreślono: SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole, 
Polska 160360680; Wpisano: LAKSHMI AMANDA STAREK, MATEUSZ 
PAZDAN SPÓŁKA CYWILNA, Opole, Polska 520088392 .

(111) 331129 A . Wykreślono: ŁUKASZ STOKŁOSA, Warszawa, 
Polska; Wpisano: INVESTA SPÓŁKA Z O .O ., Piła, Polska 301760212 .

(111) 331269 A . Wykreślono: PROWENT BIAŁYSTOK A . POLE-
SZUK SPÓŁKA JAWNA, Białostoczek, Polska 050696103; Wpisano: 
PROWENT BIAŁYSTOK A . POLESZUK SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bia-
łostoczek, Polska 050696103 .

(111) 331769 A . Wykreślono: LETNISKOWO .PL SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY-
TOWA, Białystok, Polska 200820168; Wpisano: LETNISKOWO .PL, 
GARKOWSKI, SOLKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Białystok, Polska 
200820168 .

(111) 332344 A . Wykreślono: SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole, 
Polska 160360680; Wpisano: LAKSHMI AMANDA STAREK, MATEUSZ 
PAZDAN SPÓŁKA CYWILNA, Opole, Polska 520088392 .

(111) 334447 A . Wykreślono: HOTELS MANAGEMENT PRE-
STIGE PM SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piaseczno, Polska 361559443; Wpisano: 
PAM MARKETING PRESTIGE PM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 
142854930 .

(111) 339839 A . Wykreślono: GRUPA FAMILIJNA SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Kuźnica Czeszycka, Polska 020182505; Wpisano: GRUPA FAMI-
LIJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kuźnica 
Czeszycka, Polska 020182505 .

(111) 340248 D . Wykreślono: „Postanowieniem z  dnia 17 
sierpnia 2021 r . (sygn . akt: WR .VII .Ns-Rej .Za  3073/21/668) Sąd Re-
jonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VII Wydział Go-
spodarczy – Rejestru Zastawów wpisał do rejestru zastawów pod 
pozycją 2689490 zastaw rejestrowy na prawie ze zgłoszenia znaku 
towarowego o numerze zgłoszenia Z .517722 w celu zabezpiecze-
nia wierzytelności przysługujących spółce BANK POLSKA KASA 
OPIEKI spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec CCC .EU spół-
ka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach” .
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(111) 340248 D . Wpisano: „W dniu 10 stycznia 2022 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej 
we Wrocławiu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . 
akt WR .VII .Ns-Rej .Za 5493/21/856) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2689490 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R .340248 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących spółce BANK POLSKA KASA OPIE-
KI spółka akcyjna z  siedzibą w  Warszawie wobec CCC .EU spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach .”

(111) 340988 A . Wykreślono: POLSKI ZWIĄZEK NARCIARSKI, 
Kraków, Polska 000866573; Wpisano: POLSKIE KOLEJE LINOWE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Zakopane, Polska 122633430 .

(111) 341083 D . wpisano: „W dniu 11 stycznia 2022 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdań-
sku Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt GD .IX .
Ns-Rej .Za 7760/21/135) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozy-
cją 2704657 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym 
na znak towarowy R .341083 w celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących spółce BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AK-
CYJNA z siedzibą w Warszawie wobec spółki VECTRA SPÓŁKA AK-
CYJNA z siedzibą w Gdyni” .

(111) 342137 A . Wykreślono: PIOTR KOPROWSKI, Piotrków 
Trybunalski, Polska; Wpisano: KLIF ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, Polska .

(111) 342960 A . Wykreślono: TEDI SPÓŁKA Z  OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA SPÓŁKA 
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Suwałki, Polska 790012333; Wpisano: 
KOMPANIA DYSTRYBUCYJNA TEDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD-
POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Nowe 
Piekuty, Polska 790012333 .

(111) 343251 A . Wykreślono: KIKOSICKI DAWID, Tychy, Polska; 
Wpisano: CASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Chorzów, Polska 386767857 .

(111) 345167 A . Wykreślono: LEON SUS, SEAL SILICON RINGS 
ZAKŁAD PRODUKCJI USZCZELNIEŃ, Łany, Polska; Wpisano: SEAL 
SILICON RINGS, BIURO HANDLU ZAGRANICZNEGO DR PAWEŁ SUS, 
Wrocław, Polska .

(111) 345168 A . Wykreślono: LEON SUS, SEAL SILICON RINGS 
ZAKŁAD PRODUKCJI USZCZELNIEŃ, Łany, Polska; Wpisano: SEAL 
SILICON RINGS, BIURO HANDLU ZAGRANICZNEGO DR PAWEŁ SUS, 
Wrocław, Polska .

(111) 345533 A . Wykreślono: TEDI SPÓŁKA Z  OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA SPÓŁKA 
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Suwałki, Polska 790012333; Wpisano: 
KOMPANIA DYSTRYBUCYJNA TEDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD-
POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Nowe 
Piekuty, Polska 790012333 .

(111) 346220 A . Wykreślono: AGNIESZKA REMISZ, UNIQUE, 
Poznań, Polska; Wpisano: SOFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 520062553 .

(111) 346483 A . Wykreślono: BAREŁKOWSKI MARIUSZ, STACHA 
MACIEJ BAREŁKOWSKI STACHA SPÓŁKA CYWILNA, Poznań, Polska 
387947700; Wpisano: FORPOZ DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 368871936 .

(111) 346484 A . Wykreślono: BAREŁKOWSKI MARIUSZ, STACHA 
MACIEJ BAREŁKOWSKI STACHA SPÓŁKA CYWILNA, Poznań, Polska 
387947700; Wpisano: FORPOZ DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 368871936 .

(111) 346485 A . Wykreślono: BAREŁKOWSKI MARIUSZ, 
STACHA MACIEJ BAREŁKOWSKI STACHA SPÓŁKA CYWILNA, Po-
znań, Polska 387947700; Wpisano: FORPOZ DEWELOPER SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 
368871936 .

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) 1211444 (540) BALLU (511) 7, 11, 35
(732) Limited liability company „R-Klimat”,  
B . Yakimanka 35, Building 1, RU-119049 Moscow (RU)
(151) 2021 02 11 (441) 2021 03 22 (581) 2021 03 04

(111) 1512027 (540) GSWF
(531) CFE: 27 .05 .17 (511) 17
(732) Zhejiang Shichuang Optics Film Manufacturing Co ., Ltd .,  
No . 68 Fangjiadai Road, Economic Development Zone, Haiyan 
Town, Jiaxing City, Zhejiang (CN)
(151) 2021 09 08 (441) 2021 10 11 (581) 2021 09 23

(111) 1591077 (540) REMPLIR (511) 5, 10
(732) Orthocell Limited,  
Murdoch University, Building 191, South St MURDOCH WA 6150 (AU)
(151) 2021 04 13 (441) 2021 05 31 (581) 2021 05 13

(111) 1600426 (540) VICTORIA
(531) CFE: 27 .05 .17 (511) 9
(732) Jinhua Juxing Power Supply CO ., LTD,  
Room 12B07, Building #4, Wanda Plaza, NO . 755 Hongji Street, 
Jindong District, Jinhua City, 321000 Zhejiang Province (CN)
(151) 2021 07 09 (441) 2021 10 11 (581) 2021 09 23

(111) 1612659 (540) ReSolVe (511) 9
(732) NUMECA International SA,  
Chaussée de la Hulpe 189, B-1170 Bruxelles (BE)
(151) 2021 07 19 (441) 2021 10 04 (581) 2021 09 16

(111) 1612762 (540) kolimax
(531) CFE: 27 .05 .01 (511) 11, 21
(732) KOLIMAX spol . s r .o ., Míru 156, CZ-790 70 Javorník (CZ)
(151) 2021 05 20 (441) 2021 10 04 (581) 2021 09 16

(111) 1614129 (540) YVI
(531) CFE: 27 .05 .01 (511) 6, 7
(732) YVI, Inc .,  
1790 Hughes Landing Blvd ., Suite 400, Houston TX 77380 (US)
(151) 2021 07 20 (441) 2021 10 11 (581) 2021 09 23

(111) 1614248 (540) ST . NICOLAUS DISTILLERY 1867
(531) CFE: 02 .01 .01, 24 .03 .07, 24 .17 .02,  
27 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .07 .01 (511) 2, 30, 32, 33, 35
(732) ST . NICOLAUS a . s .,  
1 . mája 113, SK-031 28 Liptovský Mikuláš (SK)
(151) 2021 05 28 (441) 2021 10 11 (581) 2021 09 23

(111) 1614254 (540) BUDUSUSHI
(531) CFE: 27 .05 .01 (511) 35, 43
(732) Chitaev Artiom,  
vul . Derybasivska 12, kv . 19, Odesa 65026 (UA)
(151) 2021 07 14 (441) 2021 10 11 (581) 2021 09 23

(111) 1615205 (540) BISOTO
(531) CFE: 27 .05 .01 (511) 25
(732) QUANZHOU YSCOLOR IMP&EXP CO ., LTD .,  
3F, Boya Bldg, Nanpu Industrial Park, Huada Street, Fengze Zone, 
Quanzhou City, 362212 Fujian Province (CN)
(151) 2021 07 07 (441) 2021 10 18 (581) 2021 09 30
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(111) 1615210 (540) TrinaTracker
(531) CFE: 27 .05 .01 (511) 6
(732) TRINA SOLAR Co ., LTD, No . 2 Trina Road, Trina PV Park, 
Xinbei, Changzhou, 213031 Jiangsu (CN)
(151) 2021 07 07 (441) 2021 10 18 (581) 2021 09 30

(111) 1615330 (540) GOLDEN GRAPE (511) 33
(732) VOLCU IGOR,  
Str . Vasile Lupu nr . 87, ap . 24, MD-2012 Chişinău (MD)
(151) 2021 07 19 (441) 2021 10 18 (581) 2021 09 30
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C Z Ę Ś Ć  II

KOMUNIKATY URZĘDOWE

LISTA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH 
(WPISY I SKREŚLENIA)

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2022 r. wydaną na podstawie art. 25 ust. 1 w związku 
z art. 24 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 944), skreślono z listy rzeczników 
patentowych w poz. nr:

1028 Kula Bolesław Studzianki
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