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C Z Ę Ś Ć  I

OgłOsZenIa O UDZIelOnyCh PRaWaCh

Wiadomości 
Urzędu Patentowego RP

Warszawa, dnia 27 czerwca 2022 r. Nr 26



4 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO nr 26/2022

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 240 891 do nr 240 930)
w) część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 240891 (41) 2019 07 15 
(51) A01D 46/26 (2006 .01) 
 A01D 46/00 (2006 .01)
(21) 424251 (22) 2018 01 11
(72) WaChOWsKI aDaM, niedrzwica Duża (Pl)

(73) WaChOWsKI MIROsłaW P .P .h .U . WaChOWsKI, 
Wierzchowiska górne (Pl)
(54) Urządzenie do zbioru owoców poprzez potrząsanie drzewami

(B1) (11) 240926 (41) 2019 01 02 
(51) A47B 63/00 (2006 .01) 
 G06K 7/10 (2006 .01)
(21) 422041 (22) 2017 06 28
(72) UCIŃsKI gaBRIel, Konstantynów łódzki (Pl);  
PałUsZyŃsKI PaWeł, łódź (Pl); ZDZIeChOWsKI MaRCIn, łódź (Pl)
(73) TeChMaRK l .OgłOZa s .ZDZIeChOWsKI sPÓłKa JaWna, 
aleksandrów łódzki (Pl)
(54) szafa z systemem do identyfikacji przechowywanych przedmio-
tów i sposób identyfikacji przechowywanych w szafie przedmiotów
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(B1) (11) 240928 (41) 2020 06 01 
(51) A47G 21/04 (2006 .01) 
 A47G 19/26 (2006 .01) 
 A47G 19/18 (2006 .01)
(21) 427885 (22) 2018 11 23
(72) KRaWCZyK IZaBela, Wrocław (Pl); BOBaK łUKasZ, Janów (Pl);  
sZMaŃKO TaDeUsZ, Wrocław (Pl)
(73) UnIWeRsyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU, Wrocław (Pl)
(54) Zestaw z łyżeczką do miodu

(B1) (11) 240905 (41) 2021 06 28 
(51) A62B 23/02 (2006 .01) 
 A62B 7/10 (2006 .01)
(21) 432387 (22) 2019 12 24
(72) KWIaTKOWsKI MIROsłaW, Kraków (Pl)
(73) aKaDeMIa gÓRnICZO-hUTnICZa IM . sTanIsłaWa 
sTasZICa W KRaKOWIe, Kraków (Pl)
(54) Przenośny oczyszczacz powietrza

(B1) (11) 240910 (41) 2021 07 05 
(51) B01D 69/02 (2006 .01) 
 B01D 69/04 (2006 .01) 
 B01D 69/06 (2006 .01) 
 B01D 71/32 (2006 .01) 
 B01D 71/34 (2006 .01) 
 B01D 71/36 (2006 .01) 
 B01D 67/00 (2006 .01) 
 A61L 33/12 (2006 .01)
(21) 436118 (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 membrany z organicznego materiału 
o właściwościach porotwórczych, przeciwzapalnych i przeciwkrze-
pliwych

(B1) (11) 240911 (41) 2021 07 05 
(51) B01D 69/02 (2006 .01) 
 B01D 69/04 (2006 .01) 
 B01D 69/06 (2006 .01) 
 B01D 71/32 (2006 .01) 
 B01D 71/34 (2006 .01) 
 B01D 71/36 (2006 .01) 
 B01D 67/00 (2006 .01) 
 A61L 33/04 (2006 .01)
(21) 436119 (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 membrany z organicznego materiału o wła-
ściwościach porotwórczych, przeciwzapalnych i przeciwkrzepliwych

(B1) (11) 240912 (41) 2021 07 05 
(51) B01D 69/02 (2006 .01) 
 B01D 69/04 (2006 .01) 
 B01D 69/06 (2006 .01) 
 B01D 71/32 (2006 .01) 

 B01D 71/34 (2006 .01) 
 B01D 71/36 (2006 .01) 
 B01D 67/00 (2006 .01) 
 A61L 33/12 (2006 .01)
(21) 436120 (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  membrany z organicznego materiału o wła-
ściwościach porotwórczych, przeciwzapalnych i przeciwkrzepliwych

(B1) (11) 240914 (41) 2021 07 19 
(51) B01F 15/02 (2006 .01) 
 B65D 47/04 (2006 .01)
(21) 432560 (22) 2020 01 13
(72) ZIelIŃsKI KRZysZTOF, Opatów (Pl)
(73) ZIelIŃsKI KRZysZTOF, Opatów (Pl)
(54) Modułowy reaktor mobilny do przygotowania i dozowania 
żywności

(B1) (11) 240903 (41) 2022 02 28 
(51) B21D 15/10 (2006 .01) 
 B21D 26/02 (2011 .01) 
 B21C 37/20 (2006 .01) 
 F16L 9/06 (2006 .01)
(21) 438965 (22) 2021 09 17
(72) KURP PIOTR, Kielce (Pl)
(73) POlITeChnIKa ŚWIĘTOKRZysKa, Kielce (Pl)
(54) sposób i urządzenie do wytwarzania kompensatorów metalo-
wych

(B1) (11) 240916 (41) 2019 12 16 
(51) B21J 5/00 (2006 .01)
(21) 430157 (22) 2019 06 06
(72) WInIaRsKI gRZegORZ, Rzeczyca Kolonia (Pl);  
gOnTaRZ anDRZeJ, Krasnystaw (Pl)
(73) POlITeChnIKa lUBelsKa, lublin (Pl)
(54) Urządzenie do kształtowania kołnierza wału

(B1) (11) 240892 (41) 2021 05 04 
(51) B32B 23/00 (2006 .01) 
 B32B 27/00 (2006 .01) 
 A61B 5/00 (2006 .01) 
 G01D 5/12 (2006 .01) 
 A47G 7/00 (2006 .01)
(21) 431569 (22) 2019 10 23
(72) BeDnaReK aleKsanDeR, łódź (Pl)
(73) BeDnaReK aleKsanDeR alBeD PRZeDsIĘBIORsTWO 
PRODUKCyJnO-hanDlOWO-UsłUgOWe, łódź (Pl)
(54) sposób wytwarzania laminatu grzewczego

(B1) (11) 240921 (41) 2019 10 21 
(51) B43K 21/00 (2006 .01)
(21) 425180 (22) 2018 04 10
(72) ChROMnIaK anDRZeJ, Facimiech (Pl)
(73) ChROMnIaK anDRZeJ, Facimiech (Pl)
(54) Ołówek automatyczny z gumką

(B1) (11) 240895 (41) 2020 11 30 
(51) B60F 1/04 (2006 .01)
(21) 429966 (22) 2019 05 20
(72) MeDWID MaRIan, Poznań (Pl); anDRZeJeWsKI MaCIeJ, 
Komorniki (Pl); JaKUsZKO WOJCIeCh, Poznań (Pl); DasZKIeWICZ 
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PaWeł, Poznań (Pl); RyManIaK łUKasZ, Poznań (Pl);  
ZIÓłKOWsKI anDRZeJ, Koło (Pl)
(73) sIeĆ BaDaWCZa łUKasIeWICZ-POZnaŃsKI InsTyTUT 
TeChnOlOgICZny, Poznań (Pl)
(54) Zespół osi szynowej pojazdu szynowo-drogowego

(B1) (11) 240897 (41) 2020 11 30 
(51) B60F 1/04 (2006 .01)
(21) 429967 (22) 2019 05 20
(72) MeDWID MaRIan, Poznań (Pl); JaKUsZKO WOJCIeCh,  
Poznań (Pl); sTaWeCKa hanna, swarzędz (Pl); TOMasZeWsKI 
sylWIn, Poznań (Pl); sTRZeMKOWsKI Jan, Bogucin (Pl)
(73) sIeĆ BaDaWCZa łUKasIeWICZ-POZnaŃsKI InsTyTUT 
TeChnOlOgICZny, Poznań (Pl)
(54) Zespół osi szynowej pojazdu szynowo-drogowego

(B1) (11) 240898 (41) 2020 11 30 
(51) B60F 1/04 (2006 .01)
(21) 429968 (22) 2019 05 20
(72) MeDWID MaRIan, Poznań (Pl); anDRZeJeWsKI MaCIeJ, 
Komorniki (Pl); CZeRWIŃsKI JaROsłaW, Czerwonak (Pl); 
JaKUsZKO WOJCIeCh, Poznań (Pl); DasZKIeWICZ PaWeł,  
Poznań (Pl)
(73) sIeĆ BaDaWCZa łUKasIeWICZ-POZnaŃsKI InsTyTUT 
TeChnOlOgICZny, Poznań (Pl)
(54) Pojazd szynowo-drogowy

(B1) (11) 240896 (41) 2021 09 13 
(51) C02F 11/04 (2006 .01) 
 B09B 3/50 (2022 .01) 
 C12P 5/02 (2006 .01)
(21) 433229 (22) 2020 03 12
(72) ChMIeleWsKI anDRZeJ g ., Warszawa (Pl); sUDlITZ MaRCIn, 
Konstancin-Jeziorna (Pl)
(73) InsTyTUT CheMII I TeChnIKI JĄDROWeJ , Warszawa (Pl)
(54) sposób wytwarzania biogazu w szczególności z osadu nad-
miernego w komunalnych oczyszczalniach ścieków lub z mieszaniny 
substratów go zawierających

(B1) (11) 240918 (41) 2019 02 25 
(51) C08K 3/04 (2006 .01) 
 C08L 23/22 (2006 .01) 
 B29D 23/24 (2006 .01) 
 B60C 1/00 (2006 .01)
(21) 427240 (22) 2017 01 19
(30) 62/289,616  2016 02 01 Us 
 62/306,127  2016 03 10 Us
(86) 2017 01 19  PCT/Us17/14130
(87) 2017 08 10  WO17/136150
(72) TassInaRI OlIVeR W ., Billerica (Us); sMITh gReggORy 
C ., Billerica (Us); VIllalPanDO-PaeZ FeDeRICO, Billerica (Us); 
ChRIsTOPheR alysOn M ., Billerica (Us); Zhang PIng, Billerica (Us)
(73) CaBOT CORPORaTIOn, Boston (Us)
(54) Mieszanka kauczukowa o ulepszonej wymianie ciepła

(B1) (11) 240908 (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 33/10 (2006 .01) 
 B01D 71/32 (2006 .01) 
 B01D 69/02 (2006 .01)
(21) 436110 (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) 240909 (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 33/10 (2006 .01) 
 B01D 71/32 (2006 .01) 
 B01D 69/02 (2006 .01)
(21) 436111 (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) 240927 (41) 2019 09 23 
(51) C10B 53/02 (2006 .01)
(21) 424926 (22) 2018 03 16
(72) ROgUT sTanIsłaW, Pyrzyce (Pl)
(73) sKaRBOnKIeWICZ WOJCIeCh, Bydgoszcz (Pl)
(54) sposób przetwarzania biomasy

(B1) (11) 240924 (41) 2021 01 25 
(51) C11D 1/94 (2006 .01) 
 C11D 3/382 (2006 .01) 
 C11D 3/384 (2006 .01)
(21) 430621 (22) 2019 07 16
(72) WasIleWsKI TOMasZ, Radom (Pl); BOChO-JanIsZeWsKa 
anITa, Radom (Pl); seWeRyn aRTUR, Radom (Pl); PĘKsa MOnIKa, 
góra Kalwaria (Pl); PRZyBylsKa MagDalena, Czaplin (Pl)
(73) gRUPa InCO sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(54) Preparat myjąco-czyszczący

(B1) (11) 240907 (41) 2021 08 30 
(51) C12N 7/00 (2006 .01) 
 C12R 1/92 (2006 .01) 
 A61K 35/76 (2015 .01)
(21) 433077 (22) 2020 02 27
(72) JURCZaK-KUReK agaTa, gdynia (Pl); CIeMIŃsKa KaROlIna, 
sumin (Pl); KOsZnIK-KWaŚnICKa KaTaRZyna, Borkowo (Pl); 
gRaBOWsKI łUKasZ, Bartniki (Pl); WĘgRZyn alICJa, gdańsk (Pl); 
WĘgRZyn gRZegORZ, gdańsk (Pl)
(73) UnIWeRsyTeT gDaŃsKI, gdańsk (Pl); InsTyTUT BIOCheMII 
I BIOFIZyKI POlsKIeJ aKaDeMII naUK, Warszawa (Pl)
(54) szczep bakteriofaga oraz zastosowanie szczepu bakteriofa-
ga w przemyśle spożywczym lub w hodowli zwierząt specyficzny 
wobec bakterii należących do rodzaju salmonella oraz jako środek 
do zwalczania bakterii z gatunku salmonella enterica

(B1) (11) 240929 (41) 2020 08 10 
(51) C12P 19/44 (2006 .01) 
 C07H 15/26 (2006 .01) 
 C12R 1/645 (2006 .01)
(21) 428757 (22) 2019 01 31
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(72) łUŻny MaTeUsZ, Wrocław (Pl); KOZłOWsKa eWa, Wrocław (Pl);  
TROnIna TOMasZ, Międzybórz (Pl); KOsTRZeWa-sUsłOW 
eDyTa, Wrocław (Pl); JaneCZKO TOMasZ, Wrocław (Pl)
(73) UnIWeRsyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU, Wrocław (Pl)
(54) sposób wytwarzania 4’-O-β-D-(4”-O-metyloglukopiranozylo)-
flawonu

(B1) (11) 240930 (41) 2020 10 19 
(51) C12P 19/44 (2006 .01) 
 C07H 15/26 (2006 .01) 
 C12R 1/645 (2006 .01)
(21) 429618 (22) 2019 04 12
(72) łUŻny MaTeUsZ, Wrocław (Pl); KOZłOWsKa eWa,  
Wrocław (Pl); TROnIna TOMasZ, Międzybórz (Pl);  
KOsTRZeWa-sUsłOW eDyTa, Wrocław (Pl); JaneCZKO TOMasZ, 
Wrocław (Pl)
(73) UnIWeRsyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU, Wrocław (Pl)
(54) sposób wytwarzania 4’-O-β-D-(4’’-O-metyloglukopiranozylo)-
flawonu

(B1) (11) 240899 (41) 2021 01 25 
(51) C12Q 1/6827 (2018 .01) 
 C12Q 1/6883 (2018 .01)
(21) 430613 (22) 2019 07 16
(72) RaTaJCZaK MaRIUsZ ZDZIsłaW, Wieliczka (Pl);  
KUCIa MagDalena JÓZeFa, Brzesko (Pl); CyMeR MOnIKa, 
Warszawa (Pl); lIBURa MaRTa, Warszawa (Pl); URBanOWsKa 
elŻBIeTa, Piaseczno (Pl)
(73) WaRsZaWsKI UnIWeRsyTeT MeDyCZny, Warszawa (Pl)
(54) sposób identyfikacji osób o niewystarczającym stopniu mobi-
lizacji farmakologicznej dla pozyskiwania hsPC, ludzki gen Panx1 
z występującym w nim polimorfizmem do zastosowania w identy-
fikacji takich osób oraz zestaw do identyfikacji takich osób

(B1) (11) 240894 (41) 2021 06 28 
(51) C22B 3/04 (2006 .01) 
 C22B 15/00 (2006 .01) 
 C22B 11/08 (2006 .01) 
 B02C 23/10 (2006 .01) 
 B03D 1/08 (2006 .01)
(21) 432373 (22) 2018 05 15
(30) 15/631,137  2017 06 23 Us
(86) 2018 05 15  PCT/IB18/53394
(87) 2018 12 27  WO18/234880
(72) FIlMeR anThOny OWen, Kangaroo Point (aU);  
aleXanDeR DanIel JOhn, st albans (gB)
(73) anglo american services (UK) ltd, londyn (gB)
(54) sposób odzyskiwania metali wartościowych z rudy siarczkowej

(B1) (11) 240925 (41) 2022 02 14 
(51) C23C 22/07 (2006 .01) 
 C23G 1/02 (2006 .01)
(21) 434963 (22) 2020 08 13
(72) MIROŃsKI PIOTR, sopot (Pl); DROhOMIReCKa elŻBIeTa, 
Karbowo (Pl)
(73) MIROŃsKI PIOTR, sopot (Pl); DROhOMIReCKa elŻBIeTa, 
Karbowo (Pl)
(54) Środek czyszczący, zwłaszcza odrdzewiający

(B1) (11) 240920 (41) 2019 09 23 
(51) E04D 13/147 (2006 .01)
(21) 424879 (22) 2018 03 14
(72) MyJaK PIOTR, nowy sącz (Pl)
(73) FaKRO PP sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
nowy sącz (Pl)
(54) Kołnierz uszczelniający z narożnikami

(B1) (11) 240922 (41) 2021 02 22 
(51) E05C 3/34 (2006 .01) 
 E05C 19/06 (2006 .01)
(21) 430862 (22) 2019 08 12
(72) WyChOWanIeC PaWeł, Bliżyn (Pl); sZUBeRT sZyMOn,  
sadek (Pl)
(73) WyChOWanIeC PaWeł BUMeX FIRMa  
hanDlOWO-UsłUgOWa, Bliżyn (Pl)
(54) Zamek zatrzaskowy

(B1) (11) 240901 (41) 2021 11 29 
(51) F04D 29/10 (2006 .01) 
 F16J 15/43 (2006 .01) 
 F16J 15/53 (2006 .01)
(21) 434069 (22) 2020 05 25
(72) MaTUsZeWsKI lesZeK, Malbork (Pl)
(73) POlITeChnIKa gDaŃsKa, gdańsk (Pl)
(54) hybrydowe uszczelnienie dla wału w układzie pionowym

(B1) (11) 240915 (41) 2022 01 17 
(51) F16C 19/00 (2006 .01) 
 F16C 19/06 (2006 .01)
(21) 434655 (22) 2020 07 13
(72) ZaJĄC JÓZeF , stany nowe (Pl); PaRTyKa DaRIUsZ,  
lublin (Pl); MUsZyŃsKI TOMasZ, Chełm (Pl); RÓŻaŃsKI PIOTR, 
Chełm (Pl)
(73) PaŃsTWOWa aKaDeMIa naUK sTOsOWanyCh W ChełMIe, 
Chełm (Pl)
(54) łożysko toczne

(B1) (11) 240902 (41) 2021 12 20 
(51) F16C 33/76 (2006 .01) 
 F16J 15/43 (2006 .01)
(21) 434334 (22) 2020 06 16
(72) MaTUsZeWsKI lesZeK, Malbork (Pl)
(73) POlITeChnIKa gDaŃsKa, gdańsk (Pl)
(54) Uszczelnienie ochronne z cieczą magnetyczną dla łożyska tocz-
nego

(B1) (11) 240923 (41) 2021 05 31 
(51) F23L 9/04 (2006 .01)
(21) 432009 (22) 2019 11 29
(72) FeRens MIChał, Końskie (Pl); FeRens IZaBela, Końskie (Pl)
(73) FeRens MIChał MK InsTal, nieświn (Pl)
(54) Dysza dopalająca kotła centralnego ogrzewania

(B1) (11) 240917 (41) 2021 12 27 
(51) F23M 9/06 (2006 .01) 
 F23M 9/08 (2006 .01) 
 F28D 7/10 (2006 .01) 
 F28F 1/40 (2006 .01) 
 F24H 9/1845 (2022 .01)
(21) 434450 (22) 2020 06 25
(72) słUPsKI IReneUsZ, Rzeszów (Pl)
(73) aBC sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Rzeszów (Pl)
(54) Urządzenie zwiększające wydajność strumienia ognia przesy-
łanego do komory dopalania kotła centralnego ogrzewania przez 
palnik, zwłaszcza na pelet

(B1) (11) 240900 (41) 2021 08 02 
(51) G01M 13/04 (2019 .01)
(21) 432715 (22) 2020 01 27
(72) BReŃKaCZ łUKasZ, gdańsk (Pl); BagIŃsKI PaWeł, gdańsk (Pl)
(73) InsTyTUT MasZyn PRZePłyWOWyCh IM . ROBeRTa 
sZeWalsKIegO POlsKIeJ aKaDeMII naUK, gdańsk (Pl)
(54) Układ oraz sposób sterowania aktywnym łożyskiem foliowym
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 1 2  1 2

 symbol nr 
 MKP patentu

 1 2

 symbol nr 
 MKP patentu

 1 2

 nr symbol 
 patentu MKP

 1 2

 nr symbol 
 patentu MKP

 1 2

A61K 35/76 (2015 .01) 240907*
A61L 33/12 (2006 .01) 240910*
A61L 33/04 (2006 .01) 240911*
A61L 33/12 (2006 .01) 240912*
A61L 33/10 (2006 .01) 240908*
A61L 33/10 (2006 .01) 240909*
A62B 23/02 (2006 .01) 240905
A62B 7/10 (2006 .01) 240905*
B01D 69/02 (2006 .01) 240910
B01D 69/04 (2006 .01) 240910*
B01D 69/06 (2006 .01) 240910*
B01D 71/32 (2006 .01) 240910*
B01D 71/34 (2006 .01) 240910*
B01D 71/36 (2006 .01) 240910*
B01D 67/00 (2006 .01) 240910*
B01D 69/02 (2006 .01) 240911
B01D 69/04 (2006 .01) 240911*
B01D 69/06 (2006 .01) 240911*
B01D 71/32 (2006 .01) 240911*
B01D 71/34 (2006 .01) 240911*
B01D 71/36 (2006 .01) 240911*
B01D 67/00 (2006 .01) 240911*
B01D 69/02 (2006 .01) 240912
B01D 69/04 (2006 .01) 240912*
B01D 69/06 (2006 .01) 240912*
B01D 71/32 (2006 .01) 240912*
B01D 71/34 (2006 .01) 240912*
B01D 71/36 (2006 .01) 240912*
B01D 67/00 (2006 .01) 240912*
B01D 71/32 (2006 .01) 240908*
B01D 69/02 (2006 .01) 240908*
B01D 71/32 (2006 .01) 240909*
B01D 69/02 (2006 .01) 240909*
B01F 15/02 (2006 .01) 240914
B02C 23/10 (2006 .01) 240894*
B03D 1/08 (2006 .01) 240894*
B09B 3/50 (2022 .01) 240896*
B21C 37/20 (2006 .01) 240903*
B21D 15/10 (2006 .01) 240903
B21D 26/02 (2011 .01) 240903*
B21J 5/00 (2006 .01) 240916
B29D 23/24 (2006 .01) 240918*
B32B 23/00 (2006 .01) 240892
B32B 27/00 (2006 .01) 240892*
B43K 21/00 (2006 .01) 240921
B60C 1/00 (2006 .01) 240918*
B60F 1/04 (2006 .01) 240895
B60F 1/04 (2006 .01) 240897
B60F 1/04 (2006 .01) 240898
B65D 47/04 (2006 .01) 240914*
C02F 11/04 (2006 .01) 240896
C07H 15/26 (2006 .01) 240929*
C07H 15/26 (2006 .01) 240930*
C08K 3/04 (2006 .01) 240918
C08L 23/22 (2006 .01) 240918*
C08L 27/12 (2006 .01) 240908
C08L 27/18 (2006 .01) 240908*

C08L 27/16 (2006 .01) 240908*
C08L 27/20 (2006 .01) 240908*
C08L 27/12 (2006 .01) 240909
C08L 27/18 (2006 .01) 240909*
C08L 27/16 (2006 .01) 240909*
C08L 27/20 (2006 .01) 240909*
C10B 53/02 (2006 .01) 240927
C11D 1/94 (2006 .01) 240924
C11D 3/382 (2006 .01) 240924*
C11D 3/384 (2006 .01) 240924*
C12N 7/00 (2006 .01) 240907
C12P 5/02 (2006 .01) 240896*
C12P 19/44 (2006 .01) 240929
C12P 19/44 (2006 .01) 240930
C12Q 1/6827 (2018 .01) 240899
C12Q 1/6883 (2018 .01) 240899*
C12R 1/92 (2006 .01) 240907*
C12R 1/645 (2006 .01) 240929*
C12R 1/645 (2006 .01) 240930*
C22B 3/04 (2006 .01) 240894
C22B 15/00 (2006 .01) 240894*
C22B 11/08 (2006 .01) 240894*
C23C 22/07 (2006 .01) 240925
C23G 1/02 (2006 .01) 240925*
E04D 13/147 (2006 .01) 240920
E05C 3/34 (2006 .01) 240922
E05C 19/06 (2006 .01) 240922*
E21F 9/00 (2006 .01) 240893*
F04D 29/10 (2006 .01) 240901
F16C 19/00 (2006 .01) 240915
F16C 19/06 (2006 .01) 240915*
F16C 33/76 (2006 .01) 240902
F16J 15/43 (2006 .01) 240901*
F16J 15/53 (2006 .01) 240901*
F16J 15/43 (2006 .01) 240902*
F16L 9/06 (2006 .01) 240903*
F23L 9/04 (2006 .01) 240923
F23M 9/06 (2006 .01) 240917
F23M 9/08 (2006 .01) 240917*
F24H 9/1845 (2022 .01) 240917*
F28D 7/10 (2006 .01) 240917*
F28F 1/40 (2006 .01) 240917*
G01D 5/12 (2006 .01) 240892*
G01K 17/20 (2006 .01) 240904*
G01M 13/04 (2019 .01) 240900
G01N 21/00 (2006 .01) 240919
G01N 21/01 (2006 .01) 240919*
G01N 21/3504 (2014 .01) 240919*
G01N 21/27 (2006 .01) 240919*
G01N 25/18 (2006 .01) 240904
G01N 25/20 (2006 .01) 240904*
G01N 33/68 (2006 .01) 240906
G01N 33/12 (2006 .01) 240906*
G01V 1/16 (2006 .01) 240893
G04B 19/243 (2006 .01) 240913
G04B 19/20 (2006 .01) 240913*
G06K 7/10 (2006 .01) 240926*

(B1) (11) 240919 (41) 2020 12 14 
(51) G01N 21/00 (2006 .01) 
 G01N 21/01 (2006 .01) 
 G01N 21/3504 (2014 .01) 
 G01N 21/27 (2006 .01)
(21) 430176 (22) 2019 06 07
(72) RaTaJCZaK JaKUB, Warszawa (Pl)
(73) RaTaJCZaK JaKUB, Warszawa (Pl)
(54) Układ spektroskopowy do badania absorpcji gazów i sposób 
badania absorpcji gazów

(B1) (11) 240904 (41) 2020 11 30 
(51) G01N 25/18 (2006 .01) 
 G01N 25/20 (2006 .01) 
 G01K 17/20 (2006 .01)
(21) 429973 (22) 2019 05 20
(72) BIałeCKI RysZaRD, gliwice (Pl); OsTROWsKI ZIeMOWIT, 
smolnica (Pl); aDaMCZyK WOJCIeCh, Mikołów (Pl)
(73) POlITeChnIKa ŚlĄsKa, gliwice (Pl)
(54) Przyrząd pomiarowy do wyznaczania dyfuzyjności cieplnej 
materiałów stałych

(B1) (11) 240906 (41) 2021 08 02 
(51) G01N 33/68 (2006 .01) 
 G01N 33/12 (2006 .01)
(21) 432756 (22) 2020 01 30
(72) FORnal eMIlIa, lublin (Pl); sTaChnIUK anna, lublin (Pl); 
MOnTOWsKa MagDalena, Poznań (Pl); sUMaRa agaTa,  
Kraśnik (Pl)
(73) UnIWeRsyTeT MeDyCZny W lUBlInIe, lublin (Pl); 
UnIWeRsyTeT PRZyRODnICZy W POZnanIU, Poznań (Pl)
(54) sposób wykrywania i identyfikacji mięsa królika w produktach 
spożywczych, zestaw do wykrywania i  identyfikacji mięsa królika 
w produktach spożywczych oraz jego zastosowanie

(B1) (11) 240893 (41) 2020 11 30 
(51) G01V 1/16 (2006 .01) 
 E21F 9/00 (2006 .01)
(21) 430045 (22) 2019 05 27
(72) KOZa JanUsZ, Katowice (Pl); aUgUsTynIaK aDaM, 
Świętochłowice (Pl)
(73) KOZa JanUsZ sTeRlaB, Katowice (Pl)
(54) Cyfrowy iskrobezpieczny czujnik do pomiarów parametrów 
górotworu

(B1) (11) 240913 (41) 2016 12 05 
(51) G04B 19/243 (2006 .01) 
 G04B 19/20 (2006 .01)
(21) 412477 (22) 2015 05 26
(72) ChaRZeWsKI Jan, Warszawa (Pl)
(73) sIeĆ BaDaWCZa łUKasIeWICZ-PRZeMysłOWy InsTyTUT 
aUTOMaTyKI I POMIaRÓW PIaP, WaRsZaWa (Pl)
(54) Kalendarz zegarka

InDeKs nUMeROWy 
UDZIelOnyCh PaTenTÓW

240891 A01D 46/26 (2006 .01)
240892 B32B 23/00 (2006 .01)

240893 G01V 1/16 (2006 .01)
240894 C22B 3/04 (2006 .01)

InDeKs UDZIelOnyCh PaTenTÓW, 
WeDłUg syMBOlI MKP

A01D 46/26 (2006 .01) 240891
A01D 46/00 (2006 .01) 240891*
A47B 63/00 (2006 .01) 240926
A47G 21/04 (2006 .01) 240928

A47G 19/26 (2006 .01) 240928*
A47G 19/18 (2006 .01) 240928*
A47G 7/00 (2006 .01) 240892*
A61B 5/00 (2006 .01) 240892*

* Patent oznaczony więcej niż jednym symbolem klasyfikacyjnym . Ogłoszenie 
dotyczące tego patentu można znaleźć pod symbolem klasyfikacyjnym odpo-
wiadającym numerowi bez gwiazdki .
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240895 B60F 1/04 (2006 .01)
240896 C02F 11/04 (2006 .01)
240897 B60F 1/04 (2006 .01)
240898 B60F 1/04 (2006 .01)
240899 C12Q 1/6827 (2018 .01)
240900 G01M 13/04 (2019 .01)
240901 F04D 29/10 (2006 .01)
240902 F16C 33/76 (2006 .01)
240903 B21D 15/10 (2006 .01)
240904 G01N 25/18 (2006 .01)
240905 A62B 23/02 (2006 .01)
240906 G01N 33/68 (2006 .01)
240907 C12N 7/00 (2006 .01)
240908 C08L 27/12 (2006 .01)
240909 C08L 27/12 (2006 .01)
240910 B01D 69/02 (2006 .01)
240911 B01D 69/02 (2006 .01)
240912 B01D 69/02 (2006 .01)

240913 G04B 19/243 (2006 .01)
240914 B01F 15/02 (2006 .01)
240915 F16C 19/00 (2006 .01)
240916 B21J 5/00 (2006 .01)
240917 F23M 9/06 (2006 .01)
240918 C08K 3/04 (2006 .01)
240919 G01N 21/00 (2006 .01)
240920 E04D 13/147 (2006 .01)
240921 B43K 21/00 (2006 .01)
240922 E05C 3/34 (2006 .01)
240923 F23L 9/04 (2006 .01)
240924 C11D 1/94 (2006 .01)
240925 C23C 22/07 (2006 .01)
240926 A47B 63/00 (2006 .01)
240927 C10B 53/02 (2006 .01)
240928 A47G 21/04 (2006 .01)
240929 C12P 19/44 (2006 .01)
240930 C12P 19/44 (2006 .01)

wygaśniĘcie prawa

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

(B1) (11) 206068 2019 12 10 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 206129 2020 01 13 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 206333 2020 08 02 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 206370 2020 04 18 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 206411 2019 12 18 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 206431 2019 12 15 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 206737 2020 04 16 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 206738 2020 04 19 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 206748 2020 07 31 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 206869 2019 12 31 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 206936 2020 04 12 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 206948 2020 07 17 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 207079 2020 05 12 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 207186 2019 12 26 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 207215 2020 03 04 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 207278 2020 03 19 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 207339 2020 02 22 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 207351 2019 12 04 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 207547 2020 08 19 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 207668 2020 06 27 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 207716 2020 04 09 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 207764 2020 05 16 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 207784 2019 12 22 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 207791 2020 03 26 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 207927 2020 06 18 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 207928 2019 12 01 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 207929 2020 09 30 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 207935 2020 01 19 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 207951 2020 06 27 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 207999 2020 06 06 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 208028 2020 03 16 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 208074 2020 05 06 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 208096 2019 12 20 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 208097 2020 07 01 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 208119 2020 09 26 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 208248 2019 12 13 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 208260 2019 12 03 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 208268 2020 01 29 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 208335 2020 04 07 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 208556 2019 12 02 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 208587 2019 12 14 Patent wygasł w całości .

(B1) (11) 208682 2020 04 21 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 208700 2020 04 30 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 208714 2020 02 20 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 208810 2020 08 11 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 208843 2020 05 27 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 208855 2020 07 24 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 208863 2020 04 11 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 208864 2020 09 14 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 208910 2020 05 22 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 208925 2020 06 20 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 209112 2020 08 30 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 209137 2020 05 21 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 209329 2020 04 03 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 209412 2020 04 04 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 209475 2020 02 06 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 209522 2020 06 20 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 209730 2020 05 23 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 209755 2019 12 20 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 209810 2020 08 28 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 209873 2020 07 31 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 209906 2020 01 28 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 210079 2020 06 20 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 210090 2020 09 19 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 210099 2020 09 20 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 210156 2020 05 16 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 210161 2019 12 02 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 210189 2019 12 21 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 210390 2020 03 05 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 210468 2020 06 27 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 210471 2019 12 10 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 210480 2020 03 06 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 210484 2020 10 03 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 210493 2020 06 26 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 210787 2019 12 31 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 211041 2020 02 20 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 211211 2019 12 04 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 211341 2020 01 04 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 211357 2020 02 18 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 211359 2020 04 01 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 211380 2019 12 03 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 211429 2020 02 25 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 211456 2020 06 25 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 211485 2019 12 09 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 211506 2020 02 27 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 211530 2020 06 08 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 211746 2020 07 21 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 211753 2020 01 29 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 212069 2019 12 16 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 212114 2020 06 04 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 212229 2020 07 28 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 212336 2019 12 18 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 212354 2020 01 29 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 212368 2020 01 13 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 212398 2020 06 09 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 212462 2020 01 11 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 212510 2020 01 20 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 212569 2019 12 02 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 212626 2020 02 10 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 212680 2020 03 28 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 212851 2020 05 09 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 212964 2020 02 20 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 212971 2020 03 02 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 212995 2019 12 04 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 213048 2020 02 06 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 213068 2019 12 11 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 213174 2020 02 09 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 213251 2020 02 02 Patent wygasł w całości .
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(B1) (11) 213275 2020 07 05 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 213277 2020 07 05 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 213280 2020 07 05 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 213337 2019 12 13 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 213357 2020 02 26 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 213358 2020 02 26 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 213383 2020 02 26 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 213404 2020 08 18 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 213470 2020 02 01 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 213481 2020 02 28 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 213496 2020 06 28 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 213558 2019 11 30 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 213567 2020 05 11 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 213625 2020 06 23 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 213802 2020 02 07 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 213837 2020 02 09 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 213838 2020 02 10 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 213980 2020 06 02 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 214025 2020 07 08 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 214083 2020 06 11 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 214158 2019 12 21 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 214172 2020 03 14 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 214193 2020 02 06 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 214227 2020 02 24 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 214247 2019 12 02 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 214353 2020 06 09 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 214395 2020 07 17 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 214408 2020 06 18 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 214419 2020 02 18 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 214539 2020 05 26 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 214577 2020 03 18 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 214718 2020 04 14 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 214726 2020 01 15 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 214901 2020 03 15 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 214979 2019 12 27 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 214987 2020 06 13 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 215002 2020 05 10 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 215033 2020 04 14 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 215066 2019 12 17 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 215070 2019 12 30 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 215071 2019 12 29 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 215072 2019 12 29 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 215086 2019 12 27 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 215109 2020 01 30 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 215111 2020 01 15 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 215131 2020 02 27 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 215143 2020 05 25 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 215273 2020 03 11 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 215352 2020 04 30 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 215380 2020 06 30 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 215436 2020 04 06 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 215437 2019 12 30 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 215458 2020 03 19 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 215548 2019 12 09 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 215716 2019 12 21 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 215856 2019 12 30 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 215865 2020 02 28 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 215913 2019 12 31 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 215975 2020 03 05 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 216032 2020 07 15 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 216086 2020 04 08 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 216088 2019 12 09 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 216483 2020 02 27 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 216488 2019 12 06 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 216554 2019 12 12 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 216609 2020 01 07 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 216643 2020 02 17 Patent wygasł w całości .

(B1) (11) 216644 2020 02 24 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 216646 2019 12 09 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 216689 2019 12 21 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 216692 2020 05 05 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 216841 2020 01 13 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 216872 2020 06 14 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 216921 2019 12 30 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 217006 2020 01 25 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 217088 2020 01 14 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 217123 2020 03 01 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 217227 2020 02 20 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 217237 2020 02 20 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 217248 2020 02 20 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 217249 2020 02 20 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 217294 2020 05 15 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 217354 2019 12 30 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 217398 2020 02 15 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 217399 2020 06 14 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 217487 2019 12 22 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 217489 2019 12 14 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 217593 2019 12 22 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 217655 2019 12 12 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 217729 2020 03 03 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 217808 2020 01 28 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 217900 2020 05 04 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 217940 2019 12 30 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 217980 2019 12 08 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 218134 2020 01 24 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 218182 2020 02 16 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 218240 2020 01 12 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 218290 2020 02 18 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 218317 2020 02 05 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 218324 2020 02 09 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 218363 2020 02 20 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 218444 2020 04 15 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 218548 2020 02 12 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 218556 2019 12 30 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 218662 2019 12 12 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 218759 2020 05 13 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 218829 2020 04 06 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 219052 2020 02 22 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 219155 2019 12 05 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 219199 2020 05 02 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 219255 2020 05 10 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 219278 2020 02 18 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 219382 2020 05 06 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 219446 2019 12 11 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 219447 2019 12 13 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 219471 2020 04 11 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 219682 2020 03 18 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 219715 2019 12 05 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 219731 2020 03 31 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 219733 2020 02 27 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 219740 2020 02 28 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 219836 2020 01 18 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 219913 2019 12 21 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 219991 2020 03 13 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 220034 2020 01 27 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 220047 2020 03 02 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 220051 2019 12 12 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 220104 2019 12 02 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 220154 2019 12 27 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 220188 2020 01 03 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 220200 2020 05 16 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 220205 2020 02 08 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 220223 2020 04 07 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 220258 2020 02 01 Patent wygasł w całości .
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(B1) (11) 220267 2020 02 01 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 220331 2020 04 26 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 220333 2019 12 06 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 220432 2020 02 22 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 220444 2020 05 24 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 220496 2020 03 21 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 220561 2020 05 10 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 220661 2020 02 23 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 220694 2020 04 12 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 220753 2020 04 11 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 220786 2020 04 11 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 220796 2019 12 11 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 220797 2019 12 15 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 220821 2019 12 29 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 220844 2020 02 20 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 221049 2020 03 18 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 221106 2020 01 05 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 221109 2020 01 18 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 221115 2020 01 23 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 221168 2020 04 22 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 221213 2019 12 10 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 221216 2019 12 11 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 221217 2019 12 11 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 221234 2020 03 04 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 221237 2020 02 14 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 221271 2020 03 26 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 221431 2019 12 15 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 221498 2019 12 13 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 221561 2019 12 08 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 221585 2020 05 20 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 221758 2020 04 26 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 221803 2020 04 08 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 221966 2019 12 18 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 222183 2020 03 08 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 222203 2019 12 31 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 222205 2020 03 01 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 222247 2020 02 24 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 222253 2020 05 20 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 222269 2019 12 21 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 222378 2019 12 28 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 222381 2020 02 04 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 222389 2019 12 10 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 222396 2020 05 17 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 222397 2020 05 17 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 222414 2020 02 09 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 222415 2020 02 09 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 222420 2020 03 29 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 222498 2020 05 27 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 222565 2020 05 25 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 222638 2020 05 09 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 222660 2020 03 11 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 222731 2020 03 28 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 222733 2020 01 07 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 222770 2019 12 27 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 222783 2020 02 11 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 222791 2020 03 17 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 222796 2020 03 10 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 222799 2020 02 20 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 222877 2020 02 28 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 222889 2019 11 30 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 222950 2020 04 09 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 223005 2020 03 21 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 223009 2020 03 12 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 223016 2019 12 28 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 223061 2020 03 28 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 223069 2020 04 29 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 223090 2020 05 27 Patent wygasł w całości .

(B1) (11) 223091 2020 05 27 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 223381 2020 05 22 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 223388 2019 12 03 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 223392 2020 05 23 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 223425 2019 12 18 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 223487 2019 12 28 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 223518 2020 03 12 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 223538 2020 01 22 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 223570 2020 04 01 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 223625 2020 04 12 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 223634 2020 05 17 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 223701 2020 04 10 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 223711 2019 12 14 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 223717 2019 12 11 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 223832 2020 05 14 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 223879 2020 02 03 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 223880 2020 02 03 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 223882 2020 02 10 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 223885 2020 02 28 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 223891 2020 03 24 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 223905 2020 04 19 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 223910 2019 12 24 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 223911 2020 01 31 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 223914 2020 05 29 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 224062 2020 04 25 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 224063 2020 04 30 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 224064 2020 05 11 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 224192 2020 02 03 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 224236 2019 12 21 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 224264 2020 01 16 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 224273 2020 03 30 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 224330 2020 02 27 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 224339 2020 05 12 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 224424 2019 12 31 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 224460 2020 03 28 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 224533 2020 03 22 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 224582 2019 12 17 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 224590 2020 01 31 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 224610 2020 04 25 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 224725 2020 01 18 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 224774 2020 04 04 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 224780 2020 05 07 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 224823 2020 03 31 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 224873 2019 12 20 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 224917 2020 03 20 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 224950 2020 03 04 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 224954 2020 03 17 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 224969 2020 06 05 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 225016 2020 02 23 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 225051 2020 01 13 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 225053 2020 03 31 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 225092 2020 04 24 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 225118 2020 02 23 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 225125 2020 01 18 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 225128 2020 03 18 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 225175 2020 03 31 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 225204 2019 12 04 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 225259 2020 06 13 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 225260 2020 06 13 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 225309 2020 04 15 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 225377 2020 04 12 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 225399 2019 12 22 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 225455 2019 12 19 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 225470 2020 04 22 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 225489 2020 02 05 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 225531 2020 02 17 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 225541 2019 12 08 Patent wygasł w całości .
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(B1) (11) 225548 2020 05 16 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 225617 2020 04 21 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 225669 2020 01 20 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 225717 2020 02 17 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 225739 2019 12 23 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 225802 2020 02 20 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 225812 2020 03 31 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 225824 2020 05 27 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 225827 2020 03 03 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 225951 2019 12 04 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 225952 2019 12 08 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 225968 2020 01 26 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 225976 2020 06 05 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 225991 2020 03 20 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 225993 2020 04 03 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 225994 2020 04 03 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 225995 2020 04 08 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 226000 2020 05 11 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 226001 2020 05 11 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 226002 2020 05 11 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 226055 2019 12 08 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 226064 2020 04 10 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 226742 2020 02 28 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 227096 2019 12 30 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 227648 2020 08 21 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 227649 2020 03 07 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 227968 2020 03 07 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 228037 2020 03 23 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 228663 2020 02 03 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 229079 2020 03 21 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232963 2020 02 12 Patent wygasł w całości .

wpisy i ZMiany w reJestrZe nieuwZglĘdnione  
w innych saModZielnych ogłosZeniach

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

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

ce patentu 
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu

(11) 215213 a . Wykreślono: InsTyTUT MeTalI nIeŻela-
ZnyCh, gliwice, Polska 000027542; WIenIeWsKI anDRZeJ, szał-
sza, Polska; ZaChaRIasZ TOMasZ, gliwice, Polska Wpisano: 
InsTyTUT MeTalI nIeŻelaZnyCh, gliwice, Polska 000027542; 
WIenIeWsKI anDRZeJ, szałsza, Polska

(11) 220399 a . Wykreślono: laBORaTORIUM KOsMeTyCZ-
ne DR IRena eRIs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, Piaseczno, Polska 142584703 Wpisano: DR IRena eRIs 
sPÓłKa aKCyJna, Piaseczno, Polska 012186410

(11) 222830 a . Wykreślono: laBORaTORIUM KOsMeTyCZ-
ne DR IRena eRIs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, Piaseczno, Polska 142584703 Wpisano: DR IRena eRIs 
sPÓłKa aKCyJna, Piaseczno, Polska 012186410

(11) 223232 a . Wykreślono: laBORaTORIUM KOsMeTyCZ-
ne DR IRena eRIs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, Piaseczno, Polska 142584703 Wpisano: DR IRena eRIs 
sPÓłKa aKCyJna, Piaseczno, Polska 012186410

(11) 223299 a . Wykreślono: laBORaTORIUM KOsMeTyCZ-
ne DR IRena eRIs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, Piaseczno, Polska 142584703 Wpisano: DR IRena eRIs 
sPÓłKa aKCyJna, Piaseczno, Polska 012186410

(11) 226694 a . Wykreślono: lUTheR hORsT, Birkenfeld, 
niemcy Wpisano: MeTOn gmbh, hoppstädten-Weiersbach, 
niemcy

(11) 226993 a . Wykreślono: laBORaTORIUM KOsMeTyCZ-
ne DR IRena eRIs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, Piaseczno, Polska 142584703; Cal KRZysZTOF laBO-
RaTORIUM InŻynIeRII CZĄsTeK, gdańsk, Polska  221462726 
Wpisano: DR IRena eRIs sPÓłKa aKCyJna, Piaseczno, Pol-
ska  012186410; Cal KRZysZTOF laBORaTORIUM InŻynIeRII 
CZĄsTeK, gdańsk, Polska 221462726

(11) 229459 a . Wykreślono: PROgRess eCO sPÓłKa 
Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOMan-
DyTOWa, Dobrów, Polska 290943225 Wpisano: PROgRess eCO 
sPÓłKa aKCyJna, Dobrów, Polska 146269016

(11) 229597 a . Wykreślono: laBORaTORIUM KOsMeTyCZ-
ne DR IRena eRIs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, Piaseczno, Polska 142584703; InsTyTUT BIOlOgII DO-
ŚWIaDCZalneJ IM . M . nenCKIegO POlsKIeJ aKaDeMII naUK, 
Warszawa, Polska 000325825 Wpisano: DR IRena eRIs sPÓłKa 
aKCyJna, Piaseczno, Polska  012186410; InsTyTUT BIOlOgII 
DOŚWIaDCZalneJ IM . M . nenCKIegO POlsKIeJ aKaDeMII 
naUK, Warszawa, Polska 000325825

(11) 229821 a . Wykreślono: laBORaTORIUM KOsMeTyCZ-
ne DR IRena eRIs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, Piaseczno, Polska 142584703 Wpisano: DR IRena eRIs 
sPÓłKa aKCyJna, Piaseczno, Polska 012186410

(11) 232347 a . Wykreślono: FURManeK ReneWal sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDy-
TOWO-aKCyJna, Daleszyce, Polska 292454482 Wpisano: Rene-
Wal aRT sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Daleszyce, Polska 292454482

(11) 236380 a . Wykreślono: UnIWeRsyTeT TeChnOlO-
gICZnO-PRZyRODnICZy IM . Jana I  JĘDRZeJa ŚnIaDeCKICh 
W ByDgOsZCZy, Bydgoszcz, Polska 000001689 Wpisano: POlI-
TeChnIKa ByDgOsKa IM . Jana I JĘDRZeJa ŚnIaDeCKICh, Byd-
goszcz, Polska 000001689

(11) 236408 a . Wykreślono: UnIWeRsyTeT TeChnOlO-
gICZnO-PRZyRODnICZy IM . Jana I  JĘDRZeJa ŚnIaDeCKICh, 
Bydgoszcz, Polska  000001689 Wpisano: POlITeChnIKa ByD-
gOsKa IM . Jana I  JĘDRZeJa ŚnIaDeCKICh, Bydgoszcz, Pol-
ska 000001689

(11) 236549 a . Wykreślono: UnIWeRsyTeT TeChnOlO-
gICZnO-PRZyRODnICZy IM . Jana I  JĘDRZeJa ŚnIaDeCKICh 
W ByDgOsZCZy, Bydgoszcz, Polska 000001689 Wpisano: POlI-
TeChnIKa ByDgOsKa IM . Jana I JĘDRZeJa ŚnIaDeCKICh, Byd-
goszcz, Polska 000001689

(11) 236585 a . Wykreślono: UnIWeRsyTeT TeChnOlO-
gICZnO-PRZyRODnICZy IM . Jana I  JĘDRZeJa ŚnIaDeCKICh 
W ByDgOsZCZy, Bydgoszcz, Polska 000001689 Wpisano: POlI-
TeChnIKa ByDgOsKa IM . Jana I JĘDRZeJa ŚnIaDeCKICh, Byd-
goszcz, Polska 000001689

(11) 238021 a . Wykreślono: DZIMIŃsKI Jan ZaKłaD PRO-
DUKCyJnO-UsłUgOWO-hanDlOWy alUCaR, Żagań, Pol-
ska 970507430 Wpisano: DZIMIŃsKa JUsTyna, Żagań, Polska

(11) 239572 a . Wykreślono: CenTRalny OŚRODeK BaDaW-
CZO ROZWOJOWy aPaRaTURy BaDaWCZeJ I DyDaKTyCZneJ 
COBRaBID sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska  141060470 Wpisano: PIOTR PIOTROWICZ 
MeTPaRTs PIOTR PIOTROWICZ, Wola Murowana, Polska
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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.

(T6) (97) 11 05 2011 2011/19 eP 1632232 B1
(T5) (97) 27 11 2013 2013/48 eP 1737291 B1
(T5) (97) 30 08 2017 2017/35 eP 1927272 B1
(T5) (97) 19 08 2015 2015/34 eP 2048283 B1
(T5) (97) 20 03 2013 2013/12 eP 2065065 B1
(T3) (97) 23 03 2022 2022/12 eP 2173677 B1
(T5) (97) 15 08 2018 2018/33 eP 2202125 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 eP 2407033 B1
(T5) (97) 04 12 2013 2013/49 eP 2488054 B1
(T5) (97) 20 06 2018 2018/25 eP 2497461 B1
(T5) (97) 28 05 2014 2014/22 eP 2499038 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 eP 2534073 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 eP 2594406 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 eP 2600881 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 eP 2632589 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 eP 2687664 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 eP 2754765 B1
(T5) (97) 03 04 2019 2019/14 eP 2805584 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 eP 2819998 B1
(T5) (97) 16 08 2017 2017/33 eP 2844487 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 eP 2879529 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 eP 2902827 B1
(T4) (97) 25 10 2017 2017/43 eP 2929031 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 eP 3044323 B1
(T3) (97) 02 02 2022 2022/05 eP 3044370 B1
(T3) (97) 23 03 2022 2022/12 eP 3058850 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3094351 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3117710 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 eP 3129427 B1
(T3) (97) 16 03 2022 2022/11 eP 3132806 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 eP 3137067 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 eP 3155781 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 eP 3189244 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 eP 3191170 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 eP 3198050 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 eP 3228650 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 eP 3242126 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 eP 3247393 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 eP 3247711 B1
(T3) (97) 16 02 2022 2022/07 eP 3259232 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 eP 3268957 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 eP 3283110 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 eP 3285909 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 eP 3326041 B1
(T3) (97) 16 03 2022 2022/11 eP 3348702 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 eP 3354953 B1
(T3) (97) 23 06 2021 2021/25 eP 3355897 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 eP 3370515 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 eP 3371559 B1
(T3) (97) 23 03 2022 2022/12 eP 3386559 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 eP 3390961 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 eP 3397231 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 eP 3401392 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3409083 B1

(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 eP 3411688 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 eP 3418465 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 eP 3419641 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 eP 3431580 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 eP 3443533 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 eP 3445712 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 3449017 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 eP 3465052 B1
(T3) (97) 16 03 2022 2022/11 eP 3467410 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 eP 3473156 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 eP 3475367 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 eP 3477730 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3482103 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 eP 3482144 B1
(T3) (97) 23 03 2022 2022/12 eP 3482487 B1
(T3) (97) 16 03 2022 2022/11 eP 3485201 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 3490850 B1
(T3) (97) 16 02 2022 2022/07 eP 3491035 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 eP 3491061 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 eP 3492673 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 eP 3493514 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 eP 3493961 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 eP 3495358 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 eP 3500596 B1
(T3) (97) 16 03 2022 2022/11 eP 3514280 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 eP 3519539 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 eP 3522641 B1
(T3) (97) 16 03 2022 2022/11 eP 3526882 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 eP 3532780 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 eP 3535803 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3536804 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 eP 3538490 B1
(T3) (97) 23 03 2022 2022/12 eP 3540102 B1
(T3) (97) 18 05 2022 2022/20 eP 3540363 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 eP 3543337 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 eP 3551773 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 eP 3553536 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 eP 3563109 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3563387 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 eP 3575055 B1
(T3) (97) 16 03 2022 2022/11 eP 3589610 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 eP 3594301 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 eP 3634244 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 eP 3636355 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 eP 3647098 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 eP 3654325 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 eP 3656042 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 eP 3657929 B1
(T3) (97) 16 03 2022 2022/11 eP 3664636 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 eP 3673896 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 eP 3679108 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 eP 3688359 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 eP 3713806 B1
(T3) (97) 16 03 2022 2022/11 eP 3717851 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 eP 3717858 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 eP 3724140 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 eP 3725250 B1
(T3) (97) 14 07 2021 2021/28 eP 3726546 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 eP 3726975 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 eP 3728094 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 eP 3738010 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 eP 3741264 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 eP 3743358 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 eP 3746618 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 eP 3748234 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 eP 3750583 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 eP 3751960 B1
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(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 eP 3753399 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 3755833 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 eP 3755922 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 eP 3762268 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 eP 3767045 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 eP 3772917 B1
(T3) (97) 16 03 2022 2022/11 eP 3778336 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 eP 3780997 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 eP 3782799 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 eP 3785873 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 eP 3787047 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 eP 3789706 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 eP 3790512 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 eP 3790873 B1
(T3) (97) 16 02 2022 2022/07 eP 3791421 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 eP 3797028 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 eP 3797771 B1
(T3) (97) 02 02 2022 2022/05 eP 3798201 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 eP 3799185 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 eP 3802623 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 eP 3806936 B1
(T3) (97) 23 03 2022 2022/12 eP 3814034 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 eP 3814049 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 eP 3817608 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 eP 3836862 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 eP 3839015 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 eP 3839255 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 eP 3855078 B1
(T3) (97) 16 03 2022 2022/11 eP 3868026 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 eP 3873706 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 eP 3918243 B1

wygaśniĘcie prawa

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

(T3) (11) 1998627 2020 03 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1998690 2020 03 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1998747 2020 03 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2002310 2020 04 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2004880 2020 04 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2004897 2020 04 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2005554 2020 03 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2006124 2020 04 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2007861 2020 04 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2007864 2020 04 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2009197 2020 04 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2010301 2020 04 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2010572 2020 04 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2013332 2020 04 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2015876 2020 04 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2015914 2020 04 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2017301 2020 04 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2018451 2020 04 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2021336 2020 04 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2021337 2020 04 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2021450 2020 04 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2035379 2020 04 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2036992 2020 04 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2047169 2020 04 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2053185 2020 04 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2062553 2020 04 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2100927 2020 04 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2108391 2020 04 28 Patent wygasł w całości .

(T3) (11) 2110064 2020 04 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2113482 2020 04 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2113603 2020 04 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2116775 2020 04 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2125578 2020 04 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2134197 2020 03 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2136735 2020 04 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2137381 2020 04 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2137411 2020 04 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2137638 2020 04 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2139967 2020 03 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2142240 2020 04 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2142261 2020 04 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2144905 2020 04 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2144910 2020 04 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2144934 2020 04 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2144978 2020 04 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2146613 2020 04 01 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2146683 2020 04 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2147152 2020 05 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2148628 2020 04 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2148681 2020 04 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2148798 2020 04 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2150669 2020 04 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2152261 2020 04 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2152560 2020 05 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2152606 2020 05 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2152777 2020 05 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2153590 2020 05 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2154959 2020 05 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2154968 2020 05 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2154969 2020 05 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2155478 2020 05 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2155501 2020 05 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2155617 2020 05 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2155826 2020 04 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2156076 2020 05 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2158316 2020 05 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2158372 2020 05 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2160213 2020 05 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2160883 2020 05 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2162249 2020 05 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2162375 2020 05 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2162416 2020 05 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2163094 2020 05 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2163543 2020 05 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2164935 2020 05 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2167877 2020 05 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2167878 2020 05 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2169142 2020 05 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2170353 2020 05 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2170534 2020 05 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2179307 2020 05 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2181065 2020 05 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2181075 2020 05 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2182950 2020 05 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2215955 2019 04 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2220970 2020 04 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2244013 2020 04 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2246634 2020 04 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2247144 2020 04 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2249081 2020 04 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2260423 2020 04 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2263068 2020 04 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2264251 2020 04 13 Patent wygasł w całości .



nr 26/2022 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO 15

(T3) (11) 2264515 2020 04 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2265279 2020 04 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2265999 2020 04 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2267213 2020 04 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2268481 2020 04 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2268591 2020 04 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2269210 2020 04 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2271767 2020 04 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2271805 2020 04 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2274305 2020 04 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2276385 2020 04 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2276613 2020 04 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2281035 2020 04 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2283041 2020 04 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2288282 2020 04 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2288376 2020 04 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2292808 2020 04 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2293988 2020 04 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2300769 2020 04 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2321126 2020 04 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2332909 2020 04 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2335547 2018 12 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2336469 2020 04 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2342233 2019 10 01 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2377392 2020 04 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2386372 2020 04 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2388877 2020 04 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2397415 2020 04 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2397742 2020 04 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2399606 2020 04 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2408889 2019 03 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2411025 2020 04 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2413956 2020 04 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2414038 2020 04 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2416679 2020 04 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2417012 2020 04 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2417257 2020 04 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2417316 2020 04 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2419068 2020 04 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2419205 2020 04 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2419322 2020 04 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2419333 2020 04 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2420290 2020 04 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2421707 2020 04 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2423228 2020 04 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2424495 2020 04 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2424886 2020 04 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2424946 2020 04 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2425008 2020 04 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2425016 2020 04 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2425508 2020 04 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2427228 2020 04 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2427256 2020 04 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2432600 2020 04 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2432892 2020 04 01 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2433529 2020 04 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2433629 2019 09 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2435762 2020 03 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2441128 2020 03 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2441792 2020 03 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2446390 2020 03 31 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2450512 2020 03 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2464132 2020 02 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2465405 2020 03 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2474787 2020 04 13 Patent wygasł w całości .

(T3) (11) 2487158 2020 02 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2489873 2020 02 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2491119 2019 10 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2492389 2020 02 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2493154 2020 02 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2495162 2020 02 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2495267 2020 03 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2497858 2020 03 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2499954 2020 03 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2499978 2020 03 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2499980 2020 03 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2500036 2020 03 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2500473 2020 03 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2500478 2020 03 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2500491 2020 02 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2500513 2020 02 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2501036 2020 03 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2502788 2020 03 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2503483 2020 03 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2505087 2020 03 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2505735 2020 03 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2567128 2020 04 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2567130 2020 04 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2569282 2020 04 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2569427 2019 05 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2571824 2019 05 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2576722 2020 04 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2578502 2020 04 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2580291 2020 04 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2581097 2020 04 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2588027 2019 07 01 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2593878 2020 04 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2602747 2019 09 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2607471 2020 03 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2609925 2020 04 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2626007 2020 04 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2647730 2020 04 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2650210 2020 04 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2650598 2020 04 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2653040 2020 04 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2653240 2020 04 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2653466 2020 04 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2689234 2020 03 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2789061 2020 02 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2796490 2020 03 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2800785 2020 02 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2805376 2020 03 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2805714 2020 02 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2806089 2020 05 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2808346 2020 03 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2808426 2020 03 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2808439 2020 05 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2809328 2020 01 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2809329 2020 01 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2809518 2020 02 01 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2812043 2020 03 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2813241 2020 03 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2814924 2020 02 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2817051 2020 02 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2817539 2020 02 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2819654 2020 02 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2819655 2020 02 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2819663 2020 02 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2819831 2020 02 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2823943 2020 05 02 Patent wygasł w całości .
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(T3) (11) 2844610 2020 05 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2846835 2020 05 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2847048 2020 05 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2847252 2020 05 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2847524 2020 05 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2847694 2020 05 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2848180 2020 05 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2849740 2020 05 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2849744 2020 05 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2849745 2020 05 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2849746 2020 05 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2849747 2020 05 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2849748 2020 05 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2970473 2020 03 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3061890 2020 02 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3064541 2020 03 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3067128 2020 03 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3069816 2020 03 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3070005 2020 03 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3070006 2020 03 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3070243 2020 03 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3070249 2020 03 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3072547 2020 03 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3075242 2020 03 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3075348 2020 03 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3081438 2020 03 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3097357 2020 02 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3097825 2020 03 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3102473 2020 03 31 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3104686 2020 02 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3107391 2020 02 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3107659 2020 02 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3110543 2020 02 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3111045 2020 02 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3111070 2020 02 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3111108 2020 02 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3111117 2020 02 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3114126 2020 03 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3114157 2020 03 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3116580 2020 03 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3116930 2020 03 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3119446 2020 03 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3119575 2020 03 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3119579 2020 03 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3119689 2020 03 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3119690 2020 03 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3119757 2020 03 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3120124 2020 03 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3122435 2020 02 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3122447 2020 03 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3134537 2020 04 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3134724 2020 04 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3137386 2020 04 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3137460 2020 04 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3137537 2020 04 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3140961 2020 04 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3151805 2020 04 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3175741 2019 11 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3182718 2020 04 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3195747 2020 04 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3195762 2020 04 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3228581 2020 04 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3235981 2020 04 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3235984 2020 04 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3235987 2020 04 20 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 doty-

czące patentu 
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu

(11) 1765866 a . Wykreślono: Therapure Biopharma Inc ., 
Mississauga, Kanada Wpisano: evolve Biologics Inc ., Mississauga, 
Kanada

(11) 1886585 a . Wykreślono: Unilever n .V ., Rotterdam, ho-
landia Wpisano: Unilever IP holdings B .V ., Rotterdam, holandia

(11) 1971571 a . Wykreślono: InsTyTUT CheMII BIOORga-
nICZneJ Pan, Poznań, Polska Wpisano: MeDICOFaRMa BIOTeCh 
sPÓłKa aKCyJna, Warszawa, Polska 277501658

(11) 2160438 a . Wykreślono: JDCPhosphate, Inc ., Fort Me-
ade, stany Zjednoczone ameryki Wpisano: novaphos Inc ., Fort 
Meade, stany Zjednoczone ameryki

(11) 2049663 a . Wykreślono: Dow agrosciences llC, In-
dianapolis, stany Zjednoczone ameryki; sangamo Biosciences, 
Inc ., Richmond, stany Zjednoczone ameryki Wpisano: sangamo 
Biosciences, Inc ., Richmond, stany Zjednoczone ameryki; Corteva 
agriscience llC, Indianapolis, stany Zjednoczone ameryki

(11) 2069255 a . Wykreślono: Miscanthus-nawaro-Innova-
tions s .a ., luxembourg, luksemburg Wpisano: Invest & Projekt – 
VII – s .a ., luksemburg, luksemburg

(11) 2069255 a . Wykreślono: Invest & Projekt – VII – s .a ., 
luksemburg, luksemburg Wpisano: sTOnIQ s .a ., luksemburg, 
luksemburg

(11) 2114840 a . Wykreślono: Tiama, Vourles, Francja Wpisa-
no: hCV 2, Vourles, Francja

(11) 2114840  D . Wpisano: „na mocy umowy z dnia 24 li-
stopada 2017 r . uprawniony udzielił licencji pełnej, wyłącznej na 
korzystanie z patentu europejskiego nr eP2114840, przez spół-
kę TIaMa z siedzibą w Vourles, Francja, na czas trwania ochrony 
przedmiotowego patentu” .

(11) 2094856 a . Wykreślono: Rensselaer Polytechnic Institu-
te, Troy, stany Zjednoczone ameryki; ecovative Design llC, Troy, 
stany Zjednoczone ameryki Wpisano: ecovative Design llC, Troy, 
stany Zjednoczone ameryki

(11) 2094856 a . Wykreślono: ecovative Design llC, Troy, 
stany Zjednoczone ameryki Wpisano: ecovative Design llC, gre-
en Island, stany Zjednoczone ameryki

(11) 2175888 a . Wykreślono: laboratoires Cyclopharma, sa-
int Beauzire, Francja Wpisano: Zionexa, aubière, Francja

(11) 2217704 a . Wykreślono: t2cure gmbh, Frankfurt, 
niemcy Wpisano: Johann Wolfgang goethe-Universitat Frankfurt 
am Main, Frankfurt nad Menem, niemcy

(11) 2108270 a . Wykreślono: Unilever n .V ., Rotterdam, ho-
landia Wpisano: Unilever IP holdings B .V ., Rotterdam, holandia

(11) 2361013 a . Wykreślono: Dow agrosciences llC, India-
napolis, stany Zjednoczone ameryki Wpisano: Corteva agriscien-
ce llC, Indianapolis, stany Zjednoczone ameryki

(11) 2361014 a . Wykreślono: Dow agrosciences llC, India-
napolis, stany Zjednoczone ameryki Wpisano: Corteva agriscien-
ce llC, Indianapolis, stany Zjednoczone ameryki
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(11) 2504334 a . Wykreślono: Bayer Intellectual Proper-
ty gmbh, Monheim, niemcy Wpisano: adverio Pharma gmbh, 
schönefeld, niemcy

(11) 2504334 a . Wykreślono: adverio Pharma gmbh, 
schönefeld, niemcy Wpisano: adverio Pharma gmbh, leverkusen, 
niemcy

(11) 2516319 a . Wykreślono: Unilever n .V ., Rotterdam, ho-
landia Wpisano: Unilever IP holdings B .V ., Rotterdam, holandia

(11) 2327695 a . Wykreślono: Dow agrosciences llC, India-
napolis, stany Zjednoczone ameryki Wpisano: Corteva agriscience 
llC, Indianapolis, stany Zjednoczone ameryki

(11) 2368861 a . Wykreślono: Tiama, Vourles, Francja Wpisa-
no: hCV 2, Vourles, Francja

(11) 2368861  D . Wpisano: ”na mocy umowy z dnia 24 li-
stopada 2017 r . uprawniony udzielił licencji pełnej, wyłącznej na 
korzystanie z patentu europejskiego nr eP2368861, przez spół-
kę TIaMa z siedzibą w Vourles, Francja, na czas trwania ochrony 
przedmiotowego patentu” .

(11) 2691726 a . Wykreślono: MIChael WaTsOn, southend-
-on-sea, Wielka Brytania Wpisano: Tube Tech International ltd ., 
Rayleigh, Wielka Brytania

(11) 2753753 a . Wykreślono: Oberthur Fiduciaire sas, Paris, 
Francja Wpisano: Oberthur Fiduciaire sas, Paryż, Francja

(11) 2780405 a . Wykreślono: hexion gmbh, Iserlohn-let-
mathe, niemcy Wpisano: Bakelite gmbh, Iserlohn, niemcy

(11) 2684955 a . Wykreślono: t2cure gmbh, Frankfurt, niem-
cy Wpisano: Johann Wolfgang goethe-Universitat Frankfurt am 
Main, Frankfurt nad Menem, niemcy

(11) 2943350 a . Wykreślono: Paramount International se-
rvices ltd, Majuro, Wyspy Marshalla Wpisano: MeTOn gravure 
Technologies ltd ., Rickmansworth, Wielka Brytania

(11) 2852389 a . Wykreślono: Paion UK limited, histon, Wiel-
ka Brytania Wpisano: Paion UK limited, Cambridge, Wielka Brytania

(11) 2852389 a . Wykreślono: Paion UK limited, Cambridge, 
Wielka Brytania Wpisano: Paion UK limited, londyn, Wielka Brytania

(11) 2885203 a . Wykreślono: Rolls-Royce Marine as, alesund, 
norwegia Wpisano: Kongsberg Maritime as, horten, norwegia

(11) 2880391 a . Wykreślono: Watson, Michael, southend on 
sea, Wielka Brytania Wpisano: Tube Tech International ltd ., Rayle-
igh, Wielka Brytania

(11) 2934162 a . Wykreślono: Unilever n .V ., Rotterdam, ho-
landia Wpisano: Unilever IP holdings B .V ., Rotterdam, holandia

(11) 2934163 a . Wykreślono: Unilever n .V ., Rotterdam, ho-
landia Wpisano: Unilever IP holdings B .V ., Rotterdam, holandia

(11) 2969987 a . Wykreślono: new Visual Media group, 
l .l .C ., eatontown, stany Zjednoczone ameryki Wpisano: guardian 
glass, llC, auburn hills, stany Zjednoczone ameryki

(11) 3083263 a . Wykreślono: Oberthur Fiduciaire sas, Paris, 
Francja Wpisano: Oberthur Fiduciaire sas, Paryż, Francja

(11) 2995640 a . Wykreślono: hexion gmbh, Iserlohn-let-
mathe, niemcy Wpisano: Bakelite gmbh, Iserlohn, niemcy

(11) 3120064 a . Wykreślono: WÜsT, TheODOR, Rüti, szwaj-
caria Wpisano: swiss Tech Innovation ag, Olten, szwajcaria

(11) 3076110 a . Wykreślono: Viessmann Werke gmbh & Co . 
Kg, allendorf, niemcy Wpisano: Viessmann Refrigeration solutions 
gmbh, allendorf, niemcy

(11) 3465976 a . Wykreślono: KOBIl systems gmbh, Worms, 
niemcy Wpisano: KOBIl gmbh, Worms, niemcy

(11) 3307937 a . Wykreślono: Future Tech lab B .V ., amster-
dam, holandia Wpisano: PangaIa MaTeRIals sCIenCe lIMITeD, 
Chorleywood, Wielka Brytania

(11) 3344070 a . Wykreślono: Unilever nV, Rotterdam, ho-
landia Wpisano: Unilever IP holdings B .V ., Rotterdam, holandaaia

(11) 3266056 a . Wykreślono: sterling PBes energy solutions 
ltd ., Vancouver, Kanada Wpisano: shIFT Clean sOlUTIOns lTD ., 
Vancouver, Kanada

ogłosZenia

oświadcZenia  
o gotowości udZielenia 

 licencJi (licencJa otwarta)

PaTenTy eUROPeJsKIe

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

(T3) (11) 2262628 (22) 2009 04 03 07/2014 (-) 2022 06 07
(54) Instalacja do wytwarzania bloczków profilowanych
(73) Rampf Formen gmbh
altheimer strasse 1
89604 allmendingen, niemcy

(T3) (11) 3473155 (22) 2018 08 03 25/2022 (-) 2022 05 23
(54) Zmywarka do naczyń
(73) Miele & Cie . Kg
Carl-Miele-straße 29
3332 gütersloh, niemcy

ogłosZenia nieuwZglĘdnione w innych 
saModZielnych ogłosZeniach

WyJĄTeK OD OChROny PRZyZnaneJ na PODsTaWIe  
DODaTKOWegO ŚWIaDeCTWa OChROnnegO

W dniu 08 .06 .2022 r . Zakłady Farmaceutyczne Polphar- 
-ma s .a ., z siedzibą ul . Pelplińska 19, 83-200 starogard gdański, 
Polska złożyły powiadomienie o wyjątku od ochrony przyzna-
nej na podstawie dodatkowego świadectwa ochronnego o nu-
merze RD .0231 dla produktu o nazwie „rywaroksaban” określa-
jąc jako cel wytwarzania produktu jego wywóz . Jako państwo 
członkowskie, w którym ma mieć miejsce wytwarzanie w celu 
wywozu oraz planowane pierwsze działanie powiązane przed 
rozpoczęciem wytwarzania została wskazana Polska . Jako nu-
mer referencyjny pozwolenia na dopuszczenie do obrotu lub 
równoważny dokument w państwie trzecim wywozu wskaza-
no: serbia 515-01-01090-20-001, 515-01-01091-20-001
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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 72 611 do nr 72 618)

(y1) (11) 72618 (41) 2021 10 04 
(51) A01C 3/06 (2006 .01) 
 A01C 15/16 (2006 .01) 
 A01C 15/00 (2006 .01)
(21) 129089 (22) 2020 03 31
(72) DĄBROWsKI MaRIUsZ, Białystok (Pl);  
DWOJaKOWsKI hUBeRT, Białystok (Pl); aWłaseWICZ TOMasZ,  
Maków Mazowiecki (Pl)
(73) CynKOMeT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Czarna Białostocka (Pl)
(54) Rozrzutnik obornika

(y1) (11) 72614 (41) 2020 02 10 
(51) A61H 37/00 (2006 .01) 
 A61H 15/00 (2006 .01)
(62) 426512
(21) 130351 (22) 2018 07 31
(72) gRZyWIŃsKI łUKasZ, Warszawa (Pl)
(73) gRZyWIŃsKI łUKasZ, Warszawa (Pl)
(54) Przyrząd do mobilizacji/automobilizacji tkanek miękkich i ma-
sażu/automasażu

(y1) (11) 72612 (41) 2019 01 28 
(51) B25B 23/00 (2006 .01) 
 B25B 23/16 (2006 .01) 
 B25F 5/02 (2006 .01)
(21) 126630 (22) 2017 09 22
(30) 201720862226 .1  2017 07 17 Cn
(72) gOng BIn, Zhejiang (Cn)
(73) gOng BIn, Zhejiang (Cn)
(54) Klucz krzyżakowy

(y1) (11) 72611 (41) 2020 07 27 
(51) B42D 5/04 (2006 .01)
(21) 127982 (22) 2019 01 24
(72) KRUK PaWeł, Kraków (Pl)
(73) KRUK PaWeł DRUKaRnIa gOlDen gRaF, Kraków (Pl)
(54) Kalendarz

(y1) (11) 72613 (41) 2022 01 10 
(51) C25D 17/06 (2006 .01)
(21) 129339 (22) 2020 07 08
(72) KaMIŃsKI MaCIeJ, Warszawa (Pl)
(73) sIeĆ BaDaWCZa łUKasIeWICZ-InsTyTUT 
MIKROeleKTROnIKI I FOTOnIKI, Warszawa (Pl)
(54) Uchwyt do obróbki galwanicznej

(y1) (11) 72616 (41) 2021 08 23 
(51) E04F 21/18 (2006 .01) 
 E04F 21/20 (2006 .01) 
 E04G 21/18 (2006 .01)
(21) 128962 (22) 2020 02 17
(72) WyROBeK JeRZy, Jawiszowice (Pl)
(73) WyROBeK JeRZy PPUh PlasT-PRODUKT, Jawiszowice (Pl)
(54) Przyrząd oddzielająco-poziomujący do  układania okładzin 
w kształcie płytek
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 nr prawa symbol 
 ochronn . MKP

 1 2

 nr prawa symbol 
 ochronn . MKP

 1 2

 symbol nr prawa 
 MKP ochronn .

 1 2

 symbol nr prawa 
 MKP ochronn .

 1 2

InDeKs UDZIelOnyCh PRaW OChROnnyCh, 
WeDłUg syMBOlI MKP

A01C 3/06 (2006 .01) 72618
A01C 15/16 (2006 .01) 72618*
A01C 15/00 (2006 .01) 72618*
A61H 37/00 (2006 .01) 72614
A61H 15/00 (2006 .01) 72614*
B25B 23/00 (2006 .01) 72612
B25B 23/16 (2006 .01) 72612*
B25F 5/02 (2006 .01) 72612*
B42D 5/04 (2006 .01) 72611
B60K 17/24 (2006 .01) 72615*

B60R 16/02 (2006 .01) 72615*
C25D 17/06 (2006 .01) 72613
E04F 21/18 (2006 .01) 72616
E04F 21/20 (2006 .01) 72616*
E04G 21/18 (2006 .01) 72616*
E04G 5/12 (2006 .01) 72617
E04G 21/28 (2006 .01) 72617*
F16C 19/52 (2006 .01) 72615*
G01M 13/00 (2019 .01) 72615

InDeKs nUMeROWy 
UDZIelOnyCh PRaW OChROnnyCh

72611 B42D 5/04 (2006 .01)
72612 B25B 23/00 (2006 .01)
72613 C25D 17/06 (2006 .01)
72614 A61H 37/00 (2006 .01)

72615 G01M 13/00 (2019 .01)
72616 E04F 21/18 (2006 .01)
72617 E04G 5/12 (2006 .01)
72618 A01C 3/06 (2006 .01)

(y1) (11) 72617 (41) 2021 09 13 
(51) E04G 5/12 (2006 .01) 
 E04G 21/28 (2006 .01)
(21) 129947 (22) 2021 03 25
(72) KelleR MIROn, Warszawa (Pl)
(73) KelleR MIROn MaFORMa, Warszawa (Pl)
(54) Daszek

(y1) (11) 72615 (41) 2022 02 28 
(51) G01M 13/00 (2019 .01) 
 F16C 19/52 (2006 .01) 
 B60R 16/02 (2006 .01) 
 B60K 17/24 (2006 .01)
(21) 130226 (22) 2021 08 18
(30) 2020/13438  2020 08 26 TR
(72) TaRaKÇI seDaT, yunusemre (TR); alDeMİR OĞUZhan, 
yunusemre (TR); IŞIK eFe, yunusemre (TR)
(73) TİRsan KaRDan sanayİ Ve TİCaReT anOnİM ŞİRKeTİ, 
yunusemre (TR)
(54) Podstawa wału napędowego zapewniająca pomiar tempera-
tury

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

wpisy i ZMiany w reJestrZe nieuwZglĘdnione  
w innych saModZielnych ogłosZeniach

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego 
na wzór użytkowy, 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 – tytuł wynalazku
Rubryka C – dane twórców wynalazku
Rubryka D – prawa ograniczające prawo ochronne
Rubryka E – wpisy uzupełniające stan prawny prawa ochronnego
Rubryka F – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczą-

ce prawa ochronnego 
Rubryka G – informacje o  unieważnieniu lub wygaśnięciu prawa 

ochronnego

(11) 68225  a . Wykreślono: CORaB sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Olsztyn, Polska 510519084 Wpisano: CO-
RaB sPÓłKa aKCyJna, Olsztyn, Polska 510519084

(11) 69002  a . Wykreślono: CORaB sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Olsztyn, Polska 510519084 Wpisano: CO-
RaB sPÓłKa aKCyJna, Olsztyn, Polska 510519084

(11) 69277  a . Wykreślono: CORaB sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Olsztyn, Polska 510519084 Wpisano: CO-
RaB sPÓłKa aKCyJna, Olsztyn, Polska 510519084

(11) 69278  a . Wykreślono: CORaB sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Olsztyn, Polska 510519084 Wpisano: CO-
RaB sPÓłKa aKCyJna, Olsztyn, Polska 510519084

(11) 70136  a . Wykreślono: haDyna -InTeRnaTIOnal spol . 
s .r .o ., Ostrava, Mariánské hory, Czechy; MeChanIC sysTeM 
sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Dziewki, Pol-
ska  277639434 Wpisano: MeChanIC sysTeM sPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Dziewki, Polska 277639434

(11) 70885  a . Wykreślono: MeDOs MaRIan BUłaWKa, eWa 
BUłaWKa sPÓłKa JaWna, Chełmno, Polska 870568014 Wpisano: 
MeDOs PaWeł BUłaWKa sPÓłKa KOManDyTOWa, Chełmno, 
Polska 870568014

(11) 71786  a . Wykreślono: MeDOs MaRIan BUłaWKa, eWa 
BUłaWKa sPÓłKa JaWna, Chełmno, Polska 870568014 Wpisano: 
MeDOs PaWeł BUłaWKa sPÓłKa KOManDyTOWa, Chełmno, 
Polska 870568014

(11) 72136  a . Wykreślono: głÓWny InsTyTUT gÓRnICTWa, 
Katowice, Polska  000023461; BIeR anDRZeJ PRZeDsIĘBIORsTWO 
PROJeKTOWO PRODUKCyJne nOVasTeR sPÓłKa CyWIlna, Za-
brze, Polska; sMOlKa-BIeR TeResa PRZeDsIĘBIORsTWO PRO-
JeKTOWO PRODUKCyJne nOVasTeR sPÓłKa CyWIlna, Zabrze, 
Polska; BIeR KRZysZTOF PRZeDsIĘBIORsTWO PROJeKTOWO-PRO-
DUKCyJne sIllOg, Zabrze, Polska Wpisano: głÓWny InsTyTUT 
gÓRnICTWa, Katowice, Polska 000023461
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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 28 019 do nr 28 029)

(51) 25-01 (11) 28019 (22) 2022 06 07 (21) 30883
(73) FUs anDRZeJ CenTRUM BaDaWCZO-ROZWOJOWe FasTIP, 
Wieliczka (Pl)
(72) FUs anDRZeJ
(54) Płyta nawierzchniowa albo ścienna
(55) 

(51) 25-01 (11) 28020 (22) 2022 06 07 (21) 30884
(73) FUs anDRZeJ CenTRUM BaDaWCZO-ROZWOJOWe FasTIP, 
Wieliczka (Pl)
(72) FUs anDRZeJ

(54) Płyta nawierzchniowa albo ścienna
(55) 

(51) 30-06 (11) 28021 (22) 2021 11 05 (21) 30286
(73) DRZeWIeCKa PaTRyCJa DOg FOaM POlanD PaTTI RUny, 
Darnowo (Pl)
(72) DRZeWIeCKa PaTRyCJa
(54) legowisko dla psów
(55) 
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(51) 30-06 (11) 28022 (22) 2021 11 05 (21) 30287
(73) DRZeWIeCKa PaTRyCJa DOg FOaM POlanD PaTTI RUny, 
Darnowo (Pl)
(72) DRZeWIeCKa PaTRyCJa
(54) legowisko dla psów
(55) 

(51) 13-99 (11) 28023 (22) 2022 01 05 (21) 30448
(73) CellCO COMMUnICaTIOns sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kobylanka (Pl)
(72) WIeCZOReK TOMasZ
(54) adapter do montażu mufoprzełącznic nasłupowych
(55) 

(51) 13-99 (11) 28024 (22) 2022 01 05 (21) 30449
(73) CellCO COMMUnICaTIOns sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kobylanka (Pl)
(72) WIeCZOReK TOMasZ
(54) Przełącznica do rozprowadzania kabli
(55) 

(51) 02-02, 02-05 (11) 28025 (22) 2022 03 25 (21) 30694
(73) KOsMal-POsTUła eWelIna ROCKeT MaMa, Końskie (Pl)
(72) KOsMal-POsTUła eWelIna

(54) Kołnierzyk do karmienia
(55) 

(51) 09-01 (11) 28026 (22) 2022 03 02 (21) 30607
(73) DUDeK DOROTa, Częstochowa (Pl)
(72) DUDeK DOROTa
(54) Butelka
(55) 

(51) 23-03 (11) 28027 (22) 2022 03 24 (21) 30690
(73) FyDa anDRZeJ FIRMa PRODUKCyJnO-hanDlOWa  
Ins TeRM, Jankowa (Pl)
(72) FyDa anDRZeJ
(54) grzejniki
(55) 
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(51) 25-01 (11) 28028 (22) 2022 02 18 (21) 30559
(73) KOWalCZyK hOnORaTa F .U-h aZh, łapsze niżne (Pl)
(72) KOWalCZyK hOnORaTa
(54) Cegła okładzinowa
(55) 

(51) 06-09 (11) 28029 (22) 2022 03 18 (21) 30641
(73) WysOCZaŃsKa agnIesZKa, IMIOłCZyK BaRBaRa, 
IMIOłCZyK-CZURCZaK KaROlIna PRZeDsIĘBIORsTWO 
PRODUKCyJnO-hanDlOWO-UsłUgOWe DOMaReX  
sPÓłKa CyWIlna, Częstochowa (Pl)
(72) IMIOłCZyK BaRBaRa
(54) Poduszka
(55) 

wygaśniĘcie prawa

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

(11) 02019 2021 01 08 Prawo wygasło w całości .
(11) 02032 2021 01 26 Prawo wygasło w całości .
(11) 02238 2021 01 05 Prawo wygasło w całości .
(11) 02242 2021 01 08 Prawo wygasło w całości .
(11) 02271 2021 01 12 Prawo wygasło w całości .
(11) 02272 2021 01 12 Prawo wygasło w całości .
(11) 02273 2021 01 12 Prawo wygasło w całości .
(11) 02274 2021 01 12 Prawo wygasło w całości .
(11) 02275 2021 01 12 Prawo wygasło w całości .
(11) 02283 2021 01 22 Prawo wygasło w całości .
(11) 10377 2021 01 14 Prawo wygasło w całości .
(11) 10427 2021 01 05 Prawo wygasło w całości .
(11) 10573 2021 01 10 Prawo wygasło w całości .
(11) 10630 2021 01 16 Prawo wygasło w całości .
(11) 11166 2021 01 04 Prawo wygasło w całości .
(11) 11840 2021 01 03 Prawo wygasło w całości .
(11) 17287 2021 01 04 Prawo wygasło w całości .
(11) 17446 2021 01 24 Prawo wygasło w całości .
(11) 17447 2021 01 25 Prawo wygasło w całości .
(11) 17448 2021 01 27 Prawo wygasło w całości .
(11) 17497 2021 01 28 Prawo wygasło w całości .
(11) 17498 2021 01 31 Prawo wygasło w całości .
(11) 17539 2021 01 18 Prawo wygasło w całości .
(11) 17905 2021 01 03 Prawo wygasło w całości .
(11) 18834 2021 01 13 Prawo wygasło w całości .
(11) 22481 2021 01 04 Prawo wygasło w całości .
(11) 22482 2021 01 05 Prawo wygasło w całości .
(11) 22483 2021 01 12 Prawo wygasło w całości .
(11) 22484 2021 01 13 Prawo wygasło w całości .
(11) 22485 2021 01 15 Prawo wygasło w całości .
(11) 22488 2021 01 18 Prawo wygasło w całości .
(11) 22489 2021 01 19 Prawo wygasło w całości .
(11) 22490 2021 01 21 Prawo wygasło w całości .
(11) 22491 2021 01 24 Prawo wygasło w całości .
(11) 22495 2021 01 25 Prawo wygasło w całości .
(11) 22496 2021 01 25 Prawo wygasło w całości .
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d. Znaki towarowe

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

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

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

prawa ochronne  
na Znaki towarowe

udZielone prawa 
(od nr 352 105 do nr 352 340)

(111) 352105 (220) 2021 10 19 (210) 535382
(151) 2022 03 22 (441) 2021 12 06
(732) Ze PaK sPÓłKa aKCyJna, Konin (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) neso bus
(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 
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 
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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) 352106 (220) 2021 10 19 (210) 535381
(151) 2022 03 22 (441) 2021 12 06
(732) Ze PaK sPÓłKa aKCyJna, Konin (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) neso
(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 
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) 352107 (220) 2021 10 28 (210) 535789
(151) 2022 03 22 (441) 2021 12 06
(732) swiss Pharma International ag, Zurych (Ch)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DORMInOX
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(540) 

(591) biały, srebrny, granatowy, niebieski
(531) 01 .11 .12, 01 .07 .19, 26 .11 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki sanitarne 
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystoso-
wane do medycznego użycia, suplementy diety dla ludzi .

(111) 352108 (220) 2021 10 19 (210) 535350
(151) 2022 03 23 (441) 2021 11 15
(732) InVesT al PIeKaRnIa-CUKIeRnIa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Karwia (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIeKaRnIa al KOnKOl OD 1985 CUKIeRnIa
(540) 

(591) biały, czerwony, brązowy
(531) 09 .01 .10, 25 .01 .01, 26 .11 .03, 27 .05 .01, 27 .07 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 30 Wyroby piekarnicze, Chleb i bułki, Pieczywo, Wyroby 
cukiernicze, ciasta, torty i ciasteczka, Ciastka luzem na wagę, słody-
cze, Pieczywo cukiernicze, Wyroby piekarnicze mrożone, Wyroby 
cukiernicze mrożone, lody, Ciasto na wypieki, Kanapki, 43 Kafeterie, 
Kawiarnie, Cukiernie, Bary szybkiej obsługi, Koktajlbary, Restauracje, 
Usługi zaopatrzenia w  żywność i  napoje, Przygotowanie i  dostar-
czanie żywności i  napojów na  zamówienie, Organizowanie przyjęć 
gastronomicznych, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, Catering .

(111) 352109 (220) 2021 10 18 (210) 535341
(151) 2022 03 23 (441) 2021 11 15
(732) CaPUTa PIOTR, Paczków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOssO
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 26 .05 .01, 25 .01 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 7 narzędzia ręczne o  napędzie innym niż ręczny, 8 na-
rzędzia i przyrządy ręczne (ręcznie obsługiwane), narzędzia ręczne 
budowlane, do naprawy i konserwacji, narzędzia ręczne, narzędzia 
ręczne o napędzie ręcznym .

(111) 352110 (220) 2021 10 19 (210) 535349
(151) 2022 03 23 (441) 2021 11 15
(732) InVesT al PIeKaRnIa-CUKIeRnIa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Karwia (Pl)

(540) (znak słowny)
(540) KOnKOl
(510), (511) 30 Wyroby piekarnicze, Chleb i bułki, Pieczywo, Wyroby 
cukiernicze, ciasta, torty i ciasteczka, Ciastka luzem na wagę, słody-
cze, Pieczywo cukiernicze, Wyroby piekarnicze mrożone, Wyroby 
cukiernicze mrożone, lody, Ciasto na wypieki, Kanapki, 43 Kafeterie, 
Kawiarnie, Cukiernie, Bary szybkiej obsługi, Koktajlbary, Restauracje, 
Usługi zaopatrzenia w  żywność i  napoje, Przygotowanie i  dostar-
czanie żywności i  napojów na  zamówienie, Organizowanie przyjęć 
gastronomicznych, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, Catering .

(111) 352111 (220) 2021 10 21 (210) 535542
(151) 2022 03 14 (441) 2021 11 15
(732) sZePKe gUsTaW, Cisownica (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) JUhasMaJsTeR
(510), (511) 32 aperitify bezalkoholowe, Barley Wine [piwo], Brzeczka 
piwna, Cydr bezalkoholowy, Drinki na bazie piwa, Koktajle bezalkoho-
lowe, Kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada, Moszcz, 
napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, na-
poje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe o sma-
ku herbaty, napoje bezalkoholowe na bazie suszonych owoców, na-
poje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje energetyzujące, napoje 
izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie 
ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje sportowe wzbogacane pro-
teinami, napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka, napoje ser-
watkowe, napój imbirowy, Orszada, Bezalkoholowe napoje z soków 
owocowych, Owocowe nektary bezalkoholowe, Pastylki do napojów 
gazowanych, Piwo, Piwo słodowe, soki, soki warzywne [napoje], 
shandy [napój składający się z piwa i  lemoniady], sorbety [napoje], 
syropy do  napojów, Woda [napoje], Woda gazowana, Woda litowa, 
Woda mineralna [napoje], Woda selcerska, Woda sodowa, Woda 
stołowa, 33 alkohole wysokoprocentowe [napoje], aperitify, arak, 
Brandy, Cydr, Destylowane napoje, Destylowane napoje alkoholowe 
na  bazie zbóż, Dżin, gruszecznik [napój alkoholowy], Kirsz [alkohol 
na bazie wiśni], Koktajle, Miód pitny, napoje alkoholowe zawierające 
owoce, napoje alkoholowe na bazie trzciny cukrowej, Piquette [wino 
z wytłoczyn winogronowych], Rum, sake, Whisky, Wino, Wódka .

(111) 352112 (220) 2021 10 20 (210) 535550
(151) 2022 03 01 (441) 2021 11 15
(732) aRChe sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) sysTeM aRChe
(510), (511) 35 Zarządzanie hotelami, 36 Organizowanie wynajmu 
nieruchomości, Zarządzanie nieruchomością .

(111) 352113 (220) 2021 10 21 (210) 535557
(151) 2022 03 01 (441) 2021 11 15
(732) ZDRODOWsKa MagDalena, łapy (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kreaTywne inicJatywy
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .04 .01, 26 .04 .05, 26 .04 .18, 26 .13 .25, 25 .05 .02
(510), (511) 35 Doradztwo dotyczące reklamy w zakresie działalności 
gospodarczej, Doradztwo dotyczące reklamy, Doradztwo w zakresie 
marketingu, Promocja towarów i usług poprzez sponsorowanie, Roz-
powszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez Internet, Rozpo-
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wszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą sieci komunikacyj-
nej online w Internecie, Rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich, 
Rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, Rozpowszechnianie 
reklam za  pośrednictwem internetowych sieci komunikacyjnych, 
Udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach elektronicznych, 
41 administrowanie [organizacja] usługami rozrywkowymi, Organi-
zacja imprez rozrywkowych, Organizowanie i prowadzenie spotkań 
w dziedzinie rozrywki, Organizowanie imprez rozrywkowych i kultu-
ralnych, Organizowanie imprez w celach kulturalnych, Organizowa-
nie imprez w celach rozrywkowych, Organizowanie konferencji, wy-
staw i konkursów, Organizowanie kongresów i konferencji w celach 
kulturalnych i  edukacyjnych, Organizowanie prezentacji do  celów 
kulturalnych, Organizowanie prezentacji w  celach rozrywkowych, 
Organizowanie spektakli rozrywkowych, Organizowanie widowisk 
scenicznych, Udzielanie informacji na  temat rozrywki i  imprez roz-
rywkowych za  pośrednictwem sieci online i  Internetu, Warsztaty 
do  celów rekreacyjnych, Organizacja imprez kulturalnych i  arty-
stycznych, Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], 
Usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i  kulturalne, Organizowanie 
uczestnictwa uczniów w  zajęciach edukacyjnych, Organizowanie 
uczestnictwa uczniów w zajęciach rekreacyjnych, Zapewnianie zajęć 
kulturalnych, Prowadzenie imprez kulturalnych, Przeprowadzanie 
aktywności kulturalnych, Zajęcia sportowe i  kulturalne, Warsztaty 
w  celach kulturalnych, Warsztaty w  celach edukacyjnych, Organi-
zacja warsztatów i  seminariów, Prowadzenie kursów, seminariów 
i warsztatów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
Organizowanie warsztatów, Przygotowywanie, organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów [szkolenia] .

(111) 352114 (220) 2021 10 21 (210) 535567
(151) 2022 03 01 (441) 2021 11 15
(732) OKRĘgOWa sPÓłDZIelnIa MleCZaRsKa W RaDOMsKU, 
Radomsko (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hej! de’serek
(540) 

(591) biały, brązowy, czarny, szary, niebieski, pomarańczowy, 
zielony, żółty, czerwony
(531) 02 .01 .04, 26 .01 .13, 26 .01 .14, 26 .04 .06, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 
27 .05 .05, 29 .01 .15
(510), (511) 29 Desery mleczne .

(111) 352115 (220) 2021 10 21 (210) 535575
(151) 2022 03 16 (441) 2021 11 22
(732) TOWaRZysTWO nasZ DOM, Warszawa (Pl)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) różowy, biały
(531) 02 .05 .01, 29 .01 .12

(510), (511) 36 Zbiórki funduszy na  cele dobroczynne, cele dobro-
czynne (organizowanie funduszy na pomoc statutową Towarzystwa 
nasz Dom) .

(111) 352116 (220) 2021 10 21 (210) 535576
(151) 2022 03 01 (441) 2021 11 15
(732) TOWaRZysTWO nasZ DOM, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) góra grosza
(510), (511) 36 Zbiórki funduszy na cele dobroczynne, organizowanie 
funduszy na cele dobroczynne .

(111) 352117 (220) 2021 10 22 (210) 535605
(151) 2022 03 01 (441) 2021 11 15
(732) MaJ MIROsłaWa POUKłaDany ŚWIaT, Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) alleKurier Pl
(540) 

(591) pomarańczowy, niebieski, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .04 .01, 26 .04 .04, 26 .04 .05, 26 .04 .18
(510), (511) 39 Usługi kurierskie w zakresie doręczania listów lub to-
warów, pośrednictwo w transporcie, spedycja, dostarczanie przesy-
łek, dostarczanie paczek, fracht jako przewóz towarów .

(111) 352118 (220) 2021 10 20 (210) 535463
(151) 2022 03 15 (441) 2021 11 29
(732) PhyTOPhaRM KlĘKa sPÓłKa aKCyJna, Klęka (Pl)
(540) (znak graficzny)
(540) 

(591) czarny, zielony, jasnozielony, żółty, biały, brązowy, różowy, 
fioletowy, beżowy
(531) 29 .01 .08, 29 .01 .03, 29 .01 .15, 29 .01 .02, 29 .01 .06, 29 .01 .07, 29 .01 .01, 
29 .01 .05, 28 .05 .99, 05 .05 .22, 05 .05 .23, 05 .07 .07, 05 .03 .11, 05 .03 .13
(510), (511) 3 Środki toaletowe, Środki do  higieny jamy ustnej, 5 
leki i wyroby medyczne, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, 
Preparaty farmaceutyczne na  przeziębienia, Preparaty odżywcze 
i  witaminowe, Preparaty dietetyczne, suplementy diety, żywność 
dietetyczna do  celów leczniczych, Dodatki odżywcze, dodatki die-
tetyczne, Zioła lecznicze, herbaty ziołowe do  celów leczniczych, 
Wyciągi roślinne i ziołowe do celów leczniczych, nalewki do celów 
leczniczych, Mieszanki ziołowe do celów leczniczych, Preparaty i ar-
tykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do  czyszczenia zębów, 
Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne .

(111) 352119 (220) 2021 10 20 (210) 535466
(151) 2022 03 15 (441) 2021 11 29
(732) PhyTOPhaRM KlĘKa sPÓłKa aKCyJna, Klęka (Pl)
(540) (znak graficzny)
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(540) 

(591) czarny, zielony, jasnozielony, czerwony, biały, niebieski, 
ciemnoniebieski
(531) 29 .01 .15, 29 .01 .08, 29 .01 .03, 29 .01 .01, 29 .01 .06, 29 .01 .04, 
05 .03 .13, 28 .05 .99, 26 .01 .16, 26 .04 .04, 02 .09 .10
(510), (511) 3 Środki toaletowe, Środki do  higieny jamy ustnej, 5 
leki i wyroby medyczne, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, 
Preparaty farmaceutyczne na  przeziębienia, Preparaty odżywcze 
i  witaminowe, Preparaty dietetyczne, suplementy diety, żywność 
dietetyczna do  celów leczniczych, Dodatki odżywcze, dodatki die-
tetyczne, Zioła lecznicze, herbaty ziołowe do  celów leczniczych, 
Wyciągi roślinne i ziołowe do celów leczniczych, nalewki do celów 
leczniczych, Mieszanki ziołowe do celów leczniczych, Preparaty i ar-
tykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do  czyszczenia zębów, 
Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne .

(111) 352120 (220) 2021 10 29 (210) 535828
(151) 2022 03 22 (441) 2021 12 06
(732) WRÓBleWsKI JaCeK sPeCBRanDs .Pl, Pabianice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) specBrands
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz pośrednictwo han-
dlowe w  sprzedaży detalicznej i  hurtowej, w  tym za  pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej oraz innych środków komunikacji 
w zakresie towarów: apteczki pierwszej pomocy, apteczki przenośne, 
noże, noże myśliwskie, nożyce, nożyczki, kamizelki kuloodporne, ra-
tunkowe i ochronne, hełmy i kaski ochronne, kombinezony ochronne, 
rękawice ochronne, odzież chroniąca przed wypadkami, napromie-
niowaniem i  ogniem, okulary, gogle i  maski ochronne, nakolanniki 
i  nałokietniki ochronne, pasy ratunkowe, pakiety ratunkowe do  ra-
towania życia, słuchawki na uszy, kompasy, opaski, opaski uciskowe 
i zaciskowe, uchwyty na opaski uciskowe i zaciskowe, latarki, latarki 
kieszonkowe, latarki czołowe, futerały na broń, kabury na broń, pasy 
naramienne do  broni (również z  nabojami), pasy na  amunicję, pasy 
taktyczne, pasy operacyjne do noszenia broni, pasy operacyjno-tak-
tyczne do noszenia broni, ładownice na pas do magazynku broni krót-
kiej, litografie, litograficzne dzieła sztuki, grafiki, obrazy, torby, pleca-
ki, torby i plecaki myśliwskie, torby i plecaki sportowe, torby i plecaki 
turystyczne, chlebaki na ramię, sakwy, torby i worki myśliwskie, nara-
mienniki i pasy skórzane, sakwy i sakiewki ze skóry, paski wojskowe, 
naszywki, odzież, mundury, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca 
pot, skarpety, nakrycia głowy, obuwie, wyroby pończosznicze, skar-
pety, kamizelki, odzież wodoodporna, kominiarki, rękawiczki, szelki, 
paski, tarcze strzelnicze, rzutki strzelnicze, nagolenniki i nakolanniki, 
bransolety, bransoletki i  opaski, silikonowe bransolety, bransoletki 
i opaski, wyroby szklane i ceramiczne .

(111) 352121 (220) 2020 02 03 (210) 509741
(151) 2022 03 15 (441) 2020 07 20
(732) sOKOłÓW sPÓłKa aKCyJna, sokołów Podlaski (Pl)
(540) (znak słowny)

(540) PODlasIaK
(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa, wędliny, ekstrakty mięsne, wy-
roby na bazie mięsa .

(111) 352122 (220) 2020 06 08 (210) 514344
(151) 2022 03 29 (441) 2020 08 17
(732) gRUPa MasPeX sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Wadowice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Tymbark na przerwę
(510), (511) 29 batoniki na bazie owoców i orzechów, bita śmietana, 
batony na bazie orzechów i nasion, batony spożywcze na bazie soi, 
chipsy warzywne, chipsy owocowe, chipsy sojowe, chipsy ziemniacza-
ne, desery jogurtowe, desery mleczne, desery na  bazie sztucznego 
mleka, desery owocowe, dipy, desery wykonane z produktów mlecz-
nych, dżemy, dżemy i marmolady owocowe, galaretki, dżemy, kompo-
ty, pasty owocowe i warzywne, gotowane owoce, gotowe dania wa-
rzywne, gotowe produkty z  warzyw, jogurty, kandyzowane owoce, 
kandyzowane przekąski owocowe, koktajle mleczne, kompozycje 
owoców przetworzonych, koncentraty soków warzywnych do  kon-
sumpcji, krojone owoce, krojone warzywa, liofilizowane warzywa, lu-
krowane (owoce-), marmolada, masło kakaowe, masła orzechowe 
w  proszku, masło z  orzechów, mieszanki owoców i  orzechów, mie-
szanki owoców suszonych, mieszanki przekąsek składające się z suszo-
nych owoców i orzechów przetworzonych, mieszanki przekąsek skła-
dające się z  przetworzonych owoców i  przetworzonych orzechów, 
mieszanki warzywne, mleczne produkty, mleko w  proszku, mleko, 
mrożone owoce, nadzienia na bazie owoców do placków i ciast, na-
dzienie bakaliowe [owoce konserwowane], napoje mleczne, napoje 
z produktów mlecznych, nasiona jadalne, orzechy jadalne, owoce aro-
matyzowane, owoce glazurowane, owoce gotowane, owoce konser-
wowane, owoce lukrowane, owoce marynowane, owoce przetworzo-
ne, owoce w puszkach, owocowe nadzienia do ciast, owocowe pasty 
do smarowania, pasta z owoców, pasta z orzechów laskowych, pasty 
do smarowania na bazie warzyw, pasty do smarowania składające się 
głównie z owoców, pasty do smarowania na bazie mleka z niską za-
wartością tłuszczu, pasty na bazie orzechów, pasty mleczne do smaro-
wania, pasty do  kromek zawierające tłuszcz, pasty przyrządzone 
z orzechów, pasty warzywne, pasztet warzywny, płatki jabłkowe, prze-
tworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączko-
wych, płatki ziemniaczane, pokrojone owoce, pokrojone warzywa, 
polewy orzechowe, potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, 
powlekane orzeszki ziemne, prażone orzechy ziemne, produkty z su-
szonych owoców, proszki owocowe, proszki warzywne, przeciery 
owocowe, przeciery warzywne, przekąski na  bazie mleka, przekąski 
na bazie orzechów, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie soi, 
przekąski na  bazie suszonych owoców, przekąski na  bazie warzyw, 
przekąski na bazie ziemniaków, przekąski z owoców, przekąski ziem-
niaczane, przetwory owocowe [dżemy], przystawki na bazie warzyw, 
puddingi na  bazie mleka, puree z  warzyw, sałatki owocowe, sałatki 
warzywne, schłodzone desery mleczne, sfermentowane owoce, skór-
ki owocowe, słodkie nadzienia z owoców, substytuty mleka, suszone 
orzechy, suszone owoce, tłuszcze jadalne, warzywa gotowane, warzy-
wa grillowane, warzywa konserwowane, warzywa kapustne, przetwo-
rzone, warzywa konserwowane [w oleju], warzywa liofilizowane, wa-
rzywa marynowane, warzywa mrożone, warzywa obrane ze  skórki, 
warzywa preparowane, warzywa przetworzone, warzywa strączkowe 
przetworzone, warzywa suszone, warzywa w  puszkach, warzywa 
w słoikach, warzywne pasty do smarowania, warzywa solone, warzy-
wa w  plasterkach, konserwowe, sałatki owocowo-warzywne, pasty 
owocowo-warzywne, przeciery owocowo-warzywne, przetwory 
owocowo-warzywne, proszki owocowo-warzywne, przekąski na  ba-
zie owoców i warzyw, 30 artykuły spożywcze ze zbóż, artykuły żywno-
ściowe zawierające czekoladę [jako podstawowy składnik], batoniki, 
batony zbożowe i energetyczne, błyskawiczna owsianka, budynie de-
serowe, chipsy [produkty zbożowe], chipsy kukurydziane, chrupki 
zbożowe, chrupki kukurydziane o smaku sera, ciasta, ciasteczka, ciast-
ka, cukierki, batony i guma do żucia, czekoladowe wyroby cukiernicze 
nielecznicze, czipsy na bazie mąki, czipsy na bazie zbóż, dania na bazie 
ryżu, dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, 
desery czekoladowe, desery lodowe, desery z  muesli, desery z  war-
stwą lodów, owoców i  bitej śmietany [parfait], deser puddingowy 
na bazie ryżu, budyń w proszku, drażetki [niemedyczne wyroby cu-
kiernicze], dropsy owocowe [słodycze], gofry, gotowe dania z  ryżu, 
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gotowe desery [wyroby cukiernicze], gotowe do  spożycia puddingi, 
gotowe desery [na bazie czekolady], gotowe desery [wyroby piekarni-
cze], gotowe potrawy na bazie makaronu, gotowe potrawy na bazie 
ryżu, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, gotowe przekąski 
na  bazie zbóż, gotowe sosy, guma do  żucia, herbata rozpuszczalna, 
herbatniki, herbaty owocowe, herbaty, krakersy, kremy czekoladowe, 
kremy na bazie kakao w postaci past do smarowania, kremy czekola-
dowe do smarowania, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, 
lodowe słodycze, lodowe wyroby cukiernicze, lody, lizaki, mieszanki 
spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych owoców, 
miód, mleczne wyroby cukiernicze, mrożone napoje [frappe], mrożo-
ne mleczne desery w  formie batonów, mieszanki do  przyrządzania 
mrożonej herbaty w proszku, lizaki mrożone, muesli, musy, musy cze-
koladowe, musy deserowe, musy (słodycze), musy (wyroby cukierni-
cze), napoje gazowane [na bazie kawy, kakao lub czekolady], napoje 
na bazie kakao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie herbaty z owo-
cowymi dodatkami smakowymi, napoje na  bazie czekolady, z  mle-
kiem, napoje o smaku czekoladowym, napoje zawierające kakao, na-
poje zawierające czekoladę, napoje sporządzane z  kawy, napoje 
sporządzone z czekolady, napoje sporządzone z herbaty, napoje spo-
rządzone z kakao, napoje z lodów, nielecznicze słodycze [wyroby cu-
kierniczej, nielecznicze wyroby cukiernicze, oranżada w proszku [wy-
roby cukiernicze], orzechowe wyroby cukiernicze, orzechy w polewie 
[wyroby cukiernicze], owoce w polewie czekoladowej, owocowe (ga-
laretki-) [słodycze], owsiane (płatki-), owocowe lody, owsianka, owsian-
ka błyskawiczna, paluszki chlebowe, papki warzywne (sosy-żywność), 
pasta sezamowa, pasta migdałowa, pasty czekoladowe, pasty czeko-
ladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, 
pasty warzywne [sosy], pasty z czekolady i orzechów do smarowania 
kanapek, pasty czekoladowe [do smarowania], pastylki nielecznicze, 
placki, płatki jęczmienne, płatki kukurydziane, płatki owsiane, płatki 
pszenne, płatki śniadaniowe, płatki zbożowe, polewa lub posypka cze-
koladowa, polewy cukiernicze, polewy do  lodów, polewa w  postaci 
syropu, płatki z  naturalnego ryżu, płatki śniadaniowe zawierające 
owoce, płatki śniadaniowe zawierające miód, płatki śniadaniowe za-
wierające błonnik, płatki śniadaniowe na  ciepło, potrawy gotowe 
na  bazie makaronu, potrawy na  bazie mąki, potrawy składające się 
głównie z  ryżu, potrawy z  makaronu, precelki, pralinki, preparaty 
do sporządzania napojów [na bazie kakao], preparaty do sporządza-
nia napojów [na bazie herbaty], preparaty do sporządzania napojów 
[na bazie czekolady], preparaty do sporządzania sosów, preparaty ro-
ślinne zastępujące kawę, preparaty w  proszku zawierające kakao 
do sporządzania napojów, preparaty z kakao, preparaty zbożowe, pro-
dukty lodowe na  bazie soi, produkty na  bazie czekolady, produkty 
żywnościowe na  bazie zbóż przeznaczone do  spożycia przez ludzi, 
produkty żywnościowe z  ryżu, produkty spożywcze z  kukurydzy, 
przeciery warzywne [sosy], przekąski na bazie zbóż, przekąski na bazie 
ryżu, przekąski na bazie pszenicy, przekąski na bazie kukurydzy, prze-
kąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych, przekąski skła-
dające się z  produktów zbożowych, przekąski słone na  bazie mąki, 
przekąski słone na  bazie zbóż, przekąski sporządzone z  produktów 
zbożowych, przekąski wieloziarniste, przekąski składające się głównie 
z makaronu, przekąski składające się głównie z ryżu, przekąski wytwa-
rzane z produktów zbożowych, przekąski wytwarzane z muesli, prze-
twory spożywcze na  bazie ziaren, przekąski z  kukurydzy, przekąski 
z produktów zbożowych, przekąski wykonane z ryżu, przekąski wyko-
nane z pszenicy, przekąski składające się głównie ze zboża, przetwo-
rzone płatki owsiane jako żywność przeznaczona do spożycia przez 
ludzi, puddingi, rozpuszczalne kakao w  proszku, rozpuszczalny pro-
szek do przyrządzania herbaty [inny niż do celów medycznych], ryż, 
składniki na bazie kakao do produktów cukierniczych, słodkie polewy 
i nadzienia, słodkie pasty do smarowania [miód], słodkie wyroby cu-
kiernicze (nie  dla celów medycznych), słodycze bez cukru, słodycze 
[cukierki], słodycze czekoladowe, słodycze do żucia, słodycze gotowa-
ne, słodycze lodowe, słodycze lodowe w postaci lizaków, słodycze nie-
lecznicze, słodycze owocowe, słodycze o smaku owocowym, słodycze 
słodzone ksylitolem, słodziki naturalne, słodycze zawierające owoce, 
słone herbatniki, słone krakersy, słone sosy, słodziki składające się 
z  koncentratów owocowych, smakowe wyroby cukiernicze na  bazie 
cukru, śniadaniowe płatki ryżowe, solone wyroby piekarnicze, sorbe-
ty, sorbety [lody], sos czekoladowy, sos [jadalny], sos w proszku, sosy, 
sosy do sałatek, sosy do makaronów, sosy o smakach orzechowych, 
sosy owocowe, sosy [przyprawy], sosy sałatkowe, sosy w  puszkach, 
sosy w proszku, sosy zagęszczone, sosy zawierające orzechy, substytut 
kawy na bazie cykorii, substytuty cukru, substytuty czekolady, substy-

tuty herbaty, substytuty miodu, substytuty lodów, substytuty kawy 
[sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę], substytuty 
kawy na bazie warzyw, suchary, suche i płynne potrawy gotowe do je-
dzenia, głównie składające się z makaronów, syrop czekoladowy, sy-
rop do naleśników, syrop spożywczy, syropy smakowe, syropy czeko-
ladowe do przygotowywania napojów na bazie czekolady, sztuczna 
czekolada, sztuczna herbata [inna niż do celów leczniczych], tabletki 
[wyroby cukiernicze], wafelki, wafle ryżowe, wyroby cukiernicze, wy-
roby ciastkarskie z owocami, wyroby cukiernicze płynne, wyroby lo-
dowe, wyroby piekarnicze, wyroby z kakao, wysokoproteinowe bato-
niki zbożowe, wyroby cukiernicze zawierające dżem, wyroby 
cukiernicze mrożone, wyroby cukiernicze z mrożonego jogurtu, zbo-
ża, zbożowe artykuły śniadaniowe, zboża przetworzone, zboża 
do żywności do spożycia przez ludzi, zbożowe (płatki-), żelki, żywność 
na bazie kakao, 32 aromatyzowane napoje gazowane, bezalkoholowe 
ekstrakty z owoców używane do sporządzania napojów, bezalkoholo-
we gazowane napoje na  bazie soków owocowych, bezalkoholowe 
napoje gazowane, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, bezalko-
holowe napoje zawierające soki warzywne, bezalkoholowe preparaty 
do  produkcji napojów, bezalkoholowe wyciągi z  owoców, esencje 
do produkcji napojów, esencje do wytwarzania napojów bezalkoholo-
wych, nie  w  postaci olejków eterycznych, esencje do  wytwarzania 
smakowej wody mineralnej [nie w postaci olejków eterycznych], gazo-
wana woda mineralna, gazowane soki owocowe, koktajle bezalkoho-
lowe, koktajle owocowe, bezalkoholowe, koncentraty do sporządza-
nia napojów bezalkoholowych, koncentraty do sporządzania napojów 
owocowych, koncentraty soków owocowych, lemoniada, mieszane 
soki owocowe, mieszanki do  sporządzana napojów sorbetowych, 
mieszanki do  sporządzania koktajli bezalkoholowych, mineralne 
(wody-) [napoje], napoje aromatyzowane owocami, napoje bezalko-
holowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholo-
we na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie owoców, o smaku 
herbaty, bezalkoholowe napoje gazowane aromatyzowane herbatą, 
napój imbirowy, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bez-
alkoholowe o  smaku kawy, napoje bezalkoholowe o  smaku owoco-
wym, napoje bezalkoholowe na  bazie suszonych owoców, napoje 
bezalkoholowe o podwyższonej zawartości witamin, napoje bezalko-
holowe wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, napoje bezal-
koholowe zawierające soki owocowe, napoje dla sportowców, napoje 
dla sportowców zawierające elektrolity, napoje energetyzujące, napo-
je energetyzujące zawierające kofeinę, napoje funkcjonalne na bazie 
wody, napoje gazowane (proszek do wytwarzania-), napoje izotonicz-
ne, napoje na bazie coli, napoje na bazie orzechów i soi, napoje na ba-
zie kokosu, napoje na  bazie owoców lub warzyw, napoje na  bazie 
owsa [niebędące substytutami mleka], napoje na bazie ryżu, inne niż 
substytuty mleka, napoje na bazie soku z imbiru, napoje orzeźwiające, 
napoje na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty, napoje owoco-
we niealkoholowe, napoje proteinowe, napoje składające się z  mie-
szanki soków owocowych i warzywnych, napoje sportowe wzbogaca-
ne proteinami, napoje (syropy do-), napoje typu kola [napoje 
bezalkoholowe], napoje typu smoothie zawierające ziarna i  owies, 
napoje warzywne, napoje owocowo-warzywne, napoje węglowoda-
nowe, napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, napoje z soku 
warzywnego, bezalkoholowe, napoje zawierające witaminy, napoje 
z  guaraną, niegazowane napoje bezalkoholowe, oczyszczona woda 
pitna, owoce (bezalkoholowe napoje z  soków-), owocowe nektary, 
bezalkoholowe, pastylki do  napojów gazowanych, pomidory (sok-) 
[napój], preparaty rozpuszczalne do  sporządzania napojów, proszki 
do produkcji napojów bezalkoholowych, proszki do sporządzania na-
pojów, proszki stosowane do  przygotowywania napojów na  bazie 
wody kokosowej, proszki stosowane do sporządzania napojów na ba-
zie owoców, skoncentrowane soki owocowe, słodkie napoje bezalko-
holowe na bazie soków owocowych, smakowa woda mineralna, soki, 
soki gazowane, soki owocowe [napoje], soki warzywne, soki owoco-
wo-warzywne, sorbety [napoje], syropy do napojów, napoje owoco-
we, syropy do  napojów bezalkoholowych, syropy do  sporządzania 
smakowych wód mineralnych, syropy do  wyrobu napojów, syropy 
do wytwarzania napojów bezalkoholowych, syropy owocowe [napoje 
bezalkoholowe], toniki [napoje nielecznicze], warzywne napoje typu 
smoothie, owocowe napoje typu smoothie, owocowo-warzywne na-
poje typu smoothie, wody, wody gazowane, wody mineralne, wody 
o smaku owocowym, wyciągi do sporządzania napojów, woda aroma-
tyzowana, woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje], woda 
mineralna, woda niegazowana, woda pitna, woda pitna z witaminami, 
woda stołowa, woda wzbogacona odżywczo, woda źródlana .
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(151) 2022 03 25 (441) 2021 11 29
(732) TRanZ-Tel sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kobiór (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TT TranzTel
(540) 

(591) jasnozielony, ciemnozielony
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01
(510), (511) 9 elektryczne urządzenia alarmowe, alarmy antywłama-
niowe, alarmy pożarowe, alarmy dźwiękowe, Dzwonki sygnalizacyj-
ne, Instalacje elektryczne, Przekaźniki elektryczne, Złącza elektrycz-
ne, elastyczne powłoki (osłony) do kabli elektrycznych, elektryczne 
urządzenia do kontroli dostępu, Urządzenia elektryczne do kontroli 
silników [monitorowanie lub nadzór], Miarki [przyrządy miernicze], 
Oporniki elektryczne, Mierniki, Mierniki elektroniczne, Mierniki 
przepływu, Mierniki przewodów, Mierniki poziomu cieczy, Puszki 
elektroinstalacyjne, Puszki łączeniowe, Tablice połączeń, Urządze-
nia i  instrumenty pomiarowe, Pulpity rozdzielcze [elektryczność], 
Taśmy do rejestracji dźwięku, nośniki do rejestracji dźwięku, Urzą-
dzenia do nagrywania audio, Urządzenia do rejestrowania i nagry-
wania danych, elektroniczne mierniki odległości, Zegary kontrolne 
[czasomierze rejestrujące], szafy rozdzielcze [elektryczność], Ta-
blice rozdzielcze, skrzynki połączeniowe [elektryczne], Instalacje 
elektryczne do  zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, 
styki elektryczne, Tablice sterownicze [elektryczność], Wskaźniki 
strat elektrycznych, Temperatura (Wskaźniki-), Wtyczki, gniazdka 
elektryczne, Wykrywacze dymu, Wyłączniki elektryczne [przełącz-
niki], Zaciski uziemiające, Zaciski szczękowe [przewodniki elektrycz-
ne], skrzynki bezpiecznikowe, elektryczne skrzynki sterownicze, 
Odbiorniki radiotelefoniczne, Oprogramowanie komputerowe 
do  zdalnego sterowania zestawami telefonicznymi i  radiotelefo-
nicznymi, Oprogramowanie komputerowe do zbierania danych po-
zycjonujących, Radiotelefony, Oprogramowanie do  dwukierunko-
wej łączności bezprzewodowej-w  tym zwłaszcza w  środowiskach 
o  ograniczonej przestrzeni, Urządzenia do  łączności bezprzewo-
dowej, Terminale radiotelefoniczne, Urządzenia do  komunikacji 
bezprzewodowej służące do przesyłania głosu, danych lub obrazu, 
elektryczne urządzenia do lokalizacji obiektów, Teleskopowe urzą-
dzenia do  lokalizacji obiektów, Optyczne urządzenia do  lokalizacji 
obiektów, Komórki fotowoltaiczne, Moduły fotowoltaiczne, Instala-
cje fotowoltaiczne do  wytwarzania energii elektrycznej [elektrow-
nie fotowoltaiczne], Radary, 35 Udostępnianie katalogów [spisów] 
informacji handlowych online w  Internecie, Opracowywanie kata-
logów, spisów w celu publikacji w Internecie, Dystrybucja prospek-
tów i  próbek, Reklama, Prognozowanie wydarzeń gospodarczych, 
Zarządzanie działalnością gospodarczą, Usługi sprzedaży detalicz-
nej oraz hurtowej, w tym także sprzedaży online, następujących to-
warów: urządzenia do pomiaru momentu obrotowego, urządzenia 
do pomiaru temperatury, manometry cyfrowe, automatyczne teste-
ry piany, urządzenia do samoczynnej kontroli spryskiwaczy, zawory 
redukcyjne, hydranty pożarowe, Usługi sprzedaży detalicznej oraz 
hurtowej, w  tym także sprzedaży online, następujących towarów: 
mierniki przepływu i  ciśnienia, filtry przepłukiwane strumieniem 
wstecznym, analizatory dwutlenku węgla i tlenu, urządzenia do po-
miaru stężenia tlenu w atmosferze, urządzenia do kontroli mikrowy-
cieków w opakowaniach, testery próżni, 37 Instalacja, konserwacja 
i  naprawa sprzętu do  sieci komputerowych i  technologii informa-
cyjnej, Instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, Regeneracja ma-
szyn zużytych lub częściowo zniszczonych, nadzór budowlany, Roz-
biórka budynków, Budowa infrastruktury łącznościowej, Instalacja, 
konserwacja i naprawa systemów łącznościowych oraz sprzętu ra-
diotelefonicznego, Instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń i in-
stalacji fotowoltaicznych, 38 Usługi łączności audiowizualnej, Usługi 
łączności cyfrowej, Usługi przywoławcze [radio, telefon lub inne 
środki łączności elektronicznej], Usługi łączności radiowej, Usługi 
łączności elektronicznej, Radiotelefoniczne usługi komunikacyjne, 
Radiowa łączność ruchoma, Udostępnianie łączności radiowej, Wy-

najem sprzętu do łączności radiowej, Wynajem sprzętu do transmi-
sji informacji, Wynajem sprzętu komunikacji komórkowej, Wynajem 
sprzętu telekomunikacyjnego, Dostarczanie i wynajem infrastruktu-
ry i  sprzętu telekomunikacyjnego, Usługi łączności w  zakresie do-
starczania wiadomości o  nagłych wypadkach, Transmisja sieciowa 
dźwięków, obrazów, sygnałów i danych, 42 Badania techniczne, Do-
radztwo w  zakresie projektów architektonicznych i  budowlanych, 
Usługi doradztwa technicznego w  zakresie inżynierii budowlanej, 
Doradztwo w  zakresie projektowania i  rozbudowy sprzętu kom-
puterowego, analiza i  ocena dotycząca projektowania produk-
tów, Doradztwo w  sprawach sprzętu komputerowego, ekspertyzy 
w zakresie technologii, Doradztwo w zakresie ochrony środowiska, 
Projektowanie techniczne, Tworzenie, aktualizacja, konserwacja, 
modernizowanie i  serwisowanie oprogramowania do  obsługi sys-
temów łączności oraz systemów lokalizacyjnych, sporządzanie pro-
jektów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych .

(111) 352124 (220) 2021 08 18 (210) 531736
(151) 2022 03 23 (441) 2021 12 06
(732) sZWeD RysZaRD WalDPOl, łuskowo (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WalDPOl-mobilne szczotki myjące, myjnie portalowe-myjki 
ciśnieniowe, akcesoria, chemia, serwis
(540) 

(591) niebieski, szary, biały, czarny
(531) 01 .15 .15, 01 .17 .11, 26 .01 .16, 27 .05 .01, 27 .05 .17, 27 .05 .24, 29 .01 .14
(510), (511) 7 mobilne myjnie jednoszczotkowe do mycia ciężarówek, 
autobusów, cystern, automatyczne myjnie portalowe trzyszczotkowe 
przeznaczone do  mycia wszelkich pojazdów, myjnie mobilne samo-
jezdne jednoszczotkowe, myjki ciśnieniowe zimno i ciepłowodne, wie-
le innego sprzętu drobnego dla wyposażania myjni samochodowych .

(111) 352125 (220) 2021 07 27 (210) 531984
(151) 2022 03 10 (441) 2021 09 13
(732) gsK Consumer healthcare saRl, Prangins (Ch)
(540) (znak słowny)
(540) FenInaTURal
(510), (511) 3 nielecznicze produkty do pielęgnacji skóry, 5 lecznicze 
produkty do pielęgnacji skóry .

(111) 352126 (220) 2021 07 26 (210) 531999
(151) 2022 03 23 (441) 2021 12 06
(732) FORTUna MałgORZaTa, FORTUna PaWeł 
PRZeDsIĘBIORsTWO PRODUKCyJnO hanDlOWO  
UsłUgOWe MagROF MałgORZaTa I PaWeł FORTUna  
sPÓłKa CyWIlna, głogów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MR Maritime Residence
(540) 

(591) ciemnoniebieski, niebieski
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .22, 26 .11 .13
(510), (511) 36 Wynajem i  zarządzanie nieruchomościami własnymi 
lub dzierżawionymi, 43 Obiekty noclegowe turystyczne i  miejsca 
krótkotrwałego zakwaterowania .
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(111) 352127 (220) 2021 08 09 (210) 532554
(151) 2022 02 10 (441) 2021 10 25
(732) KUleTa sZyMOn, Blachownia (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sWMFeD sTReeT WORKOUT MasTeRs FeDeRaTIOn
(540) 

(531) 02 .01 .08, 27 .05 .01
(510), (511) 25 Odzież sportowa, Odzież gimnastyczna, Odzież tre-
ningowa, Odzież męska, Odzież damska, Odzież dziecięca, 41 Usługi 
trenerskie, Usługi trenerów osobistych, Usługi trenerskie w zakresie 
sportu, Usługi trenera osobistego (trening sprawności fizycznej), 
Usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych fitness .

(111) 352128 (220) 2021 08 21 (210) 532961
(151) 2022 01 28 (441) 2021 10 04
(732) societé des Produits nestlé sa, Vevey (Ch)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Princessa
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 30 Czekolada, Wyroby czekoladowe, Pasta czekoladowa, 
Pasty do smarowania, Preparaty i napoje na bazie czekolady, Wyroby 
cukiernicze, słodycze, Cukierki, Wyroby cukiernicze na bazie cukru, 
Cukier, guma do żucia, Wyroby piekarnicze, Chleb, Ciasta, herbatniki, 
Ciastka, Wafle, Toffi, lody jadalne, lody jadalne na bazie mleka, lody 
jadalne na bazie wody, sorbety, Mrożone wyroby cukiernicze, Mrożo-
ne ciasta, Mrożone desery, Mrożone jogurty, Płatki śniadaniowe .

(111) 352129 (220) 2021 08 21 (210) 532962
(151) 2022 01 29 (441) 2021 10 04
(732) societé des Produits nestlé sa, Vevey (Ch)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Princessa
(540) 

(591) czarny, szary, biały
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 26 .13 .01
(510), (511) 30 Czekolada, wyroby czekoladowe, Pasta czekoladowa, 
Pasty do smarowania, Preparaty i napoje na bazie czekolady, Wyroby 
cukiernicze, słodycze, Cukierki, Wyroby cukiernicze na bazie cukru, 
Cukier, guma do żucia, Wyroby piekarnicze, Chleb, Ciasta, herbatniki, 
Ciastka, Wafle, Toffi, lody, Jadalne, lody jadalne na bazie mleka, lody 
jadalne na bazie wody, sorbety, Mrożone wyroby cukiernicze, Mrożo-
ne ciasta, Mrożone desery, Mrożone jogurty, Płatki śniadaniowe .

(111) 352130 (220) 2021 08 23 (210) 533025
(151) 2022 02 02 (441) 2021 10 18
(732) sesTO sensO KlIMas sPÓłKa JaWna, Czastary (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sesto senso
(540) 

(531) 26 .01 .03, 26 .11 .01, 26 .11 .13, 27 .05 .01
(510), (511) 20 Meble biurowe, meble gabinetowe, meble pokojowe, 
meble sypialniane, meble dziecięce i młodzieżowe, zestawy jadalne, 
meble skrzyniowe, systemy zabudowy mebli modułowych, meble 
kuchenne, meble tapicerowane, zestawy wypoczynkowe, narożniki, 
sofy, leżanki, wersalki, kanapy, łóżka, fotele, gabloty, komody, kre-
densy, krzesła i meble do siedzenia, ławy, półki meblowe, skrzynie, 
biurka, stoły, stoły konferencyjne, segmenty, blaty robocze, tabo-
rety, elementy drewniane do mebli, materace do łóżek, lustra, ramy 
i ramki do obrazów, Dekoracje przestawne do wyposażania wnętrz, 
w szczególności skrzynie, kufry, szkatułki, kwietniki, stojaki na butel-
ki, stojaki do prezentacji, stojaki na gazety, stojaki na parasole, stojaki 
do  talerzy, parawany, wieszaki na  ubrania, siedziska na  meble, po-
duszki, pościel, 25 Odzież męska, odzież damska i dziecięca, bielizna, 
nakrycia głowy, szaliki, apaszki, bandany na szyję, rękawiczki, skarpe-
ty, wyroby ubraniowe dziewiarskie i pończosznicze .

(111) 352131 (220) 2021 08 23 (210) 533039
(151) 2022 02 02 (441) 2021 10 18
(732) JanIKOWsKI aDaM COnsUlTIng, nowe (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) geCKOneT
(540) 

(591) zielony, czarny
(531) 03 .11 .10, 27 .05 .01, 27 .05 .04, 29 .01 .12
(510), (511) 38 Przesyłanie plików cyfrowych i  korespondencji elek-
tronicznej, Zapewnianie dostępu do  globalnych sieci komputero-
wych, Usługi w zakresie transmisji telewizyjnych i radiowych, Usługi 
w zakresie transmisji wideo na żądanie, Zapewnianie dostępu do in-
ternetowych pokojów rozmów [chatroomów] i forów internetowych, 
Usługi telefoniczne i poczty głosowej, Usługi tele-i videokonferencji, 
Informacja o  telekomunikacji, Komunikacja radiowa, Komunikacja 
za pośrednictwem sieci światłowodowych, Komunikacja za pośred-
nictwem telefonów komórkowych, łączność poprzez terminale 
komputerowe, nadawanie bezprzewodowe, nadawanie telewizji 
kablowej, Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z  globalną 
siecią komputerową, Poczta elektroniczna, Przesyłanie wiadomości, 
Przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych 
z  telezakupami, Transfer strumieniowy danych, Transmisja plików 
cyfrowych, Transmisja podkastów, Transmisja programów radio-
wych, Transmisja programów telewizyjnych, Transmisja satelitarna, 
Transmisja wideo na  żądanie, Udostępnianie forów internetowych 
online, Usługi poczty głosowej, Usługi przywoławcze [radio, telefon 
lub inne środki łączności elektronicznej], Usługi telefoniczne, Usługi 
telekonferencyjne, Usługi teleksowe, Usługi trasowania i  podłącza-
nia do sieci telekomunikacyjnej, Usługi w zakresie wideokonferencji, 
Usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi teleko-
munikacyjne], Wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości 
i obrazów, Wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, Wynajmowanie 
czasu dostępu do  globalnych sieci komputerowych, Wypożycza-
nie faksów, Wypożyczanie modemów, Wypożyczanie smartfonów, 
Wypożyczanie telefonów, Wypożyczanie urządzeń do  przesyłania 
wiadomości, Zapewnianie dostępu do baz danych, Zapewnianie do-
stępu do  globalnych sieci komputerowych, agencje informacyjne, 
Fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, Udostęp-
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nianie szerokopasmowych łączy telekomunikacyjnych, Usługi tele-
fonii i  telefonii mobilnej, Usługi telekomunikacji za pośrednictwem 
stałego łącza, Użytkowanie sieci telekomunikacyjnej, Użytkowanie 
szerokopasmowych sieci telekomunikacyjnych, Transmisja informa-
cji za pośrednictwem optycznych sieci telekomunikacyjnych, Trans-
misja krótkich wiadomości [sMs], obrazów, mowy, dźwięku, muzyki 
i komunikatów tekstowych pomiędzy mobilnymi urządzeniami tele-
komunikacyjnymi, Transmisja strumieniowa telewizji przez Internet, 
Udzielanie dostępu do  telewizji internetowej, Rozpowszechnianie 
programów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połą-
czenia przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi .

(111) 352132 (220) 2021 08 26 (210) 533207
(151) 2022 03 23 (441) 2021 12 06
(732) CZeRnOMysy-FUROWICZ DanUTa aDIUMenTUM,  
suliborek (Pl);
sUMaRa anDRZeJ sUMaRa-lesTeRPROJeKT, słutowo (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) OnK organiczne nawozy kompozytowe, biomasa, biowęgiel 
i bakterie glebowe z naszego biotonu
(510), (511) 1 nawozy, nawozy organiczne, Kompost organiczny, 
Kompost, Mikroorganizmy (Kultury-) inne niż do celów medycznych 
lub weterynaryjnych .   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 352133 (220) 2021 08 30 (210) 533298
(151) 2022 03 01 (441) 2021 11 15
(732) gRaBeUs PaTRyK, Pyskowice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) TeChlIFe
(510), (511) 7 Wahacze jako części silników, 9 Uchwyty na  telefon, 
Urządzenia gPs, akumulatory do  pojazdów elektrycznych, 12 hu-
lajnogi elektryczne, Kolumny kierownicy, Przystawki elektryczne 
do wózków inwalidzkich, Pokrowce częściowo dopasowane do po-
jazdów, 18 Torby, Pokrowce (worki) na sprzęt, 19 Podesty .

(111) 352134 (220) 2021 09 14 (210) 534002
(151) 2022 03 30 (441) 2021 12 13
(732) haBeR JaKUB nOUM_sTUDIO, Kęty (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) acnoum
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .17
(510), (511) 18 aktówki, bagaż, etui na karty, etui na karty kredyto-
we, etui na klucze, etui na portfele, etui na przybory do pisania, etui 
skórzane, etykiety skórzane, futerały, imitacje skóry, kosmetyczki 
bez wyposażenia, kuferki na  kosmetyki, kufry bagażowe, opaski 
skórzane, organizery podróżne przystosowane do  bagażu, paski: 
paski naramienne, paski do portmonetek, paski z  imitacji skóry, to-
rebki-paski na  biodra, paski skórzane do  bagażu, paski do  torebek 
na  ramię, paski skórzane [inne niż odzież], plecaki, podróżne torby 
na ubranie, pojemniki na wizytówki, pokrowce na parasole, pokrow-
ce skórzane, portfele, portmonetki, przywieszki do  bagażu, pudeł-
ka ze skóry, pudła skórzane na kapelusze, rączki walizek, rzemienie, 
sakiewki skórzane, sakwy, saszetki biodrowe, saszetki męskie, skóra 
kozia, skóra surowa lub półprzetworzona, skóra wtórna, skóry by-
dlęce, skóry zwierzęce, skórzane pasy na  ramię, skórzane smycze, 
sznurówki skórzane, sztuczna skóra, teczki, teczki na  dokumenty, 
teczki konferencyjne, torby, torby na zakupy, torby podróżne, torby 
szkolne, torby turystyczne, torebki, torebki na biodra, torebki na ra-
mię, torebki skórzane, torebki wieczorowe, torebki-worki, tornistry, 
walizki, walizki z kółkami, wykończenia i dekoracje ze skóry do me-
bli, wyprawione skóry, wyroby ze skóry: aktówki [wyroby ze skóry], 
portmonetki [wyroby ze skóry], wyroby z imitacji skóry, zawieszki: za-
wieszki, etykiety bagażowe [wyroby ze skóry], zestawy podróżne, 25 
akcesoria skórzane: paski [odzież], akcesoria na szyję, chustki, czapki, 

odzież i obuwie z tworzyw naturalnych i sztucznych, odzież ze skóry, 
paski skórzane[odzież, rękawiczki, szale, szaliki .

(111) 352135 (220) 2021 09 22 (210) 534233
(151) 2022 03 24 (441) 2021 11 29
(732) OKB sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Bukowiec (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OKB
(540) 

(591) niebieski, zielony
(531) 26 .11 .06, 26 .11 .07, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 10 Medyczne fotele zabiegowe, Fotele do  badań wy-
konane specjalnie do  użytku medycznego, nosze, Pasy do  noszy, 
12 Kampery, Części konstrukcyjne do karetek, Części wykończenia 
wnętrza samochodów, elementy wykończeniowe do wnętrz samo-
chodów, Pojemniki przystosowane do użytku we wnętrzach pojaz-
dów, Podzespoły siedzeń pojazdów, siedzenia do pojazdów, Wózki 
dla inwalidów, Pojazdy kempingowe, Przyczepy kempingowe, ele-
menty konstrukcyjne karoserii pojazdów, Fotele samochodowe, 
42 Badanie techniczne pojazdów, Badanie przydatności pojazdów 
do ruchu drogowego, Opracowywanie pojazdów, Opracowywanie 
produktów, Opracowywanie produktów w zakresie konstrukcji po-
jazdów i konstrukcji karoserii, Projektowanie pojazdów oraz części 
i  elementów pojazdów, Projektowanie techniczne i  doradztwo, 
Świadczenie usług w zakresie projektowania wnętrz samochodów, 
Usługi inżynieryjne, Usługi inżynieryjne w  zakresie projektowania 
konstrukcji, Usługi projektowania w  zakresie części do  pojazdów 
mechanicznych .

(111) 352136 (220) 2021 09 22 (210) 534239
(151) 2022 03 21 (441) 2021 11 29
(732) CIePlIŃsKI TOMasZ PReTenDe, gdańsk (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pretende
(540) 

(591) biały, pomarańczowy
(531) 03 .07 .07, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 neony reklamowe, Podświetlane znaki reklamowe, 
Podświetlone reklamy, Mechaniczne lub świecące tablice reklamo-
we, 35 Produkcja materiałów reklamowych i reklam, Usługi reklamo-
we, Usługi w  zakresie reklamy, Przygotowywanie reklam, Reklama 
banerowa, Usługi reklamy zewnętrznej, Reklama zewnętrzna, Usługi 
reklamy graficznej, Przygotowywanie kampanii reklamowych, Roz-
wijanie koncepcji reklamowych, Projektowanie materiałów reklamo-
wych, Produkcja wizualnych materiałów reklamowych typu: neony, 
znaki podświetlane i  niepodświetlane, znaki trójwymiarowe, znaki 
z  blachy, znaki dekoracyjne, znaki wielkoformatowe, oznakowanie 
budynków .

(111) 352137 (220) 2021 10 04 (210) 534907
(151) 2022 03 28 (441) 2021 12 06
(732) JeROnIMO MaRTIns POlsKa sPÓłKa aKCyJna, Kostrzyn (Pl)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) femina nIeCh ŻyJe KOBIeCOŚĆ
(540) 

(591) różowy, niebieski, granatowy
(531) 05 .03 .13, 27 .05 .01, 27 .05 .04, 29 .01 .13
(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 
edukacyjne, drukowane ulotki informacyjne, gazety, kartonowe 
pudełka do pakowania, karty, karty upominkowe, katalogi, kupony, 
książeczki kuponowe, materiały drukowane, naklejki, nalepki, pe-
riodyki, prospekty, publikacje drukowane, publikacje reklamowe, 
pudełka kartonowe lub papierowe, publikacje promocyjne, repre-
zentacje graficzne [rysunki, obrazy], skoroszyty, szyldy papierowe, 
tablice drukowane, torby papierowe, torebki oraz artykuły do  pa-
kowania 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 to-
warami: wkładki higieniczne, podpaski higieniczne, tampony higie-
niczne, pieluchy dla dorosłych, Usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, usługi reklamowe osób trzecich, usługi produkcji re-
klam telewizyjnych, radiowych, kinowych, dystrybucja materiałów 
reklamowych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
i  promocyjnych, organizowanie konsumenckich programów lojal-
nościowych i  zarządzanie nimi, usługi w  zakresie kart lojalnościo-
wych, usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, 
promocyjnych i/lub reklamowych .

(111) 352138 (220) 2021 10 07 (210) 534953
(151) 2022 03 15 (441) 2021 11 29
(732) VIRaKO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
łódź (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOnO sFeRa KReaTyWnOŚCI
(540) 

(591) czarny, niebieski
(531) 26 .01 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 41 Organizowanie widowisk-impresariat, Organizowa-
nie i prowadzenie koncertów, Organizowanie konkursów w zakresie 
edukacji lub rozrywki, Organizowanie i  prowadzenie kongresów, 
Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowa-
dzenie sympozjów, Organizowanie wystaw w  celach kulturalnych 
lub edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie warsztatów-szko-
leń, Organizowanie balów, Organizacja pokazów mody w  celach 
rozrywkowych, Organizowanie konkursów piękności, Organizowa-
nie zawodów sportowych, Pisanie scenariuszy, Produkcja filmów, 
innych niż reklamowe, Produkcja muzyczna, Produkcja programów 
radiowych i telewizyjnych, Produkcja widowisk, Przedstawienia te-

atralne-produkcja, studia filmowe, Usługi kulturalne, edukacyjne 
lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, Usługi muzeów-
-wystawy, Usługi parków rozrywki, Usługi pokazów filmowych, 
Usługi rozrywkowe, Wystawianie spektakli na  żywo, Organizowa-
nie wycieczek w  celach rozrywkowych, Organizowanie wycieczek 
do  celów szkoleniowych, Prowadzenie wycieczek do  celów szko-
leniowych, Udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, 
Usługi edukacyjne dla dzieci w postaci grup zabaw, Usługi placów 
zabaw, Organizowanie obozów sportowych, Obozy letnie-rozrywka 
i edukacja, Organizacja atrakcji na obozach letnich .

(111) 352139 (220) 2021 10 07 (210) 534972
(151) 2022 03 15 (441) 2021 11 29
(732) TOnBO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Wrocław (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) TOnBO
(510), (511) 18 Torby, plecaki, 25 Odzież sportowa i odzież turystycz-
na, odzież przeznaczona do noszenia podczas uprawiania sztuk wal-
ki, bielizna, nakrycia głowy, szaliki, apaszki, bandany na szyję, ręka-
wiczki, obuwie sportowe i turystyczne, klapki, 28 Broń do uprawiania 
sztuk walki jako artykuły sportowe, miecze drewniane i bambusowe 
jako sprzęt sportowy, pokrowce na  broń do  uprawiania sztuk wal-
ki, rękawice wykonane specjalnie do  noszenia podczas uprawiania 
sportu, ochraniacze do uprawiania sportu .

(111) 352140 (220) 2021 10 11 (210) 535109
(151) 2022 03 29 (441) 2021 12 06
(732) BałDyga JÓZeF ZaKłaD PRZeTWÓRsTWa MIĘsnegO JBB 
IMPORT-eKsPORT, łyse (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) JBB BałDyga WyROBy Z BeCZKI
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do  celów leczniczych, Dodatki 
odżywcze do celów leczniczych, Tłuszcze zwierzęce do celów lecz-
niczych lub farmaceutycznych, pokarm dla niemowląt, 29 Bekon, 
Chrupki na  bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, ekstrakty mięsne, Flaki, 
galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski w cieście, Kiełbasy, Konserwy 
mięsne, Krokiety spożywcze, Krwawa kiszka, Mięso, Mięso kon-
serwowane, Mięso solone, Pasty zawierające tłuszcz do  kanapek, 
Produkty gotowe na  bazie mięsa, Raki nieżywe, smalec, szynka, 
Tłuszcze jadalne, Wątroba: wędliny, Produkty gotowe na bazie wę-
dlin, Wieprzowina, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy szpik 
kostny jadalny, 35 Badania opinii publicznej, Badanie rynku, Doradz-
two specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, eksper-
tyzy w działalności gospodarczej, sondaże, Organizowanie wystaw 
lub targów w  celach handlowych lub reklamowych, Pokazy towa-
rów, Promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich, Zaopatrze-
nie osób trzecich stosowane jako zakup i  sprzedaż produktów dla 
innych przedsiębiorstw, Usługi umożliwiające odbiorcom dogodny 
wybór i zakup towarów w hurtowni, sklepach, przez Internet z: die-
tetyczną żywnością do celów leczniczych, dodatkami odżywczymi 
do  celów leczniczych lub farmaceutycznych, pokarmem dla nie-
mowląt, towarami branży mięsnej: bekon, chrupki na bazie mięsa, 
drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, flak, galarety mięsne, kaszanka, 
kiełbaski w cieście, kiełbasy, konserwy mięsne, krokiety spożywcze, 
krwawa kiszka, mięso, mięso konserwowane, mięso solone, pasty 
zawierające tłuszcz do kanapek, produkty gotowe na bazie mięsa, 
produkty gotowe na bazie wędlin, przetwory z mięsa włączając wy-
roby z drobiu i królików, konserwy mięsne, podroby mięsne i z krwi, 
produkty mięsopodobne, produkty z  branż: spożywczej, odzieżo-
wej, obuwnicze, raki nieżywe, smalce, sosy mięsne, szynka, tłuszcze 
jadalne, wątroba, wędliny, wieprzowina, wyroby gotowe na  bazie 
drobiu, zwierzęcy szpik kostny jadalny .

(111) 352141 (220) 2021 10 12 (210) 535126
(151) 2022 03 29 (441) 2021 12 06
(732) MaRMag ltd, edynburg (gB)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Książki pełne miłości
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(540) 

(531) 02 .09 .01, 27 .05 .01, 26 .11 .02, 26 .11 .12
(510), (511) 16 Książki, notatniki .

(111) 352142 (220) 2021 10 13 (210) 535174
(151) 2022 03 28 (441) 2021 12 06
(732) WIlla BaBICe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZBW WIlla BaBICe
(540) 

(591) niebieski, złoty
(531) 07 .01 .24, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 36 Wynajem nieruchomości, Organizowanie finansowania 
projektów budowlanych, Zarządzanie finansowe projektami budow-
lanymi, Usługi towarzystw budowlanych dotyczące finansów, Finan-
sowanie projektów deweloperskich, Powiernictwo nieruchomości, 
Zarządzanie nieruchomościami, Organizowanie wynajmu nierucho-
mości, Inwestowanie w  nieruchomości, Zarządzanie powiernicze nie-
ruchomościami, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, 
Zarządzanie inwestycjami w  nieruchomości, Pomoc w  zakupie nie-
ruchomości, Ocena i  wycena nieruchomości, Planowanie inwestycji 
w nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Wycena 
i  zarządzanie nieruchomościami, nabywanie nieruchomości dla osób 
trzecich, Udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, admi-
nistrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, Orga-
nizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, Pomoc w zakresie 
nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieru-
chomościach, Usługi zarządzania nieruchomościami w  zakresie osie-
dli mieszkaniowych, Doradztwo związane z  kredytami hipotecznymi 
na nieruchomości mieszkaniowe, administrowanie nieruchomościami, 
37 Budownictwo, Budowa infrastruktury, nadzór budowlany, Konsul-
tacje budowlane, Informacja budowlana, Usługi zarządzania budową, 
Budowa budynków wielorodzinnych, Usługi doradztwa budowlane-
go, Doradztwo inżynieryjne w zakresie budownictwa, Usługi nadzoru 
budowlanego w zakresie projektów budowlanych, nadzór budowlany 
na miejscu, Usługi budowlane i konstrukcyjne, nadzór nad robotami bu-
dowlanymi, Usługi budowlane i naprawy budynków, Usługi doradcze 
i  informacyjne dotyczące budownictwa, Konserwacja nieruchomości, 
Remont nieruchomości, Budowa nieruchomości mieszkalnych, Usługi 
nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomo-
ści, Instalacja osprzętu i wyposażenia w budynkach .

(111) 352143 (220) 2021 08 20 (210) 533048
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) BgV, s .r .o ., hniezdne (sK)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tatra Mountains Whisky
(540) 

(531) 06 .01 .01, 27 .05 .01
(510), (511) 33 Whisky .

(111) 352144 (220) 2021 07 14 (210) 531565
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 16
(732) Médecins sans Frontiéres International, genewa (Ch)
(540) (znak słowny)
(540) leKaRZe BeZ gRanIC
(510), (511) 16 Papier, druki, plakaty, broszury, ulotki, prospekty, kata-
logi, czasopisma (periodyki), gazety, pocztówki, kartki z życzeniami, 
książki, zakładki do  książek, kalendarze, albumy, ołówki, karteczki 
samoprzylepne, zakładki indeksujące, bloczki (artykuły papierni-
cze), koperty, fotografie, negatywy, druki oraz artykuły papiernicze 
i piśmiennicze promujące działalność stowarzyszeń humanitarnych, 
Materiały instruktażowe i  szkoleniowe (z  wyjątkiem urządzeń), 36 
Ubezpieczenia, sprawy finansowe, sprawy monetarne, sprawy do-
tyczące nieruchomości, Organizowanie zbiórek, usługi pozyskiwania 
funduszy, Zbieranie funduszy na cele charytatywne, sponsoring fi-
nansowy, Dotacje i wszelkiego rodzaju pomoc, w szczególności dla 
lekarzy, chirurgów, pielęgniarek, szpitali, domów opieki i placówek 
oświatowych, oraz dla organizacji humanitarnych, Pomoc finansowa 
na cele rozwojowe, 44 Domy wypoczynku i rekonwalescencji, opieka 
medyczna, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, Doradztwo 
medyczne i zdrowotne, w szczególności dla ludności w krajach rozwi-
jających się i ludności w niekorzystnej sytuacji, Usługi weterynaryjne 
i rolnicze, Usługi medyczne i chirurgiczne, Usługi opieki zdrowotnej 
w misjach niesienia pomocy osobom zagrożonym i pokrzywdzonym 
przez dostarczanie leków (usługi farmaceutyczne), szpitale, Usługi 
psychologa, Pomoc medyczna i psychologiczna podczas konfliktów 
zbrojnych, konfliktów wewnętrznych i sytuacji bezpośrednio pokon-
fliktowych, głodu, poważnych niedoborów żywności oraz w  walce 
z epidemiami, złą sytuacją gospodarczą i społeczną, Medyczne bazy 
danych, Świadczenia opieki zdrowotnej na rzecz ludności, w szcze-
gólności udzielanie pomocy medycznej w stanach nagłych w czasie 
wojny, epidemii lub klęsk żywiołowych, Usługi zapewniające po-
moc medyczną dla ludności znajdującej się w  niekorzystnej sytu-
acji, w  szczególności opracowywanie i  wprowadzanie programów 
obejmujących opiekę medyczną lekarzy i ratowników medycznych, 
Kliniki medyczne, doradztwo w  zakresie farmacji, Zarządzanie me-
dycznymi bazami danych, Wypożyczanie sprzętu medycznego, udo-
stępnianie instalacji sanitarnych .

(111) 352145 (220) 2020 11 06 (210) 520643
(151) 2021 07 06 (441) 2021 03 15
(732) eDIPResse hOMe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) opiekazwierząt
(540) 

(591) szary, żółty
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 magnetyczne i  optyczne nośniki danych, utrwalone 
na nośnikach informacje i dane, publikacje tekstowe, dźwiękowe i ob-
razowe utrwalone na nośnikach danych, publikacje w postaci elektro-
nicznej do pobrania, publikacje elektroniczne do pobrania w postaci 
biuletynów, katalogów, gazet, magazynów, czasopism, periodyków, 
poradników, książek, publikacje drukowane w postaci umożliwiającej 
odczyt elektroniczny, publikacje drukowane w  postaci zapisanej 
na nośnikach optycznych i magnetycznych, programy i oprogramo-
wanie komputerowe, aplikacje mobilne, programy, oprogramowanie 
i  aplikacje do  mobilnych urządzeń komunikacyjnych, programy, 
oprogramowanie i aplikacje komputerowe do przesyłania, przetwa-
rzania i edytowania filmów, obrazów, grafiki, tekstu i dźwięku, opro-
gramowanie komputerowe stosowane w  dziedzinie elektronicznej 
działalności wydawniczej, oprogramowanie blogów, komputerowe 
bazy danych, interaktywne bazy danych, elektroniczne katalogi, 
oprogramowanie komputerowych baz danych, oprogramowanie 
komputerowe umożliwiające dostęp do baz danych i katalogów in-
formacji on-line, oprogramowanie komputerowe umożliwiające 
przeglądanie i wyszukiwanie w bazach danych i katalogach informa-
cji on-line, oprogramowanie komputerowe do  zarządzania bazami 
danych, oprogramowanie umożliwiające utrzymywanie baz danych, 
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oprogramowanie umożliwiające przeglądanie i zamieszczanie ogło-
szeń oraz informacji o produktach i usługach konsumenckich, opro-
gramowanie do wyszukiwania kandydatów do pracy, usługodawców 
oraz informacji odnośnie ofert pracy i oferowanych usług, oprogra-
mowanie baz danych do  rekrutacji pracowników oraz zarządzania 
zatrudnianiem pracowników, oprogramowanie do  systemu zarzą-
dzania pracownikami, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketin-
gu i  promocji, reklama za  pośrednictwem sieci komputerowej, 
Internetu, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne związane 
z rekrutacją pracowników, produkcja reklam, dystrybucja materiałów 
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, usługi rozpowszech-
niania ogłoszeń i materiałów reklamowych, udostępnianie i wynajem 
powierzchni reklamowej, usługi wynajmowania miejsc na umieszcza-
nie ogłoszeń i reklam, wynajmowanie nośników reklamowych, wyna-
jem przestrzeni reklamowych w  Internecie na  potrzeby ogłoszeń 
o  pracę oraz ofert usługodawców, publikowanie tekstów reklamo-
wych, wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, usługi zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością 
handlową, działalność gospodarcza polegająca na  umożliwianiu 
usługodawcom pozyskiwania zleceń od potencjalnych klientów on-
-line, udostępnianie informacji konsumenckich o produktach i usłu-
gach za pomocą ogłoszeń on-line, usługi w zakresie ogłoszeń drob-
nych, zamieszczanie ogłoszeń dla osób trzecich, kompilacja ogłoszeń 
reklamowych do użytku w Internecie, ogłoszenia prezentujące oferty 
zatrudnienia, ogłoszenia umożliwiające usługodawcom pozyskiwa-
nie zleceń od potencjalnych klientów on-line, usługi tworzenia i za-
rządzania bazami danych, usługi pozyskiwania i  systematyzowania 
danych i informacji do komputerowych baz danych, tworzenie kom-
puterowych baz danych usługodawców i  ofert pracy, dostarczanie 
bazy danych on-line prezentującej ogłoszenia o  pracę oraz oferty 
usługodawców, dostarczanie bazy danych on-line pracowników, kan-
dydatów do  pracy, pracodawców, usługi kompilacji, aktualizacji 
i  utrzymywania danych i  informacji w  komputerowych bazach da-
nych, usługi wyszukiwania danych i  informacji w  komputerowych 
bazach danych, skomputeryzowane wyszukiwanie informacji han-
dlowych, usługi dostarczania informacji handlowych, usługi dostar-
czania informacji handlowych za  pośrednictwem komputerowych 
baz danych, katalogowanie informacji o towarach i usługach, dostar-
czanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, usługi re-
jestracji, transkrypcji, składu, kompilacji i  systematyzacji informacji 
tekstowej i obrazowej przesyłanej przy pomocy komputera, skompu-
teryzowane gromadzenie katalogów informacji o  ofertach pracy 
i  usługodawców oraz sporządzanie katalogów informacji do  celów 
handlowych lub reklamowych, usługi pośrednictwa w nawiązywaniu 
kontaktów handlowych, biznesowych i  zawodowych, dostarczanie 
informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, out-
sourcing [doradztwo biznesowe], doradztwo i konsultacje w zakresie 
zatrudnienia i zarządzania personelem, doradztwo w zakresie obsa-
dzania stanowisk, usługi programów lojalnościowych, motywacyj-
nych i  promocyjnych, promowanie towarów i  usług osób trzecich 
w  Internecie, usługi w  zakresie promocji sprzedaży na  rzecz osób 
trzecich, promowanie towarów i usług osób trzecich w światowych 
sieciach komputerowych i  bezprzewodowych, usługi informacyjne 
i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towa-
rów i  usług, zapewnianie recenzji i  rankingów użytkowników w  ce-
lach handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie analizy i porów-
nywania cen, usługi badania rynku i opinii publicznej, badania rynku 
obejmujące sondaże opinii publicznej, usługi w  zakresie rekrutacji 
pracowników, wyszukiwanie miejsc pracy i pracowników, usługi w za-
kresie umożliwiania wyszukiwania ofert pracy dla opiekunek, niań, 
pomocy domowych, personelu medycznego i  pielęgniarskiego, 
opiekunów zwierząt domowych, opiekunów domów i mieszkań pod 
nieobecność właścicieli, osób oferujących pomoc w nauce, osób ofe-
rujących usługi remontowe, montażowe i naprawcze, usługi agencji 
pośrednictwa pracy i rekrutacji pracowników, zarządzanie zasobami 
ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, dostarczanie informacji doty-
czących rekrutacji on-line, przeprowadzanie testów osobowości 
do  celów rekrutacji, przeprowadzanie testów psychologicznych 
w  celu selekcji pracowników, przeprowadzanie testów na  potrzeby 
sprawdzenia kompetencji zawodowych, usługi w  zakresie przepro-
wadzania rozmów kwalifikacyjnych w  celu rekrutacji pracowników, 
selekcja pracowników, opracowywanie i  przygotowywanie CV dla 
osób trzecich, usługi informacyjne dotyczące stanowisk pracy i karie-
ry zawodowej, doradztwo w zakresie planowania kariery, organizo-

wanie i  prowadzenie targów rekrutacyjnych, targów pracy, targów 
biznesowych, prowadzenie rejestru pracowników i pracodawców dla 
osób trzecich, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakre-
sie wyszukiwania pracowników i ofert pracy, usługi doradcze, konsul-
tacyjne i  informacyjne w  zakresie wyżej wymienionych usług, 38 
usługi agencji informacyjnych, usługi internetowego serwisu infor-
macyjnego, zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych, fo-
rów, portali i blogów internetowych, zapewnianie dostępu do plat-
form i  portali w  Internecie, umożliwianie wielu użytkownikom 
dostępu do zbiorów informacji, transmisja, udostępnianie i wyświe-
tlanie informacji z komputerowych baz danych, usługi udostępniania 
portali internetowych udostępnianie forów, pokojów rozmów [cha-
troomów] i grup dyskusyjnych online do przekazywania wiadomości 
między użytkownikami światowych sieci komputerowych i bezprze-
wodowych, usługi udostępniania komputerowych baz danych i elek-
tronicznych katalogów, udostępnianie bazy danych online do prze-
szukiwania listy ogłoszeń drobnych, zapewnianie i  wynajmowanie 
czasu dostępu do komputerowych baz danych, udostępnianie inter-
netowej bazy danych z możliwością wyszukiwania usług, usługi ogło-
szeń elektronicznych, usługi komputerowych tablic ogłoszeń, udo-
stępnianie interaktywnych tablic ogłoszeń do  przekazywania 
wiadomości między użytkownikami światowych sieci komputero-
wych i  bezprzewodowych, dotyczących zatrudnienia, ofert pracy 
i  usługodawców, usługi elektronicznej transmisji wiadomości, da-
nych, obrazów i dokumentów, przesyłanie wiadomości za pośrednic-
twem witryny internetowej, przesyłanie informacji tekstowej i obra-
zowej za pomocą komputera, usługi poczty elektronicznej, wymiana 
danych elektronicznych, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyj-
ne w zakresie wyżej wymienionych usług, 41 usługi w zakresie eduka-
cji i nauczania, usługi edukacji i nauczania w zakresie rekrutacji perso-
nelu, zatrudnienia, planowania kariery i  pisania życiorysów, 
organizowanie i prowadzenie szkoleń z dziedziny zarządzania perso-
nelem, zarządzania kadrami, organizacji i prowadzenia działów per-
sonalnych, szkolenia z  dziedziny prawa pracy, usługi w  zakresie 
kształcenia zawodowego, usługi szkolenia opiekunek i  niań, usługi 
szkolenia w  zakresie opieki nad dziećmi i  osobami wymagającymi 
specjalnej opieki, usługi edukacyjne świadczone przez asystentów 
dla osób wymagających specjalnej opieki, usługi szkoleniowe doty-
czące sprzątania, organizowanie szkoleń w  dziedzinie opieki zdro-
wotnej i żywienia, nauka opieki nad zwierzętami domowymi, usługi 
wydawnicze, elektroniczne usługi wydawnicze, usługi wydawania 
publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty rekla-
mowe, wydawanie katalogów i biuletynów, usługi publikacji, publi-
kacje multimedialne i internetowe, organizowanie warsztatów szko-
leniowych, doradztwo zawodowe i  coaching, treningi rozwoju 
osobistego, organizowanie i prowadzenie szkoleń w celach edukacyj-
nych, organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, kursów, se-
minariów, sympozjów, zjazdów, konferencji w  celach edukacyjnych 
i  rozrywkowych, publikowanie recenzji, zapewnianie recenzji użyt-
kowników w  celach rozrywkowych lub kulturalnych, zapewnianie 
rankingów użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, 
usługi informacji o edukacji, usługi przygotowywania serwisów infor-
macyjnych, usługi konsultacyjne, doradcze i informacyjne w zakresie 
wyżej wymienionych usług, 42 usługi w  zakresie projektowania 
i  utrzymywania stron, portali i  witryn internetowych dla osób trze-
cich, administrowanie stronami internetowymi, projektowanie, za-
rządzanie i nadzór forami dyskusyjnymi on-line, udostępnianie stro-
ny internetowej zawierającej ogłoszenia drobne przesłane przez 
użytkowników, udostępnianie wyszukiwarek internetowych oraz 
stron internetowych w  celu pozyskiwania informacji dotyczących 
miejsc pracy i pracowników, udostępnianie wyszukiwarek interneto-
wych oraz stron internetowych umożliwiających wyszukiwanie ofert 
pracy dla opiekunek, niań, pomocy domowych, personelu medycz-
nego i pielęgniarskiego, opiekunów zwierząt domowych, opiekunów 
domów i  mieszkań pod nieobecność właścicieli, osób oferujących 
pomoc w  nauce, osób oferujących usługi remontowe, montażowe 
i naprawcze, oprogramowanie jako usługa (saas) w zakresie udostęp-
niania platformy on-line z możliwością wyszukiwania ofert pracy dla 
usługodawców, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogra-
mowania on-line nie  do  pobrania do  użytku w  przeglądaniu i  za-
mieszczaniu ogłoszeń drobnych, informacji o produktach i usługach 
konsumenckich, udostępnianie i  wynajem miejsc na  serwerach, 
utrzymywanie baz danych, udostępnianie miejsca w  Internecie 
na blogi, usługi kawiarenek internetowych, hosting serwerów i plat-
form, hosting stron internetowych, hosting portali internetowych, 
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hosting treści cyfrowych w Internecie, usługi projektowania i opraco-
wywania baz danych, instalacja, konserwacja i aktualizowanie opro-
gramowania bazy danych, hosting komputerowych baz danych, pra-
ce badawczo-rozwojowe, badania socjologiczne dotyczące 
problematyki społecznej, badania i analizy naukowe, badania w dzie-
dzinie mediów społecznościowych, publikowanie informacji nauko-
wych, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej 
wymienionych usług, 43 usługi informacji, doradztwa i  rezerwacji 
w zakresie zakwaterowania tymczasowego, usługi rezerwacji hoteli 
i pensjonatów, miejsc w lokalach gastronomicznych, usługi dziennej 
opieki nad zwierzętami domowymi, zapewnianie opieki nad dziećmi 
w  wolnym czasie, usługi tymczasowej opieki zastępczej w  postaci 
opieki dziennej nad osobami dorosłymi, 44 usługi psychologów, 
usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie psychologii 
pracy, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi domowej 
opieki zdrowotnej, zapewnianie tymczasowej opieki zastępczej, 
usługi tymczasowej opieki zastępczej w postaci pomocy pielęgniar-
skiej, usługi w  zakresie opieki nad zwierzętami domowymi, usługi 
w zakresie opieki nad rybkami i ptakami domowymi, usługi informa-
cyjne w  zakresie opieki medycznej, usługi poradnictwa w  zakresie 
zdrowia, medycyny, farmakologii, kosmetologii, kosmetyki, urody, 
higieny żywienia, odżywiania, dietetyki, usługi poradnictwa w zakre-
sie higieny, pielęgnacji i troski o zdrowie i urodę ludzi i zwierząt, usłu-
gi informacji medycznej i zdrowotnej, udostępnianie informacji o pla-
cówkach służby zdrowia, gabinetach lekarskich, kosmetycznych, 
fryzjerskich, salonach piękności, gabinetach masażu, salonach sPa, 
aptekach, udostępnianie informacji o  lekach, usługi doradcze, kon-
sultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, 45 
usługi prawne, licencjonowanie oprogramowania komputerowego, 
dotrzymywanie towarzystwa [opieka osobista], usługi w  zakresie 
opieki, opieka zastępcza, usługi w zakresie opieki nad dziećmi pod 
nieobecność rodziców, usługi niań, opieka nad zwierzętami domo-
wymi [pod nieobecność właściciela], opieka nad domem pod nie-
obecność właścicieli, usługi konsultacyjne, doradcze i  informacyjne 
w zakresie wyżej wymienionych usług .

(111) 352146 (220) 2021 09 10 (210) 533793
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) VaRsO FUnD sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VC VaRsO VenTURe CaPITal
(540) 

(591) brązowy, beżowy
(531) 27 .05 .01, 26 .04 .01, 26 .04 .18, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kon-
taktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przed-
siębiorcami potrzebującymi finansowania, negocjowanie umów 
biznesowych dla osób trzecich, 36 Zarządzanie funduszami inwesty-
cyjnymi, administrowanie funduszami inwestycyjnymi, Inwestycje 
finansowe, Inwestycje kapitałowe, analizy finansowe, Zarządzanie 
finansami, Transakcje finansowe, Usługi finansowania, Doradztwo 
w sprawach finansowych, Usługi finansowych funduszy inwestycyj-
nych, Usługa zapewniania finansów dla przedsiębiorstw, Finansowa-
nie przedsięwzięć biznesowych, Usługi finansowe z  zakresu zarzą-
dzania majątkiem .

(111) 352147 (220) 2021 11 30 (210) 537105
(151) 2022 05 31 (441) 2022 02 14
(732) MalaRZ KRZysZTOF FIZJO MeD, Kozy (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIZJOMeD

(540) 

(591) ciemnoniebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .04
(510), (511) 44 Fizjoterapia, Masaż, Udostępnianie sprzętu i obiektów 
do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, Rehabilita-
cja fizyczna .

(111) 352148 (220) 2021 12 07 (210) 537407
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 10
(732) UnIWeRsyTeT ŚlĄsKI W KaTOWICaCh, Katowice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) On-BOaRDIng PRO
(540) 

(591) granatowy
(531) 26 .13 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .04
(510), (511) 9 Podręczniki szkoleniowe w  formacie elektronicznym, 
Podręczniki szkoleniowe w formie programu komputerowego, Środ-
ki edukacyjne do pobrania, Oprogramowanie do zarządzania orga-
nizacją pracy, 41 skomputeryzowane szkolenia, szkolenia personelu, 
Usługi szkoleniowe wspomagane komputerowo, szkolenie związane 
z karierą zawodową .

(111) 352149 (220) 2021 12 30 (210) 538265
(151) 2022 05 31 (441) 2022 02 14
(732) BeRKanO eXPO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wieliczka (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BeRKanO eXPO
(540) 

(591) biały, czerwony
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .05, 29 .01 .12
(510), (511) 16 Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania 
z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Blistry, Blistry do pakowa-
nia, Kartonowe pudełka do pakowania, Kartonowe pudełka do pako-
wania, w formie składanej, Kartony do dostarczania towarów, Mate-
riały amortyzujące lub wyściełające wykonane z  papieru używane 
jako opakowania, Materiały do  opakowywania, Materiały opakowa-
niowe wykonane z  opartych na  minerałach substytutach papieru, 
Materiały opakowaniowe wykonane z  tektury, Materiały z  tworzyw 
sztucznych do  pakowania, Opakowania kartonowe, Opakowania 
z  tworzyw sztucznych, Pojemniki kartonowe, Pojemniki wysyłkowe 
z tektury, Pudełka z papieru lub kartonu, Pudełka wykonane z tektury 
falistej, Pudełka wykonane z płyty pilśniowej, Pudła kartonowe, Torby 
do  noszenia z  papieru lub tworzywa sztucznego, Torby papierowe 
do pakowania, Torby z tworzyw sztucznych do pakowania, 20 Plan-
sze, stoiska wystawowe i oznakowanie, niemetalowe, Balony reklamo-
we, elementy wystawowe do witryn, gabloty [meble], gabloty wysta-
wiennicze, gondole sklepowe, niemetalowe [regały wielostronne], 
Kartonowe stojaki do ekspozycji towarów, lady do celów prezentacji, 
Meble do  celów wystawowych, Meble do  eksponowania towarów, 
Meble do ekspozycji produktów w punktach sprzedaży, niemetalowe 
stoiska wystawowe, niemetalowe wyposażenie wystawowe sklepów, 
Panele wystawowe do  ośrodków wystawienniczych, Panele wysta-
wowe do ośrodków sprzedaży, Panele wystawowe [nieświetlne i nie-
mechaniczne], Panele wystawowe w postaci mebli, Panele z przezro-
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czystych tworzyw sztucznych będące częściami pojemników 
do pakowania, Półki wystawowe, Przenośne meble wystawowe, Prze-
nośne panele wystawiennicze do celów ekspozycyjnych, Przenośne 
pionowe stojaki wystawowe, Przenośne segmenty eksponujące 
sprzedawane towary [meble], Przenośne stelaże wystawowe na rekla-
my, Przeszklone szafki wystawowe do celów handlowych [gabloty], 
Przesłony ekspozycyjne [meble], Regały wystawowe do  prezentacji 
towarów w celach wystawowych, Regały wystawowe do wystawiania 
towarów w celach sprzedaży, Ścianki działowe wystawowe, segmen-
ty wystawiennicze do celów ekspozycyjnych, segmenty wystawien-
nicze [meble], segmenty wystawowe do celów promocyjnych, seg-
menty wystawiennicze do  celów prezentacyjnych, składane panele 
do  celów ekspozycyjnych, składane stoiska ekspozycyjne, standy 
wystawowe, stelaże wystawowe, stoiska do wystawiania towaru, sto-
iska wystawiennicze [niemetalowe, inne niż konstrukcje], stoiska wy-
stawiennicze składane, stoiska wystawowe do  celów handlowych, 
stojaki do  wystawiania produktów w  punktach sprzedaży, stojaki 
na broszury [w postaci mebli], stojaki obrotowe [meble], stojaki wielo-
funkcyjne [meble], stojaki wystawowe, stojaki wystawowe do sprze-
daży towarów, szafki do  celów wystawowych, szyldy z  drewna lub 
tworzyw sztucznych, Tablice do prezentacji materiałów graficznych, 
Tablice reklamowe, Tablice wystawowe, Wielofunkcyjne stoiska wy-
stawowe, Wielopozycyjne stojaki [meble], Witryny wystawowe, Wy-
posażenie sklepów (niemetalowe-), Wyposażenie wystawowe skle-
pów (niemetalowe-), Wystawowe stojaki handlowe, Zestawy części 
[sprzedawane w komplecie], z których montuje się stojaki wystawien-
nicze, Zestawy do montażu do celów wystawowych, 35 Usługi handlu 
hurtowego związane z  następującymi produktami: wielopozycyjne 
stojaki wystawowe wykonane z rurek aluminiowych i stalowych, Usłu-
gi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: stojaki 
wystawowe do sprzedaży towarów, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: przenośne pionowe stojaki wysta-
wowe, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produk-
tami: stojaki wystawowe metalowe, Usługi handlu hurtowego 
związane z  następującymi produktami: stojaki wystawowe, Usługi 
handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: zestawy 
części [sprzedawane w komplecie], z których montuje się stojaki wy-
stawiennicze, Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi 
produktami: witryny, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: wielofunkcyjne stoiska wystawowe, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: wsporniki do ma-
teriałów wystawowych, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: urządzenia do  ekspozycji plakatów, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: wielopo-
zycyjne stojaki [meble], Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: tablice reklamowe, Usługi handlu hurtowego 
związane z  następującymi produktami: tablice informacyjne, Usługi 
handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: tablice 
do prezentacji, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: stoły wystawowe [gabloty], Usługi handlu hurtowego 
związane z  następującymi produktami: stojaki do  wystawiania pro-
duktów w punktach sprzedaży, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: stojaki do prezentacji materiałów dru-
kowanych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: składane stoiska ekspozycyjne, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: stoiska wystawiennicze skła-
dane, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produkta-
mi: składane panele do celów ekspozycyjnych, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: segmenty wystawowe 
do celów promocyjnych, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: segmenty wystawiennicze do celów prezenta-
cyjnych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produk-
tami: ścianki działowe wystawowe, Usługi handlu hurtowego 
związane z  następującymi produktami: samoprzylepne panele wy-
stawowe, Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi pro-
duktami: regały wystawowe do prezentacji towarów w celach wysta-
wowych, Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi 
produktami: ramy wystawowe [gablotki ścienne], Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: ramy stoisk wystawo-
wych [niemetalowe], Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: przenośne stelaże wystawowe na reklamy, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: przenośne 
segmenty eksponujące sprzedawane towary [meble], Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: przenośne panele 
wystawiennicze do celów ekspozycyjnych, Usługi handlu hurtowego 

związane z następującymi produktami: panele wystawowe do ośrod-
ków wystawienniczych, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: panele wystawowe [nieświecące i niemecha-
niczne], Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi 
produktami: panele do celów reklamowych [nieświecące i niemecha-
niczne], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produk-
tami: niemetalowe stoiska wystawowe, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: niemetalowe przenośne sto-
iska wystawowe [inne niż konstrukcje], Usługi handlu hurtowego 
związane z  następującymi produktami: meble wystawiennicze 
do punktów sprzedaży, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: plansze, stoiska wystawowe i  oznakowanie, 
niemetalowe, Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi 
produktami: meble do eksponowania towarów, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: lady wystawowe prze-
szklone [nieelektryczne], Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: kartonowe stojaki do  ekspozycji towarów, 
Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: 
lady do celów prezentacji, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: balony reklamowe, aktualizowanie infor-
macji reklamowych w komputerowej bazie danych, analiza odbioru 
reklamy, analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, analizy w za-
kresie reklamy, Badanie rynku, gromadzenie informacji związanych 
z  reklamą, Informacja marketingowa, Marketing handlowy [inny niż 
sprzedaż], Kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów re-
klamowych, Ocena skutków wywieranych przez działania reklamowe 
na odbiorców, Opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medial-
nych i reklamowych, Organizacja i przeprowadzanie imprez reklamo-
wych, Organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketin-
gowych na rzecz osób trzecich, Produkcja materiałów reklamowych, 
Projektowanie broszur reklamowych, Projektowanie materiałów re-
klamowych, Promowanie projektów innych osób poprzez udostęp-
nianie portfolio online za  pośrednictwem strony internetowej, Pro-
mowanie sprzedaży usług [na  rzecz osób trzecich] poprzez 
przygotowywanie reklam, Promowanie towarów i  usług osób trze-
cich przez sieci komputerowe i  komunikacyjne, Przygotowywanie 
materiałów promocyjnych i merchandisingowych dla osób trzecich, 
Przygotowywanie materiałów reklamowych, Przygotowywanie pre-
zentacji w  celach reklamowych, Reklama online za  pośrednictwem 
sieci komputerowej, Reklamowanie towarów innych sprzedawców, 
umożliwiając klientom wygodne oglądanie i porównywanie towarów 
tych sprzedawców, Reklamy online, Usługi informacyjne dotyczące 
reklamy, Usługi marketingowe, Usługi marketingowe świadczone 
za pomocą sieci cyfrowych, Usługi reklamowe i marketingowe świad-
czone za  pomocą mediów społecznościowych, Usługi reklamowe 
w  celu stworzenia rozpoznawalności marki na  rzecz innych, Usługi 
reklamowe w zakresie komercjalizacji nowych produktów, Usługi re-
klamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, Usługi w za-
kresie marketingu produktów, Usługi w  zakresie promocji, Usługi 
w zakresie reklamy, Wprowadzanie na rynek nowych produktów, 42 
Projektowanie i  opracowywanie nowych produktów, Opracowywa-
nie produktów dla osób trzecich, Doradztwo w zakresie projektowa-
nia opakowań, Doradztwo w  zakresie dekoracji wnętrz, Planowanie 
i  projektowanie pomieszczeń do  sprzedaży detalicznej, Planowanie 
przestrzenne [projektowanie] wnętrz, Profesjonalne doradztwo doty-
czące projektowania wnętrz, Profesjonalne doradztwo w  zakresie 
wzornictwa przemysłowego, Projektowanie broszur, Projektowanie 
dekoracji wnętrz, Projektowanie dekoracji wnętrz dla sklepów, Pro-
jektowanie graficzne ilustracji, Projektowanie graficzne materiałów 
promocyjnych, Projektowanie grafiki i  barw firmowych dla potrzeb 
tożsamości firm, Projektowanie konstrukcji ozdobnych, Projektowa-
nie opakowań i materiałów do pakowania, Projektowanie ozdobnego 
opracowania graficznego, Projektowanie produktów konsumenc-
kich, Projektowanie produktu [wzornictwo], Projektowanie wizualne, 
Projektowanie wystroju wnętrz sklepów, Tworzenie i  uaktualnianie 
stron głównych do  sieci komputerowych, Udzielanie informacji 
w  dziedzinie projektowania produktów, Usługi artystów grafików, 
Usługi doradcze w zakresie wzornictwa przemysłowego, Usługi gra-
ficzne, Usługi projektowania na  zamówienie, Usługi projektowania 
opakowań przemysłowych, Usługi projektowania w  zakresie syste-
mów wyświetlania w  celach prezentacyjnych, Usługi projektowe 
w zakresie wystaw sklepowych, Usługi projektowe związane z publi-
kacją dokumentów, Usługi w zakresie projektowania stron interneto-
wych, Wzornictwo i  opracowywanie produktów, Wzornictwo prze-
mysłowe i projektowanie graficzne .
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(111) 352150 (220) 2021 11 30 (210) 537104
(151) 2022 05 31 (441) 2022 02 14
(732) MalaRZ KRZysZTOF FIZJO MeD, Kozy (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIZJOMeD PROFesJOnalna RehaBIlITaCJa
(540) 

(591) biały, pomarańczowy, ciemnoniebieski
(531) 02 .09 .14, 02 .09 .15, 24 .13 .01, 26 .04 .04, 26 .04 .14, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 44 Fizjoterapia, Masaż, Udostępnianie sprzętu i obiektów 
do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, Rehabilita-
cja fizyczna .

(111) 352151 (220) 2021 10 14 (210) 535217
(151) 2022 03 28 (441) 2021 12 06
(732) InTegRa DIagnOsTIC sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) In InTegRa DIagnOsTIC
(540) 

(591) granatowy, szary, biały
(531) 26 .04 .09, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 5 Kliniczne odczynniki medyczne, Chemiczne odczynniki 
testowe-medyczne, Chemiczne odczynniki testowe-weterynaryjne, 
Bibułki przetworzone chemicznie stosowane do  wykrywania krwi 
utajonej w kale, 10 Medyczne urządzenia analityczne do celów me-
dycznych .

(111) 352152 (220) 2021 10 14 (210) 535229
(151) 2022 03 28 (441) 2021 12 06
(732) KaPUsTa PIOTR gRUPa MUMU, smolice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mumu gRIll
(540) 

(531) 03 .04 .02, 27 .05 .01

(510), (511) 43 Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie do-
starczania żywności i napojów, Usługi zaopatrzenia w żywność i napo-
je, Informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków .

(111) 352153 (220) 2021 10 19 (210) 535467
(151) 2022 03 09 (441) 2021 11 15
(732) PRZeDsIĘBIORsTWO PaŃsTWOWe PORTy lOTnICZe, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) lotnisko Warszawa-Radom
(510), (511) 16 artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], Bilety dla usług 
lotniskowych, Broszury, Czasopisma [periodyki], Drukowane karty 
abonamentowe i vouchery dla usług lotniskowych, artykuły biuro-
we, Drukowane rozkłady, etui na  identyfikatory [artykuły biurowe], 
etykiety papierowe odprawionego bagażu, etykiety z  papieru lub 
kartonu, Formularze [blankiety, druki], Fotografie [wydrukowane], 
Kalendarze, Katalogi, Przepustki i  identyfikatory, Katalogi, foldery 
i prospekty, Materiały biurowe, Marketingowe materiały drukowane, 
Drukowane materiały informacyjne, Drukowane materiały reklamo-
we, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Drukowane materiały wi-
zerunkowe, Drukowane publikacje, Czasopisma i biuletyny, Formula-
rze [blankiety, druki], Drukowane komunikaty prasowe, Raporty, 20 
szyldy z drewna lub tworzyw sztucznych, Konstrukcje wystawowo-
-reklamowe, Tablice ogłoszeniowe, stojaki do  wystawiania gazet, 
stoiska wystawowe, 35 akcje promocyjne, Usługi marketingowe, 
reklamowe i  promocyjne, Tworzenie materiałów marketingowych, 
reklamowych i  promocyjnych, Kampanie reklamowe, Badania mar-
ketingowe, Badania opinii publicznej, Badania rynku, Badania satys-
fakcji, Badania zwyczajów i  postaw w  celach marketingowych, Po-
głębione analizy statystyczne, rynkowe i biznesowe, Filmy i animacje 
wizerunkowe i promocyjne, Identyfikacja wizualna marki, Organiza-
cji pokazów i prezentacji, Promocja [reklama] turystyki i podróży, Pro-
mocja regionu i miasta, Marketing usług lotniczych i pozalotniczych, 
system identyfikacji wizualnej lotniska, Wynajem powierzchni rekla-
mowych, Reklama w  Internecie i  Intranecie, Wynajem powierzchni 
pod punkt wystawienniczy materiałów reklamowych oraz infor-
macyjnych, Udostępnianie informacji o  działalności gospodarczej 
za pośrednictwem strony internetowej, Indeksowanie stron interne-
towych w celach handlowych lub reklamowych, Optymalizacja stron 
internetowych, sprzedaż paliwa, 36 administrowanie i zarządzanie 
nieruchomościami, Zarządzania nieruchomościami związanymi 
z  lotnictwem, Zarządzanie infrastrukturą lotniskową i  okołolotni-
skową, Inwestycje w  infrastrukturę lotniskową i  okołolotniskową, 
Udostępnienie powierzchni do  przeprowadzania badań marketin-
gowych, Usługi finansowe (kantory/banki/bankomaty), Wynajem 
powierzchni komercyjnej pod punkty handlowe, gastronomiczne 
i usługowe na lotnisku, Wynajem stanowisk recepcyjnych i standów, 
Usługi powiernictwa inwestycji, Wynajem powierzchni biurowej, 37 
Usługi utrzymania obiektów i  infrastruktury lotniskowej, Instalacja 
systemów komputerowych, Konserwacja i  naprawy obiektów i  in-
frastruktury lotniskowej, Usługi nadzoru budowlanego, Usługi myjni 
samochodowej, Usługi warsztatu samochodowego, Usługi wodno-
-kanalizacyjne, Usługi bazy technicznej, 38 Usługi teletechniczne 
i teleinformatyczne, Poczta elektroniczna, Przesyłanie faksów, Prze-
syłanie on-line kartek z życzeniami, Usługi telewizji w obwodzie za-
mkniętym, Zapewnianie łączności radiowej, Udostępnianie systemu 
informacji lotniskowej, 39 Usługi parkingowe, Udostępnianie miejsc 
postojowych i dróg dojazdowych lotniska, Usługi terminalowe i pa-
sażerskie, Transport po  płycie lotniska, Usługa szybkiego przejścia 
kontroli bezpieczeństwa i  dostępu pasażera (Fast Track) oraz pasa-
żera VIP, Wynajem powierzchni magazynowej, Dystrybucja czaso-
pism, Wynajem sprzętu i pojazdów lotniskowych, Wynajem wózków 
bagażowych, Udostępnianie infrastruktury lotniska przewoźnikom 
i użytkownikom statków powietrznych, Udostępnianie infrastruktu-
ry lotniska dla zaopatrzenia pokładowego, Udostępnianie miejsca 
do parkowania sprzętu i pojazdów służących do wykonywania czyn-
ności obsługi naziemnej, Udostępnianie miejsc postojowych do od-
ladzania statków powietrznych, Udostępnianie stanowisk odprawy 
biletowo-bagażowej wraz z wyposażeniem, Udostępnianie sortowni 
bagażu wraz z taśmociągami, Usługi parkowania samolotów w han-
garach, Udostępnianie pomostów pasażerskich, Udostępnianie 
urządzeń do zasilania statków powietrznych w energię elektryczną, 
Przewóz pasażerów, Przewóz towarów, Obsługa transportu lotnicze-
go, Obsługa pasażersko-bagażowa, Obsługa naziemna przewoźni-
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ków lotniczych, Ratownictwo lotniskowe, 41 Organizacja konferencji 
prasowych, Imprezy promocyjne, Imprezy okolicznościowe, Imprezy 
firmowe i spotkania biznesowe, szkolenia z zakresu przepisów ruchu 
pojazdów i  pieszych na  lotnisku, lotniskowe szkolenia operacyjne, 
szkolenia lotniskowe, szkolenia korporacyjne, szkolenia BhP, szko-
lenia ochrony lotnictwa cywilnego, szkolenia w zakresie przepisów 
ochrony przeciw pożarowej i procedur postępowania alarmowego, 
szkolenia ratowników lotniskowej straży pożarnej, Usługi publikowa-
nia tekstów, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i  publikacji 
elektronicznych w tym on-line, szkolenia edukacyjne, Usługi eduka-
cyjne, Wynajem obiektów sportowych, Wynajem strzelnicy, Usługa 
filmowania i fotografowania, 42 nadzór techniczny nad obiektami lot-
niczymi, Usługi programowania i tworzenia aplikacji, hostingi stron 
internetowych, Instalacja programów komputerowych, 43 Usługi 
gastronomiczne na lotnisku, Wynajem pomieszczeń szkoleniowych 
i konferencyjnych, Wynajem powierzchni pod wystawy i ekspozycje, 
Udostępnianie pomieszczeń do modlitw, 44 Ratownictwo medycz-
ne, Usługi medyczne, 45 Usługi w  zakresie ochrony lotnisk, Usługi 
w  zakresie bezpieczeństwa osób i  bagażu na  lotniskach, Konwoje, 
asysty, eskorty na terenie lotnisk, Przechowanie przedmiotów w biu-
rze rzeczy znalezionych, Wydawanie przepustek i dostępów, Usługi 
kontroli dostępu i bezpieczeństwa statków powietrznych, Wynajem 
urządzeń ochrony osób, sprzętu i bagaży, Usługa przechowywania 
bagażu, lotniskowa straż pożarna, Udzielanie licencji na korzystanie 
ze zdjęć, filmów i multimediów .

(111) 352154 (220) 2021 10 20 (210) 535519
(151) 2022 03 07 (441) 2021 11 15
(732) PRZeDsIĘBIORsTWO PaŃsTWOWe PORTy lOTnICZe, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) heroes of Radom’s June 1976 Warsaw Radom airport
(510), (511) 16 artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], Bilety dla usług 
lotniskowych, Broszury, Czasopisma [periodyki], Drukowane karty 
abonamentowe i vouchery dla usług lotniskowych, artykuły biuro-
we, Drukowane rozkłady, etui na  identyfikatory [artykuły biurowe], 
etykiety papierowe odprawionego bagażu, etykiety z  papieru lub 
kartonu, Formularze [blankiety, druki], Fotografie [wydrukowane], 
Kalendarze, Katalogi, Przepustki i  identyfikatory, Katalogi, foldery 
i prospekty, Materiały biurowe, Marketingowe materiały drukowane, 
Drukowane materiały informacyjne, Drukowane materiały reklamo-
we, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Drukowane materiały wi-
zerunkowe, Drukowane publikacje, Czasopisma i biuletyny, Formula-
rze [blankiety, druki], Drukowane komunikaty prasowe, Raporty, 20 
szyldy z drewna lub tworzyw sztucznych, Konstrukcje wystawowo-
-reklamowe, Tablice ogłoszeniowe, stojaki do  wystawiania gazet, 
stoiska wystawowe, 35 akcje promocyjne, Usługi marketingowe, 
reklamowe i  promocyjne, Tworzenie materiałów marketingowych, 
reklamowych i  promocyjnych, Kampanie reklamowe, Badania mar-
ketingowe, Badania opinii publicznej, Badania rynku, Badania satys-
fakcji, Badania zwyczajów i  postaw w  celach marketingowych, Po-
głębione analizy statystyczne, rynkowe i biznesowe, Filmy i animacje 
wizerunkowe i promocyjne, Identyfikacja wizualna marki, Organiza-
cji pokazów i prezentacji, Promocja [reklama] turystyki i podróży, Pro-
mocja regionu i miasta, Marketing usług lotniczych i pozalotniczych, 
system identyfikacji wizualnej lotniska, Wynajem powierzchni rekla-
mowych, Reklama w  Internecie i  Intranecie, Wynajem powierzchni 
pod punkt wystawienniczy materiałów reklamowych oraz infor-
macyjnych, Udostępnianie informacji o  działalności gospodarczej 
za pośrednictwem strony internetowej, Indeksowanie stron interne-
towych w celach handlowych lub reklamowych, Optymalizacja stron 
internetowych, sprzedaż paliwa, 36 administrowanie i zarządzanie 
nieruchomościami, Zarządzania nieruchomościami związanymi 
z  lotnictwem, Zarządzanie infrastrukturą lotniskową i  okołolotni-
skową, Inwestycje w  infrastrukturę lotniskową i  okołolotniskową, 
Udostępnienie powierzchni do  przeprowadzania badań marketin-
gowych, Usługi finansowe (kantory/banki/bankomaty), Wynajem 
powierzchni komercyjnej pod punkty handlowe, gastronomiczne 
i usługowe na lotnisku, Wynajem stanowisk recepcyjnych i standów, 
Usługi powiernictwa inwestycji, Wynajem powierzchni biurowej, 37 
Usługi utrzymania obiektów i  infrastruktury lotniskowej, Instalacja 
systemów komputerowych, Konserwacja i  naprawy obiektów i  in-
frastruktury lotniskowej, Usługi nadzoru budowlanego, Usługi myjni 
samochodowej, Usługi warsztatu samochodowego, Usługi wodno-

-kanalizacyjne, Usługi bazy technicznej, 38 Usługi teletechniczne 
i teleinformatyczne, Poczta elektroniczna, Przesyłanie faksów, Prze-
syłanie on-line kartek z życzeniami, Usługi telewizji w obwodzie za-
mkniętym, Zapewnianie łączności radiowej, Udostępnianie systemu 
informacji lotniskowej, 39 Usługi parkingowe, Udostępnianie miejsc 
postojowych i dróg dojazdowych lotniska, Usługi terminalowe i pa-
sażerskie, Transport po  płycie lotniska, Usługa szybkiego przejścia 
kontroli bezpieczeństwa i  dostępu pasażera (Fast Track) oraz pasa-
żera VIP, Wynajem powierzchni magazynowej, Dystrybucja czaso-
pism, Wynajem sprzętu i pojazdów lotniskowych, Wynajem wózków 
bagażowych, Udostępnianie infrastruktury lotniska przewoźnikom 
i użytkownikom statków powietrznych, Udostępnianie infrastruktu-
ry lotniska dla zaopatrzenia pokładowego, Udostępnianie miejsca 
do parkowania sprzętu i pojazdów służących do wykonywania czyn-
ności obsługi naziemnej, Udostępnianie miejsc postojowych do od-
ladzania statków powietrznych, Udostępnianie stanowisk odprawy 
biletowo-bagażowej wraz z wyposażeniem, Udostępnianie sortowni 
bagażu wraz z taśmociągami, Usługi parkowania samolotów w han-
garach, Udostępnianie pomostów pasażerskich, Udostępnianie 
urządzeń do zasilania statków powietrznych w energię elektryczną, 
Przewóz pasażerów, Przewóz towarów, Obsługa transportu lotnicze-
go, Obsługa pasażersko-bagażowa, Obsługa naziemna przewoźni-
ków lotniczych, Ratownictwo lotniskowe, 41 Organizacja konferencji 
prasowych, Imprezy promocyjne, Imprezy okolicznościowe, Imprezy 
firmowe i spotkania biznesowe, szkolenia z zakresu przepisów ruchu 
pojazdów i  pieszych na  lotnisku, lotniskowe szkolenia operacyjne, 
szkolenia lotniskowe, szkolenia korporacyjne, szkolenia BhP, szko-
lenia ochrony lotnictwa cywilnego, szkolenia w zakresie przepisów 
ochrony przeciw pożarowej i procedur postępowania alarmowego, 
szkolenia ratowników lotniskowej straży pożarnej, Usługi publikowa-
nia tekstów, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i  publikacji 
elektronicznych, w tym on-line, szkolenia edukacyjne, Usługi eduka-
cyjne, Wynajem obiektów sportowych, Wynajem strzelnicy, Usługa 
filmowania i fotografowania, 42 nadzór techniczny nad obiektami lot-
niczymi, Usługi programowania i tworzenia aplikacji, hostingi stron 
internetowych, Instalacja programów komputerowych, 43 Usługi 
gastronomiczne na lotnisku, Wynajem pomieszczeń szkoleniowych 
i konferencyjnych, Wynajem powierzchni pod wystawy i ekspozycje, 
Udostępnianie pomieszczeń do modlitw, 44 Ratownictwo medycz-
ne, Usługi medyczne, 45 Usługi w  zakresie ochrony lotnisk, Usługi 
w  zakresie bezpieczeństwa osób i  bagażu na  lotniskach, Konwoje, 
asysty, eskorty na terenie lotnisk, Przechowanie przedmiotów w biu-
rze rzeczy znalezionych, Wydawanie przepustek i dostępów, Usługi 
kontroli dostępu i bezpieczeństwa statków powietrznych, Wynajem 
urządzeń ochrony osób, sprzętu i  bagaży, Usługa przechowywania 
bagażu, lotniskowa straż pożarna, Udzielanie licencji na korzystanie 
ze zdjęć, filmów i multimediów .

(111) 352155 (220) 2021 10 20 (210) 535523
(151) 2022 03 07 (441) 2021 11 15
(732) PRZeDsIĘBIORsTWO PaŃsTWOWe PORTy lOTnICZe, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Port lotniczy Warszawa-Radom
(510), (511) 16 artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], Bilety dla usług 
lotniskowych, Broszury, Czasopisma [periodyki], Drukowane karty 
abonamentowe i  vouchery dla usług lotniskowych, artykuły biuro-
we, Drukowane rozkłady, etui na  identyfikatory [artykuły biurowe], 
etykiety papierowe odprawionego bagażu, etykiety z  papieru lub 
kartonu, Formularze [blankiety, druki], Fotografie [wydrukowane], Ka-
lendarze, Katalogi, Przepustki i identyfikatory, Katalogi, foldery i pro-
spekty, Materiały biurowe, Marketingowe materiały drukowane, Dru-
kowane materiały informacyjne, Drukowane materiały reklamowe, 
Materiały szkoleniowe i  instruktażowe, Drukowane materiały wize-
runkowe, Drukowane publikacje, Czasopisma i biuletyny, Formularze 
[blankiety, druki], Drukowane komunikaty prasowe, Raporty, 20 szyl-
dy z drewna lub tworzyw sztucznych, Konstrukcje wystawowo-rekla-
mowe, Tablice ogłoszeniowe, stojaki do  wystawiania gazet, stoiska 
wystawowe, 35 akcje promocyjne, Usługi marketingowe, reklamowe 
i promocyjne, Tworzenie materiałów marketingowych, reklamowych 
i  promocyjnych, Kampanie reklamowe, Badania marketingowe, Ba-
dania opinii publicznej, Badania rynku, Badania satysfakcji, Badania 
zwyczajów i  postaw w  celach marketingowych, Pogłębione analizy 
statystyczne, rynkowe i  biznesowe, Filmy i  animacje wizerunkowe 
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i  promocyjne, Identyfikacja wizualna marki, Organizacji pokazów 
i  prezentacji, Promocja [reklama] turystyki i  podróży, Promocja re-
gionu i miasta, Marketing usług lotniczych i pozalotniczych, system 
identyfikacji wizualnej lotniska, Wynajem powierzchni reklamowych, 
Reklama w Internecie i Intranecie, Wynajem powierzchni pod punkt 
wystawienniczy materiałów reklamowych oraz informacyjnych, Udo-
stępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem 
strony internetowej, Indeksowanie stron internetowych w  celach 
handlowych lub reklamowych, Optymalizacja stron internetowych, 
sprzedaż paliwa, 36 administrowanie i  zarządzanie nieruchomo-
ściami, Zarządzania nieruchomościami związanymi z  lotnictwem, 
Zarządzanie infrastrukturą lotniskową i okołolotniskową, Inwestycje 
w  infrastrukturę lotniskową i  okołolotniskową, Udostępnienie po-
wierzchni do przeprowadzania badań marketingowych, Usługi finan-
sowe (kantory/banki/bankomaty), Wynajem powierzchni komercyj-
nej pod punkty handlowe, gastronomiczne i  usługowe na  lotnisku, 
Wynajem stanowisk recepcyjnych i  standów, Usługi powiernictwa 
inwestycji, Wynajem powierzchni biurowej, 37 Usługi utrzymania 
obiektów i infrastruktury lotniskowej, Instalacja systemów kompute-
rowych, Konserwacja i naprawy obiektów i infrastruktury lotniskowej, 
Usługi nadzoru budowlanego, Usługi myjni samochodowej, Usługi 
warsztatu samochodowego, Usługi wodno-kanalizacyjne, Usłu-
gi bazy technicznej, 38 Usługi teletechniczne i  teleinformatyczne, 
Poczta elektroniczna, Przesyłanie faksów, Przesyłanie on-line kartek 
z życzeniami, Usługi telewizji w obwodzie zamkniętym, Zapewnianie 
łączności radiowej, Udostępnianie systemu informacji lotniskowej, 
39 Usługi parkingowe, Udostępnianie miejsc postojowych i  dróg 
dojazdowych lotniska, Usługi terminalowe i  pasażerskie, Transport 
po  płycie lotniska, Usługa szybkiego przejścia kontroli bezpieczeń-
stwa i dostępu pasażera (Fast Track) oraz pasażera VIP, Wynajem po-
wierzchni magazynowej, Dystrybucja czasopism, Wynajem sprzętu 
i pojazdów lotniskowych, Wynajem wózków bagażowych, Udostęp-
nianie infrastruktury lotniska przewoźnikom i użytkownikom statków 
powietrznych, Udostępnianie infrastruktury lotniska dla zaopatrzenia 
pokładowego, Udostępnianie miejsca do  parkowania sprzętu i  po-
jazdów służących do  wykonywania czynności obsługi naziemnej, 
Udostępnianie miejsc postojowych do odladzania statków powietrz-
nych, Udostępnianie stanowisk odprawy biletowo-bagażowej wraz 
z wyposażeniem, Udostępnianie sortowni bagażu wraz z taśmociąga-
mi, Usługi parkowania samolotów w  hangarach, Udostępnianie po-
mostów pasażerskich, Udostępnianie urządzeń do zasilania statków 
powietrznych w  energię elektryczną, Przewóz pasażerów, Przewóz 
towarów, Obsługa transportu lotniczego, Obsługa pasażersko-ba-
gażowa, Obsługa naziemna przewoźników lotniczych, Ratownictwo 
lotniskowe, 41 Organizacja konferencji prasowych, Imprezy promo-
cyjne, Imprezy okolicznościowe, Imprezy firmowe i  spotkania biz-
nesowe, szkolenia z  zakresu przepisów ruchu pojazdów i  pieszych 
na  lotnisku, lotniskowe szkolenia operacyjne, szkolenia lotniskowe, 
szkolenia korporacyjne, szkolenia BhP, szkolenia ochrony lotnictwa 
cywilnego, szkolenia w  zakresie przepisów ochrony przeciw poża-
rowej i  procedur postępowania alarmowego, szkolenia ratowników 
lotniskowej straży pożarnej, Usługi publikowania tekstów, czasopism, 
wydawnictw nieperiodycznych i  publikacji elektronicznych, w  tym 
on-line, szkolenia edukacyjne, Usługi edukacyjne, Wynajem obiektów 
sportowych, Wynajem strzelnicy, Usługa filmowania i fotografowania, 
42 nadzór techniczny nad obiektami lotniczymi, Usługi programo-
wania i  tworzenia aplikacji, hostingi stron internetowych, Instalacja 
programów komputerowych, 43 Usługi gastronomiczne na lotnisku, 
Wynajem pomieszczeń szkoleniowych i  konferencyjnych, Wynajem 
powierzchni pod wystawy i ekspozycje, Udostępnianie pomieszczeń 
do modlitw, 44 Ratownictwo medyczne, Usługi medyczne, 45 Usługi 
w  zakresie ochrony lotnisk, Usługi w  zakresie bezpieczeństwa osób 
i  bagażu na  lotniskach, Konwoje, asysty, eskorty na  terenie lotnisk, 
Przechowanie przedmiotów w biurze rzeczy znalezionych, Wydawa-
nie przepustek i dostępów, Usługi kontroli dostępu i bezpieczeństwa 
statków powietrznych, Wynajem urządzeń ochrony osób, sprzętu 
i bagaży, Usługa przechowywania bagażu, lotniskowa straż pożarna, 
Udzielanie licencji na korzystanie ze zdjęć, filmów i multimediów .

(111) 352156 (220) 2021 10 20 (210) 535522
(151) 2022 03 07 (441) 2021 11 15
(732) PRZeDsIĘBIORsTWO PaŃsTWOWe PORTy lOTnICZe, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)

(540) Warsaw Radom airport
(510), (511) 16 artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], Bilety dla usług 
lotniskowych, Broszury, Czasopisma [periodyki], Drukowane karty 
abonamentowe i vouchery dla usług lotniskowych, artykuły biurowe, 
Drukowane rozkłady, etui na identyfikatory [artykuły biurowe], etykie-
ty papierowe odprawionego bagażu, etykiety z papieru lub kartonu, 
Formularze [blankiety, druki], Fotografie [wydrukowane], Kalendarze, 
Katalogi, Przepustki i  identyfikatory, Katalogi, foldery i  prospekty, 
Materiały biurowe, Marketingowe materiały drukowane, Drukowane 
materiały informacyjne, Drukowane materiały reklamowe, Materia-
ły szkoleniowe i  instruktażowe, Drukowane materiały wizerunkowe, 
Drukowane publikacje, Czasopisma i biuletyny, Formularze [blankiety, 
druki], Drukowane komunikaty prasowe, Raporty, 20 szyldy z drewna 
lub tworzyw sztucznych, Konstrukcje wystawowo-reklamowe, Tablice 
ogłoszeniowe, stojaki do wystawiania gazet, stoiska wystawowe, 35 
akcje promocyjne, Usługi marketingowe, reklamowe i  promocyjne, 
Tworzenie materiałów marketingowych, reklamowych i  promocyj-
nych, Kampanie reklamowe, Badania marketingowe, Badania opinii 
publicznej, Badania rynku, Badania satysfakcji, Badania zwyczajów 
i postaw w celach marketingowych, Pogłębione analizy statystyczne, 
rynkowe i  biznesowe, Filmy i  animacje wizerunkowe i  promocyjne, 
Identyfikacja wizualna marki, Organizacji pokazów i prezentacji, Pro-
mocja [reklama] turystyki i podróży, Promocja regionu i miasta, Marke-
ting usług lotniczych i pozalotniczych, system identyfikacji wizualnej 
lotniska, Wynajem powierzchni reklamowych, Reklama w  Internecie 
i Intranecie, Wynajem powierzchni pod punkt wystawienniczy mate-
riałów reklamowych oraz informacyjnych, Udostępnianie informacji 
o  działalności gospodarczej za  pośrednictwem strony internetowej, 
Indeksowanie stron internetowych w  celach handlowych lub rekla-
mowych, Optymalizacja stron internetowych, sprzedaż paliwa, 36 
administrowanie i  zarządzanie nieruchomościami, Zarządzania nie-
ruchomościami związanymi z lotnictwem, Zarządzanie infrastrukturą 
lotniskową i okołolotniskową, Inwestycje w infrastrukturę lotniskową 
i  okołolotniskową, Udostępnienie powierzchni do  przeprowadzania 
badań marketingowych, Usługi finansowe (kantory/banki/bankoma-
ty), Wynajem powierzchni komercyjnej pod punkty handlowe, gastro-
nomiczne i  usługowe na  lotnisku, Wynajem stanowisk recepcyjnych 
i  standów, Usługi powiernictwa inwestycji, Wynajem powierzchni 
biurowej, 37 Usługi utrzymania obiektów i infrastruktury lotniskowej, 
Instalacja systemów komputerowych, Konserwacja i  naprawy obiek-
tów i  infrastruktury lotniskowej, Usługi nadzoru budowlanego, Usłu-
gi myjni samochodowej, Usługi warsztatu samochodowego, Usługi 
wodno-kanalizacyjne, Usługi bazy technicznej, 38 Usługi teletech-
niczne i teleinformatyczne, Poczta elektroniczna, Przesyłanie faksów, 
Przesyłanie on-line kartek z życzeniami, Usługi telewizji w obwodzie 
zamkniętym, Zapewnianie łączności radiowej, Udostępnianie systemu 
informacji lotniskowej, 39 Usługi parkingowe, Udostępnianie miejsc 
postojowych i dróg dojazdowych lotniska, Usługi terminalowe i pasa-
żerskie, Transport po płycie lotniska, Usługa szybkiego przejścia kon-
troli bezpieczeństwa i dostępu pasażera (Fast Track) oraz pasażera VIP, 
Wynajem powierzchni magazynowej, Dystrybucja czasopism, Wyna-
jem sprzętu i pojazdów lotniskowych, Wynajem wózków bagażowych, 
Udostępnianie infrastruktury lotniska przewoźnikom i użytkownikom 
statków powietrznych, Udostępnianie infrastruktury lotniska dla za-
opatrzenia pokładowego, Udostępnianie miejsca do  parkowania 
sprzętu i pojazdów służących do wykonywania czynności obsługi na-
ziemnej, Udostępnianie miejsc postojowych do  odladzania statków 
powietrznych, Udostępnianie stanowisk odprawy biletowo-bagażo-
wej wraz z wyposażeniem, Udostępnianie sortowni bagażu wraz z ta-
śmociągami, Usługi parkowania samolotów w  hangarach, Udostęp-
nianie pomostów pasażerskich, Udostępnianie urządzeń do zasilania 
statków powietrznych w  energię elektryczną, Przewóz pasażerów, 
Przewóz towarów, Obsługa transportu lotniczego, Obsługa pasażer-
sko-bagażowa, Obsługa naziemna przewoźników lotniczych, Ratow-
nictwo lotniskowe, 41 Organizacja konferencji prasowych, Imprezy 
promocyjne, Imprezy okolicznościowe, Imprezy firmowe i  spotkania 
biznesowe, szkolenia z zakresu przepisów ruchu pojazdów i pieszych 
na  lotnisku, lotniskowe szkolenia operacyjne, szkolenia lotniskowe, 
szkolenia korporacyjne, szkolenia BhP, szkolenia ochrony lotnictwa 
cywilnego, szkolenia w  zakresie przepisów ochrony przeciw poża-
rowej i  procedur postępowania alarmowego, szkolenia ratowników 
lotniskowej straży pożarnej, Usługi publikowania tekstów, czasopism, 
wydawnictw nieperiodycznych i publikacji elektronicznych, w tym on-
-line, szkolenia edukacyjne, Usługi edukacyjne, Wynajem obiektów 
sportowych, Wynajem strzelnicy, Usługa filmowania i fotografowania, 
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42 nadzór techniczny nad obiektami lotniczymi, Usługi programo-
wania i  tworzenia aplikacji, hostingi stron internetowych, Instalacja 
programów komputerowych, 43 Usługi gastronomiczne na  lotnisku, 
Wynajem pomieszczeń szkoleniowych i  konferencyjnych, Wynajem 
powierzchni pod wystawy i ekspozycje, Udostępnianie pomieszczeń 
do  modlitw, 44 Ratownictwo medyczne, Usługi medyczne, 45 Usłu-
gi w zakresie ochrony lotnisk, Usługi w zakresie bezpieczeństwa osób 
i  bagażu na  lotniskach, Konwoje, asysty, eskorty na  terenie lotnisk, 
Przechowanie przedmiotów w biurze rzeczy znalezionych, Wydawa-
nie przepustek i dostępów, Usługi kontroli dostępu i bezpieczeństwa 
statków powietrznych, Wynajem urządzeń ochrony osób, sprzętu 
i bagaży, Usługa przechowywania bagażu, lotniskowa straż pożarna, 
Udzielanie licencji na korzystanie ze zdjęć, filmów i multimediów .

(111) 352157 (220) 2021 10 25 (210) 535689
(151) 2022 03 01 (441) 2021 11 15
(732) TROJanOWsKa MaRTa sTUDIO IMPRess, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) suknie Boho MaRTa TROJanOWsKa
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 25 Odzież, suknie ślubne, stroje wizytowe, sukienki dam-
skie, suknie wieczorowe, 42 Usługi projektowania odzieży, Projek-
towanie dodatków odzieżowych, Usługi w  zakresie projektowania 
odzieży, Projektowanie odzieży, obuwia i nakryć głowy .

(111) 352158 (220) 2021 10 26 (210) 535758
(151) 2022 03 22 (441) 2021 12 06
(732) IFIRMa sPÓłKa aKCyJna, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IFIRMa
(540) 

(591) czarny, niebieski, pomarańczowy
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .11, 29 .01 .13, 26 .11 .02, 26 .11 .06, 
26 .11 .08, 26 .11 .10
(510), (511) 35 Reklama, Zarządzanie w  działalności handlowej, ad-
ministrowanie działalności handlowej, Prace biurowe, 38 Telekomu-
nikacja, 42 Badania oraz usługi-naukowe i techniczne, oraz ich pro-
jektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, Projektowanie 
i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego .

(111) 352159 (220) 2021 10 27 (210) 535817
(151) 2022 03 14 (441) 2021 11 22
(732) ORTOMag sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORTOsTaR
(540) 

(591) zielony, brązowy
(531) 01 .01 .02, 01 .01 .14, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 44 Usługi ortodontyczne .

(111) 352160 (220) 2021 10 27 (210) 535818
(151) 2022 03 14 (441) 2021 11 22
(732) RyBICKa eWa esTeTICa nOVa, Ożarów Mazowiecki (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) esTeTICa nOVa
(510), (511) 41 Kształcenie praktyczne (pokazy), Organizowanie i pro-
wadzenie zjazdów, sympozjów i  kongresów medycznych, Organi-
zowanie i  prowadzenie warsztatów, zwłaszcza z  zakresu medycyny 
estetycznej, szkolenia w  dziedzinie medycyny estetycznej, Usługi 
edukacyjne z  zakresu medycyny, Kursy szkoleniowe związane z  me-
dycyną, zwłaszcza estetyczną, Publikowanie tekstów innych niż rekla-
mowe, 44 Usługi medycyny estetycznej, Usługi klinik medycyny este-
tycznej, Usługi kosmetologów, Usługi kosmetologii estetycznej, Usługi 
kosmetyczne, Usługi salonów piękności, Usługi pielęgnacji urody .

(111) 352161 (220) 2021 10 27 (210) 535821
(151) 2022 03 08 (441) 2021 11 22
(732) BĘBeneK DaMIan, Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) slash IROn Only FOR The BesT
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 5 suplementy diety i  preparaty dietetyczne, 25 Bieli-
zna, Obuwie, Czapki [nakrycia głowy], Czapki i czapeczki sportowe, 
spodnie, nakrycia głowy, Odzież, Odzież męska, Odzież dziecięca, 
Odzież niemowlęca, Odzież sportowa, Odzież dziewczęca, Odzież 
damska, Odzież dla chłopców, Odzież męska, damska i  dziecięca, 
Chusty, szale na głowę, Dżinsy, Maski ochronne [odzież], Odzież wo-
doodporna, Odzież o termoizolacyjnych właściwościach, Rękawiczki 
[odzież], skarpetki, szale, szaliki, szelki, Bielizna nocna, Bielizna dam-
ska, Bielizna osobista, Bokserki damskie [bielizna], Bielizna dla męż-
czyzn, 35 Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z odzieżą, Usługi w zakresie detalicznej sprze-
daży wysyłkowej odzieży, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do akcesoriów odzieżowych, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzeda-
ży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi w za-
kresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety .

(111) 352162 (220) 2021 10 27 (210) 535822
(151) 2022 03 08 (441) 2021 11 22
(732) DZIURDZIeWsKI TOBIasZ, Rydzyna (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) transformers TRenIng & DIeTa
(540) 

(531) 26 .11 .02, 27 .05 .01
(510), (511) 41 Kultura fizyczna, Prowadzenie zajęć fitness, Udostęp-
nianie obiektów i  sprzętu sportowego, Usługi trenera osobistego 
[trening sprawności fizycznej], 44 Doradztwo w  zakresie żywienia 
i odżywiania .

(111) 352163 (220) 2021 10 27 (210) 535823
(151) 2022 03 08 (441) 2021 11 22
(732) DZIURDZIeWsKI TOBIasZ, Rydzyna (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) transformers sTUDIO TRenIngU PeRsOnalnegO
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(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 41 Kultura fizyczna, Prowadzenie zajęć fitness, Usługi tre-
nera osobistego [trening sprawności fizycznej] .

(111) 352164 (220) 2021 10 27 (210) 535825
(151) 2022 03 08 (441) 2021 11 22
(732) BĘBeneK DaMIan, Kraków (Pl)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(531) 04 .03 .03
(510), (511) 5 suplementy diety i  preparaty dietetyczne, 25 Bieli-
zna, Obuwie, Czapki [nakrycia głowy], Czapki i czapeczki sportowe, 
spodnie, nakrycia głowy, Odzież, Odzież męska, Odzież dziecięca, 
Odzież niemowlęca, Odzież sportowa, Odzież dziewczęca, Odzież 
damska, Odzież dla chłopców, Odzież męska, damska i  dziecięca, 
Chusty, szale na głowę, Dżinsy, Maski ochronne [odzież], Odzież wo-
doodporna, Odzież o termoizolacyjnych właściwościach, Rękawiczki 
[odzież], skarpetki, szale, szaliki, szelki, Bielizna nocna, Bielizna dam-
ska, Bielizna osobista, Bokserki damskie [bielizna], Bielizna dla męż-
czyzn, 35 Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z odzieżą, Usługi w zakresie detalicznej sprze-
daży wysyłkowej odzieży, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do akcesoriów odzieżowych, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzeda-
ży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi w za-
kresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety .

(111) 352165 (220) 2021 10 20 (210) 535515
(151) 2022 03 02 (441) 2021 11 15
(732) PRZeDsIĘBIORsTWO PaŃsTWOWe PORTy lOTnICZe, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Port lotniczy Warszawa-Radom im . Bohaterów Radomskiego 
Czerwca 1976
(510), (511) 16 artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], Bilety dla usług 
lotniskowych, Broszury, Czasopisma [periodyki], Drukowane karty 
abonamentowe i vouchery dla usług lotniskowych, artykuły biuro-
we, Drukowane rozkłady, etui na  identyfikatory [artykuły biurowe], 
etykiety papierowe odprawionego bagażu, etykiety z  papieru lub 
kartonu, Formularze [blankiety, druki], Fotografie [wydrukowane], 
Kalendarze, Katalogi, Przepustki i  identyfikatory, Katalogi, foldery 
i prospekty, Materiały biurowe, Marketingowe materiały drukowane, 
Drukowane materiały informacyjne, Drukowane materiały reklamo-
we, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Drukowane materiały wi-
zerunkowe, Drukowane publikacje, Czasopisma i biuletyny, Formula-
rze [blankiety, druki], Drukowane komunikaty prasowe, Raporty, 20 
szyldy z drewna lub tworzyw sztucznych, Konstrukcje wystawowo-
-reklamowe, Tablice ogłoszeniowe, stojaki do  wystawiania gazet, 
stoiska wystawowe, 35 akcje promocyjne, Usługi marketingowe, 

reklamowe i  promocyjne, Tworzenie materiałów marketingowych, 
reklamowych i  promocyjnych, Kampanie reklamowe, Badania mar-
ketingowe, Badania opinii publicznej, Badania rynku, Badania satys-
fakcji, Badania zwyczajów i  postaw w  celach marketingowych, Po-
głębione analizy statystyczne, rynkowe i biznesowe, Filmy i animacje 
wizerunkowe i promocyjne, Identyfikacja wizualna marki, Organiza-
cji pokazów i prezentacji, Promocja [reklama] turystyki i podróży, Pro-
mocja regionu i miasta, Marketing usług lotniczych i pozalotniczych, 
system identyfikacji wizualnej lotniska, Wynajem powierzchni rekla-
mowych, Reklama w  Internecie i  Intranecie, Wynajem powierzchni 
pod punkt wystawienniczy materiałów reklamowych oraz infor-
macyjnych, Udostępnianie informacji o  działalności gospodarczej 
za pośrednictwem strony internetowej, Indeksowanie stron interne-
towych w celach handlowych lub reklamowych, Optymalizacja stron 
internetowych, sprzedaż paliwa, 36 administrowanie i zarządzanie 
nieruchomościami, Zarządzania nieruchomościami związanymi 
z  lotnictwem, Zarządzanie infrastrukturą lotniskową i  okołolotni-
skową, Inwestycje w  infrastrukturę lotniskową i  okołolotniskową, 
Udostępnienie powierzchni do  przeprowadzania badań marketin-
gowych, Usługi finansowe (kantory/banki/bankomaty), Wynajem 
powierzchni komercyjnej pod punkty handlowe, gastronomiczne 
i usługowe na lotnisku, Wynajem stanowisk recepcyjnych i standów, 
Usługi powiernictwa inwestycji, Wynajem powierzchni biurowej, 37 
Usługi utrzymania obiektów i  infrastruktury lotniskowej, Instalacja 
systemów komputerowych, Konserwacja i  naprawy obiektów i  in-
frastruktury lotniskowej, Usługi nadzoru budowlanego, Usługi myjni 
samochodowej, Usługi warsztatu samochodowego, Usługi wodno-
-kanalizacyjne, Usługi bazy technicznej, 38 Usługi teletechniczne 
i teleinformatyczne, Poczta elektroniczna, Przesyłanie faksów, Prze-
syłanie on-line kartek z życzeniami, Usługi telewizji w obwodzie za-
mkniętym, Zapewnianie łączności radiowej, Udostępnianie systemu 
informacji lotniskowej, 39 Usługi parkingowe, Udostępnianie miejsc 
postojowych i dróg dojazdowych lotniska, Usługi terminalowe i pa-
sażerskie, Transport po  płycie lotniska, Usługa szybkiego przejścia 
kontroli bezpieczeństwa i  dostępu pasażera (Fast Track) oraz pasa-
żera VIP, Wynajem powierzchni magazynowej, Dystrybucja czaso-
pism, Wynajem sprzętu i pojazdów lotniskowych, Wynajem wózków 
bagażowych, Udostępnianie infrastruktury lotniska przewoźnikom 
i użytkownikom statków powietrznych, Udostępnianie infrastruktu-
ry lotniska dla zaopatrzenia pokładowego, Udostępnianie miejsca 
do parkowania sprzętu i pojazdów służących do wykonywania czyn-
ności obsługi naziemnej, Udostępnianie miejsc postojowych do od-
ladzania statków powietrznych, Udostępnianie stanowisk odprawy 
biletowo-bagażowej wraz z wyposażeniem, Udostępnianie sortowni 
bagażu wraz z taśmociągami, Usługi parkowania samolotów w han-
garach, Udostępnianie pomostów pasażerskich, Udostępnianie 
urządzeń do zasilania statków powietrznych w energię elektryczną, 
Przewóz pasażerów, Przewóz towarów, Obsługa transportu lotnicze-
go, Obsługa pasażersko-bagażowa, Obsługa naziemna przewoźni-
ków lotniczych, Ratownictwo lotniskowe, 41 Organizacja konferencji 
prasowych, Imprezy promocyjne, Imprezy okolicznościowe, Imprezy 
firmowe i spotkania biznesowe, szkolenia z zakresu przepisów ruchu 
pojazdów i  pieszych na  lotnisku, lotniskowe szkolenia operacyjne, 
szkolenia lotniskowe, szkolenia korporacyjne, szkolenia BhP, szko-
lenia ochrony lotnictwa cywilnego, szkolenia w zakresie przepisów 
ochrony przeciw pożarowej i procedur postępowania alarmowego, 
szkolenia ratowników lotniskowej straży pożarnej, Usługi publikowa-
nia tekstów, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i  publikacji 
elektronicznych, w tym on-line, szkolenia edukacyjne, Usługi eduka-
cyjne, Wynajem obiektów sportowych, Wynajem strzelnicy, Usługa 
filmowania i fotografowania, 42 nadzór techniczny nad obiektami lot-
niczymi, Usługi programowania i tworzenia aplikacji, hostingi stron 
internetowych, Instalacja programów komputerowych, 43 Usługi 
gastronomiczne na lotnisku, Wynajem pomieszczeń szkoleniowych 
i konferencyjnych, Wynajem powierzchni pod wystawy i ekspozycje, 
Udostępnianie pomieszczeń do modlitw, 44 Ratownictwo medycz-
ne, Usługi medyczne, 45 Usługi w  zakresie ochrony lotnisk, Usługi 
w  zakresie bezpieczeństwa osób i  bagażu na  lotniskach, Konwoje, 
asysty, eskorty na terenie lotnisk, Przechowanie przedmiotów w biu-
rze rzeczy znalezionych, Wydawanie przepustek i dostępów, Usługi 
kontroli dostępu i bezpieczeństwa statków powietrznych, Wynajem 
urządzeń ochrony osób, sprzętu i  bagaży, Usługa przechowywania 
bagażu, lotniskowa straż pożarna, Udzielanie licencji na korzystanie 
ze zdjęć, filmów i multimediów .
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(111) 352166 (220) 2021 04 08 (210) 527246
(151) 2022 02 23 (441) 2021 11 08
(732) OgÓlnOPOlsKIe nIeZaleŻne sTOWaRZysZenIe 
MIłOŚnIKÓW I hODOWCÓW PsÓW I KOTÓW RasOWyCh CanIs e 
CaTUs-POlsKI ZWIĄZeK KynOlOgICZny, Częstochowa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) CanIs e CaTUs
(510), (511) 16 afisze, plakaty, albumy fotograficzne, albumy kolek-
cjonerskie, albumy upamiętniające wydarzenia, almanachy [roczni-
ki], artykuły biurowe, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], atlasy, 
Bilety wstępu, Bloczki do pisania, Bloczki notatnikowe, Bloki do za-
pisywania wyników, Broszury, Certyfikaty drukowane, Czasopisma 
branżowe, Czasopisma fachowe, Czasopisma [periodyki], Częściowo 
drukowane formularze, Czyste dzienniki, Druki, Drukowane bilety 
wstępu na imprezy, Drukowane dyplomy [nagrody], Drukowane fol-
dery informacyjne, Drukowane materiały edukacyjne, Drukowane 
materiały szkoleniowe, Drukowane nagrody, Drukowane ulotki in-
formacyjne, Drukowany materiał promocyjny, Dyplomy drukowane, 
Formularze [blankiety, druki], gazety, Ilustrowane albumy, Kalenda-
rze, Katalogi, Książki, Materiały drukowane, notesy, Periodyki [czaso-
pisma], Poradniki [podręczniki], Rejestry, księgi główne [książki], 35 
sporządzanie dokumentów dla psów i kotów, Prowadzenie rejestru 
ras psów, Prowadzenie rejestru ras kotów, Przygotowywanie spisu 
psów i kotów, Prowadzenie rejestrów i księgi rodowodowej zwierząt, 
Wydawanie metryk, Rejestracja i dokumentacja genealogii poszcze-
gólnych zwierząt rasowych, Prowadzenie rejestru zmian właścicieli 
zwierząt, Prowadzenie rejestru osiągnięć na wystawach i pokazach, 
41 administrowanie [organizacja] konkursami, Doradztwo w zakre-
sie szkoleń, Imprezy kulturalne, Instruktaż w zakresie hodowli psów 
i kotów, Konkursy (organizowanie-) [edukacja lub rozrywka], Kształ-
cenie praktyczne [pokazy], Kursy instruktażowe, Kursy szkoleniowe, 
Multimedialne wydania publikacji elektronicznych, nauczanie i szko-
lenia, nauczanie o opiece nad zwierzętami domowymi w zakresie za-
rządzania wystawami zwierząt domowych, nauczanie o opiece nad 
zwierzętami domowymi w zakresie zarządzania pokazami zwierząt 
domowych, nauczanie pielęgnacji zwierząt domowych, nauczanie 
w  zakresie sposobów odżywiania, nauka opieki nad zwierzętami 
domowymi, nauka tresury zwierząt, Organizacja wystaw zwierząt 
do  celów kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie imprez 
sportowych i konkursów, z udziałem zwierząt, Organizowanie kon-
ferencji, wystaw i  konkursów, Organizowanie konkursów dla psów, 
Organizowanie pokazów psów, Trening posłuszeństwa dla zwierząt, 
szkoły posłuszeństwa do tresury zwierząt, Tresura zwierząt na rzecz 
osób trzecich, Publikowanie materiałów drukowanych dotyczących 
zwierząt domowych, szkolenia związane z zarządzaniem wystawami 
zwierząt domowych, szkolenia związane z  zarządzaniem pokaza-
mi zwierząt domowych, Świadczenie usług w  zakresie ćwiczeń dla 
zwierząt, Usługi edukacyjne, Usługi edukacyjne i instruktażowe w za-
kresie hodowli zwierząt, Usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie 
tresury zwierząt, Usługi edukacyjne klubów w zakresie chowu i pielę-
gnacji zwierząt, Usługi edukacyjne związane z zoologią, Usługi rezer-
wacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia kulturalne w zakre-
sie pokazów i wystaw, Usługi szkolenia personelu i sędziów, Usługi 
szkoleniowe dotyczące przeglądów hodowlanych, Usługi szkolenio-
we w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa zwierząt, Usługi trenerskie, 
Usługi w zakresie publikacji o zwierzętach, Usługi w zakresie wykła-
dów związane z  hodowlą i  pielęgnacją zwierząt, Usługi wydawni-
cze w zakresie książek i czasopism, Wystawianie zwierząt, Wystawy 
zwierząt i tresura zwierząt, Wystawy zwierząt (prowadzenie-), Wyda-
wanie rodowodów, Wydawanie certyfikatów, Zapewnianie kursów 
szkoleniowych, Zapewnianie pokazów edukacyjnych o zwierzętach, 
Zapewnianie szkoleń doskonalenia umiejętności hodowlanych zwie-
rząt, Zapewnianie szkoleń online, Zapewnianie szkoleń w dziedzinie 
hodowli i pielęgnacji zwierząt, Organizowanie pokazów zwierząt, 44 
Kontrola hodowli zwierząt, Testowanie hodowli zwierząt .

(111) 352167 (220) 2021 04 23 (210) 528144
(151) 2022 03 29 (441) 2021 12 06
(732) KRyChOWsKI gRZegORZ, gdańsk (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K & l

(540) 

(591) zielony, biały, czarny
(531) 26 .04 .12, 26 .04 .22, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 36 Kompleksowe usługi deweloperskie w  zakresie or-
ganizacji procesów inwestycyjnych (pozyskiwanie nieruchomości, 
załatwianie formalności) oraz w  zakresie obrotu nieruchomościami 
na  etapie wstępnym (transakcje kupna, sprzedaży, wynajmu), re-
alizacji (inwestycje deweloperskie) oraz komercjalizacji (wynajem 
domów, mieszkań, innych nieruchomości, komercjalizacja osiedli), 
Doradztwo i  pośrednictwo w  sprawach finansowych i  inwestycyj-
nych, Usługi inwestycyjne w  zakresie nieruchomości z  funduszy 
własnych i  powierzonych, Wycena nieruchomości, analizy ekono-
miczne i finansowe, badanie zdolności kredytowej, administrowanie 
i  zarządzanie nieruchomościami, agencje nieruchomości, Wynajem 
domów, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowych, 
Zakup terenu pod budowę na  rzecz własnych inwestycji jak i osób 
trzecich, 37 Usługi budowlane, usługi budowlane konstrukcyjne, 
wykończeniowe i konserwatorskie, Usługi deweloperskie w zakresie 
budowy budynków mieszkalnych, garaży, miejsc parkingowych, bu-
dowli użyteczności publicznej, Prace remontowo wykończeniowe, 
Usługi w zakresie nadzoru budowlanego, w tym nadzór budowlany 
w ramach usług developerskich, Doradztwo budowlane, nadzór wy-
konawczy, 42 Usługi w  zakresie projektowania architektonicznego 
(projektowanie budynków, projektowanie wnętrz), budowlanego 
i urbanistycznego, Doradztwo budowlane, nadzór wykonawczy, Ba-
dania, ekspertyzy, opinie i analizy techniczne w zakresie budownic-
twa, ekspertyzy i pomiary geologiczne i geodezyjne dla budownic-
twa oraz powykonawcze, Usługi certyfikacji ekologicznej budynków .

(111) 352168 (220) 2021 08 26 (210) 533268
(151) 2022 02 18 (441) 2021 10 25
(732) shenzhen gUB Bike Trading Co ., ltd, shenzhen (Cn)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gUB
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 9 stojaki przystosowane do tabletów, Pokrowce na smart-
fony, stojaki przystosowane do  telefonów komórkowych, Kaski 
ochronne, Okulary ochronne do uprawiania sportu, Kaski ochronne 
do  uprawiania sportu, Kaski dla rowerzystów, alarmy dźwiękowe, 
Okulary dla rowerzystów, 12 Rowery, Kierownice do rowerów, Korby 
rowerowe, Pedały do rowerów, siodełka rowerowe, Ramy do rowe-
rów, Pompy powietrza do dwukołowych pojazdów silnikowych lub 
rowerów, Pokrowce na uchwyty rowerowe, Opony rowerowe, Obrę-
cze kół do rowerów .

(111) 352169 (220) 2021 08 12 (210) 532627
(151) 2022 03 01 (441) 2021 11 15
(732) VOBRO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ 
sPÓłKa KOManDyTOWa, Brodnica (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) JaMaJKa
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze i czekoladowe, słodycze, Czeko-
lady, Bombonierki, Ciastka, Cukierki, Pastylki, Wiśnie w czekoladzie, 
Wafle i wafelki, Batony, Chałwa, napoje na bazie czekolady, napoje 
na bazie kakao, napoje na bazie kawy, galaretki owocowe, Mleczne 
pianki w czekoladzie, lody .

(111) 352170 (220) 2021 08 12 (210) 532628
(151) 2022 03 01 (441) 2021 11 15
(732) VOBRO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ 
sPÓłKa KOManDyTOWa, Brodnica (Pl)
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(540) (znak słowny)
(540) JaMaICa
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze i czekoladowe, słodycze, Czeko-
lady, Bombonierki, Ciastka, Cukierki, Pastylki, Wiśnie w czekoladzie, 
Wafle i wafelki, Batony, Chałwa, napoje na bazie czekolady, napoje 
na bazie kakao, napoje na bazie kawy, galaretki owocowe, Mleczne 
pianki w czekoladzie, lody .

(111) 352171 (220) 2021 10 11 (210) 535099
(151) 2022 03 01 (441) 2021 11 15
(732) ChOJnOWsKa-TUZIn KaTaRZyna TWIga BeaUTy,  
lublin (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) twiga beauty
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki koloro-
we, Kosmetyki upiększające, Kosmetyki funkcjonalne, Kosmetyki na-
turalne, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, 
Zestawy kosmetyków, Maski kosmetyczne, Mleczka kosmetyczne, 
Kremy kosmetyczne, Mydła kosmetyczne, Mleczko kosmetyczne, 
Olejki mineralne [kosmetyki], Środki nawilżające [kosmetyki], Ko-
smetyki do samoopalania, Kosmetyki do brwi, Kosmetyki do makija-
żu, Płynne kremy [kosmetyki], Preparaty zmiękczające [kosmetyki], 
Kosmetyki do  włosów, Kosmetyczne preparaty fryzjerskie, Kosme-
tyczne środki nawilżające, Kremy kosmetyczne odżywcze, Preparaty 
nawilżające [kosmetyczne], Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kremy 
do ciała [kosmetyki], Kosmetyki w formie olejków, Preparaty kosme-
tyczne do twarzy, Kremy i balsamy kosmetyczne, Chusteczki nasą-
czane płynami kosmetycznymi, Środki nawilżające do  twarzy [ko-
smetyki], Preparaty do wybielania skóry [kosmetyki], Maści do celów 
kosmetycznych, Kosmetyki do stosowania na skórę, Kosmetyki nie-
lecznicze i preparaty toaletowe, Żele do twarzy i ciała [kosmetyki], 
Preparaty kosmetyczne do  pielęgnacji jamy ustnej i  zębów, Pianki 
kosmetyczne zawierające środki chroniące przed słońcem, Kremy 
kosmetyczne do  ujędrniania skóry wokół oczu, Preparaty kosme-
tyczne do  włosów i  skóry głowy, Preparaty zapachowe, Preparaty 
toaletowe, Preparaty myjące, Preparaty wybielające, Preparaty 
do włosów, Preparaty do kąpieli, Preparaty pod prysznic, Preparaty 
odżywiające skórę, Preparaty wybielające do  zębów, Środki czysz-
czące, Chusteczki zawierające preparaty czyszczące, Chusteczki na-
sączone preparatami czyszczącymi, Środki czyszczące do usuwania 
plam, Preparaty czyszczące w postaci pianek, substancje czyszczą-
ce do  użytku domowego, Preparaty czyszczące do  użytku osobi-
stego, Środki czyszczące do użytku domowego, Środki czyszczące 
do celów gospodarstwa domowego, Środki czyszczące do higieny 
intymnej, nielecznicze, Środki czyszczące w  sprayu do  użytku do-
mowego, Płyny oczyszczające, Płyn do kąpieli, Płyn do twarzy, Płyny 
do  czyszczenia, Płyny do  mycia, Płyny do  prania, Mydła w  płynie, 
nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, Środki toaletowe, Środki 
perfumeryjne i zapachowe, Środki zapachowe do celów domowych, 
naturalne środki perfumeryjne, naturalne olejki eteryczne, skrobie 
naturalne do prania, Olejki naturalne do celów kosmetycznych, na-
turalne olejki do celów oczyszczających, 21 aplikatory do makijażu, 
aplikatory kosmetyczne, Buteleczki, Dozowniki do  kosmetyków, 
Dozowniki kremów do  pielęgnacji skóry, Dozowniki mydła, etui 
na  grzebienie, gąbeczki do  nakładania makijażu na  twarz, gąbki, 
gąbki do  ciała, gąbki kosmetyczne, gąbki do  kąpieli, grzebienie, 
grzebyki do rzęs, Kosmetyczki na przybory toaletowe, Kosmetyczki 
z wyposażeniem, Kosmetyczne puderniczki [kompakty], Kosmetycz-
ne szpatułki do użytku z produktami do depilacji, Myjki złuszczające 
do  skóry ciała, naturalne gąbki morskie, szczoteczki do  paznokci, 
Pędzelki do makijażu, Pędzelki do ust, Pędzle kosmetyczne, Pojem-
niki na kosmetyki, Pojemniki na pędzelki, Pojemniki przystosowane 
do  przechowywania przyborów toaletowych, Przybory do  celów 
kosmetycznych, Przybory kosmetyczne, Przybory kosmetyczne, 
do higieny i pielęgnacji urody, Przyrządy do demakijażu, Przyrządy 
ręczne do nakładania kosmetyków, szczoteczki do brwi, szczoteczki 
do oczyszczania skóry, szczoteczki do paznokci, szczoteczki do rzęs, 
szczoteczki do tuszu do rzęs, szczotki do włosów, Waciki do peelin-
gu twarzy, 35 Usługi sklepu detalicznego online związane z produk-
tami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi oraz przyborami kosmetycz-
nymi i pielęgnacyjnymi .

(111) 352172 (220) 2021 10 11 (210) 535101
(151) 2022 03 29 (441) 2021 12 06
(732) nanTOng sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) n&T neW TIMe
(540) 

(531) 26 .11 .01, 26 .11 .13, 27 .05 .01
(510), (511) 25 skarpety, skarpety sportowe, skarpety termoaktyw-
ne, skarpety wewnętrzne do  obuwia-stopki, Podkolanówki, getry, 
Wyroby pończosznicze, Rajstopy .

(111) 352173 (220) 2021 10 11 (210) 535104
(151) 2022 03 01 (441) 2021 11 15
(732) JOhn JaKUB, Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) InTRa
(540) 

(591) biały, niebieski, czerwony
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .11, 27 .05 .17, 26 .04 .02, 26 .04 .04, 
26 .04 .05, 26 .11 .02, 26 .11 .08, 26 .11 .10, 26 .11 .12, 29 .01 .13, 26 .03 .23
(510), (511) 39 Drogowe usługi transportowe w  zakresie przewozu 
ładunków samochodami, Transport samochodowy, Transport przed-
miotów wartościowych, Transport mebli, spedycja, Pośrednictwo 
w transporcie, Rezerwacja transportu, Informacja o transporcie, Usłu-
gi tranzytowe, Przewożenie ładunków, Przewóz samochodami cię-
żarowymi, Fracht, Pośrednictwo frachtowe, Dostarczanie towarów, 
Dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie .

(111) 352174 (220) 2021 10 11 (210) 535105
(151) 2022 03 01 (441) 2021 11 15
(732) BłaUT anna, gdańsk (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) FaRBIelKa
(510), (511) 20 Tace niemetalowe, Meble, Modele [ozdoby] wyko-
nane z  żywicy syntetycznej, Modele figurek [ozdoby] z  syntetycz-
nej żywicy, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i  dekoracje wy-
konane z  takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z  tworzyw 
sztucznych, zawarte w tej klasie, statuetki z żywicy, Figurki z żywicy, 
Figurki z  żywicy odlewane na  zimno, szkatułki, Figurki wykonane 
z tworzyw sztucznych, Miski z tworzyw sztucznych, Ozdoby na przy-
jęcia z tworzyw sztucznych, Ozdoby stołowe z tworzyw sztucznych, 
Rzeźby wykonane z tworzyw sztucznych, Tablice ozdobne wykona-
ne z tworzyw sztucznych, Wyroby artystyczne wykonane z tworzyw 
sztucznych, statuetki wykonane z  żywic syntetycznych, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej i przez 
Internet takich towarów jak: biżuteria, zegary, tace niemetalowe, 
meble, modele [ozdoby] wykonane z  żywicy syntetycznej, modele 
figurek [ozdoby] z  syntetycznej żywicy, statuetki z  żywicy, figurki 
z żywicy, figurki z żywicy odlewane na zimno, szkatułki, figurki wy-
konane z  tworzyw sztucznych, miski z  tworzyw sztucznych, ozdo-
by na przyjęcia z  tworzy w sztucznych, ozdoby stołowe z  tworzyw 
sztucznych, rzeźby wykonane z tworzyw sztucznych, tablice ozdob-
ne wykonane z tworzyw sztucznych, wyroimy artystyczne wykona-
ne z tworzyw sztucznych, statuetki wykonane z żywic syntetycznych, 
szkatułki na  biżuterię, kartki okolicznościowe, zaproszenia, okładki, 
obwoluty [artykuły papiernicze], zakładki do książek, tace do użytku 
domowego, naczynia, podstawki z tworzyw sztucznych pod naczy-
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nia, podstawki z tworzyw sztucznych pod szklanki, deski do krojenia 
do użytku kuchennego, garnki, miski z tworzy w sztucznych [pojem-
niki dla gospodarstwa domowego], podstawki stołowe pod naczy-
nia, półmiski [tace], talerze z tworzyw sztucznych .

(111) 352175 (220) 2021 10 11 (210) 535112
(151) 2022 03 01 (441) 2021 11 15
(732) PaPaRaZZI sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, lublin (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) paparazzi .clinic
(510), (511) 10 lasery do celów medycznych, 44 Chirurgia plastyczna, 
salony piękności, Kliniki medyczne .

(111) 352176 (220) 2021 10 11 (210) 535113
(151) 2022 03 01 (441) 2021 11 15
(732) PaPaRaZZI sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, lublin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Paparazzi laser & beauty
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 10 lasery do celów medycznych, 44 Chirurgia plastyczna, 
salony piękności, Kliniki medyczne .

(111) 352177 (220) 2021 10 12 (210) 535153
(151) 2022 03 03 (441) 2021 11 08
(732) KUsaK agnIesZKa, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mi aMICaKe
(540) 

(591) czerwony, biały, żółty
(531) 26 .01 .01, 26 .04 .04, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze i słodycze .

(111) 352178 (220) 2021 10 12 (210) 535158
(151) 2022 02 23 (441) 2021 11 08
(732) BOleK KaMIl VelnO .Pl, Cieszyn (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) BeOn
(510), (511) 9 Maski do nurkowania, 18 Kije trekkingowe .

(111) 352179 (220) 2021 10 12 (210) 535190
(151) 2022 03 16 (441) 2021 11 29
(732) BIOFaRM sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Poznań (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Vigalex
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki dla dzieci, Kosmetyki do  brwi, 
Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki 

do  rzęs, Preparaty do  samoopalania, Kosmetyki brązujące-opalizu-
jące, Zestawy kosmetyków, Kosmetyki nielecznicze, eyelinery, Ko-
smetyki naturalne, Koncentraty nawilżające (kosmetyki), 5 Preparaty 
witaminowe, Preparaty witaminowe w  postaci suplementów diety, 
Krople witaminowe, Witaminy do  użytku w  produkcji farmaceuty-
ków, Produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, leki, Środki sanitar-
ne do celów medycznych, Żywność i substancje dietetyczne do ce-
lów leczniczych, Żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi, 
wszystkie ww . towary z wyłączeniem okulistycznych, oftalmicznych 
i otorynolaryngologicznych preparatów farmaceutycznych, 29 Oleje 
spożywcze, 30 guma do żucia, Żelki, Batoniki, lizaki, 32 Toniki (napo-
je nielecznicze) .

(111) 352180 (220) 2021 10 12 (210) 535191
(151) 2022 03 02 (441) 2021 11 15
(732) sTelMaCh BaRBaRa, sTelMaCh KaMIl eTeRnO  
sPÓłKa CyWIlna, Pruszków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eterno sMaK RODZInneJ PasJI
(540) 

(531) 05 .03 .13, 05 .03 .15, 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .18, 27 .05 .01
(510), (511) 4 Świece i  knoty do  oświetlenia, długie cienkie świece, 
knoty, knoty do lamp, knoty do świec, knoty do zapalania, oświetle-
nie bożonarodzeniowe [świece], ozdoby choinkowe do  oświetlania 
[lampki], świece, świece do lampek nocnych, świece do oświetlenia, 
świece i  knoty do  świec w  celu oświetlenia, świece łojowe, świece 
o kształtach owoców, świece o zapachu piżma, świece okolicznościo-
we, świece perfumowane, świece pływające, świece pochłaniające 
dym, świece sojowe, świece stołowe, świece w puszkach, świece wo-
tywne, świece zapachowe, świece zawierające środki do odstrasza-
nia owadów, świeczki, świeczki do dekoracji ciast, świeczki do pod-
grzewaczy, świeczki używane jako lampki nocne, wosk pszczeli 
do  produkcji świec, woski palne, woski zapachowe, zapachowe 
świece aromaterapeutyczne, zestawy świeczek, znicze nagrobne, 
nieelektryczne, Światełka nocne [świeczki] .

(111) 352181 (220) 2021 10 12 (210) 535192
(151) 2022 02 23 (441) 2021 11 08
(732) gUleWICZ MaRIa MagDalena, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FeMBa
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 41 Doradztwo w  zakresie szkoleń biznesowych, Kursy 
szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związanego z re-
klamą, promocją, marketingiem i biznesem, Organizowanie szkoleń 
biznesowych, Prowadzenie konferencji biznesowych, Prowadzenie 
kursów edukacyjnych z  biznesu, Prowadzenie warsztatów eduka-
cyjnych w  dziedzinie biznesu, Przekazywanie wiedzy biznesowej 
i  know-how [szkolenie], szkolenia biznesowe, szkolenia dla doro-
słych, szkolenia w dziedzinie biznesu, szkolenia w zakresie umiejęt-
ności biznesowych, Usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania, Usługi 
szkoleniowe dla biznesu, Zapewnianie kursów szkoleniowych na te-
mat zarządzania biznesowego .
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(111) 352182 (220) 2021 10 12 (210) 535201
(151) 2022 03 15 (441) 2021 11 29
(732) ZyDORCZaK WłODZIMIeRZ, Kościan (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1740 COllegIUM nOBIlIUM nOVUM
(540) 

(591) czerwony, złoty, czarny, srebrny, biały
(531) 03 .07 .01, 04 .03 .01, 05 .03 .13, 24 .01 .09, 24 .09 .07, 24 .09 .21, 
25 .01 .25, 26 .01 .05, 26 .11 .13, 27 .07 .01, 28 .11 .99, 29 .01 .15
(510), (511) 16 adresarki, afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub 
kartonu, aktówki [artykuły biurowe], akwaforty [grafika], akwarele, 
albumy do wklejania, almanachy [roczniki], aparaty do wykonywania 
winiet, arkusze celulozy regenerowanej do owijania, arkusze z nuta-
mi w  formie drukowanej, arkusze z  wiskozy do  zawijania, artykuły 
biurowe [z wyjątkiem mebli], atlasy, atrament, atrament korektorski 
[heliografia], Banknoty, Bibuły, Bielizna stołowa papierowa, Bieżniki 
stołowe papierowe, Bilety, Biuletyny informacyjne, Biurowe maszyny 
do  stemplowania, Bloki [artykuły papiernicze], Bony wartościowe, 
Brokat do celów biurowych, Broszury, Celuloidy do filmów animowa-
nych, Chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, 
Chorągiewki papierowe, Chromolitografie, Chusteczki do  nosa [pa-
pierowe], Chusteczki papierowe do usuwania makijażu, Cyfry [czcion-
ki drukarskie], Cyrkle kreślarskie, Czasopisma [periodyki], Czcionki 
drukarskie, Czcionki ze stali, Deski kreślarskie [rysownice], Diagramy, 
Dozowniki taśmy przylepnej [artykuły biurowe], Drukowane rozkłady, 
ekierki do rysowania, etui na identyfikatory [artykuły biurowe], etykie-
ty [owijki] na butelki z papieru lub kartonu, etykiety papierowe odpra-
wionego bagażu, etykiety z  papieru lub kartonu, Figurki [statuetki] 
z papieru mâché, Filtry do kawy papierowe, Fiszki [materiały piśmien-
ne], Folia samoprzylegająca z  tworzyw sztucznych, rozciągliwa, 
do paletyzacji, Folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, Folie 
z bąbelkami z tworzywa sztucznego do opakowywania, Formularze 
[blankiety, druki], Formy do  gliny modelarskiej [materiały dla arty-
stów], Fotografie [wydrukowane], Fotograwiura, Frankownice 
do użytku biurowego, Futerały na matryce, galwanotypy [poligrafia], 
gazety, girlandy papierowe, glina do modelowania, globusy, grafity 
do ołówków, gumki do ścierania, hektografy, Identyfikatory [artykuły 
biurowe], Igły, rylce stalowe do akwafort, Indeksy, skorowidze, Kalen-
darze, Kalka kopiująca, Kalka płócienna, Kałamarze (wpuszczane 
w pulpit), Kamienie litograficzne, Kartki muzyczne z życzeniami, Kart-
ki z życzeniami, Karton, Karton z miazgi drzewnej [artykuły papierni-
cze], Karty, Karty do kolekcjonowania, inne niż do gier, Karty poczto-
we, Kasetki na biurko na materiały biurowe [artykuły biurowe], Kasetki 
na stemple [pieczątki], Kaszty, ramy zecerskie [drukarstwo], Katalogi, 
Kątowniki kreślarskie, Klamerki, klipsy do  papieru, Klawisze do  ma-
szyn do pisania, Klej rybi [karuk] do papieru lub do użytku domowe-
go, Kleje do  materiałów papierniczych lub do  użytku domowego, 
Klipsy do  etui na  identyfikatory [artykuły biurowe], Klipsy do  piór 
i długopisów, Kokardy papierowe, inne niż pasmanteria lub ozdoby 
do włosów, Komiksy, Koperty [artykuły piśmienne], Koperty na butel-
ki z papieru lub kartonu, Korektory w płynie [artykuły biurowe], Ko-
rektory w taśmie [artykuły biurowe], Kreda do litografii, Kreda do pisa-
nia, Kreda do znakowania, Kreda krawiecka, Kreda w sprayu, Krzywiki, 
Książeczki do kolorowania, Książki, Kuwety malarskie, lak do pieczę-
towania, linijki [reglety] dla drukarzy, linijki rysownicze [kreślarskie], 
litograficzne dzieła sztuki, łupkowe tabliczki do pisania, Makiety ar-
chitektoniczne, Mapy geograficzne, Masy specjalne do  pieczętowa-

nia do  użytku piśmiennego, Maszynki do  ostrzenia ołówków, elek-
tryczne lub nie, Maszyny do  pisania, Materiały do  introligatorstwa, 
Materiały do  modelowania, Materiały do  pakowania wykonane 
z krochmalu lub skrobi, Materiały do pisania, Materiały do rysowania, 
Materiały drukowane, Materiały filtracyjne z papieru, Materiały opa-
kowaniowe [amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub kartonu, Ma-
teriały piśmienne, Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem 
aparatów), Matryce, Matryce do druku ręcznego, Maty stołowe z pa-
pieru, Miseczki na farby wodne dla artystów, Modelina polimerowa, 
nalepki, naklejki [materiały piśmienne], narzędzia do  słojowania 
i marmurkowania, nawilżacze [artykuły biurowe], nawilżacze do po-
wierzchni klejących [artykuły biurowe], niszczarki do papieru do użyt-
ku biurowego, notatniki [notesy], noże do papieru [artykuły biurowe], 
numeratory, Obciągi offsetowe z materiałów nietekstylnych, Obrazy 
[malarstwo], oprawione lub nie, Obrazy i  zdjęcia, Obsadki do  piór, 
Ochraniacze na  palce do  użytku biurowego, Ochronne okładki 
na  książki, Odciskarki do  kart kredytowych, nieelektryczne, Okładki 
na książeczki czekowe, Okładki na paszporty, Okładki, obwoluty [arty-
kuły papiernicze], Oleodruki, Ołówki, Ołówki na grafit [ołówki auto-
matyczne], Ołówki węglowe, Opaski na  rękę do  przytrzymywania 
przyborów do pisania, Opaski papierowe na cygara, Opłatki do pie-
czętowania, Osłony z papieru na doniczki, Palety dla malarzy, Panto-
grafy [przyrządy kreślarskie], Papier, Papier do  elektrokardiografów, 
Papier do malarstwa i kaligrafii, Papier do maszyn rejestrujących, Pa-
pier do  pisania [listowy], Papier do  radiogramów, Papier do  użytku 
na stołach do badań, Papier do zawijania, Papier filtracyjny [bibuła], 
Papier higieniczny, Papier mâché, Papier parafinowany, Papier perga-
minowy, Papier przebitkowy, Papier ryżowy, Papier srebrny, Papier 
świecący, Papier w  arkuszach [artykuły piśmienne], Papier z  miazgi 
drzewnej, Papierowe nakrycia [obrusy] stołowe, Papierowe podkładki 
pod szklanki, Papierowe wkładki do  tacek dentystycznych, Pasta 
do modelowania, Pasta skrobiowa [klej] do celów papierniczych lub 
do użytku domowego, Pastele [kredki], Perforatory biurowe, Periody-
ki [czasopisma], Pędzle, Pędzle do pisania, Pieczątki z adresem, Pinez-
ki, Pióra i długopisy [artykuły biurowe], Pióra kulkowe, Pióra ze stali, 
Piórka do rysowania [grafiony], Plansze, płytki grawerskie, Plany, Płót-
na malarskie, Płótno introligatorskie, Płótno nasączone tuszem do po-
wielaczy, Płótno nasączone tuszem do urządzeń stosowanych w re-
produkcji dokumentów, Płytki adresowe do  adresarek, Podkładki 
do  pisania z  klipsem, Podkładki na  biurko, Podkładki pod nakrycie 
z papieru, Podpórki do książek, Podpórki ręki dla malarzy, Podręczniki 
[książki], Podstawki do długopisów i ołówków, Podstawki pod kufle 
do piwa, Poduszki do stempli, pieczęci, Pojemniki na ołówki, Pojemni-
ki na  śmietanę papierowe, Portrety, Powielacze, Prospekty, Próbki 
biologiczne do mikroskopów [materiał dydaktyczny], Przebitki [mate-
riały piśmienne], Przezrocza [materiały piśmienne], Przybory do wy-
cierania tablic do  pisania, Przybory szkolne [artykuły piśmienne], 
Przyciski do  papieru, Przykładnice kreślarskie, Przyrządy do  pisania, 
Przyrządy do rysowania, Publikacje drukowane, Pudełka na pióra, Pu-
dełka z farbami [artykuły szkolne], Pudełka z papieru lub kartonu, Pu-
dła na kapelusze z tektury, Ramki i stojaki do fotografii, Rejestry, księgi 
główne [książki], Reprodukcje graficzne, Ręczniki do twarzy papiero-
we, Ręczniki papierowe, Ręczniki papierowe do  czyszczenia, Rolki 
do taśm barwiących, Ryciny [grawerowanie], Rylce do kopiowania ry-
sunków, Rysiki, Rysunki, segregatory na luźne kartki, serwetki stoło-
we papierowe, skoroszyty, skoroszyty do  dokumentów, skoroszyty 
na dokumenty, skrobaki wymazujące biurowe, spinacze do papieru, 
spinacze do pieniędzy, stalówki, stalówki ze złota, steatyt [kreda kra-
wiecka], stemple do pieczętowania, suche kalkomanie, suszki do piór, 
szablony [artykuły piśmienne], szablony do  dekorowania żywności 
i napojów, szablony do wymazywania, sznurek introligatorski, sztalu-
gi malarskie, sztychy, ryty [grawiura], szufelki do składu typograficz-
nego, szyldy z papieru lub z kartonu, Śliniaki papierowe, Śliniaki z rę-
kawami, papierowe, Śpiewniki, Tablice arytmetyczne, Tablice 
ogłoszeniowe z  kartonu lub papieru, Tace do  sortowania i  liczenia 
pieniędzy, Tacki biurkowe, Taśma klejąca [materiały piśmienne], Ta-
śmy [introligatorstwo], Taśmy do kodów kreskowych, Taśmy do ma-
szyn do pisania, Taśmy elastyczne do użytku biurowego, Taśmy i karty 
papierowe do zapisu programów komputerowych, Taśmy przylepne 
do celów papierniczych lub do użytku domowego, Teczki z notatni-
kiem i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], Teczki z notatni-
kiem i  przyborami do  pisania [zestawy], Temperówki do  ołówków, 
elektryczne lub nieelektryczne, Tkanina klejąca do  materiałów pi-
śmiennych, Tkaniny introligatorskie, Torby papierowe, Torby papiero-
we do użytku przy sterylizacji narzędzi medycznych, Torebki do goto-



46 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO nr 26/2022

wania w  kuchniach mikrofalowych, Torebki do  pakowania [koperty, 
woreczki] z  papieru lub tworzyw sztucznych, Torebki z  tworzyw 
sztucznych na odchody zwierząt domowych, Transparenty z papieru, 
Tuby z  tektury, Tusz chiński, Tworzywa sztuczne do  modelowania, 
Uchwyty do kredy, Uchwyty do stempli, pieczęci, Ulotki, Urządzenia 
do  laminowania dokumentów do  użytku biurowego, Urządzenia 
do  oprawiania fotografii, Urządzenia do  zaklejania kopert do  biura, 
Urządzenia i maszyny do introligatorstwa [sprzęt biurowy], Urządze-
nia i  maszyny do  powielania, Urządzenia ręczne do  etykietowania, 
Usuwalne znaczki (stemple), Utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub 
plastiku do  pakowania żywności, Wałki do  malowania ścian, Wałki 
do maszyn do pisania, Washi [papier japoński], Wieczne pióra, Wier-
szowniki [poligrafia], Wkładki papierowe do  szuflad, perfumowane 
lub nie, Wkłady atramentowe, Worki na śmieci wykonane z papieru 
lub z tworzyw sztucznych, Wosk do modelowania nie do celów sto-
matologicznych, Wskaźniki do  pokazywania szczegółów na  tablicy, 
nieelektryczne, Wstążki papierowe, inne niż pasmanteria lub dekora-
cje do włosów, Wycinki histologiczne [materiał szkoleniowy], Wykroje 
krawieckie, Wypełnienie z papieru lub kartonu, Wyroby przeznaczone 
do wymazywania, Wzorce pisma do kopiowania, Wzornice perforo-
wane do krosien żakardowych, Wzory do haftowania, Wzory do kalko-
wania, Zaczepy do  kart indeksowych, Zakładki do  książek, Zakładki 
do stron, Zakreślacze, Zawiadomienia [artykuły papiernicze], Zestawy 
drukarskie, przenośne [artykuły biurowe], Zestawy rysunkowe [kom-
plety kreślarskie], Zeszyty do pisania lub rysowania, Znaczki poczto-
we, Zszywacze [artykuły biurowe], Zszywki biurowe, Zwijacze 
do identyfikatorów [artykuły biurowe], 25 alby, antypoślizgowe akce-
soria do obuwia, Bandany na szyję, Berety, Bielizna osobista, Bielizna 
wchłaniająca pot, Biustonosze, Biustonosze samonośne, Boa na szyję, 
Body [bielizna], Bokserki, Botki, Bryczesy, Buty narciarskie, Buty spor-
towe, Buty sznurowane, Buty za kostkę, Cholewki do obuwia, Chustki 
na głowę, Cylindry [kapelusze], Czapki [nakrycia głowy], Czepki kąpie-
lowe, Czepki pod prysznic, Czubki do butów, Daszki [nakrycia głowy], 
Daszki do  czapek, Długie luźne stroje, Dzianina [odzież], espadryle, 
etole [futra], Fartuchy [odzież], Fulary [ozdobne krawaty], Futra 
[odzież], gabardyna [odzież], garnitury, getry [ochraniacze] zakłada-
ne na  buty, gorsety, gorsety [bielizna damska], gorsy koszul, halki 
[bielizna], halki, półhalki, Kalosze [wkładane na  obuwie], Kamizelki, 
Kamizelki dla rybaków, Kapelusze papierowe [odzież], Kaptury 
[odzież], Karczki koszul, Kąpielówki, Kieszenie do odzieży, Kimona, Ki-
mona do karate, Kołnierzyki przypinane, Kombinezony, Kombinezony 
[odzież], Kombinezony piankowe dla narciarzy wodnych, Korki do bu-
tów piłkarskich, Kostiumy kąpielowe, Koszule, Koszule z krótkimi ręka-
wami, Koszulki typu rashguard do sportów wodnych, chroniące przed 
promieniowaniem UV, Koszulki z krótkim rękawem, Krawaty, Krótkie 
haleczki na  ramiączkach, Kurtki, Kurtki [odzież], Kurtki z  kapturem 
chroniące przed zimnem i wiatrem, Kwefy, podwiki, legginsy, liberie, 
Majtki, Majtki damskie, Majtki dziecięce [odzież], Manipularze [litur-
gia], Mankiety, Mantyle, Maski na oczy do spania, Mitry [nakrycia gło-
wy], Mufki [odzież], Mundury, Mycki, piuski, nakrycia głowy, napiętki 
do obuwia, narzutki na ramiona, nauszniki [odzież], Obuwie, Obuwie 
gimnastyczne, Obuwie piłkarskie, Obuwie plażowe, Obuwie wykona-
ne z drewna, Ocieplacze, Odzież, Odzież dla kierowców samochodo-
wych, Odzież dla rowerzystów, Odzież gimnastyczna, Odzież gotowa, 
Odzież haftowana, Odzież papierowa, Odzież z diodami elektrolumi-
nescencyjnymi leD, Odzież z imitacji skóry, Odzież z lateksu, Odzież 
zawierająca substancje odchudzające, Odzież ze  skóry, Ogrzewacze 
stóp, nieelektryczne, Okrycia wierzchnie [odzież], Okucia metalowe 
do obuwia, Opaski na głowę, Ornaty, Osłonki na obcasy, Palta, Panto-
fle domowe, Pantofle kąpielowe, Paski [odzież], Pasy do obuwia łączą-
ce podeszwę z cholewką [obuwie pasowe], Pasy do przechowywania 
pieniędzy [odzież], Pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], Pele-
rynki, Peleryny fryzjerskie, Pelisy, Pięty do pończoch, Pikowane kurtki 
[odzież], Piżamy, Płaszcze kąpielowe, Podeszwy butów, Podkoszulki 
bez rękawów, Podkoszulki sportowe, Podszewki gotowe [część garde-
roby], Podwiązki, Podwiązki do  skarpetek, Poncza, Pończochy, Poń-
czochy wchłaniające pot, Poszetki, Potniki, Pulowery, Rajstopy, Ręka-
wice narciarskie, Rękawiczki, Rękawiczki bez palców, Rękawiczki 
z Jednym palcem, sandały, sandały kąpielowe, sari, sarongi, skarpet-
ki, skarpetki wchłaniające pot, spódnice, spódnico-spodenki, stroje 
do Judo, stroje na maskaradę, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczo-
we, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, swetry, szale, szaliki, 
szaliki rurkowe (kominy) na szyję, szarfy [do ubrania], szkielety kape-
luszy, szlafroki, Śliniaki niepapierowe, Śliniaki, z  rękawami, nie z pa-
pieru, Taśmy do  spodni pod stopy, Togi, Trykoty [ubrania], Turbany, 

Walonki [buty filcowe], Woalki, welony [odzież], Wyprawki dziecięce 
[odzież], Wyroby pończosznicze, 35 administrowanie programami 
lojalności konsumenta, administrowanie programami dla osób czę-
sto podróżujących drogą powietrzną, agencje informacji handlowej, 
agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w kompute-
rowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w re-
jestrach, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, audyt fi-
nansowy, Badania biznesowe, Badania dotyczące działalności 
gospodarczej, Badania opinii publicznej, Badania rynkowe, Badania 
w zakresie biznesu, Bezpośrednia reklama pocztowa, Biura pośrednic-
twa pracy, Dekoracja wystaw sklepowych, Doradztwo w  dziedzinie 
strategii komunikacyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie 
strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie organi-
zacji działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania 
i  prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w  zakresie za-
rządzania biznesem, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 
Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i bizne-
sowych, ekonomiczne prognozy, Fakturowanie, Fotokopiowanie, 
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze 
towarów i usług, Impresariat w działalności artystycznej, Indeksowa-
nie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, In-
formacja o działalności gospodarczej, Kolportaż próbek, Komputero-
we bazy danych (Pozyskiwanie danych do-), Komputerowe 
zarządzanie plikami, Marketing ukierunkowany, Marketing w ramach 
wydawania oprogramowania, Maszynopisanie, negocjowanie i rozli-
czanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie 
umów biznesowych dla osób trzecich, Obróbka tekstów, Obsługa 
administracyjna firm na  zlecenie, Obsługiwanie centrali telefonicz-
nych na rzecz innych, Opracowywanie CV dla osób trzecich, Optyma-
lizacja stron internetowych, Optymalizacja wyszukiwarek do  celów 
promocji dodatkowej, Organizacja pokazów mody w celach promo-
cyjnych, Organizowanie targów handlowych, Outsourcing [doradz-
two biznesowe], Pisanie scenariuszy do celów reklamowych, Pokazy 
towarów, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysło-
wymi lub handlowymi, Pomoc w  zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, Poszukiwania w zakresie patronatu, Prezentowanie produk-
tów w  mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Produkcja filmów 
reklamowych, Produkcja programów typu telezakupy, Profilowanie 
konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, Promo-
cja sprzedaży dla osób trzecich, Promowanie towarów i usług w for-
mie sponsorowania wydarzeń sportowych, Przeprowadzanie testów 
psychologicznych w celu selekcji personelu, Przygotowanie listy płac, 
Przygotowywanie zeznań podatkowych, Publikowanie tekstów rekla-
mowych, Rejestracja komunikatów pisemnych i danych, Reklama, Re-
klama korespondencyjna, Reklama online za  pośrednictwem sieci 
komputerowej, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama zewnętrz-
na, Reklamy radiowe, Reklamy telewizyjne, Rekrutacja personelu, Roz-
powszechnianie reklam, Rozwijanie koncepcji reklamowych, sporzą-
dzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, 
sporządzanie wyciągów z konta, sprzedaż detaliczna środków farma-
ceutycznych, weterynaryjnych i  sanitarnych oraz zaopatrzenia me-
dycznego, statystyczne zestawienia, stenografia, systematyzacja da-
nych w  komputerowych bazach danych, Telefoniczne udzielanie 
informacji [dla nieobecnych abonentów], Telemarketing, Transkrypcja 
wiadomości [prace biurowe], Tworzenie tekstów reklamowych, Tym-
czasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, Uaktualnianie materiałów 
reklamowych, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej 
za pośrednictwem strony internetowej, Usługi administracyjne w za-
kresie skierowań lekarza, Usługi agencji importowo-eksportowych, 
Usługi aukcyjne, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, Usłu-
gi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, Usługi handlu de-
talicznego online w zakresie dzwonków telefonicznych do pobrania, 
Usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki cyfrowej do po-
brania, Usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki i filmów 
nagranych oraz do pobrania, Usługi handlu detalicznego w zakresie 
dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, Usługi handlu detalicz-
nego w zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi handlu hurtowego 
w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitar-
nych oraz materiałów medycznych, Usługi komunikacji korporacyjnej, 
Usługi lobbingu handlowego, Usługi marketingowe, Usługi mene-
dżerskie dla sportowców, Usługi modelek i modeli do celów reklamo-
wych lub promocji sprzedaży, Usługi pośrednictwa biznesowego do-
tyczące kontaktowania ze  sobą potencjalnych inwestorów 
prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Usługi 
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pośrednictwa w handlu, Usługi pośrednictwa w zakresie nabywania 
usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, Usługi prenumeraty ga-
zet dla osób trzecich, Usługi przeglądu prasy, Usługi przypominania 
o spotkaniach [prace biurowe], Usługi public relations, Usługi relacji 
z mediami, Usługi sekretarskie, Usługi umawiania spotkań [prace biu-
rowe], Usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produk-
tów i usług dla innych przedsiębiorstw], Usługi w zakresie opracowa-
nia graficznego do  celów reklamowych, Usługi w  zakresie 
porównywania cen, Usługi w  zakresie wywiadu konkurencyjnego, 
Usługi w  zakresie wywiadu rynkowego, Usługi wypełniania zeznań 
podatkowych, Usługi związane z listami prezentów, Usługi związane 
z przenoszeniem przedsiębiorstw, Wsparcie administracyjne w zakre-
sie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, Wyceny handlowe, Wyna-
jem bilbordów [tablic reklamowych], Wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, Wynajem dystrybutorów automa-
tycznych, Wynajem fotokopiarek, Wynajmowanie przestrzeni rekla-
mowej, Wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, Wypoży-
czanie materiałów reklamowych, Wypożyczanie stoisk handlowych, 
Wypożyczanie wyposażenia biurowego w obiektach do coworkingu, 
Wystawy w celach handlowych lub reklamowych, Wyszukiwanie in-
formacji w  plikach komputerowych dla osób trzecich, Zapewnianie 
platformy internetowej dla nabywców i  sprzedawców towarów 
i usług, Zapewnianie rankingów użytkowników w celach handlowych 
lub reklamowych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach han-
dlowych lub reklamowych, Zarządzanie biznesowe programami re-
fundacji w  imieniu osób trzecich, Zarządzanie działalnością gospo-
darczą w  zakresie projektów budowlanych, Zarządzanie handlowe 
w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, Za-
rządzanie hotelami, Zarządzanie w  działalności gospodarczej dla 
usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, Zarządzanie w zakre-
sie zamówień handlowych, 41 Chronometraż imprez sportowych, 
Cyrki, Doradztwo zawodowe, Dostarczanie filmów, nie do pobrania, 
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Dostarczanie 
programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu 
transmisja wideo na żądanie, Dubbing, Dystrybucja filmów, edukacja 
religijna, egzaminy edukacyjne dla użytkowników chcących uzyskać 
kwalifikacje w  zakresie pilotażu dronów, Fotografia, Fotoreportaże, 
hazard, Informacja o  edukacji, Informacja o  imprezach rozrywko-
wych, Informacja o rekreacji, Instruktaż w zakresie aikido, Komputero-
we przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, Kształce-
nie praktyczne [pokazy], Kultura fizyczna, Kursy korespondencyjne, 
Malowanie twarzy, Montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach wi-
deo, nauczanie indywidualne, nauka gimnastyki, nauka judo, Obsłu-
ga ogrodów zoologicznych, Organizacja imprez rozrywkowych typu 
cosplay, Organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, Organi-
zowanie balów, Organizowanie i  prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie kolokwiów, Organizo-
wanie i prowadzenie koncertów, Organizowanie i prowadzenie konfe-
rencji, Organizowanie i  prowadzenie kongresów, Organizowanie 
i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, 
Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie 
konkursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie konkursów pięk-
ności, Organizowanie loterii, Organizowanie widowisk [impresariat], 
Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Or-
ganizowanie zawodów sportowych, Pisanie piosenek, Pisanie scena-
riuszy, Pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, Planowa-
nie przyjęć [rozrywka], Pozowanie dla artystów, Produkcja filmów, 
innych niż reklamowe, Produkcja mikrofilmów, Produkcja muzyczna, 
Produkcja programów radiowych i  telewizyjnych, Produkcja wido-
wisk, Prowadzenie wycieczek wspinaczkowych z  przewodnikiem, 
Prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, Prowadzenie zajęć fitness, 
Przedstawienia teatralne [produkcja], Przedszkola, Przekazywanie 
know-how [szkolenia], Publikowanie książek, Publikowanie on-line 
elektronicznych książek i  czasopism, Publikowanie tekstów, innych 
niż teksty reklamowe, Radiowe programy rozrywkowe, Redagowanie 
tekstów (innych niż teksty reklamowe), Rezerwowanie miejsc na po-
kazy, Reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, sport 
(Wypożyczanie sprzętu-) [z wyjątkiem pojazdów], sporządzanie napi-
sów [np . Do filmów], sprawdziany edukacyjne, studia filmowe, szkole-
nia sado [szkolenia z japońskiej ceremonii picia herbaty], szkoły z in-
ternatem, Świadczenie usług w zakresie karaoke, Telewizyjne usługi 
rozrywkowe, Tłumaczenia, Tłumaczenie języka migowego, Tresura 
zwierząt, Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Udostępnia-
nie muzyki cyfrowej [nie  do  pobrania] w  Internecie, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu dla kasyn [gry hazardowe], Udostępnianie obiek-

tów i sprzętu do gry w golfa, Udostępnianie obiektów i sprzętu do sa-
lonów gier, Udostępnianie obiektów i  sprzętu rekreacyjnego, Udo-
stępnianie obiektów i sprzętu sportowego, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych [nie do pobrania], Usługi agencji dystrybucji biletów 
[rozrywka], Usługi artystów estradowych, Usługi biblioteczne, Usługi 
bibliotek objazdowych, Usługi edukacyjne świadczone przez asysten-
tów dla osób wymagających specjalnej opieki [sna], Usługi edukacyj-
ne świadczone przez szkoły, Usługi edycji wideo na potrzeby realizacji 
wydarzeń, Usługi gier oferowane w  systemie on-line za  pośrednic-
twem sieci komputerowej, Usługi kaligrafii, Usługi klubowe [rozrywka 
lub nauczanie], Usługi klubów nocnych [rozrywka], Usługi klubów 
zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Usługi kulturalne, edukacyjne 
lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, Usługi muzeów [wy-
stawy], Usługi oceny w zakresie sprawności fizycznej do celów szkole-
niowych, Usługi orkiestry, Usługi parków rozrywki, Usługi pokazów 
filmowych, Usługi prezenterów muzyki, Usługi przekwalifikowania 
zawodowego, Usługi reporterskie, Usługi rozrywkowe, Usługi studia 
nagrań, Usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, 
Usługi technika oświetlenia na  potrzeby realizacji wydarzeń, Usługi 
trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], Usługi trenerskie, 
Usługi w zakresie inżynierii dźwięku do obsługi imprez, Usługi w za-
kresie komponowania muzyki, Usługi w  zakresie obozów wakacyj-
nych [rozrywka], Usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż 
do celów reklamowych, Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Usługi 
w zakresie tłumaczeń ustnych, Usługi związane z dyskotekami, Wy-
najem odbiorników radiowych i  telewizyjnych, Wynajem urządzeń 
do  gier, Wynajem urządzeń kinematograficznych, Wynajmowanie 
kortów tenisowych, Wynajmowanie obiektów sportowych, Wynaj-
mowanie stadionów, Wypożyczanie akwariów pokojowych, Wypo-
życzanie aparatury oświetleniowej do  dekoracji teatralnych lub 
do studiów telewizyjnych, Wypożyczanie dekoracji teatralnych, Wy-
pożyczanie dzieł sztuki, Wypożyczanie filmów kinowych, Wypoży-
czanie kamer wideo, Wypożyczanie magnetowidów, Wypożyczanie 
nagrań dźwiękowych, Wypożyczanie sprzętu audio, Wypożyczanie 
sprzętu do nurkowania, Wypożyczanie symulatorów szkoleniowych, 
Wypożyczanie taśm wideo, Wypożyczanie zabawek, Wystawianie 
spektakli na żywo, Wystawianie spektakli rewiowych, Wyższe uczel-
nie [edukacja], Zapewnianie rankingów użytkowników w celach roz-
rywkowych lub kulturalnych, Zapewnianie recenzji użytkowników 
w celach rozrywkowych lub kulturalnych .

(111) 352183 (220) 2021 10 13 (210) 535249
(151) 2022 03 22 (441) 2021 11 29
(732) MC asIan FOOD sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Jabłonowo (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MC soya Food
(540) 

(591) zielony, żółty, biały
(531) 26 .01 .05, 26 .02 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 29 Tofu, krokiety, kiełbaski, burgery, przetwory spożyw-
cze na bazie soi i warzyw, wędliny sojowe, kiełbaski sojowe, pasztety 
sojowe, flaki sojowe, soja konserwowana spożywcza, produkty go-
towane sojowe, koncentraty buliony na bazie soi, desery ryżowo-so-
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jowe, soja w  galarecie, tłuszcze sojowe, olej sojowy, masło sojowe, 
margaryna sojowa, Mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, 
suszone i gotowane owoce i warzywa, 30 Budynie, paszteciki w cie-
ście, grzanki, mąka sojowa, wyroby z mąki sojowej, makarony sojowe, 
makarony zbożowo-sojowe, batony sojowe, cukierki sojowe, budy-
nie sojowe, puddingi sojowe, kaszki sojowo-kukurydziane, kaszki 
sojowo-ryżowe, sosy sojowe .

(111) 352184 (220) 2021 10 29 (210) 535840
(151) 2022 03 15 (441) 2021 11 29
(732) KT & g CORPORaTIOn, Daejeon (KR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOheM BlUe Bohem
(540) 

(591) niebieski, czerwony, biały, złoty
(531) 26 .04 .07, 29 .01 .14, 27 .05 .01, 05 .03 .13
(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) 352185 (220) 2021 10 29 (210) 535853
(151) 2022 03 15 (441) 2021 11 29
(732) KT & g Corporation, Daejeon (KR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOheM IVORy Bohem
(540) 

(591) brązowy, złoty, czerwony, biały
(531) 29 .01 .14, 27 .05 .01, 26 .04 .07, 05 .03 .13
(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) 352186 (220) 2021 10 29 (210) 535855
(151) 2022 03 15 (441) 2021 11 29
(732) KT & g Corporation, Daejeon (KR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) esse gOlDen leaF White
(540) 

(591) biały, srebrny, złoty, jasnoszary, zielony, niebieski, 
pomarańczowy, fioletowy
(531) 05 .01 .16, 26 .13 .25, 29 .01 .15, 27 .05 .01, 26 .04 .18

(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) 352187 (220) 2021 10 29 (210) 535856
(151) 2022 03 08 (441) 2021 11 22
(732) KT & g Corporation, Daejeon (KR)
(540) (znak słowny)
(540) esse gOlDen leaF BlaCK
(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) 352188 (220) 2021 10 29 (210) 535858
(151) 2022 03 08 (441) 2021 11 22
(732) KT & g CORPORaTIOn, Daejeon (KR)
(540) (znak słowny)
(540) BOheM 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) 352189 (220) 2021 10 29 (210) 535859
(151) 2022 03 15 (441) 2021 11 29
(732) KT & g Corporation, Daejeon (KR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) esse gOlDen leaF
(540) 

(591) czarny, ciemnoszary, jasnoszary, zielony, niebieski, 
pomarańczowy, fioletowy
(531) 05 .01 .16, 26 .04 .18, 26 .13 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(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) 352190 (220) 2021 10 29 (210) 535861
(151) 2022 03 15 (441) 2021 11 29
(732) KT & g CORPORaTIOn, Daejeon (KR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOheM ReD Bohem
(540) 

(591) czerwony, biały, złoty
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 26 .04 .07, 05 .03 .13
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(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) 352191 (220) 2021 10 29 (210) 535863
(151) 2022 03 15 (441) 2021 11 29
(732) KT & g CORPORaTIOn, Daejeon (KR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) esse BlUe
(540) 

(591) czarny, niebieski, jasnoszary, ciemnoszary, jasnoniebieski, 
ciemnoniebieski, srebrny
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 26 .13 .25, 26 .11 .03, 25 .07 .23
(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) 352192 (220) 2021 10 29 (210) 535865
(151) 2022 03 08 (441) 2021 11 22
(732) KT & g Corporation, Daejeon (KR)
(540) (znak słowny)
(540) CaRnIVal BlUe
(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) 352193 (220) 2021 11 03 (210) 536002
(151) 2022 03 15 (441) 2021 11 29
(732) KICIŃsKI sTanIsłaW, Rębielice Królewskie (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) PIllO OX
(510), (511) 12 Pojazdy i  środki transportu, lądowe pojazdy i  środki 
transportu, Wózki napędzane siłą ludzką, Wagoniki do przewożenia 
dzieci, Wózki, Wózki dziecięce, Wózki dziecięce głębokie, Wózki dzie-
cięce spacerowe .

(111) 352194 (220) 2021 11 03 (210) 536009
(151) 2022 03 15 (441) 2021 11 29
(732) KICIŃsKI sTanIsłaW, Rębielice Królewskie (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Melly
(510), (511) 12 Pojazdy i  środki transportu, lądowe pojazdy i  środki 
transportu, Wózki napędzane siłą ludzką, Wagoniki do przewożenia 
dzieci, Wózki, Wózki dziecięce, Wózki dziecięce głębokie, Wózki dzie-
cięce spacerowe .

(111) 352195 (220) 2021 11 04 (210) 536061
(151) 2022 03 15 (441) 2021 11 29
(732) alFa DenTal sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Olsztyn (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) alFaDenTal

(540) 

(591) czarny, żółty, pomarańczowy, jasnopomarańczowy
(531) 26 .15 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .14, 02 .09 .10
(510), (511) 10 Protezy stosowane w  stomatologii, Implanty [prote-
zy] stosowane w stomatologii, Protezy do wszczepiania do żuchwy, 
Implanty [protezy] do  chirurgii stomatologicznej, Protezy denty-
styczne w postaci wkładów, Protezy dentystyczne, Protezy w postaci 
pełnych koron zębowych, Protezy w postaci częściowych koron zę-
bowych, Protezy z  porcelany o  wysokiej wytrzymałości przytwier-
dzane do  struktury zębiny, Implanty chirurgiczne składające się 
ze sztucznych materiałów, 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: stomatologiczne środki profilaktyczne 
do  higieny zębów, irygatory do  jamy ustnej, szczoteczki elektrycz-
ne do zębów, pasty do zębów, Zarządzanie i doradztwo w sprawach 
działalności gospodarczej, 41 szkolenia edukacyjne, Prowadzenie 
warsztatów [szkolenia], szkolenia w  dziedzinie medycyny, Organi-
zowanie i  prowadzenie kongresów, konferencji, seminariów i  sym-
pozjów, Organizowanie konferencji i sympozjów w dziedzinie nauk 
medycznych, 44 Usługi kliniki dentystycznej, Usługi dentystyczne, 
stomatologia kosmetyczna, stomatologia z  sedacją, Doradztwo 
związane ze  stomatologią, Usługi medyczne, Usługi klinik medycz-
nych, Usługi klinik zdrowia [medyczne], Usługi medyczne w zakresie 
pielęgniarstwa, Konsultacje dentystyczne, Pomoc stomatologiczna, 
Usługi ortodontyczne, Usługi analiz laboratoryjnych związanych z le-
czeniem ludzi, Usługi analiz medycznych związane z  leczeniem pa-
cjentów, Opieka medyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta, 
Usługi analiz medycznych związane z  leczeniem osób, świadczone 
przez laboratorium medyczne, Usługi pielęgniarskiej pomocy do-
mowej, Usługi tymczasowej opieki zastępczej w  postaci pomocy 
pielęgniarskiej, Usługi opieki wyręczającej w  postaci domowej po-
mocy pielęgniarskiej, Fizjoterapia, Rentgenodiagnostyka medyczna, 
Tomografia komputerowa, stomatologia w  narkozie, stomatologia 
dla dzieci, Periodontologia, Pedodoncja, endodoncja, stomatologia 
zachowawcza, Profilaktyka stomatologiczna, Porady medyczne dla 
osób niepełnosprawnych, Wypożyczanie sprzętu medycznego .

(111) 352196 (220) 2021 11 05 (210) 536114
(151) 2022 03 15 (441) 2021 11 29
(732) KaMIŃsKI aRTUR, Długa szlachecka (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) spontan squad
(510), (511) 41 Organizowanie fanklubów, Organizowanie rozrywki, 
Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organizowa-
nie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, Orga-
nizowanie rajdów, tras i wyścigów samochodowych .

(111) 352197 (220) 2021 11 07 (210) 536145
(151) 2022 03 15 (441) 2021 11 29
(732) ROlleRsy sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Rybnik (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) ROlleRsy
(510), (511) 12 Pojazdy, Dopasowane pokrowce na nóżki do space-
rówek, Dopasowane pokrowce na  nóżki do  wózków dziecięcych, 
Dopasowane pokrowce na nóżki do wózków dziecięcych głębokich, 
Osłony i  daszki przeciwsłoneczne do  samochodów osobowych, 
Osłony przeciwsłoneczne do  samochodów, Pokrowce na  siedze-
nia [dopasowane] do  pojazdów, Pokrowce na  siedzenia pojazdów, 
Pokrycia wózków dziecięcych, Pokrycia wózków dziecięcych spa-
cerowych, Pokrycia i  budki do  dziecięcych wózków spacerowych, 
Wolne koła do  pojazdów lądowych, Pokrowce na  wózki dziecięce, 
Wózki dziecięce, Wózki dziecięce spacerowe (Budki do-), Wózki 
transportowe, Zagłówki do siedzeń pojazdów, Poduszki na siedze-
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nia do pojazdów lądowych, Poduszki na siedzenia do samochodów, 
Poduszki na  siedzenia do  pojazdów, Poduszki na  siedzenia samo-
chodowe, Poduszki przystosowane do użytku w pojazdach, Moski-
tiery do  wózków spacerowych, wbudowane, Kółka samonastawne 
do  wózków [pojazdy], Ukształtowane maty do  pojazdów, Ochron-
ne pokrycia do siedzeń pojazdów [dopasowane], Osłony ochronne 
do  pojazdów [ukształtowane], Ochronne pokrowce do  pojazdów 
[dopasowane], Ochronne pokrowce do pojazdów [ukształtowane], 
Ochronne okładziny do  wnęk w  tapicerce w  pojazdach, Pokrycia 
ochronne do  siedzeń pojazdów [ukształtowane], 20 Kosze do  no-
szenia dzieci, Maty do  kojców dziecięcych, Kółka samonastawne, 
nie z metalu, Maty do przewijania niemowląt, Maty wielokrotnego 
użytku do przewijania niemowląt, Podgłówki, wałki, łóżka, pościel, 
materace, poduszki, Maty do  drzemki [poduszki lub materace], 
Poduszki, Poduszki do  podpierania głowy, Poduszki do  podpie-
rania do użycia w siedzeniach dla dzieci, Poduszki do podpierania 
do użycia w samochodowych fotelikach bezpieczeństwa dla dzieci, 
Poduszki do  podpierania do  użytku w  samochodowych fotelikach 
bezpieczeństwa dla dzieci, Poduszki pod kark, Poduszki podróż-
ne, Poduszki utrzymujące pozycję głowy dla niemowląt, Poduszki 
wspierające szyję, Pokrowce na  odzież [magazynowanie], Maty 
do spania, Maty dla dzieci do spania, 24 Bielizna kąpielowa, z wyjąt-
kiem odzieży, Bielizna pościelowa i koce, Bielizna pościelowa i sto-
łowa, Bielizna wzorzysta, Kołdry, Ceraty, narzuty na  łóżka, Osłony 
do  łóżek dziecięcych [pościel], Pledy podróżne, Podkładki na  stół 
z  materiałów tekstylnych, Ochronne pokrowce [narzuty] na  mate-
race i  meble, Pokrowce i  narzuty na  meble, Ręczniki, Ręczniki dla 
dzieci, Ręczniki kąpielowe, Ręczniki [tekstylne] dla małych dzieci, 
Ręczniki [tekstylne] dla niemowląt, Ręczniki z  kapturem, Rękawice 
kąpielowe, Śpiworki dla niemowląt, Śpiworki z  kapturem dla nie-
mowląt, Śpiwory, Wkładki do śpiwora, Ręczniki-turbany do suszenia 
włosów, 25 antypoślizgowe akcesoria do obuwia, Bandany na szy-
ję, Bielizna osobista, Body niemowlęce, Chustki na  głowę, Czapki 
dziane, Czapki i  czapeczki sportowe, Czapki jako nakrycia głowy, 
Czapki kucharskie, Czepki kąpielowe, Fartuchy, Kalosze [wkładane 
na obuwie], Kaptury [odzież], Kąpielówki, Kombinezony, Kombine-
zony dla niemowląt i  małych dzieci, Ubranka do  wózka [kombine-
zony niemowlęce], Kombinezony przeciwdeszczowe, Kombinezony 
puchowe, Kombinezony zimowe, Kombinezony [odzież], Kąpielo-
we kostiumy, Kostiumy kąpielowe, Koszulki bez rękawów, Koszulki 
dla dzieci, Koszulki zapinane w  kroku na  zatrzaski, dla niemowląt 
i  małych dzieci, Kurtki, Kurtki [odzież], Kurtki odblaskowe, Kurtki 
przeciwdeszczowe z kapturem, legginsy, Majtki dziecięce [odzież], 
Mufki, Mufki [odzież], Czapki [nakrycia głowy], nakrycia głowy dla 
dzieci, nakrycia głowy, narzutki na  ramiona [odzież], nauszniki 
[odzież], Ocieplacze, Ocieplacze na szyję, Ocieplacze szyi, Ociepla-
cze na ręce [odzież], Ocieplacze na nogi [getry], Ocieplacze na kola-
na [odzież], Jednoczęściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci, 
Maseczki na  twarz (odzież), nie  do  celów medycznych lub sanitar-
nych, Odzież, Odzież dla małych dzieci, Odzież do  spania, Odzież 
dziecięca, Odzież gotowa, Odzież ochronna zakładana na  ubrania, 
Odzież niemowlęca, Odzież nieprzemakalna, Odzież o  termoizola-
cyjnych właściwościach, Odzież wodoodporna, Odzież z  diodami 
elektroluminescencyjnymi leD, Odzież ze  skóry, Ogrzewacze rąk 
[odzież], Okrycia wierzchnie [odzież], Opaski na  głowę [odzież], 
Opaski na szyję [części odzieży], Pieluchomajtki [odzież], Rękawicz-
ki [odzież], Rękawiczki jako odzież, Pikowane kurtki [odzież], Pasy 
przez ramię do  odzieży, Paski [odzież], swetry [odzież], Śpioszki, 
pajacyki [odzież], szaliki [odzież], szorty [odzież], Topy [odzież], Wy-
prawki dziecięce [odzież], Ogrzewacze stóp, nieelektryczne, Opaski 
na głowę, Palta, Pantofle domowe, Paski z materiału, Paski, Peleryn-
ki, Kurtki pikowane [odzież], Piżamy, Płaszcze kąpielowe z kapturem, 
Płaszcze kąpielowe, Poncza, Rękawiczki, stroje plażowe, stroje prze-
ciwdeszczowe, swetry, szale, szale i chusty na głowę, szaliki, szaliki 
do zawijania wokół szyi, szaliki rurkowe (kominy) na szyję, szlafroki, 
Śliniaki dla niemowląt z tworzyw sztucznych, Śliniaki dla niemowląt 
[niepapierowe], Śliniaki niepapierowe, Śliniaki z materiałów tekstyl-
nych, Śliniaki, z rękawami, nie z papieru, Turbany .

(111) 352198 (220) 2021 11 08 (210) 536162
(151) 2022 03 15 (441) 2021 11 29
(732) eKORR RyBICCy sPÓłKa JaWna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eKORR

(540) 

(591) niebieski, biały
(531) 26 .01 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 10 Pojemniki na odpady medyczne, Pojemniki na odpady 
pochodzenia medycznego, Pudełka przystosowane na odpady me-
dyczne, 39 Odbiór i transport odpadów medycznych i weterynaryj-
nych, 40 Unieszkodliwianie odpadów [przetwarzanie], Unieszkodli-
wianie odpadów medycznych i weterynaryjnych .

(111) 352199 (220) 2021 11 08 (210) 536229
(151) 2022 03 15 (441) 2021 11 29
(732) ROlaK lesZeK, Częstochowa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e-Junak .pl
(540) 

(531) 26 .04 .18, 27 .05 .01
(510), (511) 12 elektryczne motocykle, Motocykle, elektryczne skute-
ry jednokołowe, samobalansujące jednokołowe skutery elektryczne, 
samobalansujące skutery elektryczne, skutery do transportu, skute-
ry do transportu osobowego wyposażone w silnik lub nie, skutery in-
walidzkie, skutery [pojazdy], Pojazdy [skutery] śnieżne, Motorowery, 
Kosze przystosowane do  skuterów, skutery niesilnikowe [pojazdy], 
hulajnogi (pojazdy), hulajnogi z pedałami, Części i akcesoria do mo-
tocykli, 28 hulajnogi [zabawki] .

(111) 352200 (220) 2021 11 08 (210) 536231
(151) 2022 03 15 (441) 2021 11 29
(732) ROlaK lesZeK, Częstochowa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e-Romet .pl
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 26 .04 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 12 samobalansujące skutery elektryczne, samobalansu-
jące jednokołowe skutery elektryczne, elektryczne skutery jednoko-
łowe, elektryczne motocykle, Motocykle, Motocykle do motocrossu, 
Motocykle motocrossowe, Motorowery, skutery do transportu, sku-
tery do transportu osobowego wyposażone w silnik lub nie, skutery 
inwalidzkie, skutery niesilnikowe [pojazdy], skutery [pojazdy], Ro-
wery elektryczne, elektryczne rowery składane, Części i  akcesoria 
do motocykli .

(111) 352201 (220) 2021 11 11 (210) 536342
(151) 2022 03 29 (441) 2021 12 13
(732) sIMaO alBeRTO, Ząbki (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIeJsKa JUngla
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(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 03 .05 .19, 03 .05 .24, 03 .05 .26, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 Płyty gramofonowe, Płyty winylowe, Płyty długograją-
ce, Płyty nagrywalne laserem, Cyfrowe taśmy audio, nagrane cyfrowe 
taśmy audio [DaT], Kasety taśmowe audio, Płyty kompaktowe audio, 
nagrania audio i  wideo, Taśmy zawierające nagrania audio, nagrane 
płyty kompaktowe [płyty CD], Pliki muzyczne do pobierania, nagrane 
płyty DVD, nagrane płyty kompaktowe z muzyką, nagrane płyty DVD 
z  nagraniami muzycznymi, Okulary, Okulary przeciwsłoneczne, etui 
na okulary, 25 Odzież, Bluzy sportowe, Bluzy dresowe, Bluzy z kapturem, 
Długie kurtki, Dresy, Dżinsy, Dzianina [odzież], eleganckie spodnie, Kom-
binezony [odzież], Kombinezony zimowe, Koszule, Koszule codzienne, 
Koszule eleganckie, Koszule nocne, Koszule z dzianiny, Koszule z krótki-
mi rękawami, Koszulki polo, Koszulki polo z dzianiny, Koszulki z nadru-
kami, Krótkie kurtki ciepłe, Kurtki, Kurtki [odzież], Kurtki sportowe, leg-
ginsy, Majtki, Odzież dżinsowa, Odzież futrzana, Odzież męska, Odzież 
gotowa, Odzież przeciwdeszczowa, Odzież wierzchnia dla mężczyzn, 
Odzież wierzchnia dla kobiet, Odzież ze skóry, Palta, Paski [odzież], Piko-
wane kurtki [odzież], Podkoszulki, Podomki, Polary, Pulowery, Rękawicz-
ki, spodenki, spodnie dresowe, spodnie skórzane, spódnice, swetry, 
szale, szale i  etole, szaliki, szaliki [odzież], szorty, Ubrania codzienne, 
Obuwie, nakrycia głowy, 38 Cyfrowa transmisja głosu, elektroniczne 
przesyłanie plików, emisja radiowa, emisja programów telewizyjnych 
za pośrednictwem Internetu, emisja programów telewizyjnych i radio-
wych za pośrednictwem sieci kablowych lub bezprzewodowych, emisja 
treści wideo, Interaktywne przesyłanie treści wideo przez sieci cyfrowe, 
nadawanie programów za pośrednictwem Internetu, Podcasting, Prze-
kazywanie informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych 
oraz Internetu, Transmisja plików danych, audio, wideo i multimedial-
nych, w tym plików do pobrania i plików udostępnianych za pomocą 
transmisji strumieniowej przez światową sieć komputerową, Transmisja 
treści audio i wideo za pośrednictwem sieci komputerowych, Zapew-
nianie dostępu do stron z muzyką cyfrową w Internecie, Zapewnianie 
dostępu do informacji w Internecie, Zapewnianie dostępu do stron MP3 
w Internecie, Zapewnianie dostępu do treści multimedialnych online, 41 
Publikowanie czasopism w  postaci elektronicznej w  Internecie, Publi-
kowanie druków w formie elektronicznej w Internecie, Informacja o im-
prezach rozrywkowych, Produkcja rozrywki audio, Realizacja nagrań 
audiowizualnych, Produkcja nagrań audiowizualnych, Produkcja nagrań 
wzorcowych [master] audio, Usługi publikowania cyfrowych materiałów 
wideo, audio i rozrywki multimedialnej, Udostępnianie muzyki cyfrowej 
z  Internetu, Udostępnianie nagrań muzyki cyfrowej, nie  do  pobrania, 
z  internetu, Organizacja i  przeprowadzanie koncertów muzycznych, 
Usługi koncertów muzycznych, Koncerty muzyczne za pośrednictwem 
telewizji, Koncerty muzyczne za  pośrednictwem radia, Udostępnianie 
muzyki cyfrowej [nie do pobrania] na internetowych stronach MP3 .

(111) 352202 (220) 2021 11 16 (210) 536463
(151) 2022 03 30 (441) 2021 12 13
(732) OleMPa MaRCIn RaIls On BOaRDs, sosnowiec (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CUBe4Me
(540) 

(591) pomarańczowy, szary
(531) 02 .01 .23, 02 .01 .30, 26 .15 .09, 27 .05 .01, 27 .07 .01, 21 .01 .14, 
29 .01 .12, 04 .05 .02
(510), (511) 28 gry planszowe .

(111) 352203 (220) 2021 11 23 (210) 536788
(151) 2022 03 29 (441) 2021 12 13
(732) JasIŃsKa anna, Dosin (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) dziergaweczki
(510), (511) 23 Przędza i nici, 26 Druty do robót dziewiarskich, Druty 
dziewiarskie, Futerały na druty, szydełka, Futerały na szydełka, szy-
dełka do haftowania, szydełka z zapadką [igły], szydełka z zapadką 
[igły] do robienia dywaników, haftowanie (szydełka do-) .

(111) 352204 (220) 2021 11 03 (210) 536033
(151) 2022 03 23 (441) 2021 12 06
(732) alOes sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
łódź (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dr mijlikar
(540) 

(591) biały, niebieski, żółty
(531) 24 .17 .25, 26 .01 .03, 26 .02 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 44 Usługi medyczne w  zakresie wydawania orzeczeń 
lekarskich na  odległość, Usługi informacji medycznej świadczone 
za  pośrednictwem Internetu, Usługi medyczne, Usługi opieki me-
dycznej, Usługi informacji w  zakresie opieki medycznej, Usługi po-
radnictwa medycznego, Usługi pomocy medycznej, Usługi informa-
cji medycznej .

(111) 352205 (220) 2021 11 03 (210) 536038
(151) 2022 03 15 (441) 2021 11 29
(732) BIPe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Chorzelów (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Veliatte
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i  hurtowej w  zakresie 
następujących towarów: akcesoria do przechowywania ubrań, barki 
[meble], barki przenośne [meble], barki ruchome, biblioteczki [regały 
na książki], biurka, biurka do celów biurowych, biurka i stoły, biurka 
modułowe [meble], biurka z  regulacją wysokości, blaty [części me-
bli], blaty kuchenne, blaty kuchenne [meble], blaty na  szafki, blaty 
na szafki przeznaczone do użytku ze zlewozmywakami, blaty robo-
cze, blaty robocze w postaci mebli, blaty stołowe, blaty wierzchnie 
do szafek, drzwi do mebli, drzwi do mebli wykonane z materiałów 
niemetalowych, drewniane półki i  stojaki [meble], drzwi do  mebli 
wykonane z  tworzyw sztucznych, drzwi do  mebli ze  szkła, drzwi 
do  szaf, drzwi do  szafek, drzwi przechylne metalowe [części me-
bli], drzwi przechylne niemetalowe [części mebli], drzwi przesuw-
ne do  mebli, drzwi przesuwne do  szaf, elementy dzielące prze-
strzeń [meble], niemetalowe elementy łączące do  mebli, elementy 
meblowe, elementy mebli segmentowych, niemetalowe [meble], 
elementy mocujące do  mebli, niemetalowe, elementy mocujące 
do półek, niemetalowe, fotele, fotele biurowe, fotele bujane, fotele 
ergonomiczne z funkcją masażu na siedząco, fotele fryzjerskie, fote-
le-leżanki do  zabiegów kosmetycznych, fotele rozkładane w  łóżka, 
fotele rozkładane z odchylanym oparciem, fotele rozkładane z pod-
nóżkiem, fotele sako, fotele wypoczynkowe, fotele z  regulowanym 
oparciem i  podparciem dla nóg [meble], fronty do  szaf i  szafek, 
fronty do  szafek, fronty szuflad, gabloty szklane, garderoby, kana-
py, kanapy rozkładane, komody, komody [meble], komody ścienne, 
komplety mebli do salonu, komputerowe stanowiska pracy [meble], 
konsole, konsole [meble], konstrukcje półek, nie  z  metalu [meble], 
kontuary [meble], kontuary [stoły], kredensy, kredensy [meble], kre-
densy na  serwis do  podawania herbaty [chadansu], kredensy, toa-
letki, komody, krzesełka dla niemowląt, krzesła, krzesła bankietowe, 
krzesła biurowe, krzesła na jednej nodze, krzesła na kółkach, krzesła 
obrotowe, krzesła stołowe, kufry [szafki], ławki, ławy [meble], łóżka 
futonowe [meble], łóżka plażowe, łóżka, pościel, materace, podusz-
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ki, lustra [srebrzone szkło], lustra i  lusterka stojące, meble, meble 
biurowe, meble biurowe metalowe, meble do  przebieralni, meble 
do  przechowywania, meble do  salonu, meble do  siedzenia, meble 
do użytku przemysłowego, meble do wnętrz, meble domowe, meble 
domowe, biurowe i ogrodowe, meble domowe wykonane z drewna, 
meble drewniane, meble komputerowe, meble kuchenne, meble ku-
chenne do zabudowy, meble kuchenne na wymiar, meble kuchenne 
z  regulacją wysokości, meble metalowe, meble modułowe [kombi-
nowane], meble na miarę [do zabudowy], meble ogrodowe, meble 
ogrodowe drewniane, meble ogrodowe wykonane z metalu, meble 
ogrodowe wykonane z drewna, meble sypialne, meble sypialniane 
na miarę [do zabudowy], meble sypialniane na wymiar [do zabudo-
wy], metalowe przegródki do półek [części mebli], niemetalowe czę-
ści mebli, niemetalowe części półek, narożniki [meble], niemetalowe 
narożniki ochronne nakładane na meble, niemetalowe półki ścienne 
[meble], nogi do mebli, nogi krzeseł, nogi stołowe, podstawy stołów, 
półka na talerze, półki biblioteczne, półki biurowe, półki do pisania, 
półki do  przechowywania lodu [meble], półki do  przechowywa-
nia [meble], półki do  sprzedaży w  zestawach, półki magazynowe, 
półki [meble], półki metalowe, półki na buty, półki na książki, półki 
na żywność, półki niemetalowe [meble], półki ścienne [meble], półki 
sklepowe [regały], półki wiszące [meble], półki w kształcie kwadra-
tów, półki z krawędziami do regałów, półki z metalu [meble], półki 
z niemetalowych materiałów [meble], ramy do mebli, regały, regały 
do przechowywania, regały drewniane [meble], regały [meble], pufy 
[meble], pufy typu sako, regały metalowe, regały metalowe [stoja-
ki z  półkami], regały metalowe [systemy półkowe] [meble], regały 
na gazety, regały na rośliny, ścianki działowe do mebli, siedzenia, sie-
dzenia [meble], sofy, sofy rozkładane, skrzynie, sofy rozsuwane, sofy 
ścienne, stoliki, stoliki do herbaty, stoliki kawowe, stoliki komputero-
we, stoliki nocne, stoliki pod drukarki, stoliki pod umywalkę [meble], 
stoliki przy kanapie, stoliki przyścienne z szufladami, stoliki salono-
we, stoły, stoły do jadalni, stoły do pisania, stoły do pracy, stoły ku-
chenne, stoły [meble], szafki do sypialni, szafki na buty, szafki na pły-
ty [meble], szafki na ubrania, szafki nocne, szafki ścienne, szafki pod 
zlewem, szafki z lustrami, szafki zamykane, szafki ze schowkami, sza-
fy, szafy do dzielenia pomieszczeń, szafy [meble], toaletki, bambus, 
tyczki bambusowe, rolety bambusowe, zasłony bambusowe, meble 
bambusowe, poduszki bambusowe, dzieła sztuki z  bambusa, ko-
sze bambusowe do celów przemysłowych, pojemniki przemysłowe 
do pakowania z bambusa, tyczki do kwiatów z klejonki bambusowej, 
żaluzje z trzciny, ratanu lub bambusa [sudare] .

(111) 352206 (220) 2021 11 03 (210) 536041
(151) 2022 03 15 (441) 2021 11 29
(732) eKsPeRTIs BUDOWnICTWO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eKsPeRTIs BUDOWnICTWO
(540) 

(591) granatowy, czerwony
(531) 26 .04 .04, 26 .04 .09, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 37 Budownictwo, Budowa części budynków, Budowa fun-
damentów budynków, Budowa budynków instytucjonalnych, Budowa 
budynków wielorodzinnych, Budowa budynków edukacyjnych, Budo-
wa nieruchomości [budownictwo], Budowa galerii, Budowa sklepów, 
Budowa szpitali, Budowa dróg, Budowa ganków, Budowa ścian, Budo-
wa mostów, Budowa budynków na zamówienie, Konserwacja budyn-
ków, naprawa budynków, Restauracja budynków, Odnawianie budyn-
ków, Renowacja budynków, Remontowanie budynków, Konstrukcja 
budynków, Zbrojenie budynków, Czyszczenie budynków, Izolowanie 
budynków, Malowanie budynków, Rozbiórka budynków, Wciąganie 
budynków i  budowli, Budowa prywatnych budynków mieszkalnych, 
Budowa budynków służby zdrowia, Budowanie nieruchomości, Usługi 
budowlane, Konsultacje budowlane, nadzór budowlany, Informacja 
budowlana, Zarządzanie projektem budowy, Usługi zarządzania bu-
dową, Wyrównywanie terenu budowy, nadzorowanie konstruowania 
budynków, Instalowanie wyposażenia budynków, Izolowanie budyn-

ków gotowych, naprawcze roboty budowlane, Doradztwo dotyczące 
budownictwa mieszkalnego i budynków, Usługi doradztwa budowla-
nego, Wynajem sprzętu budowlanego, Wynajem rusztowań budow-
lanych oraz platform budowlanych, Wynajem narzędzi budowlanych, 
Budownictwo wodno-lądowe, Doradztwo inżynieryjne [budownic-
two], Udzielanie informacji budowlanych, Przygotowanie terenu [bu-
downictwo], Budowa domów na  zamówienie, Instalacja rusztowań 
budowlanych, platform roboczych i  budowlanych, Usługi inspekcji 
budowlanej [w trakcie prac budowlanych], Konserwacja i naprawa bu-
dynków, nadzór budowlany na miejscu, Usługi budowlane i konstruk-
cyjne, nadzór nad wyburzaniem budynków, nadzór nad renowacją 
budynków, Montaż instalacji na placach budowy, Usługi generalnych 
wykonawców budowlanych, Usługi doradztwa w  zakresie budowy 
budynków, Doradztwo inżynieryjne [usługi budowlane], Informacja 
o naprawach, Remont nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące re-
montów budynków, Usługi w zakresie remontów budynków .

(111) 352207 (220) 2021 11 03 (210) 536043
(151) 2022 03 15 (441) 2021 11 29
(732) FaRMaCIa VeRDe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, gdańsk (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gaRIsell eye
(540) 

(591) biały
(531) 27 .05 .24, 29 .01 .06
(510), (511) 3 Kosmetyki do  pielęgnacji skóry, Krem do  twarzy, 
Krem pod oczy, 5 Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Kremy 
do użytku dermatologicznego .

(111) 352208 (220) 2021 11 03 (210) 536045
(151) 2022 03 15 (441) 2021 11 29
(732) BIPe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Chorzelów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VelIaTTe
(540) 

(531) 05 .05 .19, 05 .05 .20, 05 .05 .21, 27 .05 .01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i  hurtowej w  zakresie 
następujących towarów: akcesoria do przechowywania ubrań, barki 
[meble], barki przenośne [meble], barki ruchome, biblioteczki [regały 
na książki], biurka, biurka do celów biurowych, biurka i stoły, biurka 
modułowe [meble], biurka z  regulacją wysokości, blaty [części me-
bli], blaty kuchenne, blaty kuchenne [meble], blaty na  szafki, blaty 
na szafki przeznaczone do użytku ze zlewozmywakami, blaty robo-
cze, blaty robocze w postaci mebli, blaty stołowe, blaty wierzchnie 
do szafek, drzwi do mebli, drzwi do mebli wykonane z materiałów 
niemetalowych, drewniane półki i  stojaki [meble], drzwi do  mebli 
wykonane z  tworzyw sztucznych, drzwi do  mebli ze  szkła, drzwi 
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do  szaf, drzwi do  szafek, drzwi przechylne metalowe [części me-
bli], drzwi przechylne niemetalowe [części mebli], drzwi przesuw-
ne do  mebli, drzwi przesuwne do  szaf, elementy dzielące prze-
strzeń [meble], niemetalowe elementy łączące do  mebli, elementy 
meblowe, elementy mebli segmentowych, niemetalowe [meble], 
elementy mocujące do  mebli, niemetalowe, elementy mocujące 
do półek, niemetalowe, fotele, fotele biurowe, fotele bujane, fotele 
ergonomiczne z funkcją masażu na siedząco, fotele fryzjerskie, fote-
le-leżanki do  zabiegów kosmetycznych, fotele rozkładane w  łóżka, 
fotele rozkładane z odchylanym oparciem, fotele rozkładane z pod-
nóżkiem, fotele sako, fotele wypoczynkowe, fotele z  regulowanym 
oparciem i  podparciem dla nóg [meble], fronty do  szaf i  szafek, 
fronty do  szafek, fronty szuflad, gabloty szklane, garderoby, kana-
py, kanapy rozkładane, komody, komody [meble], komody ścienne, 
komplety mebli do salonu, komputerowe stanowiska pracy [meble], 
konsole, konsole [meble], konstrukcje półek, nie  z  metalu [meble], 
kontuary [meble], kontuary [stoły], kredensy, kredensy [meble], kre-
densy na  serwis do  podawania herbaty [chadansu], kredensy, toa-
letki, komody, krzesełka dla niemowląt, krzesła, krzesła bankietowe, 
krzesła biurowe, krzesła na jednej nodze, krzesła na kółkach, krzesła 
obrotowe, krzesła stołowe, kufry [szafki], ławki, ławy [meble], łóżka 
futonowe [meble], łóżka plażowe, łóżka, pościel, materace, podusz-
ki, lustra [srebrzone szkło], lustra i  lusterka stojące, meble, meble 
biurowe, meble biurowe metalowe, meble do  przebieralni, meble 
do  przechowywania, meble do  salonu, meble do  siedzenia, meble 
do użytku przemysłowego, meble do wnętrz, meble domowe, meble 
domowe, biurowe i ogrodowe, meble domowe wykonane z drewna, 
meble drewniane, meble komputerowe, meble kuchenne, meble ku-
chenne do zabudowy, meble kuchenne na wymiar, meble kuchenne 
z  regulacją wysokości, meble metalowe, meble modułowe [kombi-
nowane], meble na miarę [do zabudowy], meble ogrodowe, meble 
ogrodowe drewniane, meble ogrodowe wykonane z metalu, meble 
ogrodowe wykonane z drewna, meble sypialne, meble sypialniane 
na miarę [do zabudowy], meble sypialniane na wymiar [do zabudo-
wy], metalowe przegródki do półek [części mebli], niemetalowe czę-
ści mebli, niemetalowe części półek, narożniki [meble], niemetalowe 
narożniki ochronne nakładane na meble, niemetalowe półki ścienne 
[meble], nogi do mebli, nogi krzeseł, nogi stołowe, podstawy stołów, 
półka na talerze, półki biblioteczne, półki biurowe, półki do pisania, 
półki do  przechowywania lodu [meble], półki do  przechowywa-
nia [meble], półki do  sprzedaży w  zestawach, półki magazynowe, 
półki [meble], półki metalowe, półki na buty, półki na książki, półki 
na żywność, półki niemetalowe [meble], półki ścienne [meble], półki 
sklepowe [regały], półki wiszące [meble], półki w kształcie kwadra-
tów, półki z krawędziami do regałów, półki z metalu [meble], półki 
z niemetalowych materiałów [meble], ramy do mebli, regały, regały 
do przechowywania, regały drewniane [meble], regały [meble], pufy 
[meble], pufy typu sako, regały metalowe, regały metalowe [stoja-
ki z  półkami], regały metalowe [systemy półkowe] [meble], regały 
na gazety, regały na rośliny, ścianki działowe do mebli, siedzenia, sie-
dzenia [meble], sofy, sofy rozkładane, skrzynie, sofy rozsuwane, sofy 
ścienne, stoliki, stoliki do herbaty, stoliki kawowe, stoliki komputero-
we, stoliki nocne, stoliki pod drukarki, stoliki pod umywalkę [meble], 
stoliki przy kanapie, stoliki przyścienne z szufladami, stoliki salono-
we, stoły, stoły do jadalni, stoły do pisania, stoły do pracy, stoły ku-
chenne, stoły [meble], szafki do sypialni, szafki na buty, szafki na pły-
ty [meble], szafki na ubrania, szafki nocne, szafki ścienne, szafki pod 
zlewem, szafki z lustrami, szafki zamykane, szafki ze schowkami, sza-
fy, szafy do dzielenia pomieszczeń, szafy [meble], toaletki, bambus, 
tyczki bambusowe, rolety bambusowe, zasłony bambusowe, meble 
bambusowe, poduszki bambusowe, dzieła sztuki z  bambusa, ko-
sze bambusowe do celów przemysłowych, pojemniki przemysłowe 
do pakowania z bambusa, tyczki do kwiatów z klejonki bambusowej, 
żaluzje z trzciny, ratanu lub bambusa [sudare] .

(111) 352209 (220) 2021 11 03 (210) 536047
(151) 2022 03 23 (441) 2021 12 06
(732) BRyła PlUs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) br BRyła PlUs

(540) 

(531) 26 .04 .01, 26 .04 .09, 27 .05 .01
(510), (511) 20 Blaty stołowe, fotele biurowe, fronty do  szaf i  szafek, 
fronty szuflad, gabloty, garderoby, kanały kablowe [listwy] z materia-
łów niemetalowych [inne niż elektryczne], kanapo-tapczany, kanapy, 
kanapy rozkładane, komody, krzesła, krzesła biurowe, krzesła [fotele] 
biurowe, krzesła, fotele z ruchomym oparciem, krzesła konferencyjne, 
krzesła obrotowe, krzesła składane, ławy [meble], meble, meble biuro-
we, meble biurowe metalowe, meble do wnętrz, meble komputerowe, 
meble kuchenne, meble kuchenne do  zabudowy, meble kuchenne 
na  wymiar, meble szkolne, niemetalowe półki ścienne, niemetalowe 
regały magazynowe [meble], osprzęt niemetalowy do  mebli, panele 
meblowe, płyty meblowe, podłokietniki, podłokietniki do mebli, pod-
nóżki, podstawy stołów, półki biurowe, półki [meble], półki na klawiatu-
ry komputerowe, pufy [meble], pulpity [biurka] do pracy w pozycji sto-
jącej, pulpity [meble], regały, regały [meble], regały metalowe, regały 
z metalu [meble], rolety wewnętrzne okienne [meble], ruchome biurka, 
ścianki działowe do biur [meble], sofy, sprzęt biurowy [meble], stano-
wisko pracy z komputerem [meble], stoły biurowe, stoły [blaty], szaf-
ki do komputerów [meble], szafki na materiały biurowe [meble], szafy 
na dokumenty w postaci mebli, wieszaki na ubrania, wieszaki stojące 
do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, 37 Montaż mebli, usługi mon-
tażu kuchni, wyposażenie wnętrz biur, 42 Projektowanie przestrzeni 
biurowych, projektowanie rozmieszczenia mebli biurowych .

(111) 352210 (220) 2021 11 03 (210) 536052
(151) 2022 03 25 (441) 2021 12 06
(732) ZagÓRsKI RaFał FInDUnITeD .COM DRUKaRnIa,  
Prudnik (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) drukprudnik .pl
(540) 

(591) czerwony, szary
(531) 26 .13 .25, 27 .05 .01, 24 .17 .01, 24 .17 .02, 29 .01 .12
(510), (511) 40 Drukowanie .

(111) 352211 (220) 2021 11 04 (210) 536067
(151) 2022 03 24 (441) 2021 12 06
(732) CaMasTRa hOlDIng sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) nUTa
(510), (511) 35 Zgromadzenie na  rzecz osób trzecich towarów i  usług 
z  nimi związanych pozwalające nabywcy na  ich  swobodne oglądanie 
i kupowanie w sklepie lub hurtowni z artykułami spożywczymi i alko-
holowymi, doradztwo w zakresie prowadzenia usług gastronomicznych 
i zarządzania siecią lokali gastronomicznych, 41 Usługi w zakresie pro-
wadzenia szkoleń i kształcenie kadr pracujących w gastronomii, Usługi 
w  zakresie organizacji i  obsługi: konferencji, kongresów, seminariów, 
sympozjów, zjazdów, organizowanie balów, zabaw, dyskotek, pikników, 
festynów, widowisk, planowanie i organizowanie przyjęć okolicznościo-
wych, spotkań klubowych i towarzyskich, rezerwacja sal na imprezy roz-
rywkowe i okolicznościowe, 43 Usługi w zakresie prowadzenia placówek 
gastronomicznych, barów, restauracji, kawiarni, herbaciarni, pubów, ka-
feterii, barów szybkiej obsługi, snack-barów, Usługi gastronomiczne i ca-
teringowe, Posiłki w  restauracjach, Wynajmowanie sal na  posiedzenia, 
Przygotowanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, 
Obsługa imprez promocyjnych, przyjęć, bankietów, zabaw, balów na zle-
cenie osób trzecich polegające na zaopatrzeniu w żywność i napoje .
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(111) 352212 (220) 2021 11 04 (210) 536087
(151) 2022 03 25 (441) 2021 12 06
(732) lOga DaRIUsZ eZOTeRICUss, Katowice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) lOgResIng
(510), (511) 41 Kursy szkoleniowe związane z medycyną, Organizacja 
i  przeprowadzanie kursów edukacyjnych, Organizowanie konkur-
sów w  celach edukacyjnych, Organizowanie spotkań i  konferencji, 
Produkcja filmów, Produkcja nagrań audiowizualnych, Prowadzenie 
kursów korespondencyjnych, Przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, Przygotowywanie, organizowanie i pro-
wadzenie seminariów, Przygotowywanie, organizowanie i  prowa-
dzenie kongresów, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów, szkolenia w  zakresie medycyny, Warsztaty w  celach eduka-
cyjnych, 44 Konsultacje psychologiczne, leczenie psychologiczne, 
Opieka zdrowotna związana z naturopatią, Opieka zdrowotna zwią-
zana z homeopatią, Opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyj-
nej, Poradnictwo psychologiczne, Poradnictwo medyczne związane 
ze stresem, Psychoterapia, Refleksologia, Psychoterapia holistyczna, 
Udzielanie informacji dotyczących modyfikacji zachowania, udziela-
nie informacji z zakresu psychologii, Usługi diagnozy psychologicz-
nej, Usługi medycyny alternatywnej, Usługi psychologów, Usługi 
psychoterapeutyczne, Usługi terapeutyczne, Usługi terapii autoge-
nicznej, Usługi w zakresie zdrowia psychicznego, Zapewnianie lecze-
nia psychologicznego .

(111) 352213 (220) 2021 11 05 (210) 536206
(151) 2022 03 23 (441) 2021 12 06
(732) KaRCZeWsKI ROBeRT, łódź (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ClM Park CenTRUM lOgIsTyCZne lUĆMIeRZ
(540) 

(591) czarny, niebieski, biały
(531) 27 .05 .05, 26 .11 .13, 29 .01 .13
(510), (511) 39 logistyka transportu, Pakowanie towarów, składo-
wanie towarów, Transport, Usługi kurierskie wiadomości lub towa-
rów, Wypożyczanie kontenerów magazynowych, Usługi rozładunku 
towarów, spedycja, Przewóz samochodami ciężarowymi, Dostawa 
towarów, Dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, 
Wynajmowanie magazynów .

(111) 352214 (220) 2021 11 08 (210) 536236
(151) 2022 03 30 (441) 2021 12 13
(732) BasaK MałgORZaTa, słupcza (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WInnICa DWORsKa
(540) 

(591) czarny, brązowy, biały
(531) 06 .07 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 33 Wina, wina alkoholizowane, wina winogronowe, wina 
czerwone, białe wina, grzane wina, wina owocowe, wina musujące, 

napoje zawierające wino, wina owocowe musujące, wina alkoholowe, 
winogronowe wina musujące, 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z napojami alkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z napojami alkoholowymi, sprzedaż detaliczna lub hurtowa wina .

(111) 352215 (220) 2021 11 08 (210) 536238
(151) 2022 03 22 (441) 2021 12 06
(732) FUnDaCJa aDRa POlsKa (aDVenTIsT DeVelOPMenT  
anD RelIeF agenCy POlsKa), Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Dobrosam
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna: produkty spożywcze, środki czy-
stości, kosmetyki, akcesoria do utrzymania czystości i  inne artykuły 
na  potrzeby gospodarstwa domowego, sprzęt agD, odzież nowa 
i używana w sklepach stacjonarnych i internetowych .

(111) 352216 (220) 2021 11 08 (210) 536239
(151) 2022 03 30 (441) 2021 12 13
(732) FUnDaCJa Rysy, Potasze (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) #cisneklate
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i  hurtowej w  zakresie 
następujących towarów: ozdobne wpinki do klapy, breloczki do klu-
czy, breloczki do  kluczy (ozdoby), breloczki metalowe do  kluczy, 
długopisy kolorowe, kolorowe długopisy, podstawki na  długopisy 
i  ołówki, podstawki do  długopisów i  ołówków, plakaty reklamowe, 
plakaty z  kartonu, plakaty wykonane z  papieru, notesy, kieszonko-
we notesy, notesy kieszonkowe, notatniki [notesy], notesy (artykuły 
papiernicze], torby podróżne na  buty, torby na  odzież sportową, 
kubki wykonane z ceramiki, kubki podróżne, kubki plastikowe, kub-
ki z  uchem, nie  z  metali szlachetnych, kubki wykonane z  tworzyw 
sztucznych, torby płócienne do przechowywania, t-shirty z krótkim 
rękawem, koszule codzienne, koszulki bez rękawów, koszulki dla 
dzieci, koszule z  krótkimi rękawami, koszulki z  krótkim rękawem, 
koszulki polo z dzianiny, komplet) koszulek i spodenek, odzież, topy 
[odzież], szaliki rurkowe [kominy] na  szyję, czapki wełniane, czapki 
sportowe, czapki bejsbolówki, smycze [paski] do  noszenia, pamięć 
UsB [pendrive], biurowe artykuł, papiernicze, 41 szkolenia eduka-
cyjne, szkolenia personelu, szkolenia sportowe, szkolenia bizne-
sowe, szkolenia nauczycieli, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], 
nauczanie i szkolenia, szkolenia dla dorosłych, edukacja, Dostarcza-
nie informacji edukacyjnych, edukacja dorosłych, Doradztwo w za-
kresie szkoleń medycznych, Medyczne usługi edukacyjne, Usługi 
edukacji medycznej, Wydawanie publikacji medycznych, Publiko-
wanie tekstów medycznych, Zapewnianie szkoleniowych kursów 
medycznych, Prowadzenie seminariów edukacyjnych dotyczących 
zagadnień medycznych, Organizowanie seminariów i  kongresów 
o  temat)ce medycznej, Usługi edukacyjne w  zakresie pierwszej 
pomocy, Usługi szkoleniowe z  zakresu udzielania pierwszej pomo-
cy, Organizowanie warsztatów, Warsztaty w  celach edukacyjnych, 
Warsztaty w celach szkoleniowych, Organizacja warsztatów i  semi-
nariów, Organizowanie i  prowadzenie warsztatów szkoleniowych, 
Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Prowadzenie 
kursów, seminariów i warsztatów, Przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Organizowanie i prowadzenie 
seminariów i warsztatów [szkolenia], Usługi doradcze i informacyjne 
związane z  przygotowywaniem, organizowaniem i  prowadzeniem 
warsztatów [szkolenia], Publikowanie arkuszy informacyjnych, edu-
kacja w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, Kursy instrukta-
żowe, nauczanie, Kursy szkoleniowe związane z  medycyną, Kursy 
szkoleniowe z  zakresu zdrowia, nauczanie w  dziedzinie medycyny, 
Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Opracowywanie kursów 
edukacyjnych i egzaminów, Organizacja seminariów, Organizowanie 
i prowadzenie zajęć, Organizowanie konferencji dotyczących eduka-
cji, Organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, Organizowanie 
konferencji edukacyjnych, Organizowanie wykładów, Organizowa-
nie zajęć dydaktycznych, Prowadzenie kursów, Prowadzenie imprez 
edukacyjnych, Prowadzenie zajęć, szkolenia w dziedzinie medycyny, 
Udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, Udzielanie informa-
cji edukacyjnych online z komputerowej bazy danych lub za pośred-
nictwem Internetu, Informacja o edukacji, Udostępnianie informacji 
o nauczaniu on-line, Informacja dotycząca edukacji udzielana on-li-
ne z komputerowej bazy danych lub z Internetu .
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(111) 352217 (220) 2021 11 09 (210) 536288
(151) 2022 03 23 (441) 2021 12 06
(732) BORKOWsKI słaWOMIR PRZeDsIĘBIORsTWO 
WIelOBRanŻOWe DRUTPOl, Wolanów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DRUTPOl
(540) 

(591) czerwony, niebieski
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01
(510), (511) 6 Drut, Drut ze stali, Drut do spawania, Drut nieelektrycz-
ny pleciony, Druty tytanowe, Druty mosiężne, Drut spawalniczy, Drut 
aluminiowy, Wiązania z drutu, Druty pokryte topnikiem, Drut meta-
lowy [metale nieszlachetne], Druty naciągowe z metalu, Drut ze sto-
pów metali nieszlachetnych [z  wyjątkiem drutu topikowego], Drut 
ze stali stopowej (nieelektryczny), Drut lutowniczy z wbudowanym 
topnikiem, Drut metalowy (z metali nieszlachetnych], napinacze dru-
tu metalowe [zaciski naprężające], Kable, druty i łańcuchy, z metalu, 
Przewody drutowe z metali nieszlachetnych, nieelektryczne, Przewo-
dy nieelektryczne i przewody drutowe z metali nieszlachetnych .

(111) 352218 (220) 2021 11 09 (210) 536350
(151) 2022 03 22 (441) 2021 12 06
(732) hURTOWnIa TO-Ma PeRZyna sPÓłKa JaWna, Kleosin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) moovkee .
(540) 

(591) żółty, zielony, różowy, pomarańczowy, niebieski
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 24 .17 .01, 24 .17 .02
(510), (511) 9 nakrycia głowy w postaci kasków ochronnych, 12 Ro-
wery, hulajnogi (pojazdy), 28 hulajnogi (zabawki], Zabawki, Desko-
rolki, Rowery trójkołowe dla dzieci [zabawki] .

(111) 352219 (220) 2021 11 10 (210) 536355
(151) 2022 03 22 (441) 2021 12 06
(732) BORys-leWanDOWsKa IWOna My lanD, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) The ORIgInal FRIenDly hOOK
(540) 

(591) biały, granatowy, brązowy, czarny
(531) 29 .01 .14, 27 .05 .01, 26 .11 .01, 26 .11 .03, 26 .11 .05, 26 .11 .08, 
26 .11 .10, 02 .09 .18
(510), (511) 25 Bandany na  szyję, Bielizna wchłaniająca pot, Czapki 
[nakrycie głowy], Daszki [nakrycia głowy], Dzianina [odzież], Koszu-
le, Koszule z krótkim rękawem, Koszulki z krótkim rękawem, Kurtki, 
legginsy, Majtki, Maski na oczy do spania, Odzież, Podkoszulki bez 
rękawów, Podkoszulki sportowe, Potniki, Rękawiczki, Rękawiczki bez 
palców, skarpetki, szaliki, 32 napoje energetyzujące, Piwo, 33 napo-
je alkoholowe, Whisky, Wódka .

(111) 352220 (220) 2021 11 12 (210) 536391
(151) 2022 03 22 (441) 2021 12 06

(732) KaMsOFT sPÓłKa aKCyJna, Katowice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) PharMind
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci kom-
puterowej, Usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketin-
gu, Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Usługi w zakresie progra-
mów lojalnościowych, Usługi marketingowe, 42 Usługi w  zakresie 
technologii informacyjnych .

(111) 352221 (220) 2021 11 12 (210) 536413
(151) 2022 03 22 (441) 2021 12 06
(732) aCaR saMeT, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) my My still life
(540) 

(531) 02 .09 .01, 05 .05 .22, 27 .05 .01
(510), (511) 25 Odzież damska, Męska i  dziecięca, Odzież, Obuwie, 
nakrycia głowy, Bielizna, Koszule, Koszule z  krótkimi rękawami, 
Dzianina (odzież), Kamizelki, Kombinezony, Kurtki, legginsy, Podko-
szulki, Poncza, Pulowery, Rajstopy, Rękawiczki, spódnice, spódnico-
-spodenki, spodnie, sukienki, swetry, szale, szaliki, szlafroki, Wy-
prawki dziecięce (odzież), Wyroby pończosznicze .

(111) 352222 (220) 2021 11 15 (210) 536479
(151) 2022 03 22 (441) 2021 12 06
(732) KeIWO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Wiąskie Piaski (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sIeMZO sKaTehaWK
(540) 

(531) 26 .05 .04, 27 .05 .01
(510), (511) 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy .

(111) 352223 (220) 2021 11 15 (210) 536480
(151) 2022 03 22 (441) 2021 12 06
(732) KeIWO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Wiąskie Piaski (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOTRe KIaDO
(540) 

(531) 26 .05 .04, 27 .05 .01
(510), (511) 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy .
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(111) 352224 (220) 2021 11 15 (210) 536481
(151) 2022 03 22 (441) 2021 12 06
(732) KeIWO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Wiąskie Piaski (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POCIsKaCZ
(540) 

(531) 26 .13 .25, 27 .05 .01
(510), (511) 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy .

(111) 352225 (220) 2021 11 15 (210) 536491
(151) 2022 03 22 (441) 2021 12 06
(732) KUsaK PaWeł, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) amicake
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze i słodycze .

(111) 352226 (220) 2021 11 15 (210) 536503
(151) 2022 03 29 (441) 2021 12 13
(732) laB-TRaDe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) laB-TRaDe sPRZĘT BaDaWCZy I POMIaROWy
(540) 

(591) ciemnogranatowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .11, 26 .11 .01, 26 .11 .05
(510), (511) 9 Urządzenia do  badań naukowych i  laboratoryjnych, 
Urządzenia dydaktyczne i symulatory, Urządzenia mierzące, wykry-
wające, monitorujące i kontrolujące, Urządzenia pomiarowe .

(111) 352227 (220) 2021 11 15 (210) 536509
(151) 2022 03 29 (441) 2021 12 13
(732) laB-TRaDe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIRe laB BaDanIa PalnOŚCI
(540) 

(591) ciemnoszary, czerwony, pomarańczowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 01 .15 .05
(510), (511) 42 Usługi naukowe i  technologiczne, Usługi w  zakresie 
miernictwa i  eksploracji, Testowanie, stwierdzanie autentyczności 
i kontrola jakości .

(111) 352228 (220) 2021 10 29 (210) 535882
(151) 2022 03 08 (441) 2021 11 22

(732) e-ReMeDIUM sKleP InTeRneTOWy sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Dęba (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) slaVITO supplements
(540) 

(591) zielony, biały
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 03 .07 .01, 26 .01 .15, 03 .07 .19, 05 .03 .20
(510), (511) 5 suplementy diety .

(111) 352229 (220) 2021 10 29 (210) 535927
(151) 2022 03 15 (441) 2021 11 29
(732) FORTe h3 sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, szczecin (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) hossoland
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, 41 Usługi związane z organizo-
waniem i obsługą dyskotek, parki rozrywki, parki wodne, 43 hotele .

(111) 352230 (220) 2021 10 28 (210) 535932
(151) 2022 03 15 (441) 2021 11 29
(732) sTOPyRa PaWeł FIRMa hanDlOWO-UsłUgOWO-
PRODUKCyJna ROlTes, Wola Zgłobieńska (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) ROlTes
(510), (511) 6 akcesoria metalowe do okien, Bramy metalowe, Drzwi, 
bramy żaluzjowe metalowe, Drzwi zwijane, metalowe, ekrany, siat-
ki przeciw owadom metalowe, Metalowe drzwi roletowe do  celów 
bezpieczeństwa, Metalowe, okienne żaluzje zwijane, Metalowe 
rolety zewnętrzne do  kierowania światła, Metalowe żaluzje archi-
tektoniczne, Metalowe żaluzje pionowe, zewnętrzne, Metalowe ża-
luzje przeciwsłoneczne do  budynków, Metalowe żaluzje weneckie, 
zewnętrzne, Metalowe żaluzje zwijane, Metalowe żaluzjowe ze-
społy okienne, Moskitiery metalowe, Okna żaluzjowe metalowe, 
Poziome rolety weneckie, z  metalu, zewnętrzne, Rolety metalowe, 
Rolety okienne zewnętrzne metalowe, Zewnętrzne rolety wenec-
kie wykonane z metalu, Zewnętrzne rolety zaciemniające z metalu, 
Rolety zewnętrzne metalowe, Zewnętrzne rolety zwijane z metalu, 
Zewnętrzne żaluzje listwowe poziome z  metalu, Żaluzje metalowe 
do  użytku zewnętrznego, Żaluzje metalowe w  postaci ukośnych 
deszczułek, Zewnętrzne żaluzje pionowe z metalu, Żaluzje zwijane 
metalowe, 19 niemetalowe bramy garażowe do użytku domowego, 
Bramy niemetalowe, Bramy roletowe niemetalowe, Drewniane rolety 
zwijane do użytku zewnętrznego, ekrany przeciw owadom, nie z me-
talu, Moskitiery niemetalowe, niemetalowe drzwi zwijane o właści-
wościach izolacyjnych, niemetalowe osłony okienne, niemetalowe 
rolety antywłamaniowe, niemetalowe termorolety, z listewek, stoso-
wane na  zewnątrz, niemetalowe żaluzje zewnętrzne, niemetalowe 
zespoły okien żaluzjowych, Okna żaluzjowe niemetalowe, Pionowo 
unoszone drzwi rolkowe, niemetalowe, Poziome rolety weneckie, 
zewnętrzne, nie z metalu lub tkanin, Rolety do użytku zewnętrzne-
go, niemetalowe i  nietekstylne, Rolety zewnętrzne do  okien, nie-
metalowe, Rolety z tworzyw sztucznych, zewnętrzne, siatki przeciw 
owadom, nie  z  metalu, Żaluzje antywłamaniowe z  materiałów nie-
metalowych, Żaluzje z poziomych listewek nie z metalu lub tkanin, 
zewnętrzne, 20 akcesoria do drzwi wykonane z tworzyw sztucznych, 
akcesoria do przesłon listewkowych, niemetalowe, akcesoria do ro-
let niemetalowe, akcesoria do żaluzji, niemetalowe, Drewniane żalu-
zje, elementy zawieszające do zasłon, Karnisze, Metalowe wewnętrz-
ne żaluzje okienne, Osprzęt do zasłon, Osprzęt z tworzyw sztucznych 
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do rolet, Poziome żaluzje weneckie do okien, wewnętrzne, Poziome 
żaluzje weneckie na drzwi, wewnętrzne, Prowadnice do zasłon, Prze-
słony przeciwsłoneczne, listewkowe zewnętrzne, Przesłony prze-
ciwsłoneczne, niemetalowe i  nietekstylne, wewnętrzne, Przesłony 
przeciwsłoneczne, listewkowe wewnętrzne, Rolety austriackie, Ro-
lety bambusowe, Rolety do okien, Rolety do użytku wewnętrznego, 
Rolety listewkowe zaciemniające wewnętrzne, Rolety materiałowe 
wewnętrzne, Rolety okienne, Rolety termoizolacyjne, Rolety we-
wnętrzne, Rolety wewnętrzne metalowe ukierunkowujące światło, 
Rolety wewnętrzne z polichlorku winylu, Rolety wykonane z drew-
na, wewnętrzne, Rolety zaciemniające, wewnętrzne, sprzęt do firan 
i zasłon, szyny do zasłon, Wewnętrzne żaluzje okienne o poziomych 
lamelach, Wewnętrzne żaluzje z listewek do ochrony przed światłem, 
Wyposażenie do  okien, niemetalowe, Żaluzje drewniane, Żaluzje 
weneckie, Żaluzje wewnętrzne, Żaluzje z  lamelami, wewnętrzne, 
24 Osłony na  okna, Plisowane żaluzje przeciwsłoneczne, Produkty 
do zakrywania okien wykonane z materiałów tekstylnych, Tekstylia 
w postaci akcesoriów okiennych, 35 Usługi sprzedaży w zakresie: ro-
let wewnętrznych, rolet zewnętrznych, żaluzji wewnętrznych, żaluzji 
zewnętrznych, plis, karniszy, wertykali, bram, drzwi, okien, moski-
tier, mat izolacyjnych, 37 Czyszczenie elementów wystroju wnętrz, 
Czyszczenie rolet, Czyszczenie żaluzji, Instalowanie i naprawa żaluzji, 
Instalowanie i naprawianie rolet okiennych, Konserwacja i naprawa 
bram, Montaż bram, Montaż drzwi, Montaż i naprawa żaluzji okien-
nych, Montaż żaluzji i rolet, naprawa rolet okiennych .

(111) 352231 (220) 2021 11 02 (210) 535988
(151) 2022 03 08 (441) 2021 11 22
(732) nORaCO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) sUnseT ResORT
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, Wynajem nieruchomości, 
Zarządzanie portfelem nieruchomości, Usługi nabywania nieru-
chomości, Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi doradcze 
dotyczące nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczących 
nieruchomości, Pomoc w zakupie nieruchomości, Planowanie inwe-
stycji w nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
Udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośred-
nictwem Internetu, Usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, 
Usługi w  zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, 
Doradztwo dotyczące inwestowania w  nieruchomości, agencje 
pośrednictwa w  handlu nieruchomościami, Pomoc w  zakresie na-
bywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieru-
chomościach, Doradztwo w  dziedzinie zakupu nieruchomości, Za-
rządzanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, 
Usługi wynajmu mieszkań, Usługi w zakresie zakwaterowań, Dzierża-
wa lub wynajem budynków, Dzierżawa nieruchomości posiadanych 
na  własność, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące 
nieruchomości, Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży 
i  wynajmu budynków, 37 Budowa budynków na  zamówienie, Bu-
dowa budynków mieszkalnych i  komercyjnych, Budowa domów, 
Budowa nieruchomości mieszkalnych, Budowa nieruchomości jako 
usługi budownictwa, Konsultacje budowlane, Konserwacja i napra-
wa budynków, nadzór budowlany, Usługi generalnych wykonawców 
budowlanych, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownic-
twa, Konserwacja i naprawa wyposażenia budynków, Usługi budow-
lane i konstrukcyjne, Informacja budowlana, Usługi nadzoru budow-
lanego w  zakresie projektów dotyczących nieruchomości, Budowa 
dróg, 43 Tymczasowy wynajem pokoi, Organizowanie zakwatero-
wania na  pobyt czasowy, Usługi obiektów gościnnych jako zakwa-
terowanie, Usługi w  zakresie wynajmu pokojów, Usługi w  zakresie 
zakwaterowania, Wynajmowanie pokoi, Wynajmowanie zakwatero-
wania na  pobyt czasowy, Zapewnianie zakwaterowania tymczaso-
wego w domach i mieszkaniach, Biura zakwaterowania w hotelach, 
pensjonatach, Organizowanie zakwaterowania w  hotelach, Usługi 
hotelowe, Usługi pensjonatów, Rezerwacja zakwaterowania, Udo-
stępnianie informacji o  usługach tymczasowego zakwaterowania, 
Udostępnianie informacji na  temat zakwaterowania przez Internet, 
Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania 
tymczasowego, Usługi rezerwacji zakwaterowania jako time share, 
Usługi rezerwacji pokojów .

(111) 352232 (220) 2021 11 02 (210) 535995
(151) 2022 03 08 (441) 2021 11 22
(732) nORaCO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sUnseT ResORT
(540) 

(591) niebieski, ciemnożółty
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 01 .03 .10, 01 .15 .24
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, Wynajem nieruchomości, 
Zarządzanie portfelem nieruchomości, Usługi nabywania nieru-
chomości, Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi doradcze 
dotyczące nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczących 
nieruchomości, Pomoc w zakupie nieruchomości, Planowanie inwe-
stycji w nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
Udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośred-
nictwem Internetu, Usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, 
Usługi w  zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, 
Doradztwo dotyczące inwestowania w  nieruchomości, agencje 
pośrednictwa w  handlu nieruchomościami, Pomoc w  zakresie na-
bywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieru-
chomościach, Doradztwo w  dziedzinie zakupu nieruchomości, Za-
rządzanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, 
Usługi wynajmu mieszkań, Usługi w zakresie zakwaterowań, Dzierża-
wa lub wynajem budynków, Dzierżawa nieruchomości posiadanych 
na  własność, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące 
nieruchomości, Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży 
i  wynajmu budynków, 37 Budowa budynków na  zamówienie, Bu-
dowa budynków mieszkalnych i  komercyjnych, Budowa domów, 
Budowa nieruchomości mieszkalnych, Budowa nieruchomości jako 
usługi budownictwa, Konsultacje budowlane, Konserwacja i napra-
wa budynków, nadzór budowlany, Usługi generalnych wykonawców 
budowlanych, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownic-
twa, Konserwacja i naprawa wyposażenia budynków, Usługi budow-
lane i konstrukcyjne, Informacja budowlana, Usługi nadzoru budow-
lanego w  zakresie projektów dotyczących nieruchomości, Budowa 
dróg, Budowa budynków na zamówienie, Budowa budynków miesz-
kalnych i  komercyjnych, Budowa domów, Budowa nieruchomości 
mieszkalnych, Budowa nieruchomości [budownictwo], Konsultacje 
budowlane, Konserwacja i naprawa budynków, nadzór budowlany, 
Usługi generalnych wykonawców budowlanych, Usługi doradcze 
i informacyjne dotyczące budownictwa, Konserwacja i naprawa wy-
posażenia budynków, Usługi budowlane i konstrukcyjne, Informacja 
budowlana, Usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów do-
tyczących nieruchomości, Budowa dróg, 43 Tymczasowy wynajem 
pokoi, Organizowanie zakwaterowania na  pobyt czasowy, Usługi 
obiektów gościnnych jako zakwaterowanie, Usługi w  zakresie wy-
najmu pokojów, Usługi w zakresie zakwaterowania, Wynajmowanie 
pokoi, Wynajmowanie zakwaterowania na  pobyt czasowy, Zapew-
nianie zakwaterowania tymczasowego w  domach i  mieszkaniach, 
Biura zakwaterowania w  hotelach, pensjonatach, Organizowanie 
zakwaterowania w  hotelach, Usługi hotelowe, Usługi pensjonatów, 
Rezerwacja zakwaterowania, Udostępnianie informacji o  usługach 
tymczasowego zakwaterowania, Udostępnianie informacji na temat 
zakwaterowania przez Internet, Usługi informacji, doradztwa i rezer-
wacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, Usługi rezerwacji 
zakwaterowania jako time share, Usługi rezerwacji pokojów .

(111) 352233 (220) 2021 10 13 (210) 535170
(151) 2022 02 23 (441) 2021 11 08
(732) BIaRDZKa-JasTRZĘBsKa IWOna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) I Imageendo
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(540) 

(591) ciemnoniebieski, złoty
(531) 26 .01 .01, 26 .01 .04, 26 .01 .16, 26 .01 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .11 .13
(510), (511) 44 Usługi kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne, analiza 
kosmetyczna, Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, Usługi w zakre-
sie porad kosmetycznych .

(111) 352234 (220) 2021 10 14 (210) 535226
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 08
(732) Weg s .a ., Jaraguá do sul (BR)
(540) (znak słowny)
(540) Weg
(510), (511) 35 Usługi przedstawicielstwa handlowego, agencji 
importowo-eksportowych, usługi sklepów detalicznych i  usługi 
marketingowe w  dziedzinie aparatury i  przyrządów elektrycznych, 
mianowicie falowników, elektronicznych sterowników do  urządzeń 
typu soft start, jednostek sterujących silnikami, wyłączników elek-
trycznych, szaf średniego napięcia, serwokonwertorów, konwerto-
rów, transformatorów mocy, Usługi przedstawicielstwa handlowe-
go, agencji importowo-eksportowych, usługi sklepów detalicznych 
i  usługi marketingowe w  dziedzinie sterowników programowal-
nych, mianowicie elektronicznych tablic kontrolnych, regulatorów 
prędkości, regulatorów proporcjonalno-całkująco-różniczkujących 
(PID), Usługi przedstawicielstwa handlowego, agencji importowo-
-eksportowych, usługi sklepów detalicznych i usługi marketingowe 
w dziedzinie podzespołów do transportu samochodowego, miano-
wicie urządzeń manewrowych i sterujących, bezpieczników, styczni-
ków, przekaźników, przekaźników przeciążeniowych, przekaźników 
ochrony silnika, przekaźników elektronicznych, mierników, elektro-
nicznych paneli sterujących, transformatorów dielektrycznych, elek-
tronicznych kluczy sygnalizacyjnych, elektronicznych sterowników 
rozruszników, Usługi przedstawicielstwa handlowego, agencji im-
portowo-eksportowych, usługi sklepów detalicznych i  usługi mar-
ketingowe w  dziedzinie łączenia terminali, mianowicie sprzęgaczy 
elektronicznych i klawiatury, przełączników i pokręteł do wyżej wy-
mienionych towarów, Usługi przedstawicielstwa handlowego, agen-
cji importowo-eksportowych, usługi sklepów detalicznych i  usługi 
marketingowe w dziedzinie elektrycznych urządzeń typu soft start, 
napędów o zmiennej częstotliwości, Usługi przedstawicielstwa han-
dlowego, agencji importowo-eksportowych, usługi sklepów deta-
licznych i  usługi marketingowe w  dziedzinie rozruszników do  silni-
ków elektrycznych, Usługi przedstawicielstwa handlowego, agencji 
importowo-eksportowych, usługi sklepów detalicznych i usługi mar-
ketingowe w dziedzinie urządzeń typu soft start do silników, Usługi 
przedstawicielstwa handlowego, agencji importowo-eksportowych, 
usługi sklepów detalicznych i usługi marketingowe w dziedzinie czę-
ści konstrukcyjnych i zamiennych do wyżej wymienionych towarów 
w tej klasie, Usługi przedstawicielstwa handlowego, agencji importo-
wo-eksportowych, usługi sklepów detalicznych i usługi marketingo-
we w dziedzinie silników elektrycznych do maszyn przemysłowych 
oraz części konstrukcyjnych i  zamiennych do  nich, silników z  ma-
gnesami trwałymi i silników elektrycznych, innych niż do pojazdów 
lądowych, silników elektrycznych nie do pojazdów lądowych, silni-
ków pomp do  zastosowań komercyjnych, przemysłowych i  miesz-
kaniowych oraz części konstrukcyjnych i zamienne do nich, silników 
prądu stałego i  silników synchronicznych oraz części konstrukcyj-
nych i  zamiennych do  nich, silników mocy ułamkowej, mianowicie 
silników o  mocy ułamkowej do  pomp, systemów wentylacyjnych, 
wyciskania soku i nie do pojazdów lądowych, silników elektrycznych 
przeciwwybuchowych nie  do  pojazdów lądowych, silników elek-
trycznych o  wysokiej wydajności nie  do  pojazdów lądowych, silni-
ków elektrycznych o wysokiej sprawności i ogólnego przeznaczenia 

nie do pojazdów lądowych, silników elektrycznych niskiego napięcia 
nie do pojazdów lądowych, silników elektrycznych średniego napię-
cia nie do pojazdów lądowych, silników elektrycznych wysokiego na-
pięcia nie do pojazdów lądowych, silników z pierścieniem ślizgowym 
nie do pojazdów lądowych, silników indukcyjnych nie do pojazdów 
lądowych, części maszyn będących łożyskami, maszyn osiowych, 
stojanów będących częściami maszyn, cewek do  maszyn, miano-
wicie uzwojenia do  maszyn, głowic będących częściami silników, 
pierścieni smarowniczych jako części maszyn i  silnika, mianowicie 
maszyn i  pierścieni do  smarowania, silników elektrycznych prądu 
przemiennego z integralną ramą do maszyn, generatorów elektrycz-
nych, turbogeneratorów i hydrogeneratorów, napędów o zmiennej 
częstotliwości, mianowicie napędów o zmiennej prędkości, falowni-
ków do sterowania prędkością i momentem silników elektrycznych, 
39 Usługi transportowe, Magazynowanie towarów, Usługi pakowa-
nia, logistyka transportu, Przesyłanie i dystrybucja energii .

(111) 352235 (220) 2021 10 15 (210) 535283
(151) 2022 02 23 (441) 2021 11 08
(732) KURZeJa OsKaR sTReFa KaWy, nowy Dwór (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sTReFa KaWy
(540) 

(531) 26 .05 .16, 26 .13 .25, 27 .05 .09
(510), (511) 30 Kawa, Kawa aromatyzowana, Kawa, herbata, kakao 
i namiastki tych towarów, Kawa bezkofeinowa, Kawa mielona, Kawa 
nienaturalna, Kawa niepalona, Kawa [palona, w proszku, granulowa-
na lub w  napojach], Kawa rozpuszczalna, Kawa w  formie mielonej, 
Kawa w formie parzonej, Kawa w postaci całych ziaren, Kawałeczki 
czekolady do deserów, Kawałki ciast, Mrożona kawa, Torebki z kawą, 
Czekoladowa kawa, Filtry w postaci toreb papierowych wypełnione 
kawą, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, Kapsułki z kawą, 35 Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z kawą .

(111) 352236 (220) 2021 10 15 (210) 535284
(151) 2022 02 23 (441) 2021 11 08
(732) KURZeJa OsKaR sTReFa KaWy, nowy Dwór (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sTReFa KaWy
(540) 

(531) 26 .05 .02, 26 .05 .16, 26 .13 .25, 27 .05 .09
(510), (511) 30 Czekoladowa kawa, Filtry w  postaci toreb papie-
rowych wypełnione kawą, gotowa kawa i  napoje na  bazie kawy, 
Kapsułki z kawą, Kawa, Kawa aromatyzowana, Kawa bezkofeinowa, 
Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Kawa mielona, Kawa 
nienaturalna, Kawa niepalona, Kawa rozpuszczalna, Kawa w formie 
mielonej, Kawa [palona, w  proszku, granulowana lub w  napojach], 
Kawa w formie parzonej, Kawa w postaci całych ziaren, Kawałeczki 
czekolady do deserów, Mrożona kawa, Torebki z kawą, Kawałki ciast, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z kawą .
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(111) 352237 (220) 2021 10 26 (210) 535685
(151) 2022 03 15 (441) 2021 11 29
(732) POlITeChnIKa lUBelsKa, lublin (Pl)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) niebieski, czerwony, szary, biały
(531) 01 .17 .11, 26 .03 .23, 29 .01 .14
(510), (511) 16 Biuletyny [materiały drukowane], Drukowane materia-
ły dydaktyczne, Drukowane materiały edukacyjne, Drukowane mate-
riały ilustracyjne, Drukowane materiały piśmienne, Drukowane ma-
teriały szkoleniowe, Materiały drukowane, Podręczniki, Czasopisma 
[periodyki], Periodyki [czasopisma], Broszury, Broszury drukowane, 
Książki, Publikacje drukowane, Publikacje periodyczne drukowane, 
Pióra i długopisy, Pióra i długopisy [artykuły biurowe], Pióra kulkowe, 
Pióra ze  stali, Ołówki, Ołówki automatyczne, Papierowe podkładki 
pod szklanki, Podkładki pod szklanki z  tektury, 21 Kubki, Izolacyj-
ne osłony-uchwyty na kubki z napojami, Filiżanki i kubki, Kubki ce-
ramiczne, Kubki do  kawy, Kubki do  napojów, Kubki gliniane, Kubki 
papierowe, Kubki plastikowe, Kubki podróżne, Kubki porcelanowe, 
Kubki szklane, Kubki termiczne, Kubki wykonane z  ceramiki, Kubki 
wykonane z cienkiej porcelany kostnej, Kubki wykonane z porcelany, 
Kubki wykonane z tworzyw sztucznych, Kubki z papieru lub z two-
rzyw sztucznych, Kubki z podwójną ścianką, Kubki z porcelany, Kubki 
z uchem, nie z metali szlachetnych, Papierowe kubki, Podkładki pod 
szklanki, nie z papieru i nie z tkanin, Podkładki pod szklanki, nie z pa-
pieru i  nie  z  materiałów tekstylnych, Podkładki porcelanowe pod 
szklanki, Podkładki skórzane pod szklanki, 41 edukacja, Informacja 
o edukacji, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowa-
nie i  prowadzenie konferencji, kongresów i  sympozjów, Organizo-
wanie i prowadzenie konferencji i kongresów, Organizowanie i pro-
wadzenie seminariów, Organizowanie i  prowadzenie sympozjów, 
Organizacja konkursów edukacyjnych, Publikowanie książek, Publi-
kacja elektroniczna on-line periodyków i książek, Publikowanie tek-
stów, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Publikowanie tekstów, 
innych niż teksty reklamowe, Organizowanie i prowadzenie warszta-
tów [szkolenie] .

(111) 352238 (220) 2021 10 26 (210) 535684
(151) 2022 03 15 (441) 2021 11 29
(732) POlITeChnIKa lUBelsKa, lublin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POlsKa UnIa MeTROlOgICZna
(540) 

(591) niebieski, czerwony, szary, biały, czarny
(531) 01 .17 .11, 26 .03 .23, 27 .05 .01, 27 .05 .10, 29 .01 .15
(510), (511) 16 Biuletyny [materiały drukowane], Drukowane mate-
riały dydaktyczne, Drukowane materiały edukacyjne, Drukowane 
materiały ilustracyjne, Drukowane materiały piśmienne, Druko-
wane materiały szkoleniowe, Materiały drukowane, Podręczniki, 
Czasopisma [periodyki], Periodyki [czasopisma], Broszury, Broszury 
drukowane, Książki, Publikacje drukowane, Publikacje periodyczne 
drukowane, Pióra i długopisy, Pióra i długopisy [artykuły biurowe], 
Pióra kulkowe, Pióra ze stali, Ołówki, Ołówki automatyczne, Papie-

rowe podkładki pod szklanki, Podkładki pod szklanki z  tektury, 21 
Kubki, Izolacyjne osłony-uchwyty na  kubki z  napojami, Filiżanki 
i kubki, Kubki ceramiczne, Kubki do kawy, Kubki do napojów, Kubki 
gliniane, Kubki papierowe, Kubki plastikowe, Kubki podróżne, Kub-
ki porcelanowe, Kubki szklane, Kubki termiczne, Kubki wykonane 
z ceramiki, Kubki wykonane z cienkiej porcelany kostnej, Kubki wy-
konane z porcelany, Kubki wykonane z tworzyw sztucznych, Kubki 
z papieru lub z tworzyw sztucznych, Kubki z podwójną ścianką, Kub-
ki z porcelany, Kubki z uchem, nie z metali szlachetnych, Papierowe 
kubki, Podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z tkanin, Podkład-
ki pod szklanki, nie  z  papieru i  nie  z  materiałów tekstylnych, Pod-
kładki porcelanowe pod szklanki, Podkładki skórzane pod szklanki, 
41 edukacja, Informacja o  edukacji, Organizowanie i  prowadzenie 
konferencji, Organizowanie i  prowadzenie konferencji, kongresów 
i  sympozjów, Organizowanie i  prowadzenie konferencji i  kongre-
sów, Organizowanie i  prowadzenie seminariów, Organizowanie 
i  prowadzenie sympozjów, Organizacja konkursów edukacyjnych, 
Publikowanie książek, Publikacja elektroniczna on-line periodyków 
i  książek, Publikowanie tekstów, Publikowanie tekstów edukacyj-
nych, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Organi-
zowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie] .

(111) 352239 (220) 2021 10 25 (210) 535659
(151) 2022 03 15 (441) 2021 11 29
(732) KOleJ gOnDOlOWa JaWORZyna KRynICKa  
sPÓłKa aKCyJna, Krynica Zdrój (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOleJ gOnDOlOWa JaWORZyna KRynICKa
(540) 

(591) niebieski, biały
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .09, 26 .03 .04, 26 .03 .11, 26 .03 .16, 
26 .04 .03, 26 .04 .05, 26 .04 .16, 06 .01 .02, 06 .01 .04, 18 .01 .14, 18 .01 .23
(510), (511) 39 Usługi przewozowe kolejami linowymi .

(111) 352240 (220) 2021 10 22 (210) 535580
(151) 2022 03 22 (441) 2021 12 06
(732) We CReaTe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RUBy vocal booth
(540) 

(591) czerwony, czarny
(531) 26 .05 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 15 Przenośna kabina akustyczna .

(111) 352241 (220) 2021 10 21 (210) 535495
(151) 2022 03 16 (441) 2021 11 22
(732) sTaneK I synOWIe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Środa Wielkopolska (Pl)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Funmilia
(540) 

(591) biały, beżowy, niebieski
(531) 02 .05 .01, 02 .05 .06, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 41 Usługi dziecięcych placów zabaw, Usługi placów za-
baw, Usługi rozrywkowe dla dzieci .

(111) 352242 (220) 2021 10 20 (210) 535442
(151) 2022 03 09 (441) 2021 11 22
(732) MaRKIZeTa WITOlD, henRyK sOlaRsCy sPÓłKa JaWna, 
skopanie (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M markizeta home
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 16 Obrazy i  zdjęcia, Oprawki i  ramki na  zdjęcia lub ob-
razy, afisze, plakaty, Podstawki pod szklanki, Plakaty, serwetki pa-
pierowe, Papierowe ręczniki, Bielizna stołowa papierowa, Podkład-
ki papierowe, Kalendarze, artykuły biurowe, girlandy papierowe, 
Kartki, Kokardy papierowe, Pudełka z  papieru lub kartonu, stojaki 
do  fotografii, Torby papierowe, artykuły piśmienne, notesy, notat-
niki, Reprodukcje graficzne, Rysunki, 20 Zasłony bambusowe, haki 
do zasłon, Karnisze i szyny do zasłon, Zasłony dekoracyjne z korali-
ków, Kółka do zasłon, Krążki z tworzyw sztucznych do zasłon, story 
wewnętrzne okienne, Poduszki, Rolki do  zasłon, szyny do  zasłon, 
Uchwyty do zasłon, nie z materiałów tekstylnych, Wieszaki na zasło-
ny, Zasłony z plecionek drewnianych, Rolety okienne, w tym rolety 
wykonane z drewna, bambusu, papieru, Rolety materiałowe, Rolety 
termoizolacyjne, Rolety zaciemniające, Zaciski niemetalowe do mo-
cowania rolet, Osprzęt i  akcesoria z  tworzyw sztucznych do  rolet, 
Meble, Ramki na obrazy i fotografie, lustra, Uchwyty przyssawkowe, 
Uchwyty do wanny, niemetalowe, Wieszaki do ubrań, Figurki z drew-
na, ratanu, z  kości, Figurki z  tworzyw sztucznych, Figurki z  wosku 
i gipsu, Kosze niemetalowe, Kosze wiklinowe, 21 artykuły gospodar-
stwa domowego i przybory kuchenne, Cedzaki do użytku domowe-
go, Uchwyty na kosmetyki, Uchwyty na papier toaletowy, Uchwyty 
do  szczotek toaletowych, Wieszaki na  ręczniki, Figurki z  porcelany, 
ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, Kubki i uchwyty na kubki, szklanki, 
Podkładki porcelanowe pod szklanki, Kosze na chleb, Kosze na pra-
nie, Kosze na rośliny, Kosze na śmieci, Pojemniki do kostek lodu, Pół-
miski, tace obrotowe, Tace na  posiłki, Tace do  użytku domowego, 
Młynki nieelektryczne, Dozowniki serwetek, Dozowniki do kosmety-
ków, Dozowniki do  detergentów, Dozowniki do  przypraw, Dozow-
niki do  mydła, Miksery domowe nieelektryczne, szczotki do  celów 
domowych, Rękawice kuchenne, skrobaczki do użytku domowego, 
Termoizolowane naczynia z  ceramiki i  szkła, gąbki do  naczyń, Wy-
roby szklane dla gospodarstwa domowego, Termosy, atomizery 
do  użytku domowego, Pojemniki do  użytku domowego i  kuchen-
nego, Miksery i  urządzenia mieszające nieelektryczne, Wyciskacze 
do  owoców, suszarki do  odzieży, 24 Bielizna domowa, Bielizna ką-
pielowa, z wyjątkiem odzieży, Bielizna pościelowa, Bielizna stołowa 
tekstylna, Bielizna stołowa niepapierowa, Bieżniki stołowe, Chus-
teczki do nosa tekstylne, Firanki, Tkaniny gipiurowe, Kapy i narzuty 
na łóżka, Kotary na drzwi, Koce, Pokrycia na materace, Materiały tek-
stylne nietkane, Pokrowce ochronne na  meble, Moskitiery, Obrusy, 
Pokrycia mebli z  tkanin i  tworzyw sztucznych, Podszewki, Pokrow-

ce i poszewki na poduszki, Poszewki, Pościel, Prześcieradła, Kołdry, 
Kołderki z puchu, Ręczniki tekstylne, Rękawice toaletowe, serwetki 
tekstylne, Śpiwory jako poszwy zastępujące prześcieradła, Uchwyty 
do zasłon z materiałów tekstylnych, Zasłony tekstylne, Zasłony z su-
rowców włókiennych lub tworzyw sztucznych, Tkaniny bawełniane, 
elastyczne, obiciowe i wełniane, Ścierki do naczyń, 35 sprzedaż deta-
liczna i hurtowa, także online zasłon, firanek, markiz i rolet, w tym ak-
cesoriów dekoracyjnych i montażowych do tych towarów, sprzedaż 
detaliczna i hurtowa, także online ozdób dekoracyjnych, pościeli, na-
rzut, obrusów, bielizny domowej, kąpielowej, stołowej, pościelowej 
i akcesoriów do tych towarów, sprzedaż detaliczna i hurtowa, także 
online w zakresie artykułów gospodarstwa domowego i artykułów 
pasmanteryjnych, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne .

(111) 352243 (220) 2021 10 29 (210) 535854
(151) 2022 03 18 (441) 2021 11 29
(732) FlOReK MaRCIn, Racibórz (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Cactus-Ink
(510), (511) 44 Usługi w zakresie tatuażu, Usługi w zakresie kolczyko-
wania ciała (piercing), laserowe usuwanie tatuaży .

(111) 352244 (220) 2021 10 18 (210) 535322
(151) 2022 03 22 (441) 2021 11 29
(732) TOWaRZysTWO aKCyJne TelIMena sPÓłKa aKCyJna, 
łódź (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Telimena
(540) 

(591) szary
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .06
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i  nakryć głowy, gabardy-
na [odzież], galowa odzież wieczorowa, garnitury trzyczęściowe 
[odzież], Kombinezony [odzież], Kurtki jako odzież sportowa, Kurtki 
[odzież], nieprzemakalna odzież wierzchnia, Odzież, Odzież damska, 
Odzież męska, Odzież przeciwdeszczowa, Odzież wełniana, Odzież 
wierzchnia dla kobiet, Odzież wierzchnia dla mężczyzn, Odzież 
wierzchnia na złe warunki pogodowe, 35 Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi 
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, 40 Przeróbki 
odzieży [produkcja na zamówienie] .

(111) 352245 (220) 2021 10 19 (210) 535400
(151) 2022 03 31 (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 .14
(510), (511) 7 Dystrybutory automatyczne, Dystrybutory wodoru dla sta-
cji benzynowych, Dystrybutory paliw dla stacji benzynowych, 9 Ogniwa 
paliwowe, Ogniwa wodorowe, elektrody ogniw paliwowych, elektroli-
zery, elektrolizery do produkcji wodoru, Urządzenie elektryczne do wy-
twarzania wodoru, Urządzenie elektroniczne do  wytwarzania wodoru, 
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aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elek-
trycznej, 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 apa-
ratury do  gromadzenia i  przechowywania energii elektrycznej, Części 
do urządzeń do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, Ba-
terie, akumulatory do pojazdów, ładowarki dla akumulatorów, Urządze-
nia do ładowania akumulatorów, Zasilacze przenośne (akumulatory), 12 
lądowe pojazdy i środki transportu, Pojazdy do poruszania się po wodzie, 
Pojazdy do poruszania się w powietrzu i przestrzeni kosmicznej, samo-
chody, autobusy, Busy, Pojazdy lądowe z napędem wodorowym, Pojazdy 
wodorowe, samochody z  napędem wodorowym, Trolejbusy wodoro-
we, autobusy wodorowe, Busy wodorowe, Pojazdy lądowe z napędem 
elektrycznym, Pojazdy elektryczne, samochody elektryczne, Trolejbusy 
elektryczne, autobusy elektryczne, Busy elektryczne, Pojazdy hybrydo-
we, Rowery, Rowery elektryczne, Motocykle, Motorowery, Monocykle 
elektryczne, skutery [pojazdy], skutery sterowane elektrycznie, samo-
balansujące skutery elektryczne, Części i akcesoria do pojazdów, 28 Po-
jazdy 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 motory-
zacyjnych, sprzedaż hurtowa paliw, olejów, płynów do pojazdów, części 
do pojazdów, akcesoriów motoryzacyjnych, Usługi programów lojalno-
ściowych, motywacyjnych i promocyjnych, Usługi dotyczące zarządzania 
zakupami i zapłatą za paliwa do pojazdów, Zarządzanie stacjami paliw, 
Doradztwo handlowe w zakresie wykorzystania energii i paliw oraz pro-
duktów pochodnych, Usługi sprzedaży detalicznej energii, Usługi sprze-
daży detalicznej energii elektrycznej, Usługi sprzedaży hurtowej energii, 
Usługi sprzedaży hurtowej energii elektrycznej, Pośrednictwo w zakresie 
sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, Pozyskiwanie kon-
traktów 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 informacyj-
ne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
37 Usługi tankowania paliwa do  pojazdów, Usługi tankowania paliwa 
wodorowego do pojazdów, Tankowanie pojazdów sprężonym wodorem, 
Doładowywanie akumulatorów, Doładowywanie baterii i akumulatorów, 
ładowanie akumulatorów do pojazdów, Wymiana akumulatorów, Wyna-
jem ładowarek akumulatorów, Konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, 
stacje obsługi pojazdów i usługi stacji paliw do pojazdów, Usługi stacji ob-
sługi samochodów (tankowanie i obsługa), Usługi w zakresie prowadzenia 
stacji paliw, Usługi myjni pojazdów, Usługi instalacyjne dotyczące pojaz-
dów, Usługi naprawcze dotyczące pojazdów, Usługi konserwacyjne doty-
czące pojazdów, serwisowanie pojazdów, Mycie pojazdów, Czyszczenie 
pojazdów, Instalacja urządzeń do wytwarzania energii, serwis urządzeń 
i instalacji do wytwarzania energii, naprawa i konserwacja urządzeń i in-
stalacji do wytwarzania energii, Instalacja urządzeń do oszczędzania ener-
gii, serwis urządzeń i instalacji do oszczędzania energii, naprawa i konser-
wacja 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, Wypożyczanie 
środków transportu, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie 
transportu, Dostawa paliwa, Dostawa paliwa wodorowego, Dostarczanie 
paliwa, Dostarczanie paliwa wodorowego, Organizowanie transportu 
paliw, Organizowanie transportu paliw wodorowych, Usługi dystrybucji 
paliw, Usługi dystrybucji paliw wodorowych, Organizowanie dystrybucji 
paliwa, Organizowanie dystrybucji paliwa wodorowego, Usługi związane 
z magazynowaniem paliw, Magazynowanie paliw, Magazynowanie paliw 
wodorowych, Magazynowanie paliw gazowych, Organizowanie magazy-
nowania paliw, Organizowanie magazynowania paliw wodorowych, Ma-
gazynowanie paliw stałych, paliw płynnych i gazowych oraz produktów 
chemicznych, Przechowywanie energii i paliw, Wypożyczanie pojazdów, 
Usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elek-
trycznej i cieplnej, Zaopatrywanie w energię, w szczególności elektryczną 
i cieplną, Dystrybucja energii, Dystrybucja energii elektrycznej, Transmisja 
energii, Transmisja energii elektrycznej, Dostawa energii, Dostawa energii 
elektrycznej, Magazynowanie energii, Magazynowanie energii elektrycz-
nej, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio 

wymienionych usług, 40 Przetwarzanie paliw, Wytwarzanie energii, Wy-
twarzanie energii elektrycznej, Wynajem sprzętu do wytwarzania energii, 
Wynajem sprzętu do wytwarzania energii elektrycznej, Usługi informacyj-
ne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług .

(111) 352246 (220) 2021 10 12 (210) 535129
(151) 2022 03 18 (441) 2021 11 22
(732) aVenIR MeDICal POlanD sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, siechnice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Daily PReMIUM
(540) 

(591) żółty
(531) 26 .02 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .02
(510), (511) 5 Płyn do soczewek kontaktowych, Roztwory dezynfeku-
jące do  soczewek kontaktowych, Krople do  oczu, Środki odkażające 
do  użytku osobistego, antybakteryjny żel do  mycia rąk, Preparaty 
wspomagające leczenie i  poprawiające kondycję wzroku, Roztwory 
do dezynfekcji soczewek kontaktowych, Roztwory do płukania socze-
wek kontaktowych, Roztwory do sterylizacji soczewek kontaktowych, 
Roztwory nawilżające do soczewek kontaktowych, Roztwory neutrali-
zujące do soczewek kontaktowych, Środki odkażające, antybakteryjne 
płyny do rąk, antybakteryjne środki do mycia rąk, Krople do nawilża-
nia oczu, 9 soczewki kontaktowe, soczewki korekcyjne [optyka], etui 
na  akcesoria optyczne, Pojemniczki do  soczewek kontaktowych, Po-
jemniki do soczewek kontaktowych, szkła kontaktowe, szkła kontak-
towe (pojemniczki na-), Przenośne pojemniczki na szkła kontaktowe .

(111) 352247 (220) 2021 10 11 (210) 535081
(151) 2022 03 23 (441) 2021 11 15
(732) BROWaR PInTa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wieprz (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) haZy MORnIng
(510), (511) 32 Piwo i produkty piwowarskie, napoje na bazie piwa, 
ekstrakty chmielu do produkcji piwa, Piwa smakowe, Korzenne piwa, 
napoje bezalkoholowe o smaku piwa, Piwo słodowe, Kwas chlebowy 
[napoje bezalkoholowe], Drinki na bazie piwa, Piwa o małej zawarto-
ści alkoholu, Piwo bezalkoholowe, Piwo rzemieślnicze .

(111) 352248 (220) 2021 10 11 (210) 535079
(151) 2022 03 23 (441) 2021 11 15
(732) KRaIna PIWa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Żywiec (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRaIna PIWa
(540) 

(591) czerwony, żółty, ciemnobrązowy
(531) 01 .05 .01, 01 .05 .02, 26 .11 .01, 26 .11 .25, 26 .04 .01, 26 .04 .16, 
27 .05 .01, 29 .01 .13
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(510), (511) 35 Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej, detalicznej i in-
ternetowej następujących towarów: piwo i  produkty piwowarskie, 
napoje na  bazie piwa, ekstrakty chmielu do  produkcji piwa, piwo 
smakowe, piwo korzenne, napoje bezalkoholowe o  smaku piwa, 
piwo słodowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], drinki na ba-
zie piwa, piwo o  małej zawartości alkoholu, piwo bezalkoholowe, 
piwo rzemieślnicze .

(111) 352249 (220) 2021 10 11 (210) 535076
(151) 2022 03 23 (441) 2021 11 15
(732) POlsKI InsTyTUT ROZWOJU KUlTURy FIZyCZneJ I sPORTU, 
Jasło (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POlsKI InsTyTUT ROZWOJU KUlTURy FIZyCZneJ I sPORTU
(540) 

(591) czerwony
(531) 03 .07 .02, 02 .01 .08, 18 .04 .11, 02 .09 .01, 14 .05 .23, 26 .01 .01, 
26 .01 .14, 26 .01 .16, 01 .17 .11, 24 .17 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .01
(510), (511) 41 Kształcenie kadr w zakresie kultury fizycznej, Organi-
zacja i prowadzenie kursów i szkoleń dla służb ratowniczych, szkoleń 
zawodowych w zakresie trenera, instruktora sportu i rekreacji rucho-
wej, Organizowanie i przeprowadzanie obozów sportowych, imprez 
rekreacyjnych, sportowych, edukacyjnych, akcji profilaktyczno-edu-
kacyjnych, Organizowanie i  prowadzenie konferencji i  kongresów, 
Tworzenie materiałów edukacyjnych i informacyjnych, Usługi obrazo-
wania fotograficznego i wideo za pośrednictwem drona, nauczanie, 
edukacja, rozrywka i sport, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sporto-
we, Usługi edukacyjne i  instruktażowe, Organizowanie konferencji, 
wystaw i konkursów, Doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji .

(111) 352250 (220) 2021 10 19 (210) 535361
(151) 2022 03 23 (441) 2021 11 22
(732) POlFaRMeX sPÓłKa aKCyJna, Kutno (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cerutin PlUs D3 selen CynK WITaMIna C WITaMIna D
(540) 

(591) biały, żółty, pomarańczowy, szary, zielony, jasnozielony, 
ciemnozielony
(531) 24 .15 .01, 24 .15 .11, 26 .13 .01, 26 .01 .16, 19 .13 .21, 27 .05 .01, 27 .07 .01, 
29 .01 .15
(510), (511) 5 leki dla ludzi, Mieszane preparaty witaminowe, Preparaty 
witaminowe i mineralne, Preparaty witaminowe w postaci suplemen-
tów diety, napoje wzbogacone witaminami do  celów medycznych, 
Musujące tabletki witaminowe, napoje witaminizowane, Preparaty wi-
taminowe, Preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy 
i mikroelementy, Preparaty zawierające witaminę D, Preparaty zawie-
rające witaminę C, suplementy diety składające się z witamin, Tabletki 
witaminowe, Żelki witaminowe, Witaminy prenatalne, Preparaty do le-
czenia przeziębień, eliksiry do  zapobiegania przeziębieniom, eliksiry 
do łagodzenia przeziębień, suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
Dietetyczna żywność do  celów medycznych, Multiwitaminy, Mineral-
ne suplementy diety, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Krople 
witaminowe, Dietetyczne wyroby cukiernicze przystosowane do  ce-
lów medycznych, Pastylki na  kaszel do  użytku medycznego, Plastry 
do użytku medycznego, Pożywki do użytku medycznego .

(111) 352251 (220) 2021 11 03 (210) 535992
(151) 2022 03 22 (441) 2021 12 06
(732) gałKa aRKaDIUsZ, Czajków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) foundr
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 26 .04 .04, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Organizowanie aukcji internetowych, Usługi w zakre-
sie informacji handlowych za pośrednictwem Internetu, Zapewnia-
nie platformy internetowej dla nabywców i  sprzedawców towarów 
i  usług, Udostępnianie katalogów witryn internetowych osób trze-
cich w celu upraszczania transakcji biznesowych, Usługi handlu de-
talicznego .

(111) 352252 (220) 2021 10 29 (210) 535871
(151) 2022 03 21 (441) 2021 11 29
(732) DĄBROWsKa MałgORZaTa, skórkowice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DĄBROWsCy CenTRUM ZaOPaTRZenIa KOŚCIOła
(540) 

(591) jasnobrązowy, złoty
(531) 07 .01 .03, 26 .11 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 30 hostie, Komunikanty, Opłatki, 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 liturgicznych, szat ołtarzowych, naczyń 
liturgicznych, akcesoriów liturgicznych, figur sakralnych .

(111) 352253 (220) 2021 10 29 (210) 535824
(151) 2022 03 24 (441) 2021 11 29
(732) lasOCKa ZOFIa, Kobyłka (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMagO
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 9 Komputery typu all in  one do  stosowania na  stano-
wiskach kasowych, w  szczególności w  sklepach i  restauracjach, 
Komputery typu all in one do stosowania jako terminale kuchenne, 
Komputery typu all in one do stosowania jako sprawdzarki cen w su-
permarketach, Komputery typu all in one do rejestracji czasu pracy, 
Komputery typu all in one do kontroli dostępu, Komputery typu all 
in  one jako urządzenia zintegrowane z  czytnikiem kodów kresko-
wych, Komputery typu all in  one do  stosowania jako kioski infor-
macyjne, Komputery typu all in one do obsługi maszyn i urządzeń, 
Komputery typu all in  one do  stosowania jako systemy informacji 
i rozrywki dla pacjentów, Komputery typu all in one do stosowania 
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jako systemy kolejkowe, Komputery typu all in  one do  udzielania 
informacji o dostępności sal konferencyjnych i ich statusie, Kompu-
tery typu all in one stosowane jako systemy do wyświetlania reklam 
i  informacji produktowych, Komputery typu all in one do stosowa-
nia jako przemysłowe terminale komputerowe, Komputery typu all 
in  one do  stosowania jako panele PC w  zakładach produkcyjnych, 
Komputery typu all in  one do  stosowania jako terminale do  stero-
wania domem, Komputery typu all in one do stosowania jako kasy 
samoobsługowe w  supermarketach, Wszystkie wyżej wymienione 
towary są komputerami stacjonarnymi (nie-mobilnymi), Peryferyjne 
urządzenia komputerowe, Uchwyty do mocowania monitorów, ter-
minali płatniczych, drukarek, terminali kasowych .

(111) 352254 (220) 2021 10 28 (210) 535812
(151) 2022 03 22 (441) 2021 12 06
(732) aUROVITas PhaRMa POlsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) aryfrenix
(510), (511) 5 leki dla ludzi, Preparaty farmaceutyczne, suplementy 
diety .

(111) 352255 (220) 2021 10 28 (210) 535807
(151) 2022 03 23 (441) 2021 11 29
(732) CeneO .Pl sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CeneO .pl
(540) 

(591) pomarańczowy, biały
(531) 24 .17 .01, 24 .17 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe pozwalające odnaleźć 
sprzedawców konkretnych towarów i porównywać ich oferty, a także 
dokonywać zakupu tych towarów, aplikacje mobilne pozwalające od-
naleźć sprzedawców konkretnych towarów i porównywać ich oferty, 
a także dokonywać zakupu tych towarów, aplikacje mobilne do za-
rządzania kontem sprzedawcy działającego w ramach platformy ryn-
ku online, Oprogramowanie komputerowe służące do porównywania 
cen towarów, aplikacje mobilne służące do porównywania cen towa-
rów, Oprogramowanie komputerowe, Mobilne aplikacje, Czasopisma 
elektroniczne, 35 Usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej, w  tym 
za  pośrednictwem sieci komputerowych i  Internetu, następujących 
towarów: produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, nauki, 
fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syn-
tetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, 
mieszanki gaśnicze i przeciwpożarowe, preparaty do hartowania i lu-
towania, substancje do garbowania skór zwierzęcych, kleje (spoiwa) 
przeznaczone dla przemysłu, kity i inne pasty do wypełniania, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci kom-
puterowych i  Internetu, następujących towarów: kompost, nawozy, 
preparaty biologiczne do użytku w przemyśle i nauce, farby, pokosty, 
lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, kolo-
ranty, barwniki, tusze do drukowania, znakowania i rytowania, żywice 
naturalne w stanie surowym, metale w postaci folii i proszku do użyt-
ku w malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu i sztuce, Usługi w zakre-
sie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputero-
wych i  Internetu, następujących towarów: kosmetyki nielecznicze 
i preparaty toaletowe, nielecznicze środki do czyszczenia zębów, pro-
dukty perfumeryjne, olejki eteryczne, środki wybielające i  inne sub-
stancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szo-
rowania i  ścierania, Usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej, w  tym 
za  pośrednictwem sieci komputerowych i  Internetu, następujących 
towarów: preparaty do pielęgnacji zwierząt, wosk krawiecki i szewski, 
środki ścierne i polerskie, sztuczne rzęsy, oleje i smary przemysłowe, 
wosk, smary, mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i  wiążące, 
paliwa (również benzyna) i  materiały oświetleniowe, świece i  knoty 
do oświetlenia, energia elektryczna, produkty farmaceutyczne, pre-

paraty i artykuły medyczne i weterynaryjne, Usługi w zakresie sprze-
daży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i In-
ternetu, następujących towarów: środki sanitarne do  celów 
medycznych, dietetyczna żywność i  substancje dostosowane 
do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, 
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, 
materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odka-
żające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci kom-
puterowych i Internetu, następujących towarów: preparaty dietetycz-
ne, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze, środki do czysz-
czenia zębów, preparaty i  artykuły higieniczne, Usługi w  zakresie 
sprzedaży detalicznej, w  tym za  pośrednictwem sieci komputero-
wych i  Internetu, następujących towarów: metale nieszlachetne 
i ich stopy, rudy, materiały metalowe do celów budowlanych, przeno-
śne metalowe konstrukcje budowlane, przewody nieelektryczne 
i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby metalowe, pojemniki 
metalowe do przechowywania lub transportu, kasy pancerne, meta-
lowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Usługi w zakre-
sie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputero-
wych i  Internetu, następujących towarów: metalowe materiały 
nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami, drobne 
wyroby metalowe, metalowe drzwi, bramy, okna i  osłony okienne, 
metalowe konstrukcje i  budynki przenośne, statuetki i  dzieła sztuki 
z metali nieszlachetnych, metalowe pojemniki i artykuły do transpor-
tu i pakowania, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za po-
średnictwem sieci komputerowych i  Internetu, następujących towa-
rów: maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu 
wydobywczego i górnictwa, pompy, kompresory i dmuchawy, roboty 
przemysłowe, generatory elektryczności, urządzenia do  przenosze-
nia i  transportu, maszyny i  urządzenia do  obróbki i  przetwórstwa, 
urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, maszyny i obra-
biarki do sytuacji awaryjnych i ratunkowych, obrabiarki, Usługi w za-
kresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci kompute-
rowych i  Internetu, następujących towarów: narzędzia napędzane 
silnikowo, silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), 
mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych do po-
jazdów lądowych), narzędzia rolnicze, inne niż narzędzia ręczne, inku-
batory do  jaj, automaty sprzedające, narzędzia i  przyrządy ręczne 
(o napędzie ręcznym), sztućce, broń boczna, z wyjątkiem broni palnej, 
ostrza (maszynki do golenia), Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, 
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następu-
jących towarów: ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji urody 
dla ludzi i  zwierząt, broń sieczna i  obuchowa, sztućce i  przybory 
do przygotowywania żywności będące nożami kuchennymi, przybo-
rami do  cięcia i  mielenia, ręcznie sterowane narzędzia i  przyrządy 
do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwacji, pod-
nośniki, narzędzia ręczne do użytku w sytuacjach awaryjnych i ratun-
kowych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednic-
twem sieci komputerowych i  Internetu, następujących towarów: 
urządzenia i przyrządy naukowe, badawcze, nawigacyjne, geodezyj-
ne, fotograficzne, kinematograficzne, audiowizualne, optyczne, wa-
gowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, testujące, kontrolne, do wykrywa-
nia, ratowania życia i  do  celów dydaktycznych, Usługi w  zakresie 
sprzedaży detalicznej, w  tym za  pośrednictwem sieci komputero-
wych i  Internetu, następujących towarów: urządzenia i  przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, stero-
wania i regulacji energii elektrycznej, Usługi w zakresie sprzedaży de-
talicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, 
następujących towarów: urządzenia i  przyrządy do  nagrywania, 
transmisji, reprodukcji lub przetwarzania dźwięku, obrazu lub da-
nych, nagrane media i media do pobrania, oprogramowanie kompu-
terowe, czyste cyfrowe lub analogowe media do nagrywania i prze-
chowywania danych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez 
wrzucenie monety, kasy rejestrujące, urządzenia liczące, komputery 
i peryferyjne urządzenia komputerowe, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Interne-
tu, następujących towarów: skafandry dla nurków, maski do nurko-
wania, zatyczki do uszu do nurkowania, zaciski do nosa dla nurków 
i pływaków, rękawice dla nurków, aparaty tlenowe do pływania pod-
wodnego, urządzenia do gaszenia ognia, Usługi w zakresie sprzeda-
ży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Inter-
netu, następujących towarów: utrwalone na  nośnikach informacje 
i dane, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multi-
medialne i  fotograficzne, magnesy, magnetyzery i  demagnetyzery, 
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urządzenia naukowe i  laboratoryjne do  obróbki za  pomocą energii 
elektrycznej, aparatura, urządzenia i  kable do  zastosowania w  elek-
tryce, urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, Usługi w zakre-
sie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputero-
wych i Internetu, następujących towarów: urządzenia zabezpieczające, 
ochronne i sygnalizacyjne, sprzęt do nurkowania, urządzenia nawiga-
cyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartogra-
ficzne, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaź-
niki i  kontrolery, urządzenia do  badań naukowych i  laboratoryjne, 
urządzenia dydaktyczne i symulatory, pedały wah wah (kaczki), tele-
fony, Usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej, w  tym za  pośrednic-
twem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: urzą-
dzenia i  przyrządy chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne 
i  weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i  zębów, artykuły ortope-
dyczne, materiały do  zszywania stosowane w  chirurgii, urządzenia 
terapeutyczne i  wspomagające przystosowane dla osób niepełno-
sprawnych, urządzenia do masażu, urządzenia, przyrządy i artykuły 
do opieki nad niemowlętami, Usługi w zakresie sprzedaży detalicz-
nej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i  Internetu, na-
stępujących towarów: urządzenia, przyrządy i  artykuły związane 
z aktywnością seksualną, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, apa-
raty do ochrony słuchu, artykuły do karmienia i  smoczki, akcesoria 
wspomagające współżycie seksualne, aparaty i instrumenty medycz-
ne i  weterynaryjne, meble i  pościel do  celów medycznych, sprzęt 
do przenoszenia pacjentów, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, 
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następu-
jących towarów: odzież medyczna, protezy i sztuczne implanty, arty-
kuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, artykuły 
antykoncepcyjne, gadżety erotyczne, akcesoria wspomagające 
współżycie seksualne, urządzenia i  instalacje do oświetlania, ogrze-
wania, chłodzenia, wytwarzania pary, gotowania, suszenia, wentyla-
cji, zaopatrzenia w wodę oraz do celów sanitarnych, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej, w  tym za  pośrednictwem sieci komputero-
wych i  Internetu, następujących towarów: przewody i  urządzenia 
do transportu gazów spalinowych, urządzenia do opalania się, insta-
lacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sani-
tacji, palniki, bojlery i podgrzewacze, oświetlenie i reflektory oświe-
tleniowe, sprzęt do  gotowania, podgrzewania, chłodzenia 
i konserwowania, do żywności i napojów, Usługi w zakresie sprzeda-
ży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Inter-
netu, następujących towarów: kominki, filtry do użytku przemysło-
wego i domowego, instalacje do obróbki przemysłowej, urządzenia 
do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, instalacje i urządze-
nia do suszenia, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, 
akcesoria zabezpieczające i  do  regulacji instalacji wodnych i  gazo-
wych, instalacje jądrowe, Usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej, 
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następu-
jących towarów: instalacje i  urządzenia do  ogrzewania, wentylacji, 
klimatyzacji i oczyszczania powietrza, zapalniczki i zapalarki, pojazdy 
i  środki transportu, urządzenia służące do  poruszania się na  lądzie, 
w powietrzu lub wodzie, części i akcesoria do pojazdów, broń palna, 
amunicja i  pociski, materiały wybuchowe, sztuczne ognie, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci kom-
puterowych i  Internetu, następujących towarów: metale szlachetne, 
ich  stopy, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne i  półszlachetne, 
perły oraz ich  imitacje, przyrządy zegarmistrzowskie i  chronome-
tryczne, posągi i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półsz-
lachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, ozdoby wyko-
nane z  lub pokryte szlachetnymi i  półszlachetnymi metalami lub 
kamieniami i ich imitacjami, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, 
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następu-
jących towarów: pudełka na  biżuterię i  pudełka na  zegarki, kółka 
na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, monety, instrumenty mu-
zyczne, statywy do nut i stojaki do instrumentów muzycznych, batuty 
dyrygenckie, papier i karton, druki, materiały introligatorskie, fotogra-
fie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, kleje do celów 
biurowych lub domowych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, 
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następu-
jących towarów: materiały do  rysowania i  materiały dla artystów, 
pędzle do malowania, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, 
folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, czcionki 
drukarskie, matryce do druku ręcznego, dzieła sztuki oraz figurki z pa-
pieru i kartonu, modele architektoniczne, materiały i środki dla arty-
stów i  do  dekoracji, Usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej, w  tym 
za  pośrednictwem sieci komputerowych i  Internetu, następujących 

towarów: materiały filtracyjne z papieru, torebki oraz artykuły do pa-
kowania i  przechowywania z  papieru, kartonu lub tworzyw sztucz-
nych, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, kleje do mate-
riałów papierniczych lub do użytku domowego, materiały drukowane, 
Usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej, w  tym za  pośrednictwem 
sieci komputerowych i  Internetu, następujących towarów: spinacze 
do pieniędzy, jednorazowe produkty papierowe, książki, komiksy, na-
grane oprogramowanie gier komputerowych, kody do gier, muzyka, 
filmy i  inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazo-
wych utrwalone na nośnikach, karty podarunkowe, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej, w  tym za  pośrednictwem sieci komputero-
wych i Internetu, następujących towarów: nieprzetworzone i półprze-
tworzone kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i imitacje tych ma-
teriałów, tworzywa sztuczne i żywice w wytłoczonej formie do użytku 
w produkcji, materiały uszczelniające, wypełniające i  izolacyjne, ela-
styczne rury, rurki i przewody giętkie, niemetalowe, plomby, uszczelki 
i wypełnienia, artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci kom-
puterowych i Internetu, następujących towarów: skóra i imitacje skó-
ry, skóry zwierzęce, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne arty-
kuły służące do przenoszenia, parasolki i parasole, laski, bicze, uprzęże 
i wyroby rymarskie, obroże, smycze i ubrania dla zwierząt, kijki mar-
szowe i trekkingowe, materiały niemetalowe, do użytku w budownic-
twie, rury sztywne, niemetalowe, do użytku w budownictwie, asfalt, 
smoła i bitumy, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za po-
średnictwem sieci komputerowych i  Internetu, następujących towa-
rów: budynki przenośne, niemetalowe, pomniki niemetalowe, statu-
etki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak kamień, beton 
i marmur, meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, lustra, ram-
ki obrazów, pojemniki, niemetalowe, do przechowywania lub trans-
portu, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednic-
twem sieci komputerowych i  Internetu, następujących towarów: 
nieprzetworzone lub półprzetworzone kość, róg, fiszbin lub macica 
perłowa, muszle, pianka morska, żółty bursztyn, budy, kojce i legowi-
ska dla zwierząt domowych, kosze niemetalowe, beczki i  beczułki 
niemetalowe, trumny i urny pogrzebowe, skrzynki na listy niemetalo-
we, zamknięcia do pojemników niemetalowe, skrzynie kratowe i pale-
ty, niemetalowe, manekiny, manekiny krawieckie, Usługi w  zakresie 
sprzedaży detalicznej, w  tym za  pośrednictwem sieci komputero-
wych i Internetu, następujących towarów: drabiny i ruchome schody 
niemetalowe, przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa do-
mowego, przybory kuchenne i  zastawa stołowa z wyjątkiem widel-
ców, noży i łyżek, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malar-
skich), materiały do  wytwarzania pędzli, sprzęt do  czyszczenia, 
nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło, z wyjątkiem szkła stoso-
wanego w  budownictwie, Usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej, 
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następu-
jących towarów: wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, statuet-
ki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak 
porcelana, terakota lub szkło, szkło nieprzetworzone i  półprzetwo-
rzone, będące półproduktem, artykuły ogrodnicze, przybory do użyt-
ku domowego do  czyszczenia, szczotki i  materiały do  wytwarzania 
szczotek, zastawa stołowa, przybory kuchenne i  pojemniki, Usługi 
w  zakresie sprzedaży detalicznej, w  tym za  pośrednictwem sieci 
komputerowych i  Internetu, następujących towarów: przybory ko-
smetyczne i toaletowe, artykuły dla zwierząt, artykuły do pielęgnacji 
odzieży i  obuwia, liny i  sznury, sieci, namioty i  plandeki, markizy 
z  materiałów tekstylnych lub syntetycznych, żagle, torby do  trans-
portu i  przechowywania materiałów luzem, materiały na  obicia, 
do wyściełania i wypełniania, z wyjątkiem papieru, tektury, gumy lub 
tworzyw sztucznych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym 
za  pośrednictwem sieci komputerowych i  Internetu, następujących 
towarów: nieprzetworzone tekstylne materiały włókiennicze i ich za-
mienniki, przędza i nici dla włókiennictwa, tekstylia i imitacje teksty-
liów, bielizna stołowa i pościelowa, zasłony z materiałów tekstylnych 
lub tworzyw sztucznych, tkaniny, odzież, obuwie, nakrycia głowy, ko-
ronki, sploty i hafty oraz wstążki i kokardy pasmanteryjne, guziki, ha-
czyki i  oczka, szpilki i  igły, Usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej, 
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następu-
jących towarów: sztuczne kwiaty, ozdoby do włosów, sztuczne włosy, 
dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, 
ozdoby do  włosów, wałki do  włosów, artykuły do  upinania włosów 
oraz peruki i sztuczne włosy, sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, za-
wieszki (nie  biżuteria ani nie  do  kluczy, kółek lub łańcuszków), igły 
i  szpilki entomologiczne, Usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej, 
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w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następu-
jących towarów: dywany, chodniki (kilimy), maty i słomianki, linoleum 
i inne materiały do pokrywania podłóg, draperie ścienne, nietekstyl-
ne, pokrycia ścian i  sufitów, gry, zabawki i  przedmioty do  zabawy, 
sprzęt do gier wideo, artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby cho-
inkowe, artykuły i sprzęt sportowy, dekoracje świąteczne i sztuczne 
choinki, wyposażenie placów zabaw i  wesołych miasteczek, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci kom-
puterowych i  Internetu, następujących towarów: mięso, ryby, drób, 
dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i go-
towane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, ser, 
masło, jogurt i inne produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, mięso 
i wędliny, ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, nabiał i substytuty 
nabiału, jaja ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze jadalne, Usługi w za-
kresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci kompute-
rowych i  Internetu, następujących towarów: przetworzone owoce, 
warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), zupy 
i wywary, ekstrakty mięsne, przetworzone owady i  larwy, naturalne 
i sztuczne osłonki do kiełbas, kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna 
i namiastki tych towarów, ryż, makaron i kluski, tapioka i sago, mąka 
i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, czekolada, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sie-
ci komputerowych i Internetu, następujących towarów: lody, sorbety 
i  inne jadalne lody, cukier, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek 
do  pieczenia, sól, przyprawy, przyprawy korzenne, zioła suszone, 
ocet, sosy i inne przyprawy, lód (zamrożona woda), dodatki smakowe, 
wypieki, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i  nadzienia, 
produkty pszczele, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sie-
ci komputerowych i  Internetu, następujących towarów: ziarna prze-
tworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia 
i drożdże, surowe i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze, le-
śne i z zakresu akwakultury, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasio-
na, świeże owoce i warzywa, świeże zioła, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Interne-
tu, następujących towarów: naturalne rośliny i kwiaty, cebulki, rozsa-
dy i  nasiona do  sadzenia, żywe zwierzęta, organizmy do  hodowli, 
żywność i napoje dla zwierząt, słód, płody rolne i z akwakultury, pro-
dukty ogrodnicze i leśne, karmy i pasze dla zwierząt, ściółka dla zwie-
rząt, Usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej, w  tym za  pośrednic-
twem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: piwo 
i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe, wody mineralne i ga-
zowane, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne bezalkoholo-
we preparaty do produkcji napojów, napoje alkoholowe, z wyjątkiem 
piwa, preparaty alkoholowe do sporządzania napojów, tytoń i substy-
tuty tytoniu, papierosy i cygara, papierosy elektroniczne i rozpylacze 
doustne dla palaczy, przybory dla palaczy, zapałki, Zapewnianie plat-
formy internetowej dla nabywców i  sprzedawców towarów i  usług, 
Informacja handlowa, Informacja handlowa w zakresie charakterysty-
ki, jakości i cen towarów i usług, Usługi informacyjne i doradcze dla 
konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, Usługi rekla-
mowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe i marketingo-
we online, Usługi w zakresie badania rynku, Usługi analizy i informacji 
biznesowej oraz badania rynkowe, Usługi porównywania cen, Do-
radztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i pro-
mocji, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie 
i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi wsparcia admi-
nistracyjnego i przetwarzania danych, Przetwarzanie, systematyzacja 
danych i zarządzanie nimi, Badania opinii publicznej, Rynkowe bada-
nia opinii publicznej, Usługi agencji importowo-eksportowych, Usłu-
gi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym przez sieci komputerowe 
i Internet, Zarządzanie w zakresie zamówień zakupowych, Usługi au-
kcyjne online, 38 Usługi telekomunikacyjne, Dostarczanie i wynajem 
infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego, 41 Publikowanie, spra-
wozdawczość i  pisanie tekstów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, Publikowanie książek i czasopism elektronicznych online, 
42 Oprogramowanie komputerowe (jako usługa) pozwalające odna-
leźć sprzedawców konkretnych towarów i  porównywać ich  oferty, 
a także dokonywać zakupu tych towarów, Oprogramowanie kompu-
terowe (jako usługa) służące do porównywania cen towarów, Opro-
gramowanie komputerowe jako usługa (saas), Usługi w zakresie tech-
nologii informacyjnych, Testowanie, stwierdzanie autentyczności 
i kontrola jakości, Testowanie, analiza i ocena towarów osób trzecich 
do celów certyfikacji, Testowanie, analiza i ocena usług osób trzecich 
do celów certyfikacji .
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(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe pozwalające odnaleźć 
sprzedawców konkretnych towarów i porównywać ich oferty, a także 
dokonywać zakupu tych towarów, aplikacje mobilne pozwalające 
odnaleźć sprzedawców konkretnych towarów i  porównywać 
ich oferty, a także dokonywać zakupu tych towarów, aplikacje mobil-
ne do zarządzania kontem sprzedawcy działającego w ramach platfor-
my rynku online, Oprogramowanie komputerowe służące do porów-
nywania cen towarów, aplikacje mobilne służące do  porównywania 
cen towarów, Oprogramowanie komputerowe, Mobilne aplikacje, 
Czasopisma elektroniczne, 35 Usługi w zakresie sprzedaży detalicz-
nej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i  Internetu, na-
stępujących towarów: produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu, nauki, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa 
i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztucz-
ne w stanie surowym, mieszanki gaśnicze i przeciwpożarowe, prepa-
raty do hartowania i lutowania, substancje do garbowania skór zwie-
rzęcych, kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, kity i inne pasty 
do  wypełniania, Usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej, w  tym 
za pośrednictwem sieci komputerowych i  Internetu, następujących 
towarów: kompost, nawozy, preparaty biologiczne do użytku w prze-
myśle i  nauce, farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji 
i zabezpieczające drewno, koloranty, barwniki, tusze do drukowania, 
znakowania i rytowania, żywice naturalne w stanie surowym, metale 
w postaci folii i proszku do użytku w malowaniu, dekorowaniu, dru-
kowaniu i  sztuce, Usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej, w  tym 
za pośrednictwem sieci komputerowych i  Internetu, następujących 
towarów: kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, nielecznicze 
środki do czyszczenia zębów, produkty perfumeryjne, olejki eterycz-
ne, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki 
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, Usługi w zakre-
sie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputero-
wych i  Internetu, następujących towarów: preparaty do pielęgnacji 
zwierząt, wosk krawiecki i szewski, środki ścierne i polerskie, sztucz-
ne rzęsy, oleje i  smary przemysłowe, wosk, smary, mieszaniny po-
chłaniające kurz, nawilżające i  wiążące, paliwa (również benzyna) 
i  materiały oświetleniowe, świece i  knoty do  oświetlenia, energia 
elektryczna, produkty farmaceutyczne, preparaty i artykuły medycz-
ne i weterynaryjne, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym 
za pośrednictwem sieci komputerowych i  Internetu, następujących 
towarów: środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żyw-
ność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub weteryna-
ryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwie-
rząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do  plombowania 
zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania 
robactwa, fungicydy, herbicydy, Usługi w  zakresie sprzedaży deta-
licznej, w  tym za  pośrednictwem sieci komputerowych i  Internetu, 
następujących towarów: preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły 
dentystyczne oraz lecznicze, środki do czyszczenia zębów, preparaty 
i artykuły higieniczne, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym 
za pośrednictwem sieci komputerowych i  Internetu, następujących 
towarów: metale nieszlachetne i ich stopy, rudy, materiały metalowe 
do celów budowlanych, przenośne metalowe konstrukcje budowla-
ne, przewody nieelektryczne i druty z metali nieszlachetnych, drob-
ne wyroby metalowe, pojemniki metalowe do przechowywania lub 
transportu, kasy pancerne, metalowe materiały i elementy budowla-
ne i  konstrukcyjne, Usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej, w  tym 
za pośrednictwem sieci komputerowych i  Internetu, następujących 
towarów: metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, 
będące półproduktami, drobne wyroby metalowe, metalowe drzwi, 
bramy, okna i osłony okienne, metalowe konstrukcje i budynki prze-
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nośne, statuetki i  dzieła sztuki z  metali nieszlachetnych, metalowe 
pojemniki i  artykuły do  transportu i  pakowania, Usługi w  zakresie 
sprzedaży detalicznej, w  tym za  pośrednictwem sieci komputero-
wych i  Internetu, następujących towarów: maszyny rolnicze, do ro-
bót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i  górnic-
twa, pompy, kompresory i  dmuchawy, roboty przemysłowe, 
generatory elektryczności, urządzenia do przenoszenia i transportu, 
maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, urządzenia zamia-
tające, czyszczące, myjące i piorące, maszyny i obrabiarki do sytuacji 
awaryjnych i  ratunkowych, obrabiarki, Usługi w  zakresie sprzedaży 
detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Interne-
tu, następujących towarów: narzędzia napędzane silnikowo, silniki 
(z  wyjątkiem stosowanych w  pojazdach lądowych), mechanizmy 
sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów lądo-
wych), narzędzia rolnicze, inne niż narzędzia ręczne, inkubatory 
do jaj, automaty sprzedające, narzędzia i przyrządy ręczne (o napę-
dzie ręcznym), sztućce, broń boczna, z wyjątkiem broni palnej, ostrza 
(maszynki do  golenia), Usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej, 
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następu-
jących towarów: ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji urody 
dla ludzi i  zwierząt, broń sieczna i  obuchowa, sztućce i  przybory 
do  przygotowywania żywności będące nożami kuchennymi, przy-
borami do cięcia i mielenia, ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy 
do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwacji, pod-
nośniki, narzędzia ręczne do użytku w sytuacjach awaryjnych i ratun-
kowych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośred-
nictwem sieci komputerowych i  Internetu, następujących towarów: 
urządzenia i przyrządy naukowe, badawcze, nawigacyjne, geodezyj-
ne, fotograficzne, kinematograficzne, audiowizualne, optyczne, wa-
gowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, testujące, kontrolne, do wykrywa-
nia, ratowania życia i  do  celów dydaktycznych, Usługi w  zakresie 
sprzedaży detalicznej, w  tym za  pośrednictwem sieci komputero-
wych i  Internetu, następujących towarów: urządzenia i  przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, stero-
wania i  regulacji energii elektrycznej, Usługi w  zakresie sprzedaży 
detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Interne-
tu, następujących towarów: urządzenia i przyrządy do nagrywania, 
transmisji, reprodukcji lub przetwarzania dźwięku, obrazu lub da-
nych, nagrane media i media do pobrania, oprogramowanie kompu-
terowe, czyste cyfrowe lub analogowe media do nagrywania i prze-
chowywania danych, mechanizmy do  urządzeń uruchamianych 
przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, urządzenia liczące, kom-
putery i  peryferyjne urządzenia komputerowe, Usługi w  zakresie 
sprzedaży detalicznej, w  tym za  pośrednictwem sieci komputero-
wych i Internetu, następujących towarów: skafandry dla nurków, ma-
ski do nurkowania, zatyczki do uszu do nurkowania, zaciski do nosa 
dla nurków i  pływaków, rękawice dla nurków, aparaty tlenowe 
do  pływania podwodnego, urządzenia do  gaszenia ognia, Usługi 
w  zakresie sprzedaży detalicznej, w  tym za  pośrednictwem sieci 
komputerowych i  Internetu, następujących towarów: utrwalone 
na nośnikach informacje i dane, urządzenia technologii informacyj-
nej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, magnesy, magne-
tyzery i demagnetyzery, urządzenia naukowe i laboratoryjne do ob-
róbki za pomocą energii elektrycznej, aparatura, urządzenia i kable 
do  zastosowania w  elektryce, urządzenia optyczne, wzmacniacze 
i  korektory, Usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej, w  tym za  po-
średnictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towa-
rów: urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, sprzęt 
do nurkowania, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokaliza-
cyjne, do  namierzania celu i  kartograficzne, przyrządy miernicze, 
do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia 
do badań naukowych i  laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i sy-
mulatory, pedały wah wah (kaczki), telefony, Usługi w zakresie sprze-
daży detalicznej, w  tym za  pośrednictwem sieci komputerowych 
i  Internetu, następujących towarów: urządzenia i  przyrządy chirur-
giczne, medyczne, stomatologiczne i  weterynaryjne, protezy koń-
czyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania 
stosowane w  chirurgii, urządzenia terapeutyczne i  wspomagające 
przystosowane dla osób niepełnosprawnych, urządzenia do masażu, 
urządzenia, przyrządy i artykuły do opieki nad niemowlętami, Usługi 
w  zakresie sprzedaży detalicznej, w  tym za  pośrednictwem sieci 
komputerowych i  Internetu, następujących towarów: urządzenia, 
przyrządy i artykuły związane z aktywnością seksualną, urządzenia 
i  przyrządy do  fizjoterapii, aparaty do  ochrony słuchu, artykuły 
do karmienia i smoczki, akcesoria wspomagające współżycie seksu-

alne, aparaty i  instrumenty medyczne i weterynaryjne, meble i po-
ściel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, Usłu-
gi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci 
komputerowych i  Internetu, następujących towarów: odzież me-
dyczna, protezy i  sztuczne implanty, artykuły ortopedyczne i przy-
rządy ułatwiające poruszanie się, artykuły antykoncepcyjne, gadżety 
erotyczne, akcesoria wspomagające współżycie seksualne, urządze-
nia i instalacje do oświetlania, ogrzewania, chłodzenia, wytwarzania 
pary, gotowania, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w  wodę oraz 
do celów sanitarnych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym 
za pośrednictwem sieci komputerowych i  Internetu, następujących 
towarów: przewody i urządzenia do transportu gazów spalinowych, 
urządzenia do opalania się, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt 
do zaopatrywania w wodę i sanitacji, palniki, bojlery i podgrzewacze, 
oświetlenie i  reflektory oświetleniowe, sprzęt do  gotowania, pod-
grzewania, chłodzenia i  konserwowania, do  żywności i  napojów, 
Usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej, w  tym za  pośrednictwem 
sieci komputerowych i  Internetu, następujących towarów: kominki, 
filtry do użytku przemysłowego i domowego, instalacje do obróbki 
przemysłowej, urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku osobi-
stego, instalacje i  urządzenia do  suszenia, instalacje i  urządzenia 
do chłodzenia i zamrażania, akcesoria zabezpieczające i do regulacji 
instalacji wodnych i gazowych, instalacje jądrowe, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej, w  tym za  pośrednictwem sieci komputero-
wych i  Internetu, następujących towarów: instalacje i  urządzenia 
do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, za-
palniczki i zapalarki, pojazdy i środki transportu, urządzenia służące 
do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, części i akceso-
ria do pojazdów, broń palna, amunicja i pociski, materiały wybucho-
we, sztuczne ognie, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym 
za pośrednictwem sieci komputerowych i  Internetu, następujących 
towarów: metale szlachetne, ich stopy, wyroby jubilerskie, kamienie 
szlachetne i półszlachetne, perły oraz ich imitacje, przyrządy zegar-
mistrzowskie i chronometryczne, posągi i figurki wykonane z lub po-
kryte szlachetnymi i  półszlachetnymi metalami lub kamieniami 
i ich imitacjami, ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i pół-
szlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, Usługi w za-
kresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci kompu-
terowych i  Internetu, następujących towarów: pudełka na biżuterię 
i  pudełka na  zegarki, kółka na  klucze i  breloczki oraz zawieszki 
do  nich, monety, instrumenty muzyczne, statywy do  nut i  stojaki 
do instrumentów muzycznych, batuty dyrygenckie, papier i karton, 
druki, materiały introligatorskie, fotografie, artykuły piśmienne i biu-
rowe, z wyjątkiem mebli, kleje do celów biurowych lub domowych, 
Usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej, w  tym za  pośrednictwem 
sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: materiały 
do rysowania i materiały dla artystów, pędzle do malowania, mate-
riały szkoleniowe i  dydaktyczne, arkusze, folie i  torby z  tworzyw 
sztucznych do  owijania i  pakowania, czcionki drukarskie, matryce 
do druku ręcznego, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, mo-
dele architektoniczne, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, 
Usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej, w  tym za  pośrednictwem 
sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: materiały 
filtracyjne z papieru, torebki oraz artykuły do pakowania i przecho-
wywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, materiały pi-
śmienne i  wyposażenie edukacyjne, kleje do  materiałów papierni-
czych lub do  użytku domowego, materiały drukowane, Usługi 
w  zakresie sprzedaży detalicznej, w  tym za  pośrednictwem sieci 
komputerowych i  Internetu, następujących towarów: spinacze 
do  pieniędzy, jednorazowe produkty papierowe, książki, komiksy, 
nagrane oprogramowanie gier komputerowych, kody do gier, muzy-
ka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obra-
zowych utrwalone na  nośnikach, karty podarunkowe, Usługi w  za-
kresie sprzedaży detalicznej, w  tym za  pośrednictwem sieci 
komputerowych i  Internetu, następujących towarów: nieprzetwo-
rzone i  półprzetworzone kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika 
i imitacje tych materiałów, tworzywa sztuczne i żywice w wytłoczo-
nej formie do użytku w produkcji, materiały uszczelniające, wypeł-
niające i izolacyjne, elastyczne rury, rurki i przewody giętkie, nieme-
talowe, plomby, uszczelki i  wypełnienia, artykuły i  materiały 
izolacyjne i zabezpieczające, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, 
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następu-
jących towarów: skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce, walizy, torby 
podróżne, torby, portfele i  inne artykuły służące do  przenoszenia, 
parasolki i parasole, laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, obroże, 
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smycze i ubrania dla zwierząt, kijki marszowe i trekkingowe, materia-
ły niemetalowe, do użytku w budownictwie, rury sztywne, niemeta-
lowe, do użytku w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, Usługi w za-
kresie sprzedaży detalicznej, w  tym za  pośrednictwem sieci 
komputerowych i Internetu, następujących towarów: budynki prze-
nośne, niemetalowe, pomniki niemetalowe, statuetki i dzieła sztuki 
wykonane z  takich materiałów, jak kamień, beton i marmur, meble 
i akcesoria meblowe wyposażenia domu, lustra, ramki obrazów, po-
jemniki, niemetalowe, do  przechowywania lub transportu, Usługi 
w  zakresie sprzedaży detalicznej, w  tym za  pośrednictwem sieci 
komputerowych i  Internetu, następujących towarów: nieprzetwo-
rzone lub półprzetworzone kość, róg, fiszbin lub macica perłowa, 
muszle, pianka morska, żółty bursztyn, budy, kojce i  legowiska dla 
zwierząt domowych, kosze niemetalowe, beczki i beczułki niemeta-
lowe, trumny i urny pogrzebowe, skrzynki na listy niemetalowe, za-
mknięcia do  pojemników niemetalowe, skrzynie kratowe i  palety, 
niemetalowe, manekiny, manekiny krawieckie, Usługi w  zakresie 
sprzedaży detalicznej, w  tym za  pośrednictwem sieci komputero-
wych i Internetu, następujących towarów: drabiny i ruchome schody 
niemetalowe, przybory oraz pojemniki kuchenne i  gospodarstwa 
domowego, przybory kuchenne i zastawa stołowa z wyjątkiem wi-
delców, noży i  łyżek, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli 
malarskich), materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, 
nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło, z wyjątkiem szkła sto-
sowanego w budownictwie, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, 
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następu-
jących towarów: wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, statuet-
ki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak 
porcelana, terakota lub szkło, szkło nieprzetworzone i półprzetwo-
rzone, będące półproduktem, artykuły ogrodnicze, przybory 
do użytku domowego do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwa-
rzania szczotek, zastawa stołowa, przybory kuchenne i  pojemniki, 
Usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej, w  tym za  pośrednictwem 
sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: przybory 
kosmetyczne i  toaletowe, artykuły dla zwierząt, artykuły do  pielę-
gnacji odzieży i obuwia, liny i sznury, sieci, namioty i plandeki, marki-
zy z materiałów tekstylnych lub syntetycznych, żagle, torby do trans-
portu i  przechowywania materiałów luzem, materiały na  obicia, 
do wyściełania i wypełniania, z wyjątkiem papieru, tektury, gumy lub 
tworzyw sztucznych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym 
za pośrednictwem sieci komputerowych i  Internetu, następujących 
towarów: nieprzetworzone tekstylne materiały włókiennicze i ich za-
mienniki, przędza i nici dla włókiennictwa, tekstylia i imitacje teksty-
liów, bielizna stołowa i pościelowa, zasłony z materiałów tekstylnych 
lub tworzyw sztucznych, tkaniny, odzież, obuwie, nakrycia głowy, 
koronki, sploty i hafty oraz wstążki i kokardy pasmanteryjne, guziki, 
haczyki i oczka, szpilki i igły, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, 
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następu-
jących towarów: sztuczne kwiaty, ozdoby do włosów, sztuczne wło-
sy, dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstyl-
ne, ozdoby do  włosów, wałki do  włosów, artykuły do  upinania 
włosów oraz peruki i  sztuczne włosy, sztuczne owoce, warzywa 
i kwiaty, zawieszki (nie biżuteria ani nie do kluczy, kółek lub łańcusz-
ków), igły i szpilki entomologiczne, Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej, w  tym za  pośrednictwem sieci komputerowych i  Internetu, 
następujących towarów: dywany, chodniki (kilimy), maty i słomianki, 
linoleum i  inne materiały do pokrywania podłóg, draperie ścienne, 
nietekstylne, pokrycia ścian i  sufitów, gry, zabawki i  przedmioty 
do zabawy, sprzęt do gier wideo, artykuły gimnastyczne i sportowe, 
ozdoby choinkowe, artykuły i sprzęt sportowy, dekoracje świąteczne 
i  sztuczne choinki, wyposażenie placów zabaw i  wesołych miaste-
czek, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w  tym za pośrednic-
twem sieci komputerowych i  Internetu, następujących towarów: 
mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mro-
żone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kom-
poty, jaja, mleko, ser, masło, jogurt i  inne produkty mleczne, oleje 
i tłuszcze jadalne, mięso i wędliny, ryby, owoce morza i mięczaki, nie-
żywe, nabiał i  substytuty nabiału, jaja ptasie i  produkty z  jaj, oleje 
i  tłuszcze jadalne, Usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej, w  tym 
za pośrednictwem sieci komputerowych i  Internetu, następujących 
towarów: przetworzone owoce, warzywa i  grzyby (w  tym orzechy 
i nasiona roślin strączkowych), zupy i wywary, ekstrakty mięsne, prze-
tworzone owady i  larwy, naturalne i  sztuczne osłonki do  kiełbas, 
kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna i namiastki tych towarów, 
ryż, makaron i kluski, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, 

wyroby cukiernicze i słodycze, czekolada, Usługi w zakresie sprzeda-
ży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Inter-
netu, następujących towarów: lody, sorbety i  inne jadalne lody, cu-
kier, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do  pieczenia, sól, 
przyprawy, przyprawy korzenne, zioła suszone, ocet, sosy i inne przy-
prawy, lód (zamrożona woda), dodatki smakowe, wypieki, cukry, na-
turalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, 
lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i  sorbety, Usługi w  zakresie 
sprzedaży detalicznej, w  tym za  pośrednictwem sieci komputero-
wych i Internetu, następujących towarów: ziarna przetworzone, skro-
bia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, suro-
we i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze, leśne i z zakresu 
akwakultury, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, świeże owo-
ce i warzywa, świeże zioła, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, 
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następu-
jących towarów: naturalne rośliny i kwiaty, cebulki, rozsady i nasiona 
do sadzenia, żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, żywność i na-
poje dla zwierząt, słód, płody rolne i z akwakultury, produkty ogrod-
nicze i leśne, karmy i pasze dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, Usługi 
w  zakresie sprzedaży detalicznej, w  tym za  pośrednictwem sieci 
komputerowych i Internetu, następujących towarów: piwo i produk-
ty piwowarskie, napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane, 
napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne bezalkoholowe pre-
paraty do produkcji napojów, napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, 
preparaty alkoholowe do sporządzania napojów, tytoń i substytuty 
tytoniu, papierosy i cygara, papierosy elektroniczne i rozpylacze do-
ustne dla palaczy, przybory dla palaczy, zapałki, Zapewnianie plat-
formy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
Informacja handlowa, Informacja handlowa w  zakresie charaktery-
styki, jakości i cen towarów i usług, Usługi informacyjne i doradcze 
dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, Usługi 
reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe i marke-
tingowe online, Usługi w zakresie badania rynku, Usługi analizy i in-
formacji biznesowej oraz badania rynkowe, Usługi porównywania 
cen, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu 
i promocji, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarzą-
dzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi wsparcia 
administracyjnego i przetwarzania danych, Przetwarzanie, systema-
tyzacja danych i zarządzanie nimi, Badania opinii publicznej, Rynko-
we badania opinii publicznej, Usługi agencji importowo-eksporto-
wych, Usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej, w  tym przez sieci 
komputerowe i Internet, Zarządzanie w zakresie zamówień zakupo-
wych, Usługi aukcyjne online, 38 Usługi telekomunikacyjne, Dostar-
czanie i wynajem infrastruktury i  sprzętu telekomunikacyjnego, 41 
Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Usługi edukacyj-
ne, rozrywkowe i sportowe, Publikowanie książek i czasopism elek-
tronicznych online, 42 Oprogramowanie komputerowe (jako usługa) 
pozwalające odnaleźć sprzedawców konkretnych towarów i porów-
nywać ich oferty, a także dokonywać zakupu tych towarów, Oprogra-
mowanie komputerowe (jako usługa) służące do porównywania cen 
towarów, Oprogramowanie komputerowe jako usługa (saas), Usługi 
w zakresie technologii informacyjnych, Testowanie, stwierdzanie au-
tentyczności i kontrola jakości, Testowanie, analiza i ocena towarów 
osób trzecich do celów certyfikacji, Testowanie, analiza i ocena usług 
osób trzecich do celów certyfikacji .
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(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe pozwalające odnaleźć 
sprzedawców konkretnych towarów i porównywać ich oferty, a także 
dokonywać zakupu tych towarów, aplikacje mobilne pozwalające od-
naleźć sprzedawców konkretnych towarów i porównywać ich oferty, 
a także dokonywać zakupu tych towarów, aplikacje mobilne do zarzą-
dzania kontem sprzedawcy działającego w  ramach platformy rynku 
online, Oprogramowanie komputerowe służące do  porównywania 
cen towarów, aplikacje mobilne służące do porównywania cen towa-
rów, Oprogramowanie komputerowe, Mobilne aplikacje, Czasopisma 
elektroniczne, 35 Usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej, w  tym 
za  pośrednictwem sieci komputerowych i  Internetu, następujących 
towarów: produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, nauki, 
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fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syn-
tetyczne w  stanie surowym, tworzywa sztuczne w  stanie surowym, 
mieszanki gaśnicze i przeciwpożarowe, preparaty do hartowania i lu-
towania, substancje do garbowania skór zwierzęcych, kleje (spoiwa) 
przeznaczone dla przemysłu, kity i inne pasty do wypełniania, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci kom-
puterowych i  Internetu, następujących towarów: kompost, nawozy, 
preparaty biologiczne do użytku w przemyśle i nauce, farby, pokosty, 
lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, kolo-
ranty, barwniki, tusze do drukowania, znakowania i rytowania, żywice 
naturalne w stanie surowym, metale w postaci folii i proszku do użyt-
ku w malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu i sztuce, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych 
i Internetu, następujących towarów: kosmetyki nielecznicze i prepara-
ty toaletowe, nielecznicze środki do czyszczenia zębów, produkty per-
fumeryjne, olejki eteryczne, środki wybielające i inne substancje sto-
sowane w  praniu, środki do  czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośred-
nictwem sieci komputerowych i  Internetu, następujących towarów: 
preparaty do  pielęgnacji zwierząt, wosk krawiecki i  szewski, środki 
ścierne i polerskie, sztuczne rzęsy, oleje i smary przemysłowe, wosk, 
smary, mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i  wiążące, paliwa 
(również benzyna) i materiały oświetleniowe, świece i knoty do oświe-
tlenia, energia elektryczna, produkty farmaceutyczne, preparaty i ar-
tykuły medyczne i weterynaryjne, Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej, w  tym za  pośrednictwem sieci komputerowych i  Internetu, 
następujących towarów: środki sanitarne do celów medycznych, die-
tetyczna żywność i  substancje dostosowane do  użytku leczniczego 
lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla 
ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombo-
wania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwal-
czania robactwa, fungicydy, herbicydy, Usługi w  zakresie sprzedaży 
detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Interne-
tu, następujących towarów: preparaty dietetyczne, preparaty i artyku-
ły dentystyczne oraz lecznicze, środki do czyszczenia zębów, prepara-
ty i  artykuły higieniczne, Usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej, 
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następują-
cych towarów: 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, metalowe materiały i  elementy bu-
dowlane i  konstrukcyjne, Usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej, 
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następują-
cych towarów: metalowe materiały nieprzetworzone i  półprzetwo-
rzone, będące półproduktami, drobne wyroby metalowe, metalowe 
drzwi, bramy, okna i osłony okienne, metalowe konstrukcje i budynki 
przenośne, statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, metalowe 
pojemniki i  artykuły do  transportu i  pakowania, Usługi w  zakresie 
sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych 
i Internetu, następujących towarów: maszyny rolnicze, do robót ziem-
nych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, pompy, 
kompresory i dmuchawy, roboty przemysłowe, generatory elektrycz-
ności, urządzenia do przenoszenia i transportu, maszyny i urządzenia 
do obróbki i przetwórstwa, urządzenia zamiatające, czyszczące, myją-
ce i  piorące, maszyny i  obrabiarki do  sytuacji awaryjnych i  ratunko-
wych, obrabiarki, Usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej, w  tym 
za  pośrednictwem sieci komputerowych i  Internetu, następujących 
towarów: narzędzia napędzane silnikowo, silniki (z wyjątkiem stoso-
wanych w  pojazdach lądowych), mechanizmy sprzęgania i  napędu 
(z  wyjątkiem stosowanych do  pojazdów lądowych), narzędzia rolni-
cze, inne niż narzędzia ręczne, inkubatory do jaj, automaty sprzedają-
ce, narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym), sztućce, broń 
boczna, z wyjątkiem broni palnej, ostrza (maszynki do golenia), Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci kom-
puterowych i Internetu, następujących towarów: ręczne przybory hi-
gieniczne i  do  pielęgnacji urody dla ludzi i  zwierząt, broń sieczna 
i obuchowa, sztućce i przybory do przygotowywania żywności będą-
ce nożami kuchennymi, przyborami do cięcia i mielenia, ręcznie stero-
wane narzędzia i  przyrządy do  obróbki materiałów, budowlane, 
do  naprawy i  konserwacji, podnośniki, narzędzia ręczne do  użytku 
w sytuacjach awaryjnych i ratunkowych, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Interne-
tu, następujących towarów: urządzenia i przyrządy naukowe, badaw-
cze, nawigacyjne, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, au-

diowizualne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, 
testujące, kontrolne, do wykrywania, ratowania życia i do celów dy-
daktycznych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za po-
średnictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towa-
rów: urządzenia i  przyrządy do  przewodzenia, przełączania, 
przekształcania, gromadzenia, sterowania i  regulacji energii elek-
trycznej, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednic-
twem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: urzą-
dzenia i  przyrządy do  nagrywania, transmisji, reprodukcji lub 
przetwarzania dźwięku, obrazu lub danych, nagrane media i  media 
do  pobrania, oprogramowanie komputerowe, czyste cyfrowe lub 
analogowe media do nagrywania i przechowywania danych, mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy re-
jestrujące, urządzenia liczące, komputery i  peryferyjne urządzenia 
komputerowe, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za po-
średnictwem sieci komputerowych i  Internetu, następujących towa-
rów: skafandry dla nurków, maski do  nurkowania, zatyczki do  uszu 
do nurkowania, zaciski do nosa dla nurków i pływaków, rękawice dla 
nurków, aparaty tlenowe do  pływania podwodnego, urządzenia 
do  gaszenia ognia, Usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej, w  tym 
za  pośrednictwem sieci komputerowych i  Internetu, następujących 
towarów: utrwalone na nośnikach informacje i dane, urządzenia tech-
nologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, 
magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, urządzenia naukowe i labo-
ratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej, aparatura, urzą-
dzenia i  kable do  zastosowania w  elektryce, urządzenia optyczne, 
wzmacniacze i  korektory, Usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej, 
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następują-
cych towarów: urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyj-
ne, sprzęt do nurkowania, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, 
lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, przyrządy mierni-
cze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, urządze-
nia do  badań naukowych i  laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne 
i  symulatory, pedały wah wah (kaczki), telefony, Usługi w  zakresie 
sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych 
i Internetu, następujących towarów: urządzenia i przyrządy chirurgicz-
ne, medyczne, stomatologiczne i  weterynaryjne, protezy kończyn, 
oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stoso-
wane w chirurgii, urządzenia terapeutyczne i wspomagające przysto-
sowane dla osób niepełnosprawnych, urządzenia do  masażu, urzą-
dzenia, przyrządy i  artykuły do  opieki nad niemowlętami, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci kom-
puterowych i Internetu, następujących towarów: urządzenia, przyrzą-
dy i artykuły związane z aktywnością seksualną, urządzenia i przyrzą-
dy do fizjoterapii, aparaty do ochrony słuchu, artykuły do karmienia 
i  smoczki, akcesoria wspomagające współżycie seksualne, aparaty 
i  instrumenty medyczne i  weterynaryjne, meble i  pościel do  celów 
medycznych, sprzęt do  przenoszenia pacjentów, Usługi w  zakresie 
sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych 
i  Internetu, następujących towarów: odzież medyczna, protezy 
i  sztuczne implanty, artykuły ortopedyczne i  przyrządy ułatwiające 
poruszanie się, artykuły antykoncepcyjne, gadżety erotyczne, akceso-
ria wspomagające współżycie seksualne, urządzenia i  instalacje 
do  oświetlania, ogrzewania, chłodzenia, wytwarzania pary, gotowa-
nia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz do celów sanitar-
nych, Usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej, w  tym za  pośrednic-
twem sieci komputerowych i  Internetu, następujących towarów: 
przewody i urządzenia do transportu gazów spalinowych, urządzenia 
do opalania się, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatry-
wania w wodę i sanitacji, palniki, bojlery i podgrzewacze, oświetlenie 
i reflektory oświetleniowe, sprzęt do gotowania, podgrzewania, chło-
dzenia i  konserwowania, do  żywności i  napojów, Usługi w  zakresie 
sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych 
i Internetu, następujących towarów: kominki, filtry do użytku przemy-
słowego i domowego, instalacje do obróbki przemysłowej, urządze-
nia do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, instalacje i urzą-
dzenia do suszenia, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, 
akcesoria zabezpieczające i  do  regulacji instalacji wodnych i  gazo-
wych, instalacje jądrowe, Usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej, 
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następują-
cych towarów: instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, kli-
matyzacji i  oczyszczania powietrza, zapalniczki i  zapalarki, pojazdy 
i  środki transportu, urządzenia służące do  poruszania się na  lądzie, 
w powietrzu lub wodzie, części i akcesoria do pojazdów, broń palna, 
amunicja i pociski, materiały wybuchowe, sztuczne ognie, Usługi w za-
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kresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci kompute-
rowych i  Internetu, następujących towarów: metale szlachetne, 
ich  stopy, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne i  półszlachetne, 
perły oraz ich imitacje, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometrycz-
ne, posągi i  figurki wykonane z  lub pokryte szlachetnymi i  półszla-
chetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, ozdoby wykona-
ne z  lub pokryte szlachetnymi i  półszlachetnymi metalami lub 
kamieniami i ich imitacjami, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, 
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następują-
cych towarów: pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, kółka na klu-
cze i breloczki oraz zawieszki do nich, monety, instrumenty muzyczne, 
statywy do nut i stojaki do instrumentów muzycznych, batuty dyry-
genckie, papier i  karton, druki, materiały introligatorskie, fotografie, 
artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, kleje do celów biuro-
wych lub domowych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym 
za  pośrednictwem sieci komputerowych i  Internetu, następujących 
towarów: materiały do  rysowania i  materiały dla artystów, pędzle 
do  malowania, materiały szkoleniowe i  dydaktyczne, arkusze, folie 
i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, czcionki dru-
karskie, matryce do druku ręcznego, dzieła sztuki oraz figurki z papie-
ru i kartonu, modele architektoniczne, materiały i środki dla artystów 
i do dekoracji, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za po-
średnictwem sieci komputerowych i  Internetu, następujących towa-
rów: materiały filtracyjne z papieru, torebki oraz artykuły do pakowa-
nia i  przechowywania z  papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, 
materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, kleje do materiałów 
papierniczych lub do użytku domowego, materiały drukowane, Usłu-
gi w  zakresie sprzedaży detalicznej, w  tym za  pośrednictwem sieci 
komputerowych i Internetu, następujących towarów: spinacze do pie-
niędzy, jednorazowe produkty papierowe, książki, komiksy, nagrane 
oprogramowanie gier komputerowych, kody do  gier, muzyka, filmy 
i  inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i  obrazowych 
utrwalone na nośnikach, karty podarunkowe, Usługi w zakresie sprze-
daży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i In-
ternetu, następujących towarów: nieprzetworzone i półprzetworzone 
kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i  imitacje tych materiałów, 
tworzywa sztuczne i żywice w wytłoczonej formie do użytku w pro-
dukcji, materiały uszczelniające, wypełniające i izolacyjne, elastyczne 
rury, rurki i przewody giętkie, niemetalowe, plomby, uszczelki i wypeł-
nienia, artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, Usługi w za-
kresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci kompute-
rowych i  Internetu, następujących towarów: skóra i  imitacje skóry, 
skóry zwierzęce, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły 
służące do  przenoszenia, parasolki i  parasole, laski, bicze, uprzęże 
i wyroby rymarskie, obroże, smycze i ubrania dla zwierząt, kijki mar-
szowe i trekkingowe, materiały niemetalowe, do użytku w budownic-
twie, rury sztywne, niemetalowe, do użytku w budownictwie, asfalt, 
smoła i bitumy, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za po-
średnictwem sieci komputerowych i  Internetu, następujących towa-
rów: budynki przenośne, niemetalowe, pomniki niemetalowe, statu-
etki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak kamień, beton 
i marmur, meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, lustra, ram-
ki obrazów, pojemniki, niemetalowe, do przechowywania lub trans-
portu, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednic-
twem sieci komputerowych i  Internetu, następujących towarów: 
nieprzetworzone lub półprzetworzone kość, róg, fiszbin lub macica 
perłowa, muszle, pianka morska, żółty bursztyn, budy, kojce i legowi-
ska dla zwierząt domowych, kosze niemetalowe, beczki i beczułki nie-
metalowe, trumny i urny pogrzebowe, skrzynki na listy niemetalowe, 
zamknięcia do  pojemników niemetalowe, skrzynie kratowe i  palety, 
niemetalowe, manekiny, manekiny krawieckie, Usługi w  zakresie 
sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych 
i Internetu, następujących towarów: drabiny i ruchome schody nieme-
talowe, przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowe-
go, przybory kuchenne i zastawa stołowa z wyjątkiem widelców, noży 
i łyżek, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), ma-
teriały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, nieprzetworzo-
ne lub półprzetworzone szkło, z wyjątkiem szkła stosowanego w bu-
downictwie, Usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej, w  tym 
za  pośrednictwem sieci komputerowych i  Internetu, następujących 
towarów: wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, statuetki, figur-
ki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcela-
na, terakota lub szkło, szkło nieprzetworzone i półprzetworzone, bę-
dące półproduktem, artykuły ogrodnicze, przybory do  użytku 
domowego do  czyszczenia, szczotki i  materiały do  wytwarzania 

szczotek, zastawa stołowa, przybory kuchenne i  pojemniki, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci kom-
puterowych i  Internetu, następujących towarów: przybory kosme-
tyczne i  toaletowe, artykuły dla zwierząt, artykuły do  pielęgnacji 
odzieży i obuwia, liny i sznury, sieci, namioty i plandeki, markizy z ma-
teriałów tekstylnych lub syntetycznych, żagle, torby do  transportu 
i przechowywania materiałów luzem, materiały na obicia, do wyście-
łania i wypełniania, z wyjątkiem papieru, tektury, gumy lub tworzyw 
sztucznych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośred-
nictwem sieci komputerowych i  Internetu, następujących towarów: 
nieprzetworzone tekstylne materiały włókiennicze i  ich  zamienniki, 
przędza i nici dla włókiennictwa, tekstylia i  imitacje tekstyliów, bieli-
zna stołowa i pościelowa, zasłony z materiałów tekstylnych lub two-
rzyw sztucznych, tkaniny, odzież, obuwie, nakrycia głowy, koronki, 
sploty i  hafty oraz wstążki i  kokardy pasmanteryjne, guziki, haczyki 
i oczka, szpilki i  igły, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym 
za  pośrednictwem sieci komputerowych i  Internetu, następujących 
towarów: sztuczne kwiaty, ozdoby do włosów, sztuczne włosy, dodat-
ki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, ozdoby 
do włosów, wałki do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki 
i sztuczne włosy, sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, zawieszki (nie bi-
żuteria ani nie do kluczy, kółek lub łańcuszków), igły i szpilki entomo-
logiczne, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednic-
twem sieci komputerowych i  Internetu, następujących towarów: 
dywany, chodniki (kilimy), maty i słomianki, linoleum i inne materiały 
do pokrywania podłóg, draperie ścienne, nietekstylne, pokrycia ścian 
i sufitów, gry, zabawki i przedmioty do zabawy, sprzęt do gier wideo, 
artykuły gimnastyczne i  sportowe, ozdoby choinkowe, artykuły 
i sprzęt sportowy, dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, wyposaże-
nie placów zabaw i wesołych miasteczek, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Interne-
tu, następujących towarów: mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty 
mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzy-
wa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, ser, masło, jogurt i  inne 
produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, mięso i wędliny, ryby, owo-
ce morza i mięczaki, nieżywe, nabiał i substytuty nabiału, jaja ptasie 
i produkty z  jaj, oleje i  tłuszcze jadalne, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Interne-
tu, następujących towarów: przetworzone owoce, warzywa i grzyby 
(w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), zupy i wywary, ekstrak-
ty mięsne, przetworzone owady i larwy, naturalne i sztuczne osłonki 
do kiełbas, kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna i namiastki tych 
towarów, ryż, makaron i kluski, tapioka i sago, mąka i produkty zbożo-
we, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, czekolada, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych 
i Internetu, następujących towarów: lody, sorbety i inne jadalne lody, 
cukier, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, przy-
prawy, przyprawy korzenne, zioła suszone, ocet, sosy i inne przypra-
wy, lód (zamrożona woda), dodatki smakowe, wypieki, cukry, natural-
ne słodziki, polewy cukiernicze i  nadzienia, produkty pszczele, lód, 
lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Usługi w zakresie sprzeda-
ży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Inter-
netu, następujących towarów: ziarna przetworzone, skrobia i wyroby 
z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, surowe i nieprze-
tworzone produkty rolne, ogrodnicze, leśne i z zakresu akwakultury, 
surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, świeże owoce i warzywa, 
świeże zioła, Usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej, w  tym za  po-
średnictwem sieci komputerowych i  Internetu, następujących towa-
rów: naturalne rośliny i kwiaty, cebulki, rozsady i nasiona do sadzenia, 
żywe zwierzęta, organizmy do  hodowli, żywność i  napoje dla zwie-
rząt, słód, płody rolne i  z  akwakultury, produkty ogrodnicze i  leśne, 
karmy i  pasze dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, Usługi w  zakresie 
sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych 
i Internetu, następujących towarów: piwo i produkty piwowarskie, na-
poje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane, napoje owocowe 
i soki owocowe, syropy i inne bezalkoholowe preparaty do produkcji 
napojów, napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, preparaty alkoholo-
we do  sporządzania napojów, tytoń i  substytuty tytoniu, papierosy 
i  cygara, papierosy elektroniczne i  rozpylacze doustne dla palaczy, 
przybory dla palaczy, zapałki, Zapewnianie platformy internetowej 
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Informacja handlowa, 
Informacja handlowa w zakresie charakterystyki, jakości i cen towarów 
i usług, Usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie 
wyboru nabywanych towarów, Usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, Usługi reklamowe i marketingowe online, Usługi w za-
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kresie badania rynku, Usługi analizy i informacji biznesowej oraz bada-
nia rynkowe, Usługi porównywania cen, Doradztwo, konsultacje i po-
moc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Pomoc w prowadzeniu 
działalności gospodarczej, zarządzanie i  administrowanie działalno-
ścią gospodarczą, Usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania 
danych, Przetwarzanie, systematyzacja danych i  zarządzanie nimi, 
Badania opinii publicznej, Rynkowe badania opinii publicznej, Usługi 
agencji importowo-eksportowych, Usługi w zakresie sprzedaży de-
talicznej, w  tym przez sieci komputerowe i  Internet, Zarządzanie 
w zakresie zamówień zakupowych, Usługi aukcyjne online, 38 Usługi 
telekomunikacyjne, Dostarczanie i wynajem infrastruktury i sprzętu 
telekomunikacyjnego, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie 
tekstów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i  sportowe, Publikowanie 
książek i  czasopism elektronicznych online, 42 Oprogramowanie 
komputerowe (jako usługa) pozwalające odnaleźć sprzedawców 
konkretnych towarów i porównywać ich oferty, a także dokonywać 
zakupu tych towarów, Oprogramowanie komputerowe (jako usługa) 
służące do porównywania cen towarów, Oprogramowanie kompute-
rowe jako usługa (saas), Usługi w  zakresie technologii informacyj-
nych, Testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, Te-
stowanie, analiza i ocena towarów osób trzecich do celów certyfikacji, 
Testowanie, analiza i ocena usług osób trzecich do celów certyfikacji .
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(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe pozwalające odnaleźć 
sprzedawców konkretnych towarów i porównywać ich oferty, a także 
dokonywać zakupu tych towarów, aplikacje mobilne pozwalające 
odnaleźć sprzedawców konkretnych towarów i porównywać ich ofer-
ty, a  także dokonywać zakupu tych towarów, aplikacje mobilne 
do zarządzania kontem sprzedawcy działającego w ramach platfor-
my rynku online, Oprogramowanie komputerowe służące do porów-
nywania cen towarów, aplikacje mobilne służące do porównywania 
cen towarów, Oprogramowanie komputerowe, Mobilne aplikacje, 
Czasopisma elektroniczne, 35 Usługi w zakresie sprzedaży detalicz-
nej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i  Internetu, na-
stępujących towarów: produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu, nauki, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa 
i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztucz-
ne w stanie surowym, mieszanki gaśnicze i przeciwpożarowe, prepa-
raty do hartowania i lutowania, substancje do garbowania skór zwie-
rzęcych, kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, kity i inne pasty 
do  wypełniania, Usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej, w  tym 
za pośrednictwem sieci komputerowych i  Internetu, następujących 
towarów: kompost, nawozy, preparaty biologiczne do użytku w prze-
myśle i  nauce, farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji 
i zabezpieczające drewno, koloranty, barwniki, tusze do drukowania, 
znakowania i rytowania, żywice naturalne w stanie surowym, metale 
w postaci folii i proszku do użytku w malowaniu, dekorowaniu, dru-
kowaniu i  sztuce, Usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej, w  tym 
za pośrednictwem sieci komputerowych i  Internetu, następujących 
towarów: kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, nielecznicze 
środki do czyszczenia zębów, produkty perfumeryjne, olejki eterycz-
ne, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki 
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, Usługi w zakre-
sie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputero-
wych i  Internetu, następujących towarów: preparaty do pielęgnacji 
zwierząt, wosk krawiecki i szewski, środki ścierne i polerskie, sztuczne 
rzęsy, oleje i smary przemysłowe, wosk, smary, mieszaniny pochłania-
jące kurz, nawilżające i wiążące, paliwa (również benzyna) i materiały 
oświetleniowe, świece i  knoty do  oświetlenia, energia elektryczna, 
produkty farmaceutyczne, preparaty i artykuły medyczne i wetery-
naryjne, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośred-
nictwem sieci komputerowych i  Internetu, następujących towarów: 
środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i sub-
stancje dostosowane do  użytku leczniczego lub weterynaryjnego, 
żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i  zwierząt, pla-
stry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, wo-
ski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, 
fungicydy, herbicydy, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym 

za pośrednictwem sieci komputerowych i  Internetu, następujących 
towarów: preparaty dietetyczne, preparaty i  artykuły dentystyczne 
oraz lecznicze, środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły hi-
gieniczne, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośred-
nictwem sieci komputerowych i  Internetu, następujących towarów: 
metale nieszlachetne i ich stopy, rudy, materiały metalowe do celów 
budowlanych, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, prze-
wody nieelektryczne i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyro-
by metalowe, pojemniki metalowe do  przechowywania lub trans-
portu, kasy pancerne, metalowe materiały i  elementy budowlane 
i  konstrukcyjne, Usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej, w  tym 
za pośrednictwem sieci komputerowych i  Internetu, następujących 
towarów: metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, 
będące półproduktami, drobne wyroby metalowe, metalowe drzwi, 
bramy, okna i osłony okienne, metalowe konstrukcje i budynki prze-
nośne, statuetki i  dzieła sztuki z  metali nieszlachetnych, metalowe 
pojemniki i  artykuły do  transportu i  pakowania, Usługi w  zakresie 
sprzedaży detalicznej, w  tym za  pośrednictwem sieci komputero-
wych i  Internetu, następujących towarów: maszyny rolnicze, do ro-
bót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i  górnic-
twa, pompy, kompresory i  dmuchawy, roboty przemysłowe, 
generatory elektryczności, urządzenia do przenoszenia i transportu, 
maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, urządzenia zamia-
tające, czyszczące, myjące i piorące, maszyny i obrabiarki do sytuacji 
awaryjnych i  ratunkowych, obrabiarki, Usługi w  zakresie sprzedaży 
detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Interne-
tu, następujących towarów: narzędzia napędzane silnikowo, silniki 
(z  wyjątkiem stosowanych w  pojazdach lądowych), mechanizmy 
sprzęgania i  napędu (z  wyjątkiem stosowanych do  pojazdów lądo-
wych), narzędzia rolnicze, inne niż narzędzia ręczne, inkubatory 
do jaj, automaty sprzedające, narzędzia i przyrządy ręczne (o napę-
dzie ręcznym), sztućce, broń boczna, z wyjątkiem broni palnej, ostrza 
(maszynki do  golenia), Usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej, 
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następu-
jących towarów: ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji urody 
dla ludzi i  zwierząt, broń sieczna i  obuchowa, sztućce i  przybory 
do przygotowywania żywności będące nożami kuchennymi, przybo-
rami do  cięcia i  mielenia, ręcznie sterowane narzędzia i  przyrządy 
do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwacji, pod-
nośniki, narzędzia ręczne do użytku w sytuacjach awaryjnych i ratun-
kowych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośred-
nictwem sieci komputerowych i  Internetu, następujących towarów: 
urządzenia i przyrządy naukowe, badawcze, nawigacyjne, geodezyj-
ne, fotograficzne, kinematograficzne, audiowizualne, optyczne, wa-
gowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, testujące, kontrolne, do wykrywa-
nia, ratowania życia i  do  celów dydaktycznych, Usługi w  zakresie 
sprzedaży detalicznej, w  tym za  pośrednictwem sieci komputero-
wych i  Internetu, następujących towarów: urządzenia i  przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, stero-
wania i  regulacji energii elektrycznej, Usługi w  zakresie sprzedaży 
detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Interne-
tu, następujących towarów: urządzenia i przyrządy do nagrywania, 
transmisji, reprodukcji lub przetwarzania dźwięku, obrazu lub da-
nych, nagrane media i media do pobrania, oprogramowanie kompu-
terowe, czyste cyfrowe lub analogowe media do nagrywania i prze-
chowywania danych, mechanizmy do  urządzeń uruchamianych 
przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, urządzenia liczące, kom-
putery i  peryferyjne urządzenia komputerowe, Usługi w  zakresie 
sprzedaży detalicznej, w  tym za  pośrednictwem sieci komputero-
wych i Internetu, następujących towarów: skafandry dla nurków, ma-
ski do nurkowania, zatyczki do uszu do nurkowania, zaciski do nosa 
dla nurków i  pływaków, rękawice dla nurków, aparaty tlenowe 
do  pływania podwodnego, urządzenia do  gaszenia ognia, Usługi 
w  zakresie sprzedaży detalicznej, w  tym za  pośrednictwem sieci 
komputerowych i  Internetu, następujących towarów: utrwalone 
na nośnikach informacje i dane, urządzenia technologii informacyj-
nej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, magnesy, magne-
tyzery i demagnetyzery, urządzenia naukowe i laboratoryjne do ob-
róbki za pomocą energii elektrycznej, aparatura, urządzenia i kable 
do  zastosowania w  elektryce, urządzenia optyczne, wzmacniacze 
i korektory, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośred-
nictwem sieci komputerowych i  Internetu, następujących towarów: 
urządzenia zabezpieczające, ochronne i  sygnalizacyjne, sprzęt 
do  nurkowania, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokaliza-
cyjne, do  namierzania celu i  kartograficzne, przyrządy miernicze, 
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do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia 
do badań naukowych i  laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i sy-
mulatory, pedały wah wah (kaczki), telefony, Usługi w zakresie sprze-
daży detalicznej, w  tym za  pośrednictwem sieci komputerowych 
i  Internetu, następujących towarów: urządzenia i  przyrządy chirur-
giczne, medyczne, stomatologiczne i  weterynaryjne, protezy koń-
czyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania 
stosowane w  chirurgii, urządzenia terapeutyczne i  wspomagające 
przystosowane dla osób niepełnosprawnych, urządzenia do masażu, 
urządzenia, przyrządy i artykuły do opieki nad niemowlętami, Usługi 
w  zakresie sprzedaży detalicznej, w  tym za  pośrednictwem sieci 
komputerowych i  Internetu, następujących towarów: urządzenia, 
przyrządy i artykuły związane z aktywnością seksualną, urządzenia 
i  przyrządy do  fizjoterapii, aparaty do  ochrony słuchu, artykuły 
do karmienia i smoczki, akcesoria wspomagające współżycie seksual-
ne, aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, meble i pościel 
do  celów medycznych, sprzęt do  przenoszenia pacjentów, Usługi 
w  zakresie sprzedaży detalicznej, w  tym za  pośrednictwem sieci 
komputerowych i  Internetu, następujących towarów: odzież me-
dyczna, protezy i  sztuczne implanty, artykuły ortopedyczne i przy-
rządy ułatwiające poruszanie się, artykuły antykoncepcyjne, gadżety 
erotyczne, akcesoria wspomagające współżycie seksualne, urządze-
nia i instalacje do oświetlania, ogrzewania, chłodzenia, wytwarzania 
pary, gotowania, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w  wodę oraz 
do celów sanitarnych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym 
za pośrednictwem sieci komputerowych i  Internetu, następujących 
towarów: przewody i urządzenia do transportu gazów spalinowych, 
urządzenia do opalania się, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt 
do zaopatrywania w wodę i sanitacji, palniki, bojlery i podgrzewacze, 
oświetlenie i  reflektory oświetleniowe, sprzęt do  gotowania, pod-
grzewania, chłodzenia i  konserwowania, do  żywności i  napojów, 
Usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej, w  tym za  pośrednictwem 
sieci komputerowych i  Internetu, następujących towarów: kominki, 
filtry do użytku przemysłowego i domowego, instalacje do obróbki 
przemysłowej, urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku osobi-
stego, instalacje i  urządzenia do  suszenia, instalacje i  urządzenia 
do chłodzenia i zamrażania, akcesoria zabezpieczające i do regulacji 
instalacji wodnych i gazowych, instalacje jądrowe, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej, w  tym za  pośrednictwem sieci komputero-
wych i  Internetu, następujących towarów: instalacje i  urządzenia 
do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, za-
palniczki i zapalarki, pojazdy i środki transportu, urządzenia służące 
do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, części i akceso-
ria do pojazdów, broń palna, amunicja i pociski, materiały wybucho-
we, sztuczne ognie, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym 
za pośrednictwem sieci komputerowych i  Internetu, następujących 
towarów: metale szlachetne, ich stopy, wyroby jubilerskie, kamienie 
szlachetne i półszlachetne, perły oraz ich imitacje, przyrządy zegar-
mistrzowskie i chronometryczne, posągi i figurki wykonane z lub po-
kryte szlachetnymi i  półszlachetnymi metalami lub kamieniami 
i ich imitacjami, ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i pół-
szlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, Usługi w za-
kresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci kompu-
terowych i  Internetu, następujących towarów: pudełka na biżuterię 
i  pudełka na  zegarki, kółka na  klucze i  breloczki oraz zawieszki 
do  nich, monety, instrumenty muzyczne, statywy do  nut i  stojaki 
do instrumentów muzycznych, batuty dyrygenckie, papier i karton, 
druki, materiały introligatorskie, fotografie, artykuły piśmienne i biu-
rowe, z wyjątkiem mebli, kleje do celów biurowych lub domowych, 
Usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej, w  tym za  pośrednictwem 
sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: materiały 
do rysowania i materiały dla artystów, pędzle do malowania, materia-
ły szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, folie i torby z tworzyw sztucz-
nych do owijania i pakowania, czcionki drukarskie, matryce do druku 
ręcznego, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele archi-
tektoniczne, materiały i  środki dla artystów i  do  dekoracji, Usługi 
w  zakresie sprzedaży detalicznej, w  tym za  pośrednictwem sieci 
komputerowych i Internetu, następujących towarów: materiały filtra-
cyjne z papieru, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywa-
nia z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, materiały piśmienne 
i  wyposażenie edukacyjne, kleje do  materiałów papierniczych lub 
do  użytku domowego, materiały drukowane, Usługi w  zakresie 
sprzedaży detalicznej, w  tym za  pośrednictwem sieci komputero-
wych i  Internetu, następujących towarów: spinacze do  pieniędzy, 
jednorazowe produkty papierowe, książki, komiksy, nagrane opro-

gramowanie gier komputerowych, kody do gier, muzyka, filmy i inne 
rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwa-
lone na nośnikach, karty podarunkowe, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Interne-
tu, następujących towarów: nieprzetworzone i  półprzetworzone 
kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i  imitacje tych materiałów, 
tworzywa sztuczne i żywice w wytłoczonej formie do użytku w pro-
dukcji, materiały uszczelniające, wypełniające i izolacyjne, elastyczne 
rury, rurki i przewody giętkie, niemetalowe, plomby, uszczelki i wy-
pełnienia, artykuły i  materiały izolacyjne i  zabezpieczające, Usługi 
w  zakresie sprzedaży detalicznej, w  tym za  pośrednictwem sieci 
komputerowych i Internetu, następujących towarów: skóra i imitacje 
skóry, skóry zwierzęce, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne 
artykuły służące do  przenoszenia, parasolki i  parasole, laski, bicze, 
uprzęże i wyroby rymarskie, obroże, smycze i ubrania dla zwierząt, 
kijki marszowe i  trekkingowe, materiały niemetalowe, do  użytku 
w budownictwie, rury sztywne, niemetalowe, do użytku w budow-
nictwie, asfalt, smoła i bitumy, Usługi w zakresie sprzedaży detalicz-
nej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i  Internetu, na-
stępujących towarów: budynki przenośne, niemetalowe, pomniki 
niemetalowe, statuetki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, 
jak kamień, beton i marmur, meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, lustra, ramki obrazów, pojemniki, niemetalowe, do przecho-
wywania lub transportu, Usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej, 
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następu-
jących towarów: nieprzetworzone lub półprzetworzone kość, róg, 
fiszbin lub macica perłowa, muszle, pianka morska, żółty bursztyn, 
budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, kosze niemetalowe, 
beczki i beczułki niemetalowe, trumny i urny pogrzebowe, skrzynki 
na  listy niemetalowe, zamknięcia do  pojemników niemetalowe, 
skrzynie kratowe i  palety, niemetalowe, manekiny, manekiny kra-
wieckie, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednic-
twem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: dra-
biny i  ruchome schody niemetalowe, przybory oraz pojemniki 
kuchenne i gospodarstwa domowego, przybory kuchenne i zastawa 
stołowa z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, grzebienie i gąbki, pędz-
le (z wyjątkiem pędzli malarskich), materiały do wytwarzania pędzli, 
sprzęt do czyszczenia, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło, 
z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej, w  tym za  pośrednictwem sieci komputero-
wych i  Internetu, następujących towarów: wyroby szklane, porcela-
nowe i ceramiczne, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykona-
ne z  takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, szkło 
nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktem, artyku-
ły ogrodnicze, przybory do  użytku domowego do  czyszczenia, 
szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, zastawa stołowa, przy-
bory kuchenne i pojemniki, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, 
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następu-
jących towarów: przybory kosmetyczne i  toaletowe, artykuły dla 
zwierząt, artykuły do pielęgnacji odzieży i obuwia, liny i sznury, sieci, 
namioty i plandeki, markizy z materiałów tekstylnych lub syntetycz-
nych, żagle, torby do  transportu i  przechowywania materiałów lu-
zem, materiały na obicia, do wyściełania i wypełniania, z wyjątkiem 
papieru, tektury, gumy lub tworzyw sztucznych, Usługi w  zakresie 
sprzedaży detalicznej, w  tym za  pośrednictwem sieci komputero-
wych i Internetu, następujących towarów: nieprzetworzone tekstyl-
ne materiały włókiennicze i ich zamienniki, przędza i nici dla włókien-
nictwa, tekstylia i imitacje tekstyliów, bielizna stołowa i pościelowa, 
zasłony z  materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, tkaniny, 
odzież, obuwie, nakrycia głowy, koronki, sploty i hafty oraz wstążki 
i kokardy pasmanteryjne, guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły, Usługi 
w  zakresie sprzedaży detalicznej, w  tym za  pośrednictwem sieci 
komputerowych i Internetu, następujących towarów: sztuczne kwia-
ty, ozdoby do włosów, sztuczne włosy, dodatki do odzieży, artykuły 
do  szycia i  ozdobne artykuły tekstylne, ozdoby do  włosów, wałki 
do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki i sztuczne wło-
sy, sztuczne owoce, warzywa i  kwiaty, zawieszki (nie  biżuteria ani 
nie  do  kluczy, kółek lub łańcuszków), igły i  szpilki entomologiczne, 
Usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej, w  tym za  pośrednictwem 
sieci komputerowych i  Internetu, następujących towarów: dywany, 
chodniki (kilimy), maty i słomianki, linoleum i inne materiały do po-
krywania podłóg, draperie ścienne, nietekstylne, pokrycia ścian i su-
fitów, gry, zabawki i przedmioty do zabawy, sprzęt do gier wideo, ar-
tykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, artykuły i sprzęt 
sportowy, dekoracje świąteczne i  sztuczne choinki, wyposażenie 
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placów zabaw i  wesołych miasteczek, Usługi w  zakresie sprzedaży 
detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Interne-
tu, następujących towarów: mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty 
mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i wa-
rzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, ser, masło, jogurt i inne 
produkty mleczne, oleje i  tłuszcze jadalne, mięso i  wędliny, ryby, 
owoce morza i  mięczaki, nieżywe, nabiał i  substytuty nabiału, jaja 
ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze jadalne, Usługi w zakresie sprze-
daży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i In-
ternetu, następujących towarów: przetworzone owoce, warzywa 
i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), zupy i wywa-
ry, ekstrakty mięsne, przetworzone owady i larwy, naturalne i sztucz-
ne osłonki do kiełbas, kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna i na-
miastki tych towarów, ryż, makaron i  kluski, tapioka i  sago, mąka 
i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, czekolada, 
Usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej, w  tym za  pośrednictwem 
sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: lody, sor-
bety i inne jadalne lody, cukier, miód, melasa (syropy), drożdże, pro-
szek do pieczenia, sól, przyprawy, przyprawy korzenne, zioła suszo-
ne, ocet, sosy i  inne przyprawy, lód (zamrożona woda), dodatki 
smakowe, wypieki, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i na-
dzienia, produkty pszczele, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty 
i sorbety, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośred-
nictwem sieci komputerowych i  Internetu, następujących towarów: 
ziarna przetworzone, skrobia i  wyroby z  tych towarów, preparaty 
do  pieczenia i  drożdże, surowe i  nieprzetworzone produkty rolne, 
ogrodnicze, leśne i z zakresu akwakultury, surowe i nieprzetworzone 
ziarna i nasiona, świeże owoce i warzywa, świeże zioła, Usługi w za-
kresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci kompu-
terowych i  Internetu, następujących towarów: naturalne rośliny 
i kwiaty, cebulki, rozsady i nasiona do sadzenia, żywe zwierzęta, orga-
nizmy do hodowli, żywność i napoje dla zwierząt, słód, płody rolne 
i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, karmy i pasze dla zwie-
rząt, ściółka dla zwierząt, Usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej, 
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następu-
jących towarów: piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholo-
we, wody mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki owocowe, 
syropy i inne bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, napoje 
alkoholowe, z wyjątkiem piwa, preparaty alkoholowe do sporządza-
nia napojów, tytoń i substytuty tytoniu, papierosy i cygara, papierosy 
elektroniczne i rozpylacze doustne dla palaczy, przybory dla palaczy, 
zapałki, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze-
dawców towarów i usług, Informacja handlowa, Informacja handlowa 
w zakresie charakterystyki, jakości i cen towarów i usług, Usługi infor-
macyjne i  doradcze dla konsumentów w  zakresie wyboru nabywa-
nych towarów, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usłu-
gi reklamowe i  marketingowe online, Usługi w  zakresie badania 
rynku, Usługi analizy i informacji biznesowej oraz badania rynkowe, 
Usługi porównywania cen, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakre-
sie reklamy, marketingu i promocji, Pomoc w prowadzeniu działalno-
ści gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospo-
darczą, Usługi wsparcia administracyjnego i  przetwarzania danych, 
Przetwarzanie, systematyzacja danych i  zarządzanie nimi, Badania 
opinii publicznej, Rynkowe badania opinii publicznej, Usługi agencji 
importowo-eksportowych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, 
w tym przez sieci komputerowe i Internet, Zarządzanie w zakresie za-
mówień zakupowych, Usługi aukcyjne online, 38 Usługi telekomuni-
kacyjne, Dostarczanie i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomuni-
kacyjnego, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i  pisanie tekstów, 
Usługi edukacyjne, rozrywkowe i  sportowe, Publikowanie książek 
i czasopism elektronicznych online, 42 Oprogramowanie kompute-
rowe (jako usługa) pozwalające odnaleźć sprzedawców konkretnych 
towarów i porównywać ich oferty, a  także dokonywać zakupu tych 
towarów, Oprogramowanie komputerowe (jako usługa) służące 
do  porównywania cen towarów, Oprogramowanie komputerowe 
jako usługa (saas), Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Te-
stowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, Testowanie, 
analiza i ocena towarów osób trzecich do celów certyfikacji, Testowa-
nie, analiza i ocena usług osób trzecich do celów certyfikacji .

(111) 352259 (220) 2021 10 28 (210) 535799
(151) 2022 03 23 (441) 2021 11 29
(732) eneRgIa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
legnica (Pl)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) n energia
(540) 

(591) czarny, żółty
(531) 26 .01 .01, 26 .01 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 akumulatory energii fotowoltaicznej, Baterie słonecz-
ne, Baterie słoneczne do  celów przemysłowych, Baterie słoneczne 
do użytku domowego, elektrolizery, Falowniki fotowoltaiczne, Foto-
woltaiczne moduły słoneczne, Fotowoltaiczne urządzenia i  instala-
cje do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, Instala-
cje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie 
fotowoltaiczne], Kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, 
Komórki fotowoltaiczne, Kolektory słoneczne do wytwarzania ener-
gii elektrycznej, Matryce do paneli słonecznych, Moduły fotowolta-
iczne, Moduły słoneczne, Ogniwa słoneczne z krzemu krystaliczne-
go, Ogniwa słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Ogniwa 
słoneczne, Ogniwa galwaniczne, Ogniwa i  baterie suche, Panele 
słoneczne, Panele słoneczne do  wytwarzania energii elektrycznej, 
Przenośne panele słoneczne do  wytwarzania energii elektrycznej, 
Urządzenia fotowoltaiczne do  przekształcania promieniowania 
słonecznego na  energię elektryczną, Urządzenia fotowoltaiczne 
do  wytwarzania energii elektrycznej, Urządzenia do  magazynowa-
nia energii elektrycznej, Urządzenia i  przyrządy do  gromadzenia 
energii elektrycznej, akumulatory do  instalacji fotowoltaicznych, 
stacje ładowania samochodów elektrycznych, stacje ładowania 
samochodów elektrycznych i  hybryd plug in, ładowarki do  samo-
chodu elektrycznego, 11 Kolektory słoneczne z rurowym systemem 
odprowadzania ciepła [wymienniki ciepła], Kolektory słoneczne 
do celów grzewczych, Kolektory energii słonecznej do ogrzewania, 
Urządzenia oświetleniowe z  ogniwami słonecznymi, Termiczne ko-
lektory słoneczne, 35 administrowanie i organizacja usług sprzedaży 
wysyłkowej, Usługi pośrednictwa w zawieraniu umów, 37 Instalacje 
i montaż odnawialnych źródeł energii, w tym systemów paneli foto-
woltaicznych, 42 Doradztwo techniczne, projektowanie techniczne, 
audyty techniczne, opracowanie systemów do zarządzania energią, 
projektowanie systemów fotowoltaicznych .

(111) 352260 (220) 2021 10 19 (210) 535424
(151) 2022 03 29 (441) 2021 12 13
(732) ŚWIDZIŃsKI DaMIan sWIDZInsKI .Pl sZKOlenIa I UsłUgI 
InFORMaTyCZne, Curyn (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BabyCalm
(540) 

(591) granatowy, beżowy
(531) 02 .05 .06, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 Filmy animowane, Filmy rysunkowe animowane, Mu-
zyczne nagrania dźwiękowe, nagrania dźwiękowe, 28 Maty do zaba-
wy z zabawkami dla niemowląt, Maty z zabawkami dla niemowląt, 
Pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem, gry, 35 Publikowa-
nie tekstów reklamowych, Publikowanie materiałów i  tekstów re-
klamowych, Reklama, Reklama online za  pośrednictwem kompu-
terowej sieci komunikacyjnej, Reklama online za  pośrednictwem 
sieci komputerowej, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama kore-
spondencyjna, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Reklamowe 



nr 26/2022 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO 73

i  sponsorowane teksty (Tworzenie-), Rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, Marketing cyfrowy, Marketing internetowy, Teksty 
(Tworzenie reklamowych i  sponsorowanych-), Promocja sprzedaży, 
administrowanie sprzedażą, Marketing handlowy [inny niż sprze-
daż], Informacje na temat sprzedaży produktów, Promocja sprzeda-
ży dla osób trzecich, Rozpowszechnianie reklam, Doradztwo w  za-
kresie promocji sprzedaży, Prezentowanie produktów finansowych 
w mediach komunikacji 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) 352261 (220) 2021 10 20 (210) 535465
(151) 2022 03 30 (441) 2021 12 13
(732) laReK KaMIl FOUMa, Chojnice (Pl);
sOWa PIOTR VODyM, Tarnów (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) loliparadise
(510), (511) 9 Platformy oprogramowania komputerowego, Opro-
gramowanie gier, Oprogramowanie gier wirtualnych, Programy gier 
komputerowych do pobierania, nagrane oprogramowanie gier kom-
puterowych, Oprogramowanie do  gier komputerowych do  użycia 
w urządzeniach mobilnych, Oprogramowanie gier komputerowych 
do  użytku na  telefonach komórkowych, Programy komputerowe 
do gier wideo i gier komputerowych, Oprogramowanie do kompono-
wania muzyki, Oprogramowanie komputerowe do tworzenia i edycji 
muzyki i dźwięków, Oprogramowanie komputerowe do przetwarza-
nia plików z  muzyką cyfrową, Muzyka cyfrowa do  pobrania, Płyty 
kompaktowe z muzyką, Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych 
publikacji tekstowych i  obrazowych utrwalone na  nośnikach, 25 
Odzież, nakrycia głowy, Obuwie, Bielizna, Paski [odzież], 41 Organi-
zowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, 
Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Przygotowywanie, 
organizowanie i prowadzenie koncertów, Usługi rezerwacji biletów 
na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi 
rozrywkowe w zakresie gier komputerowych i wideo, Usługi gier on-
line, Informacje dotyczące rozrywki w postaci gier komputerowych 
udostępniane online z komputerowej bazy danych lub ze światowej 
sieci komunikacyjnej, Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja 
multimedialna i usługi fotograficzne, Muzyczne usługi wydawnicze 
i usługi w zakresie nagrywania muzyki, Usługi w zakresie kompono-
wania muzyki, Montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu, nagrywa-
nie muzyki, Udzielanie informacji, komentarzy i artykułów w dziedzi-
nie muzyki za pośrednictwem sieci komputerowych, Udostępnianie 
publikacji elektronicznych online z dziedziny muzyki, nie do pobra-
nia, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w internecie .   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 352262 (220) 2021 10 28 (210) 535787
(151) 2022 03 22 (441) 2021 12 06
(732) sZCZygIeł ReMIgIUsZ, sulimów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eKOTaXI siedlce
(540) 

(591) biały, zielony, niebieski
(531) 05 .03 .14, 24 .01 .10, 27 .05 .01, 27 .05 .10, 29 .01 .13
(510), (511) 39 Usługi taksówkarskie .

(111) 352263 (220) 2021 10 28 (210) 535797
(151) 2022 03 23 (441) 2021 11 29
(732) WIeRZgOŃ ReMIgIUsZ ReZIgIUsZ, Wodzisław Śląski (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ThUnDeR
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 9 Cyfrowe dyski audio, Cyfrowe nośniki do  nagrywania 
danych, Cyfrowe nośniki do  przechowywania danych, Urządzenia 
i  nośniki do  przechowywania danych, Czytniki [sprzęt do  przetwa-
rzania danych], Dyski CD z danymi, Dyski gier komputerowych, Dys-
ki optyczne, elektroniczne nośniki danych, etui na  płyty DVD, etui 
na telefon, Folia holograficzna, Futerały na karty pamięci, Kartridże 
do gier do użytku z elektroniczną aparaturą do gier, Kartridże do gier 
komputerowych, nagrane dyski laserowe zawierające gry, nagrane 
płyty kompaktowe zawierające gry, Pamięci UsB z mikrozłączami UsB 
kompatybilnymi z telefonami komórkowymi, Pamięci UsB [niezapisa-
ne], Pamięć UsB [pendrive], Okulary przeciwsłoneczne, etui na okula-
ry i okulary przeciwsłoneczne, Futerały na okulary słoneczne, Paski 
do okularów przeciwsłonecznych, sznurki do okularów przeciwsło-
necznych, Okulary 3D, Okulary 3D do  odbiorników telewizyjnych, 
słuchawki do  gier z  wirtualną rzeczywistością, Publikacje w  formie 
elektronicznej do pobrania, Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicz-
nych publikacji tekstowych i  obrazowych utrwalone na  nośnikach, 
Podkładki pod myszy, 16 Materiały drukowane, artykuły papiernicze 
do pisania, etykiety z papieru lub kartonu, Fanziny [czasopisma dla 
fanów], Folie klejące do artykułów papierniczych, Kalendarze, Karty 
do kolekcjonowania, Pióra i długopisy, afisze, Plakaty, etui na przy-
bory do pisania, Kalendarze drukowane, Karty pocztowe, Klamerki, 
Klipsy do  papieru, Materiały do  pisania, nalepki, notatniki okładki 
na  zeszyty ćwiczeń, Pinezki, Podkładki na  biurko, Przylepne kartki 
na notatki, segregatory, szkolne zeszyty, Teczki papierowe, Upomin-
kowe artykuły papiernicze, Zeszyty do pisania lub rysowania, naklej-
ki, nalepki, 21 Bidony rowerowe, Butelki, Filiżanki i kubki, Podkładki 
pod szklanki, nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, Pojemniki 
na kanapki, Talerze papierowe, 24 artykuły tekstylne do użytku jako 
pościel, Kapy na  łóżka, Koce bawełniane, Koce wełniane, narzuty, 
Poszewki na  kołdry, Poszewki na  poduszki [poszwy na  poduszki], 
Poszwy na kołdry, Prześcieradła, Duże ręczniki kąpielowe, Ręczniki, 
Ręczniki kąpielowe, Ręczniki plażowe, 25 Daszki do  czapek, akce-
soria na  szyję, apaszki, Bandany na  szyję, Bielizna osobista, Bluzy 
dresowe, Bluzy polarowe, Bluzy sportowe, Bluzy sportowe z kaptu-
rem, Bluzy z kapturem, Bojówki, Chustki na głowę, Chusty plażowe, 
Dresy ortalionowe, Dżinsy, golfy, Kominiarki, Kominiarki narciarskie, 
Kostiumy kąpielowe, Kąpielówki, Koszulki sportowe z krótkimi ręka-
wami, Koszulki z  krótkim rękawem, Kurtki, Kurtki dresowe, leggin-
sy, Maski ochronne [odzież], Odzież sportowa, Paski, Paski [odzież], 
Polary, Rękawiczki, Rękawiczki zimowe, skarpetki, spodnie od dresu, 
Topy [odzież], T-shirty z krótkim rękawem, szlafroki wypoczynkowe, 
szaliki, szale i chusty na głowę, Czapki i czapeczki sportowe, Czapki 
wełniane, Czapki z  daszkiem, Obuwie rekreacyjne, Pantofle kąpie-
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lowe, Pantofle domowe, Tenisówki, 35 aktualizowanie informacji 
reklamowych w  komputerowej bazie danych, Dostarczanie bizne-
sowych informacji marketingowych, Dostarczanie informacji mar-
ketingowych za  pośrednictwem stron internetowych, Doradztwo 
biznesowe w  zakresie marketingu strategicznego, Doradztwo mar-
ketingowe w zakresie mediów społecznościowych, Doradztwo w za-
kresie usług reklamowych i promocyjnych, Dostarczanie informacji 
i świadczenie usług doradczych w zakresie handlu elektronicznego, 
Konsultacje związane z organizacją kampanii promocyjnych na rzecz 
firm, Organizacja promocji przy użyciu mediów audiowizualnych, 
Usługi konsultingowe w dziedzinie rozwoju koncepcji reklamowych, 
Usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, Orga-
nizacja subskrypcji do czasopism w formacie elektronicznym, Orga-
nizacja subskrypcji kanału telewizji, Organizacja subskrypcji mediów 
informacyjnych, Organizacja subskrypcji pakietów informacyjnych, 
Organizacja subskrypcji pakietów medialnych, Organizacja sub-
skrypcji usług internetowych, Organizowanie subskrypcji w zakresie 
publikacji online dla osób trzecich, subskrypcje pakietów mediów 
informacyjnych, Udostępnianie informacji dotyczących produktów 
konsumenckich w  zakresie oprogramowania, Udostępnianie porad 
dotyczących produktów konsumenckich w zakresie oprogramowa-
nia, Usługi w zakresie zamówień online, Zapewnianie platformy in-
ternetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Marketing 
opierający się na współpracy z influencerem [Influencer marketing], 
Promocja towarów przy pomocy influencerów .

(111) 352264 (220) 2021 10 28 (210) 535798
(151) 2022 03 23 (441) 2021 11 29
(732) WIeRZgOŃ ReMIgIUsZ ReZIgIUsZ, Wodzisław Śląski (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ThUnDeR
(540) 

(591) żółty, czarny
(531) 27 .05 .01, 01 .15 .03, 29 .01 .12
(510), (511) 9 Cyfrowe dyski audio, Cyfrowe nośniki do  nagrywania 
danych, Cyfrowe nośniki do  przechowywania danych, Urządzenia 
i  nośniki do  przechowywania danych, Czytniki [sprzęt do  przetwa-
rzania danych], Dyski CD z danymi, Dyski gier komputerowych, Dys-
ki optyczne, elektroniczne nośniki danych, etui na  płyty DVD, etui 
na telefon, Folia holograficzna, Futerały na karty pamięci, Kartridże 
do gier do użytku z elektroniczną aparaturą do gier, Kartridże do gier 
komputerowych, nagrane dyski laserowe zawierające gry, nagrane 
płyty kompaktowe zawierające gry, Pamięci UsB z mikrozłączami UsB 
kompatybilnymi z telefonami komórkowymi, Pamięci UsB [niezapisa-
ne], Pamięć UsB [pendrive], Okulary przeciwsłoneczne, etui na okula-
ry i okulary przeciwsłoneczne, Futerały na okulary słoneczne, Paski 
do okularów przeciwsłonecznych, sznurki do okularów przeciwsło-
necznych, Okulary 3D, Okulary 3D do  odbiorników telewizyjnych, 
słuchawki do  gier z  wirtualną rzeczywistością, Publikacje w  formie 
elektronicznej do pobrania, Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicz-
nych publikacji tekstowych i  obrazowych utrwalone na  nośnikach, 
Podkładki pod myszy, 16 Materiały drukowane, artykuły papiernicze 
do pisania, etykiety z papieru lub kartonu, Fanziny [czasopisma dla 
fanów], Folie klejące do artykułów papierniczych, Kalendarze, Karty 
do kolekcjonowania, Pióra i długopisy, afisze, Plakaty, etui na przy-
bory do pisania, Kalendarze drukowane, Karty pocztowe, Klamerki, 
Klipsy do  papieru, Materiały do  pisania, nalepki, notatniki okładki 
na  zeszyty ćwiczeń, Pinezki, Podkładki na  biurko, Przylepne kartki 
na notatki, segregatory, szkolne zeszyty, Teczki papierowe, Upomin-
kowe artykuły papiernicze, Zeszyty do pisania lub rysowania, naklej-
ki, nalepki, 21 Bidony rowerowe, Butelki, Filiżanki i kubki, Podkładki 

pod szklanki, nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, Pojemniki 
na kanapki, Talerze papierowe, 24 artykuły tekstylne do użytku jako 
pościel, Kapy na  łóżka, Koce bawełniane, Koce wełniane, narzuty, 
Poszewki na  kołdry, Poszewki na  poduszki [poszwy na  poduszki], 
Poszwy na kołdry, Prześcieradła, Duże ręczniki kąpielowe, Ręczniki, 
Ręczniki kąpielowe, Ręczniki plażowe, 25 Daszki do  czapek, akce-
soria na  szyję, apaszki, Bandany na  szyję, Bielizna osobista, Bluzy 
dresowe, Bluzy polarowe, Bluzy sportowe, Bluzy sportowe z kaptu-
rem, Bluzy z kapturem, Bojówki, Chustki na głowę, Chusty plażowe, 
Dresy ortalionowe, Dżinsy, golfy, Kominiarki, Kominiarki narciarskie, 
Kostiumy kąpielowe, Kąpielówki, Koszulki sportowe z krótkimi ręka-
wami, Koszulki z  krótkim rękawem, Kurtki, Kurtki dresowe, leggin-
sy, Maski ochronne [odzież], Odzież sportowa, Paski, Paski [odzież], 
Polary, Rękawiczki, Rękawiczki zimowe, skarpetki, spodnie od dresu, 
Topy [odzież], T-shirty z krótkim rękawem, szlafroki wypoczynkowe, 
szaliki, szale i chusty na głowę, Czapki i czapeczki sportowe, Czapki 
wełniane, Czapki z  daszkiem, Obuwie rekreacyjne, Pantofle kąpie-
lowe, Pantofle domowe, Tenisówki, 35 aktualizowanie informacji 
reklamowych w  komputerowej bazie danych, Dostarczanie bizne-
sowych informacji marketingowych, Dostarczanie informacji mar-
ketingowych za  pośrednictwem stron internetowych, Doradztwo 
biznesowe w  zakresie marketingu strategicznego, Doradztwo mar-
ketingowe w zakresie mediów społecznościowych, Doradztwo w za-
kresie usług reklamowych i promocyjnych, Dostarczanie informacji 
i świadczenie usług doradczych w zakresie handlu elektronicznego, 
Konsultacje związane z organizacją kampanii promocyjnych na rzecz 
firm, Organizacja promocji przy użyciu mediów audiowizualnych, 
Usługi konsultingowe w dziedzinie rozwoju koncepcji reklamowych, 
Usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, Orga-
nizacja subskrypcji do czasopism w formacie elektronicznym, Orga-
nizacja subskrypcji kanału telewizji, Organizacja subskrypcji mediów 
informacyjnych, Organizacja subskrypcji pakietów informacyjnych, 
Organizacja subskrypcji pakietów medialnych, Organizacja sub-
skrypcji usług internetowych, Organizowanie subskrypcji w zakresie 
publikacji online dla osób trzecich, subskrypcje pakietów mediów 
informacyjnych, Udostępnianie informacji dotyczących produktów 
konsumenckich w  zakresie oprogramowania, Udostępnianie porad 
dotyczących produktów konsumenckich w zakresie oprogramowa-
nia, Usługi w zakresie zamówień online, Zapewnianie platformy in-
ternetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Marketing 
opierający się na współpracy z influencerem [Influencer marketing], 
Promocja towarów przy pomocy influencerów .

(111) 352265 (220) 2021 10 12 (210) 535120
(151) 2022 03 18 (441) 2021 11 22
(732) BaRyła PaWeł, gorzów Wielkopolski (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) stolbar sTOlaRsTWO BaRyła 1981
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 02 .01 .15, 27 .05 .01, 29 .01 .13, 27 .07 .01
(510), (511) 40 Usługi stolarskie .

(111) 352266 (220) 2021 10 12 (210) 535119
(151) 2022 03 18 (441) 2021 11 22
(732) JaROsZeK MaRCIn, Radziszów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bilingwa
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(540) 

(591) pomarańczowy, niebieski, fioletowy, żółty, biały
(531) 21 .01 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne związane z nauką języków obcych .

(111) 352267 (220) 2021 10 12 (210) 535117
(151) 2022 03 17 (441) 2021 11 22
(732) laCh PaTRyK, Rzeszów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) snK sKIlla nIe KUPIsZ
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 25 Odzież, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą .

(111) 352268 (220) 2021 10 11 (210) 535072
(151) 2022 03 17 (441) 2021 11 29
(732) CaRReFOUR POlsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POlsKa gOŚCIna
(540) 

(591) czarny, brązowy, biały
(531) 06 .07 .07, 06 .07 .08, 06 .07 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .11 .02, 26 .11 .12
(510), (511) 29 smalec z boczkiem, smalec z jabłkiem, Pasztet z dzi-
kiem, Pasztet z kaczką, Pasztet z królikiem, Pasztet ze śliwką, Pasztet 
z borowikami, Pasztet z gęsiną, Pasztet z indykiem, Pasztet z oliwka-
mi, Wędliny, Kiełbasy, ser twarogowy, Koncentraty zup, Konfitura ma-
linowa, Konfitura jagodowa, Konfitura truskawkowa, Kapusta do bi-
gosu, Buraki z czosnkiem i kminkiem, Żur, Powidła, Ogórki z liściem 
dębu, Żurawina leśna w słoiku, Borówka w słoiku, 30 Miód akacjowy, 
Miód lipowy, Miód wielokwiatowy, Ćwikła z chrzanem, Makaron ja-
jeczny, Ketchup, Chrzan [sos przyprawowy], Musztarda, Ciasta, Cu-
kierki, 32 syrop z  owoców z  czarnego bzu, syrop aroniowy, syrop 
z czarnych jagód, syrop o smaku dzikiej róży z jabłkiem, syrop mali-
nowy, syrop malinowo-jeżynowy, syrop malinowo-lipowy, syrop wi-
śniowy, syrop leśne jagody, syrop pigwowy, syrop czarny bez, syrop 
leśny żurawina, syrop jeżyna, syrop czarna porzeczka, sok z czarnej 
porzeczki, sok jabłkowy, sok jabłkowo-marchwiowo-malinowy, 33 
Miód pitny .

(111) 352269 (220) 2021 10 08 (210) 535018
(151) 2022 03 22 (441) 2021 12 06
(732) ZPC FlIs sPÓłKa JaWna, Kuranów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) neW FlIs happy sOla seZaMe WaFeRs seZaMe DelICIOUs

(540) 

(591) biały, beżowy, brązowy, ciemnozielony, czarny, czerwony, 
fioletowy, jasnozielony, jasnoróżowy, różowy, pomarańczowy, 
szary, zielony, złoty, żółty
(531) 02 .09 .01, 08 .01 .19, 05 .03 .11, 05 .05 .20, 24 .09 .02, 25 .01 .15, 
26 .07 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe, 
ciastka .

(111) 352270 (220) 2021 10 18 (210) 535336
(151) 2022 03 23 (441) 2021 11 22
(732) naPIOnTeK MaReK ORTOP-POlIKlInIKa .  
gaBIneT ORTOPeDyCZny, Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ortop
(540) 

(591) zielony, pomarańczowy
(531) 05 .05 .20, 05 .05 .23, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 Publikacje dotyczące opieki zdrowotnej ludzi, w  for-
mie elektronicznej do  pobrania, Medyczne czasopisma fachowe 
dotyczące opieki zdrowotnej ludzi, w  formie elektronicznej do  po-
brania, Publikacje edukacyjne dotyczące opieki zdrowotnej ludzi, 
w formie elektronicznej do pobrania, Książki edukacyjne dotyczące 
opieki zdrowotnej ludzi, w formie elektronicznej do pobrania, Mate-
riały edukacyjne dotyczące opieki zdrowotnej ludzi, w formie elek-
tronicznej do pobrania, 16 Publikacje drukowane dotyczące opieki 
zdrowotnej ludzi, Medyczne czasopisma fachowe dotyczące opieki 
zdrowotnej ludzi, Publikacje edukacyjne dotyczące opieki zdrowot-
nej ludzi, Książki edukacyjne dotyczące opieki zdrowotnej ludzi, Dru-
kowane materiały edukacyjne dotyczące opieki zdrowotnej ludzi, 35 
Doradztwo biznesowe dla przedsiębiorstw zajmujących się opieką 
zdrowotną ludzi, Doradztwo w zakresie zarządzania firmą zajmującą 
się opieką zdrowotną ludzi, Usługi przetwarzania danych w dziedzi-
nie opieki zdrowotnej ludzi, Usługi administrowania działalności go-
spodarczej w dziedzinie opieki zdrowotnej ludzi, 41 Organizowanie 
i prowadzenie konferencji i seminariów dotyczących opieki zdrowot-
nej ludzi, Organizowanie i  prowadzenie konferencji edukacyjnych 
dotyczących opieki zdrowotnej ludzi, Organizowanie i prowadzenie 
konferencji, kongresów i sympozjów dotyczących opieki zdrowotnej 
ludzi, Organizowanie konferencji i sympozjów w dziedzinie nauk me-
dycznych dotyczących opieki zdrowotnej ludzi, Publikacja materia-
łów edukacyjnych dotyczących opieki zdrowotnej ludzi, Publikacja 
prac naukowych dotyczących opieki zdrowotnej ludzi, Publikowanie 
czasopism, książek i  podręczników z  dziedziny medycyny dotyczą-
cych opieki zdrowotnej ludzi, Usługi wydawnicze materiałów do-
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tyczących opieki zdrowotnej ludzi, 44 Usługi medyczne w zakresie 
opieki zdrowotnej ludzi, Usługi doradcze w  zakresie opieki zdro-
wotnej ludzi, Usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej dla ludzi, 
Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, ambulatoryjna opieka 
medyczna dla ludzi, Badania medyczne w  celach diagnostycznych 
lub leczenia ludzi, Kliniki medyczne dla ludzi, Konsultacje medyczne 
dla ludzi, Opieka pielęgniarska dla ludzi, Prowadzenie placówek me-
dycznych dla ludzi, Świadczenie pomocy medycznej dla ludzi, Usługi 
lekarskie dla ludzi, Usługi poradnictwa medycznego dla ludzi, Usługi 
obrazowania medycznego dla ludzi .

(111) 352271 (220) 2021 10 18 (210) 535335
(151) 2022 03 22 (441) 2021 11 29
(732) KUJaWsKI MaRCIn FIRMa hanDlOWO-UsłUgOWa  
Mag-MaR, Czerniejewo (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MasaRnIa CZeRnIeJeWO OD 1991R .
(540) 

(531) 07 .01 .01, 09 .01 .24, 27 .05 .01
(510), (511) 29 Kiełbasy, Wyroby z  mięsa, Wyroby garmażeryjne 
na bazie mięsa, Wyroby na bazie mięsa, Wyroby wędliniarskie, Pasz-
tety, słoniny, Wędzonki, Podroby, Wyroby podrobowe, Konserwy, 
Flaki, galaretki, Zupy, Rosoły, gotowe do  spożycia dania na  bazie 
mięs, podrobów lub ryb, nabiału, Filety rybne, Krokiety, Pasty ryb-
ne do kanapek, Pasty rybne, sałatki: warzywne, jarzynowe, owoco-
we i rybne, Konserwy mięsne i rybne, Mięso i wyroby mięsne, Oleje 
i  tłuszcze jadalne, Mięso, Wędliny, 35 sprzedaż za  pośrednictwem 
sieci Internet oraz sklepów detalicznych i  hurtowych mięs, wędlin, 
kiełbas, wyrobów z mięsa, wyrobów garmażeryjnych na bazie mię-
sa, wyrobów na  bazie mięsa, wyrobów wędliniarskich, pasztetów, 
słonin, wędzonek, podrobów, wyrobów podrobowych, konserw, 
flaków, galaretek, zup, rosołów, Dań gotowych do  szybkiego spo-
życia, w tym na bazie: mięs, podrobów, ryb, nabiału, warzyw, jarzyn 
i  owoców, Filetów rybnych, Krokietów, Past rybnych do  kanapek, 
Past rybnych, Pasztetów, sałatek: warzywnych, jarzynowych, owo-
cowych i  rybnych, Konserw mięsnych i  rybnych, 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, 40 Ubój 
zwierząt, przetwórstwo mięsne, przetwórstwo rybne, Przetwarzanie 
i przerabianie surowców mięsnych, Usługi w zakresie konserwowania 
żywności, wędzenie żywności, Mrożenie żywności .

(111) 352272 (220) 2021 10 18 (210) 535300
(151) 2022 03 22 (441) 2021 11 29
(732) PaŃCZyK MaRCIn, PaŃCZyK KaTaRZyna salMaX  
sPÓłKa CyWIlna, Wyry (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) smooth apartments
(510), (511) 36 Usługi w  zakresie nieruchomości, Wynajem nieru-
chomości i  majątku, Wynajem mieszkań, studio i  pokoi, Wynajem 
domów, Wynajem apartamentów, Organizowanie wynajmu nieru-
chomości, Organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, Zarzą-
dzanie nieruchomościami, Zarządzanie portfelem nieruchomości, 
Powiernictwo nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomo-
ściami, agencje nieruchomości, administrowanie nieruchomościa-
mi, Usługi finansowe, Usługi finansowe dotyczące nieruchomości, 
Usługi finansowe w zakresie zakupu i inwestycji w nieruchomości, Fi-
nansowe usługi deweloperskie w zakresie sprzedaży nieruchomości, 
Usługi inwestycyjne związane z nieruchomościami, Usługi inwesty-

cyjne, Inwestycje kapitałowe, Inwestycje finansowe, Inwestowanie 
kapitału w  nieruchomości, Doradztwo inwestycyjne, Finansowanie 
inwestycji, administrowanie inwestycjami, Zarządzanie inwestycja-
mi, Usługi sprzedaży nieruchomości, Usługi sprzedaży mieszkań i lo-
kali użytkowych, Usługi sprzedaży apartamentów, Usługi sprzedaży 
nieruchomości z zawartymi umowami najmu lub dzierżawy, Usługi 
deweloperskie w zakresie finansowania nieruchomości .

(111) 352273 (220) 2021 10 17 (210) 535294
(151) 2022 03 22 (441) 2021 11 29
(732) BaCZyŃsKI KaMIl, Jaworze (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lux-Vet
(540) 

(591) zielony, biały
(531) 03 .11 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 44 Usługi weterynaryjne, Usługi w zakresie higieny i uro-
dy dla zwierząt, Porady w zakresie farmakologii, Zabiegi pielęgnacyj-
ne zwierząt .

(111) 352274 (220) 2021 10 15 (210) 535290
(151) 2022 03 22 (441) 2021 11 29
(732) KW TRaDe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) grand grand grand
(540) 

(591) granatowy, fioletowy, czerwony, żółty, różowy, 
pomarańczowy
(531) 26 .04 .09, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 35 Zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów, 
a mianowicie: farby witrażowe, identyfikatory metalowe, identyfika-
tory niemetalowe, kasetki na  pieniądze, szafki na  dokumenty, no-
życzki, atrament, długopisy, dziurkacze biurowe, galanteria biurowa 
z tworzyw sztucznych i metalu, kleje biurowe, kleje biurowe ozdob-
ne, komplety biurowe, korektory, kredki szkolne ołówkowe, kredki 
szkolne świecowe, metalowa galanteria biurowa, notesy samoprzy-
lepne, noże do papieru, ołówki, pędzle, pinezki biurowe, pojemniki 
na  spinacze, pojemniki na  wizytówki, rozszywacze biurowe, skoro-
szyty, skorowidze telefoniczne, spinacze i klipsy biurowe, szpilki biu-
rowe, taśma biurowa, taśma dwustronna, taśma korekcyjna, taśma 
lakiernicza, taśma pakowa, teczki ofertowe, uchwyty do taśmy biuro-
wej, uchwyty do taśmy pakowej, wkłady/pręciki ołówkowe, wkłady 
do długopisów, wkłady do taśmy korekcyjnej, wkłady do piór żelo-
wych, zszywacze biurowe, zszywki biurowe, pióra żelowe, Reklama .
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(111) 352275 (220) 2021 10 15 (210) 535288
(151) 2022 03 22 (441) 2021 11 29
(732) KW TRaDe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) grand grand grand
(540) 

(591) granatowy, zielony, niebieski, fioletowy, żółty
(531) 26 .04 .09, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 35 Zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów, 
a mianowicie: farby witrażowe, identyfikatory metalowe, identyfika-
tory niemetalowe, kasetki na  pieniądze, szafki na  dokumenty, no-
życzki, atrament, długopisy, dziurkacze biurowe, galanteria biurowa 
z tworzyw sztucznych i metalu, kleje biurowe, kleje biurowe ozdob-
ne, komplety biurowe, korektory, kredki szkolne ołówkowe, kredki 
szkolne świecowe, metalowa galanteria biurowa, notesy samoprzy-
lepne, noże do papieru, ołówki, pędzle, pinezki biurowe, pojemniki 
na  spinacze, pojemniki na  wizytówki, rozszywacze biurowe, skoro-
szyty, skorowidze telefoniczne, spinacze i klipsy biurowe, szpilki biu-
rowe, taśma biurowa, taśma dwustronna, taśma korekcyjna, taśma 
lakiernicza, taśma pakowa, teczki ofertowe, uchwyty do taśmy biuro-
wej, uchwyty do taśmy pakowej, wkłady/pręciki ołówkowe, wkłady 
do długopisów, wkłady do taśmy korekcyjnej, wkłady do piór żelo-
wych, zszywacze biurowe, zszywki biurowe, pióra żelowe, reklama .

(111) 352276 (220) 2021 10 15 (210) 535278
(151) 2022 03 22 (441) 2021 12 06
(732) shenzhen lvshiyuan Biotechnology Co ., ltd ., shenzhen (Cn)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) green spring
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .15 .01, 26 .11 .03, 26 .11 .08, 26 .11 .21
(510), (511) 5 Biologiczne preparaty do  celów medycznych, Od-
czynniki chemiczne do  celów medycznych lub weterynaryjnych, 
Biomarkery diagnostyczne do celów medycznych, Kultury mikroor-
ganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, Preparaty dia-
gnostyczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Weteryna-

ryjne odczynniki diagnostyczne, Preparaty diagnostyczne, leki dla 
ludzi, Dietetyczna żywność przystosowana do  celów medycznych, 
Środki przeczyszczające, Materiały opatrunkowe, medyczne, Biocy-
dy, Środki odkażające .

(111) 352277 (220) 2021 10 15 (210) 535257
(151) 2022 03 22 (441) 2021 11 29
(732) Wgn-nIeRUChOMOŚCI sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) wgn credit
(510), (511) 35 agencje importowe i eksportowe, agencje informacji 
handlowej, agencje reklamowe, analizy kosztów, Badania i  analizy 
rynkowe, audyt działalności gospodarczej, Organizowanie sprzeda-
ży w trybie aukcji i przetargów publicznych, Badania rynku i badania 
marketingowe, Badania opinii publicznej, Badania w dziedzinie dzia-
łalności gospodarczej, Biura [Wynajmowanie maszyn i urządzeń dla-
], Biura pośrednictwa pracy, Usługi porównywania cen, Powielanie 
dokumentów, Doradztwo specjalistyczne w  sprawach działalności 
gospodarczej, Doradztwo w  zakresie organizowania i  prowadze-
nia działalności gospodarczej, Doradztwo w  zakresie zarządzania 
personelem, Doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania przed-
siębiorstwami, Dystrybucja materiałów reklamowych, Dystrybucja 
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, 
materiałów drukowanych, próbek], Informacja o działalności gospo-
darczej i  informacja handlowa, ekonomiczne prognozy, eksperty-
zy w  zakresie wydolności przedsiębiorstw, Prenumerata gazet [dla 
osób trzecich], handlowe informacje i porady udzielane konsumen-
tom [punkty informacji konsumenckiej], handlowe wyceny, Kom-
puterowe bazy danych (Pozyskiwanie danych do-), systematyzacja 
danych w komputerowych bazach danych, Komputerowe zarządza-
nie plikami, Księgowość, Uaktualnianie materiałów reklamowych, 
Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicz-
nej, Obróbka tekstów, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
Informacje i opinie ekspertów dotyczące firm i przedsiębiorstw, Or-
ganizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych, 
Doradztwo handlowe w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
Outsourcing [doradztwo biznesowe], Wyszukiwanie informacji w pli-
kach informatycznych dla osób trzecich, Przygotowywanie zeznań 
podatkowych i  doradztwo podatkowe, Pomoc przy zarządzaniu 
przedsiębiorstwami handlowymi, Usługi świadczone przez franczy-
zodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw prze-
mysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, Pomoc w pro-
wadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie 
działalnością gospodarczą, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, Dobór personelu 
[dla osób trzecich], Usługi public relations, agencja public relations, 
Promowanie [reklama] działalności gospodarczej, Reklama, Rekla-
ma banerowa, Reklama na  billboardach elektronicznych, Reklama 
online za pośrednictwem sieci komputerowej, Wynajmowanie prze-
strzeni reklamowej, Tworzenie tekstów reklamowych, Przygotowy-
wanie reklam prasowych, Reklamy radiowe i telewizyjne, Rekrutacja 
personelu, Zestawienia statystyczne, Organizacja targów w  celach 
handlowych i  reklamowych, skomputeryzowana edycja tekstów, 
Telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], 
Transkrypcja wiadomości, Transkrypcja komunikatów, Wynajem 
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, Wyszukiwa-
nie informacji w  plikach komputerowych dla osób trzecich, Usługi 
w  zakresie wywiadu gospodarczego w  odniesieniu do  działalności 
gospodarczej, Zamówienia handlowe (Zarządzanie w  zakresie-), 
Zarobkowe zarządzanie w  zakresie koncesjonowania towarów 
i  usług na  rzecz osób trzecich, Pomoc w  zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży 
na rzecz osób trzecich, handlowe usługi doradcze dotyczące franchi-
singu, Zarządzanie mieszkaniami, Usługi w zakresie informacji han-
dlowych dostarczanych poprzez dostęp do komputerowych baz da-
nych, 36 administrowanie nieruchomościami, agencje kredytowe, 
agencje lub pośrednictwo w dzierżawie lub wynajmie gruntu, agen-
cje mieszkaniowe (nieruchomości), Pośrednictwo ubezpieczeniowe 
w zakresie nieruchomości, agencje ściągania wierzytelności, analizy 
finansowe, Wyceny i  analizy finansowe, Banki z  dostępem bezpo-
średnim np . przez Internet lub telefon [home banking], Doradztwo 
finansowe, Detaliczne usługi finansowe, Usługi zarządzania mająt-
kiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, 
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Zarządzanie majątkiem, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, 
Wycena i oszacowanie wartości majątku, Wynajem zakwaterowania 
[mieszkania], Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], Wy-
cena nieruchomości, Wymiana walutowa, Usługi ubezpieczeniowe, 
Usługi powiernicze, Finansowanie pożyczek, Pożyczki pod zastaw 
nieruchomości, Transakcje finansowe, Ubezpieczenia, Wycena dzieł 
sztuki, Wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], 
Pożyczki hipoteczne, Pożyczki hipoteczne i pośrednictwo w zakre-
sie kredytów hipotecznych, Zarządzanie nieruchomościami, Wycena 
i zarządzanie nieruchomościami, Udostępnianie środków na sprze-
daż ratalną i dzierżawę, 38 Dzierżawa czasu dostępu do witryn in-
ternetowych [isp], agencje informacyjne, Wynajmowanie czasu 
dostępu do  światowych sieci komputerowych, Telekonferencje, 
Przesyłanie danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, Kom-
puterowe przesyłanie danych, Przydzielanie dostępu do komputero-
wej bazy danych, Wynajem czasu dostępu do komputerowych baz 
danych, Zapewnianie dostępu do komputerowych baz danych, Te-
lewizja kablowa nadająca informacje, Transmisja programów radio-
wych i telewizyjnych, Transmisja satelitarna, Usługi poczty głosowej .

(111) 352278 (220) 2021 10 11 (210) 535075
(151) 2022 03 23 (441) 2021 11 15
(732) seleCO lOgIsTICs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) seleCO lOgIsTICs
(540) 

(591) fioletowy, pomarańczowy
(531) 26 .11 .12, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 39 spedycja, Transport samochodowy, Transport lądo-
wy, Transport kontenerowcami, Transport morski, Transport wodny, 
Transport drogowy, Transport towarów, Transport powietrzny, Trans-
port kolejowy, Przechowywanie towarów pod zamknięciem celnym, 
Przechowywanie pod zamknięciem celnym, Magazynowanie celne, 
składowanie towarów, składowanie kontenerów, składowanie to-
warów w magazynach, Usługi w zakresie obsługi ładunków importo-
wych i eksportowych .

(111) 352279 (220) 2021 10 08 (210) 535034
(151) 2022 03 23 (441) 2021 12 06
(732) OKOnIeWsKI BaRTOsZ, ZUWalD MIChał eCO FlOWeRs 
sPÓłKa CyWIlna, łódź (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) heCaDI
(510), (511) 3 Środki toaletowe, Kosmetyki, Kosmetyki naturalne, 
Preparaty do  mycia i  pielęgnacji ciała, ekstrakty ziołowe do  celów 
kosmetycznych, Olejki nielecznicze, Olejki esencjonalne i  ekstrakty 
aromatyczne, Olejki toaletowe, Olejki mineralne [kosmetyki], 5 su-
plementy diety i preparaty dietetyczne, Dodatki odżywcze, Dodatki 
witaminowe, Mieszane preparaty witaminowe, Mieszanki do  picia 
będące suplementami diety, Mineralne suplementy diety, Odżyw-
cze suplementy diety, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Preparaty 
wzbogacające organizm w  niezbędne witaminy i  mikroelementy, 
suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, Witaminy i  pre-
paraty witaminowe, Preparaty zmniejszające apetyt, suplementy 
diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy 
diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, Tabletki witaminowe, 
suplementy żywnościowe w  postaci proszku, suplementy żywno-
ściowe wspomagające zdrowie, zawierające żeń-szeń, suplementy 
diety dla zwierząt, Proszki jako zamienniki posiłków, Farmaceutyki 
i naturalne środki lecznicze, Odżywcze mieszanki do picia do stoso-
wania jako zamienniki posiłków, Olejki lecznicze, 29 Oleje i tłuszcze 
jadalne, Oleje roślinne do celów spożywczych, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z suplementami diety, 44 Doradztwo dietetyczne, 
Doradztwo żywieniowe, Udzielanie informacji na temat poradnictwa 
dietetycznego i żywieniowego .

(111) 352280 (220) 2021 10 29 (210) 535892
(151) 2022 03 30 (441) 2021 11 29
(732) ZDRZałKa Jan P .U .h . sanITeX Jan I elŻBIeTa ZDRZałKa, 
gorzów Wielkopolski (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P .U .h . „sanITeX”
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 37 Budowa i konserwacja rurociągów, Budowa instalacji 
wodociągowych, Instalowanie i  naprawa urządzeń elektrycznych, 
Instalowanie, konserwacja i  naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, 
Instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Czyszczenie 
i naprawa kotłów, Czyszczenie instalacji wodociągowych, Czyszczenie 
rur kanalizacyjnych, Czyszczenie studzienek ściekowych, Czyszczenie 
studzienek ściekowych wodą pod wysokim ciśnieniem, Instalacja ga-
zociągów i wodociągów, Instalacja i naprawa rurociągów, Instalacja, 
naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego, Instalowanie i naprawa 
pieców, Instalacja systemów do  odprowadzania wody deszczowej, 
Instalacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, Instalacja syste-
mów rurociągów, Instalowanie systemów rur doprowadzających gaz, 
Instalowanie systemów rur przewodzących gazy, Instalacja urządzeń 
wodociągowo-kanalizacyjnych, Konserwacja i  naprawa palników, 
Montaż i  naprawa instalacji grzewczych, naprawa instalacji sanitar-
nych, nadzór budowlany, nadzór nad robotami budowlanymi, spa-
wanie konstrukcji stalowych do celów budowlanych, spawanie do ce-
lów naprawczych, Oczyszczanie i  czyszczenie kanałów ściekowych, 
Układanie i budowa rurociągów, Układanie rur, Układanie rurociągów, 
Usługi czyszczenia kanalizacji, Usługi czyszczenia rur, Usługi budow-
lane i konstrukcyjne, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe 
i wyburzeniowe, Układanie nawierzchni drogowych, Wynajem kopa-
rek, Wynajem sprzętu do robót ziemnych i koparek, Wynajem narzę-
dzi, instalacji i  sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego 
i konserwacyjnego, 40 Usługi spawalnicze .

(111) 352281 (220) 2014 10 20 (210) 434649
(151) 2019 10 22 (441) 2015 02 02
(732) naC sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Raszyn (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) naC gaRDen POWeR
(540) 

(591) czerwony, czarny, zielony, biały
(531) 26 .04 .02, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 27 .05 .02, 29 .01 .14
(510), (511) 7 aeratory, ciągniki ogrodowe jednoosiowe, kosiarki, 
kosy, podkaszarki, maszyny rolnicze,nożyce elektryczne, pilarki, 
piły łańcuchowe, glebogryzarki, myjki ciśnieniowe, odkurzacze 
ogrodowe,rozdrabniacze, generatory, odśnieżarki, pompy do wody, 
35 sprzedaż (promocja) dla osób trzecich, 42 prowadzenie porta-
li internetowych dla osób trzecich, na  serwerach komputerowych 
dlaglobalnej sieci komputerowej, tworzenie i  utrzymywanie stron 
internetowych dla osób trzecich, tworzenie portali internetowych 
do handlu elektronicznego .

(111) 352282 (220) 2018 10 24 (210) 491951
(151) 2019 08 12 (441) 2019 04 23
(732) la RIVe sPÓłKa aKCyJna, grudziądz (Pl)
(554) (znak słowno-graficzno-przestrzenny)
(540) la RIVe PResTIge The Man BROWn
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(540) 

(591) brązowy, jasnobrązowy, srebrny, czarny
(531) 19 .03 .03, 26 .11 .01, 26 .11 .08, 25 .07 .20, 25 .07 .23, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, perfumy, wody perfumowane, 
wody toaletowe, wody kolońskie, płyny po goleniu, antyperspiran-
ty, dezodoranty, mydła, mydła w  płynie, esencje eteryczne, olejki 
eteryczne, kosmetyki, zestawy kosmetyków, kremy kosmetyczne, 
lakiery do paznokci, preparaty do makijażu, mleczko kosmetyczne, 
toniki kosmetyczne, preparaty do  demakijażu, piżmo (perfumeria), 
pomadki do ust, puder do makijażu, sole kąpielowe do celów innych 
niż lecznicze, płyny do kąpieli innych niż lecznicze, wody zapachowe .

(111) 352283 (220) 2019 08 09 (210) 503332
(151) 2020 02 10 (441) 2019 10 21
(732) JURleWICZ TeResa, TaŃsKa MałgORZaTa yUMa 
PRZeDsIĘBIORsTWO InFORMaTyCZne sPÓłKa CyWIlna, 
Wrocław (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) yUMa
(540) 

(591) niebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .04
(510), (511) 42 rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania 
komputerowego, 45 licencjonowanie programów komputerowych .

(111) 352284 (220) 2019 11 21 (210) 507011
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 02
(732) RelaKsMIsJa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RelaKsMIsJa TennIs leagUe
(540) 

(591) pomarańczowy, biały, szary, czarny
(531) 03 .11 .10, 16 .03 .13, 26 .01 .01, 21 .03 .05, 26 .11 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .14

(510), (511) 41 szkolenia sportowe, zajęcia sportowe, usługi sporto-
we, sport i fitness, obozy sportowe, zawody sportowe (organizowa-
nie), organizowanie zajęć sportowych i  imprez sportowych, prowa-
dzenie zawodów sportowych, organizacja turniejów sportowych, 
przeprowadzanie wydarzeń sportowych, organizowanie imprez 
sportowych, zawodów i  turniejów sportowych, organizacja turnie-
jów tenisowych, rozrywka w postaci turniejów tenisowych .

(111) 352285 (220) 2019 11 21 (210) 507012
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 02
(732) RelaKsMIsJa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RelaKsMIsJa
(540) 

(591) pomarańczowy, biały, czarny
(531) 03 .11 .10, 16 .03 .13, 26 .01 .01, 29 .01 .13, 27 .05 .01
(510), (511) 39 agenci zajmujący się organizowaniem podróży, agen-
cje rezerwacji podróży, agencje usługowe do  planowania podróży, 
czarterowanie autobusów, czarterowanie autokarów, doradztwo 
w zakresie planowania trasy podróży, doradztwo w zakresie podróży, 
koordynowanie planów podróży dla osób prywatnych i grup, opro-
wadzanie wycieczek, organizacja i  rezerwacja podróży, organizacja 
i rezerwacja rejsów, organizacja i rezerwacja wypraw, organizowanie 
i  rezerwacja wycieczek, organizacja transportu drogą lądową, mor-
ską i  powietrzną, organizacja transportu powietrznego, morskiego 
i lądowego, organizacja wycieczek, organizacja wycieczek turystycz-
nych, organizacja wycieczek ze zwiedzaniem, organizacja wynajmu 
pojazdów, organizacja biletów lotniczych, biletów rejsowych, bile-
tów kolejowych, organizowanie i  prowadzenie wycieczek, organi-
zowanie i przeprowadzanie wycieczek i zwiedzania, organizowanie 
i  przeprowadzanie wycieczek do  dżungli i  safari, organizowanie 
i przeprowadzanie wycieczek ze zwiedzaniem miasta, organizowa-
nie i  przeprowadzanie wycieczek ze  zwiedzaniem, organizowanie 
i  rezerwowanie wycieczek w  ramach wakacji zorganizowanych, or-
ganizowanie i  rezerwowanie wycieczek i  wypraw ze  zwiedzaniem, 
organizowanie lotów, organizowanie podróży, organizowanie po-
dróży biznesowych, organizowanie podróży i rejsów, organizowanie 
podróży samolotem, organizowanie podróży z  i  na  lotnisko, orga-
nizowanie przewozów pasażerów drogą lądową, morską, powietrz-
ną i  koleją, organizowanie wczasów, organizowanie wycieczek, 
organizowanie wycieczek (krótkich podróży), organizowanie wy-
cieczek ze  zwiedzaniem, organizowanie wycieczek zagranicznych, 
organizowanie wycieczek ze  zwiedzaniem miasta, organizowanie 
wycieczek ze  zwiedzaniem w  ramach wakacji zorganizowanych, 
organizacja wycieczek ze  zwiedzaniem i  wypraw, organizowanie 
wynajmu samochodów, organizowanie wynajmu pojazdów, orga-
nizowanie wynajmu wszelkich środków transportu, organizowanie 
wypożyczania pojazdów, organizowanie wypraw w ramach wakacji 
zorganizowanych, organizowanie wypożyczania samochodów w ra-
mach wakacji zorganizowanych, organizowanie wypraw, wycieczek 
jednodniowych i  wycieczek ze  zwiedzaniem, organizowanie zwie-
dzania miasta, rezerwacja biletów kolejowych, rezerwacja biletów 
lotniczych, rezerwacja biletów na podróż, rezerwacja biletów na po-
dróż pociągiem, rezerwacja miejsc na podróż, rezerwacja miejsc dla 
podróżnych, rezerwacja transportu, świadczenie usług w  zakresie 
informacji podróżnej, udzielanie informacji dotyczących podróży, 
usługi agencji podróży i rezerwacji, usługi agencji podróży w zakre-
sie organizowania podróży wakacyjnych, usługi agencji rezerwują-
cych podróże, usługi agencji rezerwujących podróże lotnicze, usługi 
agencji rezerwującej wycieczki ze zwiedzaniem, usługi biur podróży, 
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mianowicie organizowanie transportu dla podróżnych, usługi biura 
podróży, mianowicie dokonywanie rezerwacji i zamówień na trans-
port, usługi biura turystycznego w  celu rezerwacji podróży, usługi 
informacyjne w  odniesieniu do  podróży, usługi organizowania wy-
cieczek ze zwiedzaniem, usługi rezerwacji biletów na podróż, usługi 
rezerwacji podróży lotniczych, usługi rezerwacji wczasów i podróży, 
usługi rezerwowania podróży  .

(111) 352286 (220) 2019 12 12 (210) 507980
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 03
(732) DaRMaK sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
lublin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gruzBag Ty remontujesz, My sprzątamy
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony, szary
(531) 07 .15 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 39 transport odpadów .

(111) 352287 (220) 2020 02 03 (210) 509726
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 16
(732) BeReZIeWICZ MaTeUsZ, stalowa Wola (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ngl neUROgaMes laB
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .10
(510), (511) 35 badania biznesowe, badania dotyczące działalności 
gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania 
w  zakresie biznesu, doradztwo w  zakresie organizowania i  prowa-
dzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesem, doradztwo w  zakresie zarządzania personelem, dostar-
czenie informacji dotyczących kontaktów handlowych i  bizneso-
wych, komputerowe zarządzanie plikami, marketing ukierunkowany, 
marketing w ramach wydawania oprogramowania, opracowywanie 
CV dla osób trzecich, outsourcing (doradztwo biznesowe), opraco-
wywanie życiorysów dla osób trzecich, pomoc w zarządzaniu działal-
nością gospodarczą, rekrutacja personelu, statystyczne zestawienia, 
usługi doradcze w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi 
doradztwa w  zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów 
w zakresie efektywności biznesowej, 41 doradztwo zawodowe, usłu-
gi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, usługi przekwalifikowania zawodowego .

(111) 352288 (220) 2020 02 26 (210) 510664
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 30
(732) MaKÓWKa-nOWaK KaMIla, nOWaK BaRTłOMIeJ  
CBR MaKÓWKa sPÓłKa CyWIlna, Komorowice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cutstyle
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 8 łyżki [chochle do win], łyżki, widelce i noże stołowe dla 
dzieci, łyżki, widelce i noże stołowe z tworzyw sztucznych, mando-
liny kuchenne, noże, noże ceramiczne, noże do  otwierania ostryg, 
noże do otwierania wina, noże do pizzy, nieelektryczne, noże do ta-
pet, noże do  usuwania rybich łusek, noże kuchenne do  obierania, 
noże myśliwskie, ostrzałki, przyrządy do  ostrzenia ostrzy, rękojeści 
noży, rozdrabniacze do warzyw, scyzoryki, srebro stołowe [noże, wi-
delce i  łyżki], sztućce, sztućce stołowe [noże, widelce i  łyżki], tasaki 
do siekania mięsa [ręczne], tłuczki [narzędzia ręczne], widelce .

(111) 352289 (220) 2020 03 09 (210) 511212
(151) 2021 01 20 (441) 2020 10 05
(732) ŚWIDeR KRZysZTOF, Konin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MÓJ KWaDRaT
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .05, 26 .04 .01, 26 .04 .05, 26 .04 .16, 06 .07 .06
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości .

(111) 352290 (220) 2020 04 30 (210) 513028
(151) 2020 10 12 (441) 2020 06 29
(732) BIOsel sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sTg25
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .07 .01
(510), (511) 5 leki, produkty farmaceutyczne, środki lecznicze do ką-
pieli, żywność dietetyczna dla celów medycznych, herbaty lecznicze, 
sole do kąpieli leczniczych, zioła i napoje lecznicze, maści, preparaty 
do odchudzania, środki przeciwbólowe, preparaty wspomagające le-
czenie, podnoszące odporność organizmu, wzbogacające organizm 
w niezbędne witaminy, pierwiastki i mikroelementy, suplementy die-
ty dla celów medycznych, 35 prowadzenie aptek, prowadzenie aptek 
internetowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna leków, produktów far-
maceutycznych i preparatów wspomagających leczenie, podnoszą-
cych odporność organizmu, wzbogacających organizm w niezbędne 
witaminy i  mikroelementy, suplementów diety, sprzedaż hurtowa 
i detaliczna za pośrednictwem Internetu produktów farmaceutycz-
nych, preparatów wspomagające leczenie, podnoszących odporność 
organizmu, suplementy diety, doradztwo w  sprawach działalności 
gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych, informacje 
handlowe, analizy kosztów, pozyskiwanie, sortowanie i wyszukiwa-
nie danych do baz danych, obróbka tekstów reklamowych, sondaże, 
rekrutacja personelu, promocja sprzedaży, programy lojalnościowe, 
reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, publiko-
wanie tekstów reklamowych, organizacja i  prowadzenie kampanii 
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reklamowych produktów, organizacja pokazów i wystaw, 42 badania 
naukowe z dziedziny farmakologii, ziołolecznictwa, zdrowego odży-
wiania, badania bakteriologiczne, badania i analizy chemiczne, wy-
konywanie ekspertyz, oprogramowania komputerowego, kontrola 
jakości żywności, testowanie produktów żywnościowych i  produk-
tów leczniczych .

(111) 352291 (220) 2020 05 07 (210) 513233
(151) 2020 11 10 (441) 2020 07 27
(732) sOTI naTURal sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOFI naTURal
(540) 

(591) ciemnozielony, biały
(531) 26 .04 .04, 26 .04 .18, 26 .04 .22, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 30 napoje na bazie kawy, czekolada pitna .

(111) 352292 (220) 2020 06 05 (210) 514470
(151) 2020 11 10 (441) 2020 07 27
(732) MaJeWsKI DanIel DM PROMOTIOn, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) DeynnCOsMeTICs
(510), (511) 3 dezodoranty do  ciała [wyroby perfumeryjne], kremy 
perfumowane, perfumowane kosmetyki w  aerozolu do  ciała, per-
fumowane wody toaletowe, perfumy, spraye do  ciała, woda perfu-
mowana, woda toaletowa, zapachowe kremy i  płyny do  pielęgna-
cji ciała, zapachy, balsamy samoopalające [kosmetyki], błyszczyki 
do ust, brokat do twarzy, brokat do twarzy i ciała, cienie do powiek, 
etui na  szminkę, eyelinery, eyelinery w  ołówku, fluid do  makijażu, 
kleje do  sztucznych rzęs, włosów i  paznokci, kolorowe kosmetyki 
do  oczu, kompaktowe kosmetyki do  makijażu, korektor do  twarzy, 
kosmetyczne pudry do twarzy, kosmetyki brązująco-opalizujące, ko-
smetyki do brwi, kosmetyki do ust, kredki do makijażu, kredki do ust, 
kremy kosmetyczne, ołówki do brwi, palety błyszczyków do ust, pa-
lety cieni do powiek, prasowany puder do twarzy, produkty koloro-
we do policzków, pudry w kamieniu [kosmetyki], róż, róż do twarzy, 
szminki do ust, tusz do brwi, tusze do rzęs, wydłużające tusze do rzęs, 
kremowe mydło do ciała, mydła, mydła do rąk, mydła do pielęgnacji 
ciała, mydła kosmetyczne, mydła w kremie do mycia, mydła w pły-
nie do  kąpieli, peelingi złuszczające do  stóp, peelingi złuszczające 
do rąk, szampony do ciała, żele do użytku kosmetycznego, żele pod 
prysznic, aromatyczne olejki do  kąpieli, kule do  kąpieli nasączone 
kosmetykami, olejkami i  barwnikami, musująca piana do  kąpieli, 
mydło do  kąpieli, olejek do  kąpieli, perełki zawierające kosmetyki 
do kąpieli, piana do kąpieli, sole zapachowe do kąpieli, żel do kąpie-
li, dezodoranty, balsamy do ciała, balsamy do rąk, balsamy do stóp 
[nielecznicze], balsamy do ust, błoto kosmetyczne do ciała, emulsje 
do  wzmacniania paznokci, kosmetyczne maski błotne, koncentraty 
nawilżające [kosmetyki], kosmetyczne peelingi do ciała, kosmetycz-
ne środki nawilżające, kosmetyki do paznokci, kremy do rąk, kremy 
do twarzy, kremy do aromaterapii, kremy do ciała, kremy kosmetycz-
ne do  ujędrniania skóry wokół oczu, kremy perfumowane, kremy 
po goleniu, kremy ujędrniające skórę, lakiery do paznokci, maseczki 
do ciała, maseczki do stóp do pielęgnacji skóry, maseczki do twarzy, 
maseczki nawilżające, maseczki oczyszczające, maseczki upiększają-
ce do twarzy, maseczki z glinki do skóry, masło do ciała, masło do rąk 
i ciała, mleczka do ciała, mleczka kosmetyczne, mleczka nawilżające, 
mus do  pielęgnacji skóry, nielecznicze peelingi do  twarzy, nielecz-

nicze serum do skóry, odżywki do paznokci, odżywki do ust, olejki 
do ciała, olejki do opalania, peelingi złuszczające do ciała, peelingi 
złuszczające do twarzy, pianka do czyszczenia, płyn do golenia, płyn 
do kąpieli, płyn do twarzy, płyn tonizujący do twarzy, ciała i rąk, pły-
ny do  golenia, płyny oczyszczające, preparaty kosmetyczne do  sa-
moopalania, proszki do kąpieli, puder do ciała, rzęsy, rzęsy sztuczne, 
serum do  twarzy do  celów kosmetycznych, preparaty złuszczające 
do  pielęgnacji skóry [peelingi], sole do  kąpieli, szminki w  kremie 
do ust, toniki do skóry, toniki do twarzy [kosmetyki], zapachowe kre-
my do ciała, żele do twarzy, żele oczyszczające, balsam do włosów, 
kosmetyczne płyny do włosów, kremy odżywcze, maseczki do wło-
sów, odżywki do włosów, odżywki nawilżające do włosów, odżywki 
pielęgnacyjne do włosów, pianka do włosów, pianka do stylizacji wło-
sów, płyny do stylizacji włosów, płyny ochronne do włosów, prepa-
raty do układania włosów, preparaty kosmetyczne do włosów i skóry 
głowy, serum do włosów, szampony do włosów, szampony z odżyw-
ką do włosów, balsamy do golenia, płyny po goleniu, 4 świece perfu-
mowane, świece zapachowe, zapachowe świece aromaterapeutycz-
ne, 10 rękawice do masażu, 21 aplikatory do kosmetyków, aplikatory 
do makijażu, aplikatory do makijażu oczu, aplikatory do nakładania 
makijażu na oczy, atomizery do perfum, dozowniki do kosmetyków, 
dozowniki do mydła w płynie [do celów domowych], dozowniki my-
dła, dozowniki produktów do mycia ciała, dozowniki szamponu, fla-
kony na perfumy, gąbeczki do nakładania makijażu na twarz, gąbki 
do ciała, gąbki do kąpieli, gąbki kosmetyczne, grzebienie, grzebyki 
do  rzęs, miseczki, mydelniczki, pędzelki do  eyelinerów, pędzel-
ki do  makijażu, pędzelki do  ust, pojemniki na  kosmetyki, przybory 
kosmetyczne, przybory toaletowe, przyrządy ręczne do nakładania 
kosmetyków, puderniczki [pojemniczki], rękawice do peelingu, roz-
pylacze do perfum, szczoteczki do brwi, szczoteczki do rzęs, szczo-
teczki do tuszu do rzęs, szczotki kąpielowe, artykuły porcelanowe dla 
celów dekoracyjnych, ozdobne figurki wykonane ze szkła, ozdobne 
pudełka szklane, statuetki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub 
szkła, szkło ozdobne, pojemniki na  pędzelki, szczotki do  włosów, 
szczotki kąpielowe, 24 ręczniki, ręczniki [duże, kąpielowe], ręczniki 
wykonane z  materiałów tekstylnych, tekstylne artykuły kąpielowe, 
35 usługi handlu detalicznego związane z preparatami do włosów, 
usługi sklepów detalicznych online związane z produktami kosme-
tycznymi i  pielęgnacyjnymi, usługi sprzedaży detalicznej świad-
czone online w  zakresie artykułów kosmetycznych, 41 instruktaż 
w zakresie pielęgnacji ciała, nauczanie w zakresie pielęgnacji urody, 
szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, szkolenia w zakresie kosme-
tyki i urody, usługi szkół pielęgnacji urody, 44 doradztwo dotyczące 
kosmetyków, doradztwo dotyczące urody, doradztwo w dziedzinie 
pielęgnacji ciała i urody, higiena i pielęgnacja urody, konsultacje do-
tyczące kosmetyków, manicure, nakładanie produktów kosmetycz-
nych na twarz, nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, salo-
ny piękności, udzielanie informacji o  urodzie, udzielanie informacji 
w dziedzinie stylizacji włosów, usługi doradcze dotyczące kosmety-
ków, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, usługi doradcze 
związane z pielęgnacją skóry, usługi doradztwa dotyczącego makija-
żu świadczonego online lub osobiście, usługi doradztwa w zakresie 
pielęgnacji włosów, usługi doradztwa w  zakresie makijażu, usługi 
kosmetyczne w  zakresie wykonywania makijażu, usługi manicure 
i pedicure, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi pielęgnacji 
paznokci, usługi pielęgnacji stóp, usługi pielęgnacji urody, usługi 
spa, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, usługi w zakresie 
makijażu, usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie skó-
ry, usługi w zakresie pielęgnacji włosów, usługi w zakresie pielęgnacji 
urody świadczone przez uzdrowisko [spa], usługi w  zakresie porad 
kosmetycznych, usługi w zakresie zabiegów upiększających, usługi 
wizażystów, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, usługi 
zabiegów pielęgnacji ciała, zabiegi kosmetyczne, zabiegi kosmetycz-
ne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne 
dla włosów, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, zabiegi pie-
lęgnacji urody .

(111) 352293 (220) 2020 06 09 (210) 514541
(151) 2021 05 13 (441) 2020 08 03
(732) M&M KsIĘgI RaChUnKOWe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M&M KsIĘgI RaChUnKOWe
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(540) 

(591) brązowy
(531) 20 .07 .99, 27 .05 .01, 29 .01 .07
(510), (511) 35 księgowość i  rachunkowość, doradztwo i  informacja 
dotycząca rachunkowości, doradztwo podatkowe [rachunkowość], 
doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rachun-
kowości, doradztwo w  zakresie zwrotu podatku [rachunkowość], 
planowanie podatkowe [rachunkowość], przygotowanie skompu-
teryzowanej rachunkowości, rachunkowość, rachunkowość, księgo-
wość i audyt, rachunkowość na rzecz osób trzecich, rachunkowość, 
w szczególności księgowość, rachunkowość w zakresie zarządzania 
kosztami, skomputeryzowana rachunkowość, skomputeryzowane 
prowadzenie rachunkowości, skomputeryzowane ustalanie wysoko-
ści podatku [rachunkowość], udostępnianie informacji dotyczących 
kont [rachunkowość], usługi doradcze dotyczące rachunkowości 
handlowej, usługi doradcze i  informacyjne dotyczące rachunkowo-
ści, rachunkowość komputerowa, usługi w zakresie księgowości i ra-
chunkowości, zarządzanie rachunkowością, usługi w  zakresie ra-
chunkowości śledczej, usługi rachunkowości w zakresie czesnego .

(111) 352294 (220) 2020 06 22 (210) 515017
(151) 2020 11 17 (441) 2020 08 03
(732) FIRMa KaBanOs KOJs MIROsłaW I JOanna  
KOJs-KOWalCZyK sPÓłKa JaWna, Jabłonka (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WĘDlIny Z gÓRalsKIM sMaKIeM
(540) 

(531) 02 .09 .01, 26 .01 .01, 26 .01 .02, 26 .01 .04, 26 .01 .09, 26 .01 .12, 
26 .01 .14, 26 .01 .16, 26 .01 .21, 25 .01 .25, 27 .05 .01
(510), (511) 29 mięso i  wędliny, drób, nieżywy, galerety mięsne, ka-
szanka, kiełbaski w cieście, mięso konserwowe, mięso solone, sma-
lec, szynka, wieprzowina .

(111) 352295 (220) 2020 06 29 (210) 515336
(151) 2021 02 24 (441) 2020 11 09
(732) POlsKa agenCJa KOsMICZna, gdańsk (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) POlsa
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy do astronomii, satelity astrono-
miczne, satelity telekomunikacyjne, satelity do  celów naukowych, 
sprzęt komputerowy, sprzęt telekomunikacyjny, urządzenia do  na-
wigacji satelitarnej, magnetyczne nośniki danych, optyczne nośniki 
danych, dyski komputerowe, płyty kompaktowe, płyty DVD, nośniki 
danych zawierające zapisane publikacje i treści multimedialne o te-
matyce edukacyjnej i  naukowej, moduły ładowalne z  publikacjami 
w  formie elektronicznej i  treściami multimedialnymi o  tematyce 
edukacyjnej i  naukowej, oprogramowanie komputerowe, urządze-
nia i  przyrządy naukowe, anteny, balony meteorologiczne, baterie 

słoneczne, etui na okulary, hologramy, magnesy dekoracyjne, narzę-
dzia pomiarowe, mikrofony, neony reklamowe, okulary, przyrządy 
nawigacyjne i meteorologiczne, urządzenia gPs, szyldy elektronicz-
ne, szyldy mechaniczne podświetlane, 12 pojazdy służące do poru-
szania się na  lądzie, w  powietrzu, po  wodzie, po  szynach, pojazdy 
elektryczne, pojazdy silnikowe, pojazdy zdalnie sterowane, inne niż 
zabawki, statki kosmiczne, statki powietrzne, sterowce, aparatura 
i urządzenia dla aeronautyki, 16 publikacje drukowane, czasopisma 
[periodyki], książki, podręczniki, broszury informacyjne, albumy, fo-
tografie, mapy, almanachy, podręczniki i publikacje naukowe, afisze 
i  plakaty, chorągiewki papierowe, kalendarze, karty pocztowe, ko-
miksy, materiały do  nauczania, materiały piśmienne, ulotki, tablice 
ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, 18 plecaki, parasole, torby pla-
żowe, torby podróżne, pojemniki na  wizytówki, portfele i  portmo-
netki, torby sportowe, etui na wizytówki, siatki i torby na zakupy, etui 
na klucze, 20 plansze wystawowe nie metalowe, tablice identyfika-
cyjne, leżaki plażowe, poduszki, reklamowe obiekty nadmuchiwane 
powietrzem, stoiska wystawiennicze, 21 filiżanki, kubki, naczynia 
do picia, podkładki na stół, przyrządy do podlewania, 25 bandany, 
czapki, chusty, bluzy sportowe, kombinezony, koszule, kurtki, odzież 
gotowa, odzież sportowa, odzież wodoodporna, odzież gimnastycz-
na, skarpetki, swetry, T-shirty, 28 gry planszowe, gry towarzyskie, ko-
ści do gry, kręgle, lalki, latawce, zabawki pluszowe, pojazdy i modele 
przeskalowane, puzzle, ringo, zabawki, zabawki ruchome, 35 pozy-
skiwanie danych do  komputerowych baz danych, systematyzacja 
danych na potrzeby komputerowych baz danych, komputerowe za-
rządzanie plikami, wyszukiwanie danych w bazach komputerowych 
dla osób trzecich, zarządzanie zbiorami informatycznymi, przetwa-
rzanie danych, poszukiwania w zakresie patronatu dla badań i przed-
sięwzięć naukowych i edukacyjnych, reklama, publikowanie tekstów 
sponsorowanych, organizowanie imprez promujących działalność 
kosmiczną, prognozy ekonomiczne, analizy rynkowe dotyczące sek-
tora kosmicznego, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, 
doradztwo w  zakresie organizowania i  prowadzenia działalności 
gospodarczej, ekspertyzy w  zakresie wydolności przedsiębiorstw 
z branży kosmicznej, reklamy w mediach, zestawienia statystyczne, 
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i  sprzedawców 
towarów i usług, wyceny handlowe, audyt, badania rynku, materia-
ły reklamowe, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, 36 
sponsorowanie finansowe badań i przedsięwzięć naukowych i edu-
kacyjnych, 38 usługi telekomunikacyjne w zakresie przesyłania infor-
macji za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych i środków elek-
tronicznych, usługi łączności satelitarnej, usługi telekomunikacyjne 
świadczone za pośrednictwem sieci światłowodowych, usługi komu-
nikacji bezprzewodowej, łączność za pośrednictwem terminali kom-
puterowych, transmisje plików cyfrowych, transmisje satelitarne, 
zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, transfer 
strumieniowy danych, obsługa telekonferencji, przesyłanie on-line 
kartek z  życzeniami, poczta elektroniczna, 39 wystrzeliwanie sate-
litów na rzecz osób trzecich, transport, usługi nawigacji transportu, 
nawigacja, magazynowanie elektronicznych nośników danych lub 
dokumentów, 41 organizowanie i  prowadzenie konferencji, orga-
nizowanie i  prowadzenie sympozjów i  kongresów, organizowanie 
i  prowadzenie seminariów, organizowanie i  prowadzenie zjazdów 
i  warsztatów, organizowanie i  prowadzenie konkursów dla celów 
edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie wystaw innych niż re-
klamowe, organizowanie i prowadzenie pikników i  festiwali nauko-
wych, pisanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikowanie 
tekstów innych niż reklamowe, w tym on-line, publikowanie książek 
i periodyków, w tym on-line, udostępnianie zbiorów bibliotecznych 
i materiałów z zakresu problematyki kosmicznej i satelitarnej, usługi 
w zakresie kształcenia i doskonalenia kadry naukowej, organizowa-
nie i  prowadzenie szkoleń i  praktyk naukowych, konsultacje mery-
toryczne dotyczące treści filmów, produkcja filmów i  materiałów 
multimedialnych o  tematyce naukowej, informacja o  wszystkich 
wyżej wymienionych usługach, tłumaczenia, 42 analizy przemysło-
we i  usługi badawcze związane z  sektorem kosmicznym, projekto-
wanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, 
badania i usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, w tym 
badania naukowe i technologiczne przestrzeni wokółziemskiej, ciał 
Układu słonecznego i Ziemi oraz projektowanie związane z tymi ba-
daniami, usługi laboratoriów naukowych, prowadzenie prac nauko-
wych opierających się na  wynikach eksperymentów satelitarnych 
dotyczących fizyki przestrzeni kosmicznej oraz fizycznych i  geody-
namicznych procesów zachodzących na  planetach i  na  Ziemi, pra-
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ce badawczo-rozwojowe w  zakresie nowych technologii, badania 
w  zakresie ochrony środowiska naturalnego, inżynieria techniczna, 
opracowywanie projektów technicznych, projektowanie i  rozwój 
techniki i aparatury kosmicznej oraz urządzeń i przyrządów nauko-
wych, projektowanie i  rozwój programów komputerowych, projek-
towanie i  rozwój systemów komputerowych, telekomunikacyjnych 
satelitów astronomicznych i  telekomunikacyjnych oraz systemów 
nawigacji satelitarnej, sporządzanie ekspertyz i  opinii naukowych, 
udostępnianie wyników badań naukowych i  informacji naukowej, 
doradztwo naukowe i technologiczne, informacja o wszystkich wy-
żej wymienionych usługach, projektowanie i doradztwo w zakresie 
oprogramowania komputerowego, doradztwo w  zakresie projek-
towania i  rozwoju sprzętu komputerowego, kalibrowanie, dokony-
wanie pomiarów, miernictwo, wzornictwo przemysłowe, kontrole 
jakości, usługi świadczone przez laboratoria naukowe, usługi dorad-
cze w zakresie technologii komputerowych i  telekomunikacyjnych, 
45 doradztwo w  sprawach bezpieczeństwa, doradztwo w  zakresie 
własności intelektualnej, licencjonowanie własności intelektualnej, 
zarządzanie prawami autorskimi, licencjonowanie oprogramowania 
komputerowego .

(111) 352296 (220) 2020 08 28 (210) 517603
(151) 2021 02 16 (441) 2020 11 02
(732) DROMleWsKI KRZysZTOF, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) clear cycle
(540) 

(531) 26 .04 .01, 27 .05 .08, 27 .05 .19, 29 .01 .06, 29 .01 .08
(510), (511) 40 odpadki i  odpady (recykling-), sortowanie odpadów 
i materiałów nadających się do recyklingu [przetwarzanie], sortowa-
nie odpadów i materiałów nadających się do recyklingu .

(111) 352297 (220) 2020 11 05 (210) 520419
(151) 2021 04 14 (441) 2020 12 28
(732) PaRaMeDICa MIl-sys sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) woda z powietrza
(540) 

(591) granatowy, błękitny
(531) 01 .15 .11, 01 .15 .15, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 7 maszyny do  produkcji wody mineralnej, maszyny 
do  mineralizacji wody pitnej, maszyny do  użytku w  uzdatnianiu 
wody, 11 dystrybutory wody, jonizatory wody, urządzenia jonizu-
jące wodę, filtry do wody, ciśnieniowe zbiorniki wody, sterylizatory 
do  wody, urządzenia do  ujęcia wody, urządzenia do  uzdatniania 
wody, urządzenia do  oczyszczania wody, instalacje do  uzdatnia-
nia wody, zespoły do  oczyszczania wody, zespoły do  uzdatniania 
wody, urządzenia do  dezynfekcji wody, filtry do  uzdatniania wody, 
dystrybutory wody schłodzonej, oczyszczonej, zbiorniki wody pod 
ciśnieniem, zbiorniki do oczyszczania wody, instalacje do schładza-
nia wody pitnej, podgrzewacze wody na  energię słoneczną, prze-
nośne przyrządy do uzdatniania wody, instalacje do zaopatrywania 
w wodę, urządzenia do filtrowania wody pitnej, instalacje do oczysz-
czania wody deszczowej, urządzenia i maszyny do uzdatniania wody, 

butelki do filtracji wody sprzedawane puste, 32 woda, woda mine-
ralna, woda pitna, oczyszczona woda pitna, 37 instalacja zbiorni-
ków na wodę deszczową, naprawa urządzeń do oczyszczania wody, 
instalacja systemów do  zbierania wody deszczowej, konserwacja 
instalacji do zaopatrywania w wodę, naprawa lub konserwacja urzą-
dzeń do uzdatniania wody do celów przemysłowych, 39 dystrybucja 
wody, dostarczanie wody, usługi dystrybucji wody, zaopatrywanie 
w wodę, udzielanie informacji związanych z usługami zaopatrzenia 
w  wodę, 40 oczyszczanie wody, uzdatnianie wody, usługi uzdat-
niania i  oczyszczania wody, usługi w  zakresie uzdatniania wody, 
wynajem sprzętu do  uzdatniania wody, wynajmowanie urządzeń 
do oczyszczania wody, uzdatnianie i oczyszczanie powietrza i wody, 
wypożyczanie urządzeń do filtracji wody do użytku handlowego .

(111) 352298 (220) 2021 04 19 (210) 527729
(151) 2021 08 20 (441) 2021 05 04
(732) CIeŚlaK PaWeł, szczecin (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) CaMPalO
(510), (511) 20 Wieszaki na  ubrania, wieszaki stojące do  ubrań 
[meble] i haczyki na ubrania, Wieszaki stojące na ubrania, 21 Drąż-
ki na  ręczniki, Kosze z  pedałem [kosze na  odpadki], Kosze z  metali 
nieszlachetnych do użytku domowego, Kosze na śmieci z pedałem, 
Kosze na śmieci papierowe, Kosze na śmieci do użytku domowego, 
Kosze na śmieci, Kosze na papier, Kosze do użytku domowego, Kosz 
na śmieci .

(111) 352299 (220) 2021 10 18 (210) 535314
(151) 2022 03 23 (441) 2021 11 22
(732) ROMalDOWsKa PaUlIna heRKaBaWaTa, Koszalin (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) heRKaBaWaTa
(510), (511) 3 Zioła do  kąpieli, 5 Zioła lecznicze, Tradycyjne chińskie 
zioła lecznicze, Zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, Zioła 
do palenia do celów medycznych, 21 Porcelana, Porcelana ozdobna, 
Porcelanowe jajka, Wyroby porcelanowe, Tabliczki porcelanowe, Kubki 
porcelanowe, Porcelanowe popiersia, Doniczki porcelanowe, Żardy-
niery porcelanowe, Rzeźby porcelanowe, szyldy porcelanowe, Pudeł-
ka z porcelany, Kubki z porcelany, Popiersia z porcelany, Ozdoby z por-
celany, Bibeloty z porcelany, Posągi z porcelany, Rzeźby z porcelany, 
Figurki z porcelany, statuetki z porcelany, Ozdobne wyroby porcelano-
we, Zdobione wyroby porcelanowe, Porcelanowa zastawa stołowa, 
Porcelanowe żardyniery [donice], Zdobione wyroby z porcelany, na-
czynia obiadowe z  porcelany, skarbonki-świnki z  porcelany, Kubki 
z chińskiej porcelany, Kubki wykonane z porcelany, Doniczki ozdobne 
z porcelany, Wyroby artystyczne z porcelany, Posągi z porcelany chiń-
skiej, Rzeźby wykonane z porcelany, Bibeloty z porcelany [posągi], Bi-
beloty [posągi] z  porcelany, Krasnale ogrodowe z  porcelany, Figurki 
wykonane z porcelany, statuetki z chińskiej porcelany, Ozdoby ścienne 
z porcelany, Podkładki porcelanowe pod naczynia, Podkładki porcela-
nowe pod szklanki, Porcelanowe ozdoby na ciasta, serwisy do kawy 
z porcelany, Termoizolowane naczynia domowe z porcelany, naczynia 
stołowe wykonane z porcelany, Przemysłowe pojemniki opakowanio-
we z  porcelany, Ozdobne modele wykonane z  porcelany, Modele 
[ozdoby] zrobione z porcelany, Ozdoby wykonane z porcelany [bibelo-
ty], Ozdobne figurki wykonane z porcelany, Figurki wykonane z porce-
lany kostnej, Ozdobne rzeźby wykonane z porcelany, artykuły porcela-
nowe do  celów dekoracyjnych, szyldy z  porcelany lub ze  szkła, 
Popiersia z  porcelany, terakoty lub szkła, Kubki wykonane z  cienkiej 
porcelany kostnej, Modele pojazdów [ozdoby] wyrabiane z porcelany, 
naczynia do pieczenia wykonane z porcelany, Dekoracje ścienne 3D 
wykonane z porcelany, Dzieła sztuki z porcelany, terakoty i szkła, statu-
etki z porcelany, ceramiki, gliny lub szkła, Zastawa stołowa z porcelany 
kostnej [inna niż sztućce], statuetki z porcelany, ceramiki, gliny, terako-
ty lub szkła, Figurki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, Po-
piersia z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, statuy z porcela-
ny, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, Dzieła sztuki z  porcelany, 
ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, Dzieła sztuki z porcelany, ceramiki, 
gliny, terakoty i szkła, Figurki porcelanowe, ceramiczne, gliniane, z te-
rakoty lub szklane, do tortów, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki 
wykonane z  takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, za-
warte w tej klasie, 29 Przyprawy smakowe (pikle), Dżemy, Dżem imbi-
rowy, Dżem śliwkowy, Dżem jeżynowy, Dżemy owocowe, Dżemy mali-
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nowe, Dżemy truskawkowe, Dżemy jagodowe, Dżem z  rabarbaru, 
Dżem z żurawiny, Przetwory owocowe [dżemy], galaretki, dżemy, kom-
poty, pasty owocowe i warzywne, Orzeszki ziemne w polewie miodo-
wej, 30 słodycze czekoladowe, lodowe słodycze, słodycze lodowe, 
słodycze piankowe, Musy (słodycze), słodycze [cukierki], słodycze go-
towane, słodycze nielecznicze, słodycze owocowe, Owocowe (gala-
retki-) [słodycze], słodycze bez cukru, słodycze zawierające owoce, 
Dropsy owocowe [słodycze], Karmelki twarde [słodycze], słodycze 
z żeńszeniem, słodycze do żucia, słodycze słodzone ksylitolem, nie-
lecznicze słodycze salmiakowo-lukrecjowe, słodycze z oleju sezamo-
wego, nielecznicze słodycze słabo zakwaszone, nielecznicze słodycze 
do  żucia, słodycze o  smaku lukrecji, słodycze o  smaku owocowym, 
nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze], słodycze z  gotowanego 
cukru, nielecznicze słodycze w  postaci skondensowanej, słodycze 
na bazie mięty [nielecznicze], nielecznicze słodycze w postaci karmel-
ków, nielecznicze słodycze w  postaci toffi, słodycze (nielecznicze-) 
na bazie miodu, słodycze na bazie mąki ziemniaczanej, Piankowe sło-
dycze na bazie cukru, nielecznicze słodycze o gumowej konsystencji, 
nielecznicze słodycze w  postaci nugatu, słodycze (nielecznicze-) 
na bazie alkoholu, słodycze lodowe w postaci lizaków, słodycze o sma-
ku mięty (nielecznicze-), nielecznicze słodycze w postaci krówek, nie-
lecznicze słodycze zawierające aromaty ziołowe, Koreańskie tradycyj-
ne prasowane słodycze [dasik], słodycze z  czerwonego żeń-szenia, 
nielecznicze słodycze w postaci czekoladowych eklerek, nielecznicze 
słodycze będące słabo zakwaszonymi karmelkami, słodycze miętowe 
[inne niż do celów leczniczych], nielecznicze słodycze w postaci cukro-
wych wyrobów cukierniczych, słodycze do żucia z płynnym nadzie-
niem owocowym (nielecznicze), słodycze z  syropu z  kukurydzy 
w  kształcie ziaren kukurydzy, Cukierek odświeżający oddech [słody-
cze], inny niż do  celów farmaceutycznych, nielecznicze słodycze 
do zastosowania jako część diety polegającej na kontrolowaniu kalorii, 
Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i  nadzienia, produkty 
pszczele, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Batony zbo-
żowe i energetyczne, Chleb, Cukierki, batony i guma do żucia, Wyroby 
cukiernicze, ciasta, tarty i  ciasteczka, Czekolada, gorąca czekolada, 
Czekolada pitna, Czekolada nielecznicza, Czekolada mleczna, nadzie-
wana czekolada, sztuczna czekolada, Czekolada bezmleczna, Czekola-
da z bąbelkami, Czekolada w proszku, Czekolada z alkoholem, Precle 
pokryte czekoladą, Precle polane czekoladą, herbatniki oblane czeko-
ladą, Bułeczki z czekoladą, Jagody pokryte czekoladą, Wegańska cze-
kolada pitna, Chipsy ziemniaczane pokryte czekoladą, Czekolada z ja-
pońskim chrzanem, Czekolada mleczna w  tabliczkach, Czekolada 
na polewy lub posypki, Kruche ciastka maślane częściowo oblane cze-
koladą, Bułeczki z rodzynkami z mleczną czekoladą, Czekolada do wy-
robów cukierniczych i chleba, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych 
towarów, aromaty kawowe, azjatycka herbata morelowa [maesilcha], 
Biała herbata, Biała herbata w proszku, Cappuccino, Chińska herbata 
z kolcowoju [gugijacha], Cykoria [substytut kawy], Cykoria do stosowa-
nia jako substytut kawy, Cykoria i  mieszanki zawierające cykorię, 
do  wykorzystania jako substytuty kawy, Czarna herbata w  proszku, 
Czekoladki, Czekoladowa kawa, Czekoladowe napoje spożywcze 
nie na bazie produktów mlecznych lub warzyw, ekstrakty czekolado-
we, ekstrakty czekoladowe do przygotowywania napojów, ekstrakty 
kakaowe do  spożycia przez ludzi, ekstrakty kawowe do  użytku jako 
substytuty kawy, ekstrakty kawy słodowej, ekstrakty z cykorii do sto-
sowania jako substytuty kawy, ekstrakty z kakao do stosowania jako 
aromaty do napojów, herbata jaśminowa w torebkach, inna niż do ce-
lów leczniczych, herbata jaśminowa, ekstrakty z  kawy, ekstrakty 
z  kawy do  stosowania jako aromaty do  artykułów żywnościowych, 
ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty do napojów, esencje her-
baciane, esencje kawowe, espresso, Filtry w  postaci toreb papiero-
wych wypełnione kawą, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, gotowe 
kakao i napoje na bazie kakao, gotowe napoje kawowe, herbata, her-
bata Darjeeling [indyjska czarna herbata z prowincji Darjeeling], her-
bata earl grey, herbata bez teiny słodzona słodzikami, herbata bezte-
inowa, herbata chai, herbata chryzantemowa (gukhwacha), herbata 
cytrusowa z  owocu yuzu, herbata czarna, herbata czarna [herbata 
angielska], herbata do  zaparzania, herbata imbirowa, herbata lap-
sang souchong, herbata Oolong w  proszku, herbata Tie guan yin, 
herbata limonkowa [loomi tea], herbata miętowa, herbata mrożona, 
herbata mrożona (nie do celów medycznych), herbata o smaku jabłka 
[inna niż do  celów leczniczych], herbata o  smaku pomarańczowym 
[inna niż do celów leczniczych], herbata oolong, herbata paczkowana 
[inna niż do celów leczniczych], herbata rooibos, herbata rozpuszczal-
na, herbata rozpuszczalna [inna niż do  celów leczniczych], herbata 

sfermentowana, herbata sypka (nielecznicza-), herbata szałwiowa, 
herbata w  torebkach, herbata w  torebkach (nielecznicza), herbata 
z czerwonego żeń-szenia, herbata z białego lotosu (Baengnyeoncha), 
herbata z  dzikiej róży, herbata z  eleuterokoku [Ogapicha], herbata 
z gryki, herbata z korzenia łopianu (Wooungcha), herbata z kwiatu lipy, 
herbata z liści jęczmienia, herbata z prażonego jęczmienia [mugi-cha], 
herbata z prażonego ryżu brązowego [genmaicha], herbata z rozma-
rynu, herbata z rumianku, herbata z wodorostów kelp, herbata z żeń-
-szenia, herbata z żeń-szenia [insamcha], herbata ze słonych sproszko-
wanych wodorostów (kombu-cha), herbata zielona, herbaty 
(nielecznicze) zawierające cytrynę, herbaty aromatyzowane [inne niż 
do celów leczniczych], herbaty o smaku cytryny (nielecznicze), herba-
ty o smaku owocowym [inne niż lecznicze], herbaty owocowe, herba-
ty ziołowe, inne niż do celów leczniczych, Japońska zielona herbata, 
Jęczmień do  użytku jako substytut kawy, Kakao, Kakao [palone, 
w proszku, granulowane lub w napojach], Kakao do sporządzania na-
pojów, Kakao w proszku, Kapsułki z herbatą, Kapsułki z kawą, Kawa, 
Kawa [palona, w proszku, granulowana lub w napojach], Kawa aroma-
tyzowana, Kawa bezkofeinowa, Kawa liofilizowana, Kawa mielona, 
Kawa nienaturalna, Kawa niepalona, Kawa rozpuszczalna, Kawa słodo-
wa, Kawa w formie parzonej, Kawa w postaci całych ziaren, Kombucha, 
Koncentraty kawy, Kwiaty i liście jako substytuty herbaty, liście herba-
ty, Mate [herbata], Mielone ziarna kawy, Mieszanina esencji i ekstrak-
tów z kawy, Mieszaniny cykorii do stosowania jako substytuty kawy, 
Mieszanki do przyrządzania mrożonej herbaty w proszku, Mieszanki 
herbat, Mieszanki herbat w  proszku, Mieszanki kakaowe, Mieszanki 
kawowe, Mieszanki kawy i cykorii, Mieszanki kawy i słodu, Mieszanki 
kawy słodowej i kakao, Mieszanki kawy słodowej i kawy, Mieszanki wy-
ciągów z kawy słodowej i kawy, Mrożona kawa, Mrożone napoje [frap-
pe], nadzienia na bazie kawy, napary ziołowe, napary, inne niż do ce-
lów leczniczych, napoje czekoladowe z  mlekiem, napoje gazowane 
[na bazie kawy, kakao lub czekolady], napoje herbaciane z mlekiem, 
napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na ba-
zie czekolady, z mlekiem, napoje na bazie herbaty z owocowymi do-
datkami smakowymi, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, 
napoje na  bazie kawy zawierające lody (affogato), napoje na  bazie 
kawy zawierające mleko, napoje na bazie rumianku, napoje na bazie 
substytutów kawy, napoje o smaku czekoladowym, napoje w proszku 
zawierające kakao, nielecznicze herbaty zawierające liście żurawiny, 
nielecznicze herbaty zawierające wyciągi z żurawiny, nielecznicze na-
poje na bazie herbaty, Palone ziarna kawy, Pasty do sporządzania na-
pojów kakaowych, Prażona herbata jęczmienna (mugi-cha), Prażony 
jęczmień i słód do użytku jako substytut kawy, Preparaty aromatyczne 
do sporządzania herbat ziołowych nieleczniczych, Preparaty aroma-
tyczne do  sporządzania nieleczniczych herbat ziołowych, Preparaty 
do sporządzania napojów [na bazie czekolady], Preparaty do sporzą-
dzania napojów [na bazie herbaty], Preparaty do sporządzania napo-
jów [na  bazie kakao], Preparaty do  sporządzania napojów [na  bazie 
kawy], Preparaty do sporządzania napojów czekoladowych, Preparaty 
do sporządzania napojów czekoladowych o smaku bananowym, Pre-
paraty do sporządzania napojów czekoladowych o smaku kawy mok-
ka, Preparaty do sporządzania napojów czekoladowych o smaku mię-
ty, Preparaty do  sporządzania napojów czekoladowych o  smaku 
orzechowym, Preparaty do  sporządzania napojów czekoladowych 
o smaku pomarańczowym, Preparaty do sporządzania napojów cze-
koladowych o smaku toffi, Preparaty do sporządzania napojów o sma-
ku czekoladowym, Preparaty kakaowe do sporządzania napojów, Pre-
paraty na bazie kakao, Preparaty roślinne zastępujące kawę, Preparaty 
w  proszku zawierające kakao do  sporządzania napojów, Preparaty 
z  cykorii do  stosowania jako substytuty kawy, Preparaty ziołowe 
do sporządzania napojów, Rozpuszczalne kakao w proszku, substytut 
kawy na bazie cykorii, substytuty herbaty, substytuty kawy [na bazie 
zbóż lub cykorii], substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślin-
ne zastępujące kawę], substytuty kawy na bazie warzyw, syropy cze-
koladowe do przygotowywania napojów na bazie czekolady, Torebki 
z  kawą, Wyciągi z  herbaty, Wyciągi z  herbaty (nielecznicze), Wyroby 
z kakao, yerba mate, yuja-cha [koreańska herbata miodowo-cytruso-
wa], Zamienniki kakao, Zielona herbata w proszku, Żółta herbata, Zioła 
przetworzone, Zioła suszone, Zioła konserwowane, Zioła konserwo-
wane [przyprawy], Zioła do celów spożywczych, suszone zioła do ce-
lów kulinarnych, Przyprawy, Papryka [przyprawy], Przyprawy suche, 
sosy [przyprawy], Przyprawy jadalne, Przyprawy spożywcze, Przypra-
wy korzenne, Kocanka [przyprawy], Chemiczne przyprawy kuchenne, 
Przyprawy w  proszku, Przyprawy do  pizzy, Przyprawy do  żywności, 
Przyprawy do  pieczenia, Ziarna sezamu [przyprawy], Przetworzone 
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nasiona dyni [przyprawy], Przetworzone nasiona konopi [przyprawy], 
Przyprawy smakowe (sosy, marynaty), Pasta z soi [przyprawy], Przypra-
wy do kukurydzy prażonej, Dodatki smakowe i przyprawy, Przyprawy 
o  smaku owoców morza, Przyprawy sporządzone z  glutaminianu 
sodu, sól, przyprawy i dodatki smakowe, Pikantne sosy używane jako 
przyprawy, Koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy, Przy-
prawy do błyskawicznie gotowanej baraniny, Przyprawy do makaronu 
na bazie warzyw, Przyprawy spożywcze składające się głównie z ket-
chupu i salsy, Prażone i mielone ziarna sezamu do użytku jako przypra-
wy, Bułeczki z dżemem, Wyroby cukiernicze zawierające dżem, Cukier 
do produkcji dżemów, Bułeczki z dżemem fasolowym, Bułka maślana 
[brioszka] z dżemem, Ciasto ryżowe wypełnione dżemem z fasoli (mo-
naka), Pierożki ryżowe przybrane dżemem ze słodkiej fasoli (ankoro), 
Dżem ze  słodkiej fasoli pokryty miękką słodzoną skorupką na  bazie 
fasoli [nerikiri], Miód, Miód naturalny, Miód ziołowy, Miód truflowy, 
Miód manuka, substytuty miodu, naturalny miód dojrzały, Cukier, 
miód, melasa, Miód z  kocanki, Płatki śniadaniowe zawierające miód, 
Cukier inwertowany [sztuczny miód], Miód [do celów spożywczych], 
glazury miodowe do szynki, słodkie pasty do smarowania [miód], Płat-
ki śniadaniowe o smaku miodu, Toffi o strukturze plastra miodu, Miód 
biologiczny do spożycia przez ludzi, Preparaty zbożowe pokryte cu-
krem i miodem, Miodowe cukierki (nie do celów medycznych), Zioło-
wo-miodowe pastylki do ssania [wyrób cukierniczy], 31 nieprzetwo-
rzone zioła, Zioła świeże, Świeże zioła, Zioła ogrodowe świeże, Świeże 
zioła organiczne, Świeże zioła w doniczkach, Zioła, suszone, do ozda-
biania, Świeże zioła dla celów spożywczych, Świeże owoce, orzechy, 
warzywa i zioła, 34 Zioła do palenia, 39 Pakowanie prezentów, Pako-
wanie produktów spożywczych, 43 Usługi informacji, doradztwa i re-
zerwacji w  zakresie dostarczania żywności i  napojów, Usługi zaopa-
trzenia w  żywność i  napoje, Wynajem mebli, bielizny stołowej, 
serwisów stołowych i sprzętu do podawania jedzenia i napojów, Bary 
przekąskowe, Bary sałatkowe, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], De-
korowanie ciast, Dekorowanie żywności, Dostarczanie żywności i na-
pojów za pośrednictwem furgonetek, herbaciarnie, Imprezy firmowe 
[zapewnianie jedzenia i  napojów], Kafeterie [bufety], Kontraktowe 
usługi w zakresie żywności, lodziarnie, Oferowanie żywności i napo-
jów dla gości, Oferowanie żywności i napojów dla gości w  restaura-
cjach, Oferowanie żywności i napojów w bistrach, Oferowanie żywno-
ści i  napojów w  kawiarenkach internetowych, Oferowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, Oferowanie żywności i napojów 
w sklepach z pączkami, Organizacja przyjęć weselnych [żywność i na-
poje], Organizowanie posiłków w hotelach, Pizzerie, Przygotowywanie 
i  zaopatrywanie w  żywność i  napoje do  bezpośredniego spożycia, 
Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie żywności dla innych 
na zasadzie zlecania na zewnątrz, Puby, Restauracje samoobsługowe, 
Restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, Restauracje 
z grillem, Rzeźbienie w jedzeniu, serwowanie jedzenia i napojów, ser-
wowanie napojów alkoholowych, serwowanie napojów w  małych 
browarniach, serwowanie napojów w pubach z browarem, serwowa-
nie żywności i napojów dla gości, serwowanie żywności i napojów dla 
gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów w kawiaren-
kach internetowych, serwowanie żywności i napojów w restauracjach 
i barach, serwowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami, sto-
łówki, Usługi barmanów, Usługi barowe, Usługi barów i  restauracji, 
Usługi barów piwnych, Usługi barów z fajkami wodnymi, Usługi barów 
z sokami, Usługi bufetów w zakresie barów koktajlowych, Usługi degu-
stacji win (dostarczanie napojów), Usługi doradców w  zakresie win, 
Usługi herbaciarni, Usługi klubów nocnych [zaopatrzenie w żywność], 
Usługi klubów w  zakresie dostarczania żywności i  napojów, Usługi 
koktajlbarów, Usługi mobilnych restauracji, Usługi obiektów gościn-
nych [posiłki i napoje], Usługi ogródków piwnych, Usługi osobistych 
kucharzy, Usługi pensjonatów, Usługi prywatnego klubu kolacyjnego, 
Usługi prywatnego klubu picia, Usługi restauracji chińskich, Usługi re-
stauracji hotelowych, Usługi restauracji serwujących tempurę, Usługi 
restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracji sprzeda-
jących sushi, Usługi restauracji szybkiej obsługi, Usługi restauracji wa-
shoku, Usługi restauracji z daniami ramen, Usługi restauracji, w których 
mięso przygotowuje się na  oczach klientów, Usługi restauracyjne, 
Usługi restauracyjne łącznie z  wyszynkiem, Usługi restauracyjne 
świadczone przez hotele, Usługi w zakresie bankietów, Usługi w zakre-
sie dostarczania napojów, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi 
w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, Usługi świadczone 
przez bary bistro, Usługi w  zakresie sprzedaży posiłków na  wynos, 
Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, Usługi zaopatrzenia 
w napoje, Usługi zaopatrzenia w żywność, Winiarnie, Zapewnianie po-

mieszczeń na uroczystości, Usługi cateringu zewnętrznego, Catering 
w kafeteriach szybkiej obsługi, Organizacja cateringu na imprezy uro-
dzinowe, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem (catering), Usługi cateringu specjalizującego się w ręcz-
nym krojeniu szynki podczas wesel i prywatnych imprez, Usługi cate-
ringu specjalizującego się w ręcznym krojeniu szynki podczas targów, 
degustacji i imprez publicznych .

(111) 352300 (220) 2021 10 13 (210) 535162
(151) 2022 03 30 (441) 2021 12 13
(732) OBUChOWICZ WIesłaW FhU KOnTaKT, Wyszków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K n W O
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .23, 27 .05 .17
(510), (511) 20 Paleta ładunkowa płaska z drewna .

(111) 352301 (220) 2020 05 25 (210) 513872
(151) 2020 11 03 (441) 2020 07 20
(732) sIKORa RaFał nOBI, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) asIa KITChen
(540) 

(531) 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .18, 27 .05 .01, 27 .05 .24
(510), (511) 29 imbir marynowany, imbir konserwowany, mleko koko-
sowe, warzywa przetworzone, wodorosty konserwowe, grzyby kon-
serwowe, 30 ryż, bułka tarta, makarony, przyprawy smakowe (sosy, 
marynaty), sosy, ramen .

(111) 352302 (220) 2020 12 17 (210) 522299
(151) 2021 05 25 (441) 2021 01 25
(732) Jas JaROsłaW, Kielce (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WasaBI sUshI
(540) 

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 28 .03 .99, 27 .05 .01, 29 .01 .13, 25 .01 .15
(510), (511) 30 sushi, 43 usługi restauracji sprzedających sushi .
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(111) 352303 (220) 2021 07 28 (210) 532071
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) neW FORM MeDIa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Balonowy Cud nad Wisłą
(510), (511) 20 Balony reklamowe, Balony reklamowe nadmuchiwa-
ne powietrzem, Dmuchane balony reklamowe, 25 nakrycia głowy, 
Części odzieży, obuwia i  nakryć głowy, apaszki [chustki], Koszulki 
sportowe z  krótkimi rękawami, Koszulki polo, Koszulki z  krótkim 
rękawem, Koszulki z  nadrukami, Bluzy dresowe, Bluzy sportowe, 
Bluzy polarowe, Kurtki, Kurtki dresowe, Kurtki jako odzież sporto-
wa, spodenki, Krótkie spodnie, spodnie, sukienki damskie, Chusty 
na głowę, Czapki i czapeczki sportowe, Czapki jako nakrycia głowy, 
Czapki bejsbolówki, Odzież, 35 Usługi reklamowe za pośrednictwem 
reklamy na  balonach, agencje reklamowe, Usługi reklamowe, mar-
ketingowe i  promocyjne, Dystrybucja materiałów reklamowych, 
Dystrybucja materiałów promocyjnych, Dystrybucja ogłoszeń rekla-
mowych, Dystrybucja reklam i  ogłoszeń handlowych, Dystrybucja 
produktów do celów reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych w  in-
ternecie, Rozpowszechnianie materiałów w  zakresie reklamy, mar-
ketingu i  publicity, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
i  promocyjnych, Rozpowszechnianie reklam na  rzecz osób trzecich 
przez Internet, Rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich, Roz-
powszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą sieci komuni-
kacyjnej online w Internecie, Usługi rozpowszechniania materiałów 
reklamowych, Oferowanie i  wynajem przestrzeni reklamowej, cza-
su reklamowego i  mediów na  reklamy, Udostępnianie powierzchni 
reklamowej, czasu reklamowego i  mediów, Wynajem powierzchni, 
czasu i  materiałów reklamowych, Udostępnianie przestrzeni rekla-
mowej w mediach elektronicznych, Udostępnianie powierzchni re-
klamowej, Udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, Usługi 
pośrednictwa w zakresie wynajmu czasu reklamowego i powierzch-
ni reklamowych, Wynajem billboardów, Wynajem bilbordów rekla-
mowych, Wynajem pomocy reklamowych, Wynajem materiałów 
reklamowych, Wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, Wy-
najmowanie przestrzeni reklamowej, Wynajmowanie wszelkich ma-
teriałów promocyjnych i służących do prezentacji marketingowych, 
Wypożyczanie urządzeń reklamowych, Wypożyczanie materiałów 
reklamowych, Reklama i usługi reklamowe, Usługi reklamowe .

(111) 352304 (220) 2017 03 27 (210) 469482
(151) 2022 03 16 (441) 2017 06 05
(732) OCeanIC sPÓłKa aKCyJna, sopot (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) aa Dermo estetique
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, 
emulsje, kremy, balsamy, toniki, płyny, mleczka, żele, pianki, oliwki, 
peelingi, maseczki do twarzy i do ciała, serum do celów kosmetycz-
nych, koncentraty nawilżające, olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, 
talk i pudry do ciała, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, pre-
paraty do  golenia, przed i  po  goleniu, mydła, środki do  mycia i  ką-
pieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, 
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty 
do pielęgnacji włosów, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszcze-
nia zębów i  pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami 
kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, pro-
dukty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów medycznych, kosme-
tyki do celów leczniczych, kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki i balsamy 
lecznicze, sole do kąpieli do celów medycznych, kąpiele lecznicze .

(111) 352305 (220) 2019 11 12 (210) 506642
(151) 2022 02 15 (441) 2020 02 10
(732) DOlaCIŃsKa JOlanTa PRZeDsIĘBIORsTWO  
hanDlOWO-UsłUgOWe sIMnaT, gałowo (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sIMnaT

(540) 

(591) czarny, biały, żółty, szary
(531) 01 .07 .19, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 6 Metalowe palety załadowcze, szyny metalowe i zbiorni-
ki metalowe wyłącznie do budowy dróg, linii kolejowych, autostrad, 
linii gazowych i ciepłowniczych, 19 Bloki betonowe i asfalt, Kruszywa 
(recyklingowe i naturalne) i beton do budowy dróg, autostrad, linii 
kolejowych, linii gazowych i  ciepłowniczych, linii energetycznych, 
sieci wodno-kanalizacyjnych, 37 Usługi budowlane, budowlane i roz-
biórkowe, a mianowicie usługi w zakresie rozbiórki i budowy dróg, 
linii kolejowych i autostrad, linii gazowych i ciepłowniczych, Usługi 
hydrauliczne i instalacyjne na placach budowy, 39 Transport .

(111) 352306 (220) 2021 10 12 (210) 535118
(151) 2022 03 17 (441) 2021 11 22
(732) laCh PaTRyK, Rzeszów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sKIlla nIe KUPIsZ snK esT .2020
(540) 

(591) fioletowy, biały
(531) 26 .01 .05, 26 .01 .16, 21 .03 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 25 Odzież, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą .

(111) 352307 (220) 2020 09 22 (210) 518685
(151) 2022 03 01 (441) 2021 11 15
(732) CZeChOWsKI gRZegORZ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) imloo
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów, torby, 
torby na zakupy, torebki, plecaki, parasole, etui na karty [portfele], 20 
meble, wyroby z drewna, korka, trzciny, wikliny, imitacji tych surow-
ców, jaśki-poduszki, podgłówki, pościel, oprócz bielizny pościelowej, 
bursztyn, ozdoby z tworzyw sztucznych do artykułów spożywczych .
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(111) 352308 (220) 2020 12 29 (210) 522685
(151) 2022 03 08 (441) 2021 11 22
(732) gRaBOWsKI MaReK, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 3X3 UFFO WeaR
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .03
(510), (511) 18 Bagaż, aktówki, dyplomatki, aktówki, teczki, aktówki 
na dokumenty, aktówki, aktówki wykonane z imitacji skóry, aktówki 
wykonane ze  skóry, aktówki [wyroby skórzane], aktówki [wyroby 
ze skóry], artykuły podróżne [walizki, torby], Bagaż na kółkach, Baga-
że podróżne, etui, futerały na dokumenty, etui do kart kredytowych, 
etui na banknoty, etui na bilety okresowe, etui na karty kredytowe, 
etui na karty kredytowe wykonane ze skóry, etui na karty kredytowe 
(portfele), etui na karty kredytowe z imitacji skóry, etui na karty [port-
fele], etui na karty wykonane z imitacji skóry, etui na karty [wyroby 
skórzane], etui na klucze, elastyczne torby na odzież, Duże torby po-
dróżne ze sztywnej skóry, Duże, lekkie torby sportowe do noszenia 
na nadgarstku, etui na klucze wykonane ze skóry, etui na klucze z imi-
tacji skóry, etui na krawaty, etui na pieluchy, etui na prawo jazdy, etui 
na wizytówki, etui na wizytówki w postaci portfeli, etui z imitacji skó-
ry, etykiety na  bagaże z  kauczuku, etykiety skórzane, Futerały 
na  przybory do  golenia, sprzedawane bez wyposażenia, Futerały 
przenośne na dokumenty, Futerały w postaci etui na klucze, Futro, 
Futra sprzedawane w  ilościach hurtowych, Imitacje skóry, Imitacje 
skóry sprzedawane w ilościach hurtowych, Japońskie papierowe pa-
rasole (karakasa), Japońskie parasole z papieru impregnowanego la-
kierem olejnym (janome-gasa), Japońskie saszetki uniwersalne (shin-
gen-bukuro), Kije trekkingowe, Kółka do  parasoli, Koperty ze  skóry 
do pakowania, Kosmetyczki, Kosmetyczki bez wyposażenia, Kosme-
tyczki (bez wyposażenia), Kosmetyczki (niewyposażone), Kosmetycz-
ki [saszetki na  przybory toaletowe], Kosmetyczki sprzedawane bez 
zawartości, Kuferki kosmetyczne, Kuferki na kosmetyki [puste], Kufer-
ki na kosmetyki sprzedawane bez wyposażenia, Kuferki na przybory 
do makijażu sprzedawane bez wyposażenia, Kuferki na przybory to-
aletowe sprzedawane bez wyposażenia, Kufry bagażowe, Kufry i tor-
by podróżne, Kufry i  walizki, Kufry podróżne, laski, kijki marszowe 
i trekkingowe, Małe plecaki, Małe portmonetki, Małe torby dla męż-
czyzn, Małe torebki kopertówki, Małe walizki, Materia skórzany, Me-
talowe czci parasoli, Metalowe etykiety na bagaż, Metalowe okucia 
do torebek, niewielkie torby podróżne, Obrobione lub półobrobione 
skóry, Obroże dla psów, Obroże dla zwierząt domowych, Obroże dla 
zwierząt domowych zawierające informacje medyczne, Ochraniacze 
dla psów przeciw zaznaczaniu terenu, Odzież dla psów, Odzież dla 
zwierząt domowych, Odzież dla zwierząt, Okładziny do mebli ze skó-
ry, Okrycia dla psów, Okrycia dla kotów, Okrycia dla zwierząt, Opraw-
ki na  etykietki do  bagażu, Organizery podróżne przystosowane 
do bagażu, Parasole, Parasole dla dzieci, Parasole golfowe, Parasole 
i  parasolki, Parasole nieprzemakalne, Parasole ogrodowe, Parasole 
[parasole przeciwsłoneczne], Parasole plażowe, Pokrowce na paraso-
le, Parasole teleskopowe, Parasolki i parasole (duże), Parasolki plene-
rowe, Parki (okrycia) dla psów, Paski do ekwipunku wojskowego, Pa-
ski do  portmonetek, Paski do  torebek na  ramię, Paski naramienne, 
Paski pod brodę skórzane, Paski skórzane do bagażu, Paski skórzane 
[inne niż odzież], Paski z imitacji skóry, Pasy do bagażu, Pasy na ramię, 
Plastikowe etykiety na bagaż, Płaszcze przeciwdeszczowe dla psów 
domowych, Płaty imitacji skóry do użytku w produkcji, Plecaki, Pleca-
ki dla alpinistów, Plecaki dla wędrowników, Plecaki [małe], Plecaki 
na kółkach, Plecaki sportowe, Plecaki turystyczne, Plecaki uczniow-
skie, Plecaki wycieczkowe, Plecaki z kółkami, Płócienne torby na za-
kupy, Podręczne torby do samolotu, Kufry podróżne, Podróżne po-
krowce na krawaty, Podróżne pudła na kapelusze, Torby podróżne, 
Podróżne torby na  garderobę wykonane ze  skóry, Podróżne torby 
na ubranie, Pojemniki na klucze ze skóry i skóry wyprawionej, Pojem-
niki na  monety, Pojemniki na  wizytówki, Pokrowce do  garniturów, 

Pokrowce na bagaż, Pokrowce na klucze, Pokrowce na parasole, Po-
krowce na parasolki, Pokrowce podróżne na ubrania, Pokrowce skó-
rzane na sprężyny, Pokrowce [worki] na sprzęt, Półobrobione futro, 
Portfele, Portfele damskie nie z metali szlachetnych, Portfele do przy-
pinania na  pasku, Portfele na  karty, Portfele na  karty kredytowe, 
Portfele na karty wizytowe, Portfele na kostkę, Portfele na nadgar-
stek, Portfele nie  z  metali szlachetnych, Portfele skórzane, Portfele 
wraz z etui na karty, Portfele z przegródkami na karty, Portmonetki, 
Portfele z  metali szlachetnych, Portmonetki do  noszenia na  nad-
garstku, Portmonetki na drobne z metali szlachetnych, Portmonetki 
na monety nie z metali szlachetnych, Portmonetki (nie z metali szla-
chetnych), Portmonetki niewykonane z metali szlachetnych, Portmo-
netki skórzane, Portmonetki wielofunkcyjne, Portmonetki (wyroby 
ze  skóry), Portmonetki z  metali szlachetnych, Portmonetki z  siatki 
oczkowej, Przeciwsłoneczne parasole, Przemysłowe pojemniki opa-
kowaniowe ze  skóry, Przykrycia i  okrycia dla zwierząt, Przywieszki 
do bagażu, Pudełka z fibry, Pudełka z kosmetykami do makijażu, Pu-
dełka ze skóry, Pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej, Pudła na kape-
lusze z imitacji skóry, Pudła skórzane na kapelusze, Rączki do paraso-
li, Rączki walizek, Randsels [japońskie tornistry szkolne], sakiewki 
do przechowywania przyborów do makijażu, kluczy i innych rzeczy 
osobistych, sakiewki na klucze, sakiewki ciągane na sznurek, sakiew-
ki skórzane, sakwy, saszetki biodrowe, saszetki męskie, składane la-
ski, składane teczki, skóra bydlęca, skóra i imitacja skóry, skóra gar-
bowana, skóra kozia, skóra kozia inna niż do  czyszczenia, skóra 
na buty, skóra na meble, skóra na uprzęże, skóra nieobrobiona lub 
półobrobiona, skóra sprzedawana w ilościach hurtowych, skóra su-
rowa lub półprzetworzona, skóra syntetyczna, skóra węża, skóra 
wtórna, skóra wyprawiona w cienkie arkusze do użytku w produkcji, 
skóra z  poliuretanu, skóry bydlęce, skóry zwierzęce, skórzane ak-
tówki na dokumenty, skórzane etui na karty, skórzane etui na karty 
kredytowe, skórzane nici skręcone skórzane portfele na karty kredy-
towe, skórzane pasy na  ramię, skórzane smycze, skórzane torby 
na zakupy, skórzane torebki, skórzane walizki podróżne, smycze dla 
psów, smycze dla zwierząt domowych, smycze dla zwierząt, sporto-
we torby, Pokrowce skórzane na płytkowe sprężyny, stelaże do para-
soli, stroje dla zwierząt domowych, stylowe torebki, szkielety do pa-
rasoli przeciwdeszczowych lub przeciwsłonecznych, Torby szkolne, 
Tornistry szkolne, sznurkowe siatki na zakupy, sznurowadła (skórza-
ne), sznurówki skórzane, sznury skórzane, sztuczna skóra, sztuczne 
futro, Teczki, Teczki i aktówki, Teczki na dokumenty, Teczki na doku-
menty [aktówki], Teczki konferencyjne, Teczki na  prace plastyczne 
[futerały], Teczki ze skóry, Teki, dyplomatki, Tekstylne torby na zaku-
py, Torby, Torby alpinistyczne, Torby biwakowe, Torby do pracy, Torby 
gimnastyczne, Torby i portfele skórzane, Torby lekkoatletyczne, Tor-
by kurierskie, Torby na  buty, Torby na  garnitur, Torby na  garnitury, 
koszule i  sukienki, Torby na  jednodniowy pobyt, Torby na  kółkach, 
Torby na  książki, Torby na  materiały do  robienia na  drutach, Torby 
na narzędzia, puste, Torby na narzędzia [puste] motocyklowe, Torby 
na narzędzia, sprzedawane bez wyposażenia, Torby na obuwie, Tor-
by na odzież sportową, Torby na parasole, Torby na pas i na biodra 
[nerki], Torby na  piesze wycieczki, Torby na  przybory toaletowe 
sprzedawane bez wyposażenia, Torby na  ramię, Torby na  ubrania, 
Torby na  wyjazdy weekendowe, Torby na  zakupy, Torby na  zakupy 
na dwóch kółkach, Torby na zakupy na kółkach, Torby na zakupy wie-
lokrotnego użytku, Torby na zakupy wykonane ze skóry, Torby na za-
kupy z doczepionymi kółkami, Torby pamiątkowe, Torby naramienne 
dla dzieci, Torby płócienne, Torby plażowe, Torby podręczne do sa-
molotu, Torby podręczne na odzież sportową, Torby podróżne, Torby 
podróżne na buty, Torby podróżne na kółkach, Torby podróżne o ma-
łej objętości, Torby podróżne [podręczne], Torby podróżne wykona-
ne ze skóry, Torby podróżne wykonane z imitacji skóry, Torby podróż-
ne [wyroby skórzane], Torby podróżne wykonane z  tworzyw 
sztucznych, Torby [pokrowce] na ubrania do podróży, Torby przeno-
śne, Torby robione na drutach, nie z metali szlachetnych, Torby skó-
rzane na  narzędzia, bez zawartości, Torby sportowe, Torby szkolne 
na  książki, Torby szkolne [z  paskiem na  ramię], Torby turystyczne, 
Torby typu kufry podróżne, Torby w kształcie walca, Torby uniwersal-
ne, Torby wodoodporne, Torby wykonane ze  skóry, Torby z  frotte, 
Torby z imitacji skóry, Torby zakupowe, Torby ze sznurka na zakupy, 
Torby ze sztucznego futra, Torebki, Torebki damskie, Torebki do no-
szenia przy pasku, Torebki do  przewieszania przez ramię, Torebki 
do ręki, Torebki-kuferki [Boston bag], Torebki męskie, Torebki na bio-
dra [nerki], Torebki na narzędzia, sprzedawane bez wyposażenia, To-
rebki na ramię Torebki noszone na biodrach, Torebki-paski, Torebki-
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-paski na biodra, Torebki, portmonetki i portfele, Torebki typu hobo, 
Torebki-worki, Torebki wykonane z imitacji skóry, Torebki wykonane 
ze skóry, Tornistry szkolne, Ubranka dla zwierząt, Uchwyty do lasek 
do  chodzenia, Uchwyty do  noszenia toreb z  zakupami, Uchwyty 
do toreb, Uchwyty lasek, Uchwyty lasek spacerowych, Uniwersalne 
torby gimnastyczne, Uniwersalne torby sportowe, Uniwersalne torby 
sportowe na kółkach, Walizeczki, Walizki, Walizki biznesowe, Walizki 
na  dokumenty, Walizki na  kółkach, Walizki na  pobyt jednodniowy, 
Walizki podróżne, Walizki podróżne [podręczne], Walizki skórzane, 
Walizki z kółkami, Walizki z napędem elektrycznym, Walizki z wbudo-
wanymi półkami, Walizy, Walizy, torby podróżne, torby, portfele 
i inne artykuły służące do przenoszenia, Woreczki filcowe, Woreczki 
na amulety (omamori-ire) Worki marynarskie na podróż, Worki po-
dróżne, Worki, sakiewki, Worki ze sznurkiem, Wykończenia i dekora-
cje ze skóry do mebli, Wyprawione skóry, Wyroby rymarskie, Wyroby 
rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, Zamykalne paski do bagażu, 
Zawieszki, etykiety bagażowe, Zawieszki, etykiety na bagaż [wyroby 
ze skóry], Zawory, wentyle ze skóry, Zestawy podróżne, Zestawy po-
dróżne [wyroby skórzane], parasole i parasolki, skóra i imitacje skóry, 
skóry zwierzęce i skóry surowe oraz wyroby z tych materiałów, wali-
zy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przeno-
szenia, 25 obuwie, odzież, nakrycia głowy, części odzieży, obuwia 
i nakryć głowy .

(111) 352309 (220) 2020 11 05 (210) 522928
(151) 2021 10 07 (441) 2021 06 21
(732) ThC Fund 3 sPV 9 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) stomatologia bez bólu
(540) 

(591) fioletowy, biały
(531) 02 .09 .08, 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .04 .02
(510), (511) 10 ortodoncja-aparaty, implanty protetyczne, 43 zakwa-
terowanie dla pacjentów, 44 usługi dentystyczne, usługi stomatolo-
gii zachowawczej, usługi chirurgii dentystycznej, usługi implanto-
logii, usługi protetyki dentystycznej, usługi profesjonalnej higieny 
dentystycznej, usługi stomatologii estetycznej, usługi ortodontycz-
ne, usługi stomatologii cyfrowej, Digital smile Design jako metoda 
dentystyczna, usługi telemedycyny, usługi cyfrowej nawigacji zabie-
gów chirurgicznych . .

(111) 352310 (220) 2021 02 26 (210) 525224
(151) 2022 03 10 (441) 2021 04 26
(732) hOVhannIsyan aRKaDI, hOVhannIsyan aleKsanDRa 
ReVITal sPÓłKa CyWIlna, łódź (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 2018 KaUKaZ gRIll & ResTaURanT
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .07 .01, 08 .05 .01, 08 .05 .02, 08 .05 .25
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne, Restauracje z grillem, Udzielanie 
informacji dotyczących restauracji, Usługi restauracji szybkiej ob-
sługi, Usługi barów i  restauracji, Restauracje serwujące wykwintne 
artykuły spożywcze, Restauracje oferujące dania na  wynos, Usługi 

restauracji sprzedających posiłki na  wynos, serwowanie żywności 
i  napojów dla gości w  restauracjach, Oferowanie żywności i  napo-
jów dla gości w restauracjach, Usługi w zakresie żywności i napojów 
na  wynos, serwowanie napojów alkoholowych, Usługi cateringu 
zewnętrznego, Usługi w zakresie gotowania posiłków, Dostarczanie 
posiłków do  bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków 
i  napojów, Usługi w  zakresie przygotowywania posiłków, Usługi 
w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, Obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering) .

(111) 352311 (220) 2021 03 24 (210) 526645
(151) 2022 02 23 (441) 2021 11 08
(732) lOPeZ MaRIn CaRMen, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MM manufaktura
(540) 

(591) niebieski, biały
(531) 01 .01 .02, 01 .01 .10, 01 .01 .25, 26 .01 .01, 26 .01 .04, 26 .01 .13, 
26 .01 .18, 26 .11 .01, 26 .11 .08, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży internetowej i detalicznej figur reli-
gijnych, ikon, krzyży i innych dewocjonaliów .

(111) 352312 (220) 2019 11 12 (210) 506649
(151) 2022 02 15 (441) 2020 02 10
(732) DOlaCIŃsKa JOlanTa PRZeDsIĘBIORsTWO  
hanDlOWO-UsłUgOWe sIMnaT, gałowo (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sIMnaT
(540) 

(591) biały, czarny, szary, żółty
(531) 01 .07 .19, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 6 Metalowe palety załadowcze, szyny metalowe i zbiorni-
ki metalowe wyłącznie do budowy dróg, linii kolejowych, autostrad, 
linii gazowych i ciepłowniczych, 19 Bloki betonowe i asfalt, Kruszywa 
(recyklingowe i naturalne) i beton do budowy dróg, autostrad, linii 
kolejowych, linii gazowych i  ciepłowniczych, linii energetycznych, 
sieci wodno-kanalizacyjnych, 37 Usługi budowlane, budowlane i roz-
biórkowe, a mianowicie usługi w zakresie rozbiórki i budowy dróg, 
linii kolejowych i autostrad, linii gazowych i ciepłowniczych, Usługi 
hydrauliczne i instalacyjne na placach budowy, 39 Transport .

(111) 352313 (220) 2020 05 18 (210) 513565
(151) 2022 04 04 (441) 2020 06 29
(732) CaRReFOUR POlsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tank and go
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(540) 

(591) granatowy
(531) 15 .01 .23, 24 .15 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .11
(510), (511) 9 oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie do han-
dlu detalicznego, oprogramowanie do  wykonywania płatności, 
oprogramowanie komputerowe do  celów biznesowych, oprogra-
mowanie dla serwerów internetowych, oprogramowanie do aplika-
cji internetowych, oprogramowanie do  aplikacji i  serwerów inter-
netowych, oprogramowanie do handlu elektronicznego i płatności 
elektronicznych, oprogramowanie do  serwera aplikacji, oprogra-
mowanie do  prowadzenia sklepu online, aplikacje do  pobrania, 
mobilne aplikacje, oprogramowanie komputerowe do  handlu 
elektronicznego umożliwiające użytkownikom dokonywanie elek-
tronicznych transakcji biznesowych za  pośrednictwem światowej 
sieci komputerowej, oprogramowanie komputerowe do e-handlu, 
oprogramowanie komputerowe do  handlu elektronicznego, apli-
kacje do  pobrania do  użytku z  telefonami komórkowymi, aplika-
cje do pobrania na smartfony, oprogramowanie społecznościowe, 
aplikacje biurowe i  biznesowe, oprogramowanie do  aranżowania 
transakcji on-line, oprogramowanie do  serwera pośredniczącego, 
35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami, usługi pro-
gramów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, organi-
zowanie konsumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie 
nimi, organizowanie programów lojalnościowych do celów handlo-
wych, promocyjnych lub reklamowych, organizowanie, prowadze-
nie i  nadzorowanie sprzedaży i  promocyjnych programów moty-
wacyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, pre-
zentacje towarów i  usług, dostarczanie informacji biznesowych 
i handlowych online, dostarczanie informacji dotyczących produk-
tów konsumpcyjnych za  pośrednictwem Internetu dostarczanie 
informacji handlowych konsumentom, 36 elektroniczne przetwa-
rzanie płatności za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, 
przetwarzanie płatności za  zakup towarów i  usług za  pośrednic-
twem elektronicznej sieci łącznościowej, elektroniczne przetwa-
rzanie płatności, usługi w zakresie elektronicznych płatności, usłu-
gi płatności w handlu elektronicznym, usługi w zakresie płatności 
zdalnych, 37 usługi tankowania paliwa do pojazdów, usługi obsługi 
stacji paliw i myjni samochodowych .

(111) 352314 (220) 2020 08 24 (210) 517454
(151) 2022 04 05 (441) 2020 11 16
(732) DOCTOR BReW sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Karkonoski lageR
(540) 

(531) 27 .05 .01, 03 .04 .11
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie .

(111) 352315 (220) 2020 10 08 (210) 519270
(151) 2022 04 06 (441) 2021 12 13
(732) CeDROB sPÓłKa aKCyJna, Ujazdówek (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PysZny KURCZaK .Pl
(540) 

(591) pomarańczowy, zielony
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .09, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Udostępnianie miejsca na  stronach internetowych 
na  reklamę towarów i  usług, rozpowszechnianie reklam na  rzecz 
osób trzecich przez Internet, publikowanie tekstów reklamowych 
i ogłoszeń, Produkcja reklam, Kompilacja reklam, Usługi reklamowe, 
analizy odbioru reklamy, Wynajem powierzchni reklamowej i mate-
riałów reklamowych, Dystrybucja tekstów reklamowych, Usługi kon-
sultingowe dotyczące reklamy, Informacja marketingowa, Kampanie 
marketingowe, usługi portalu internetowego poświęconego sprze-
daży różnych towarów w celach promocyjnych, organizacja wystaw 
i pokazów w celach reklamowych, usługi prowadzenia sprzedaży ni-
żej wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem re-
klamowo-ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, banery, 
bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki, bre-
loczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, etui skórzane na dłu-
gopisy, etui skórzane na  wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, 
wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki pod 
myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa damska i  męska, 
galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, 
kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i  balony, kosmetyczki, 
kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, 
maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, no-
tesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych plików muzycznych, 
ołówki, opakowania na  napoje, organizery, otwieracze do  butelek, 
pałeczki chińskie, papiery pakowe, parasole, parasolki, parawany, 
parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kie-
liszki i szklanki, podkładki pod mysz . pokrowce na telefony, portfe-
le, postery, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, 
sakwy podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, 
skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, szale, sza-
liki, teczki skórzane, termosy, torby i  torebki, torciki, trąbki, t-shirty, 
wizytowniki, wody perfumowane i  perfumy, worki żeglarskie, wy-
roby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki 
z logo, 38 Przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem sieci 
komputerowych oraz Internetu, elektroniczne przesyłanie danych, 
elektroniczne przesyłanie wiadomości, Bezprzewodowe elektronicz-
ne przesyłanie danych, Bezprzewodowe elektroniczne przesyłanie 
obrazów, Przesyłanie zamówień drogą elektroniczną, Przesyłanie in-
formacji drogą online, Transmisja i dystrybucja danych lub obrazów 
audiowizualnych za  pośrednictwem światowej sieci komputerowej 
lub Internetu, Komunikacja elektroniczna za pośrednictwem poko-
jów rozmów [chatroomów], linii chatowych i  forów internetowych, 
Udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, Usługi 
poczty elektronicznej, Przesyłanie danych za pośrednictwem pocz-
ty elektronicznej, Przesyłanie danych za  pośrednictwem środków 
elektronicznych, Przesyłanie poczty elektronicznej [usługi w zakre-
sie danych związanych z pocztą elektroniczną], 41 Rozrywka on-line, 
Udostępnianie gier komputerowych on-line .
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(111) 352316 (220) 2021 04 15 (210) 527605
(151) 2022 04 14 (441) 2021 12 27
(732) lODOsTany sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Rotmanka (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) lodostan
(510), (511) 30 lody spożywcze, lody spożywcze w proszku, lód na-
turalny lub sztuczny, Mrożony jogurt (lody spożywcze), Musy czeko-
ladowe, Musy deserowe, Musy owocowe (sosy) .

(111) 352317 (220) 2021 04 19 (210) 527835
(151) 2021 12 15 (441) 2021 08 30
(732) seRRa InTeRnaTIOnal lTD, londyn (gB)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) alMaddah esT . 1945
(540) 

(591) brązowy
(531) 27 .05 .01, 25 .01 .05, 09 .01 .10, 29 .01 .07
(510), (511) 30 Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, lód, 
lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, słodycze, Cukierki, Cu-
kierki ciągutki, Pomadki [cukierki], Krówka [cukierek], Wyroby cukier-
nicze, ciasta, tarty i  ciasteczka, Batony lodowe, Batony sezamowe, 
Batony czekoladowe, Batony zbożowe i energetyczne, Batony z orze-
chów w  karmelu, Batony gotowe do  spożycia na  bazie czekolady, 
guma do  żucia, syropy smakowe, Polewy cukiernicze, sezamki, 35 
Usługi sprzedaży związane z następującymi towarami: kawa, herba-
ta, kakao i  namiastki tych towarów, lód, lody spożywcze, mrożone 
jogurty i sorbety, słodycze, cukierki, cukierki ciągutki, pomadki [cu-
kierki], krówka [cukierek], wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciastecz-
ka, batony, guma do żucia, syropy, polewy cukiernicze, sezamki, Or-
ganizowanie targów i wystaw, Reklama .

(111) 352318 (220) 2021 04 19 (210) 527852
(151) 2021 12 15 (441) 2021 08 30
(732) seRRa InTeRnaTIOnal lTD, londyn (gB)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) żółty, złoty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, niebieski
(531) 26 .13 .25, 27 .05 .01, 28 .01 .99, 29 .01 .15
(510), (511) 30 Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, lód, 
lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, słodycze, Cukierki, Cu-
kierki ciągutki, Pomadki [cukierki], Krówka [cukierek], Wyroby cukier-
nicze, ciasta, tarty i  ciasteczka, Batony lodowe, Batony sezamowe, 
Batony czekoladowe, Batony zbożowe i energetyczne, Batony z orze-
chów w  karmelu, Batony gotowe do  spożycia na  bazie czekolady, 
guma do  żucia, syropy smakowe, Polewy cukiernicze, sezamki, 35 
Usługi sprzedaży związane z następującymi towarami: kawa, herba-
ta, kakao i  namiastki tych towarów, lód, lody spożywcze, mrożone 
jogurty i sorbety, słodycze, cukierki, cukierki ciągutki, pomadki [cu-
kierki], krówka [cukierek], wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciastecz-
ka, batony, guma do żucia, syropy, polewy cukiernicze, sezamki, Or-
ganizowanie targów i wystaw, Reklama .

(111) 352319 (220) 2021 06 16 (210) 530329
(151) 2022 04 12 (441) 2021 12 27
(732) geMInI hOlDIng sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) geMInI PaRK BIelsKO-BIała
(540) 

(591) pomarańczowy
(531) 29 .01 .01, 29 .01 .11, 27 .05 .01, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .17, 01 .01 .01, 
01 .01 .02, 01 .01 .10, 01 .01 .12, 26 .13 .01, 26 .11 .01, 26 .11 .05, 26 .11 .08, 26 .11 .10
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, 
Dekoracja wystaw sklepowych, Doradztwo w  zakresie organizowa-
nia i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w  zakresie za-
rządzania personelem, Doradztwo handlowe w zarządzaniu działal-
nością gospodarczą, Dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów re-
klamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], 
specjalistyczne doradztwo w  zakresie działalności gospodarczej, 
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty in-
formacji konsumenckiej], Impresariat w działalności artystycznej, In-
formacja o działalności gospodarczej, Doradztwo dotyczące organi-
zowania działalności gospodarczej, Organizowanie targów i wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, Outsourcing [doradztwo biz-
nesowe], Poszukiwania w  zakresie patronatu, Rozlepianie plakatów 
reklamowych, Pokazy towarów, Pomoc przy zarządzaniu przedsię-
biorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Badania i pozyskiwanie 
informacji o  działalności gospodarczej, Prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Produkcja filmów rekla-
mowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Reklama, Reklama 
online za  pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama korespon-
dencyjna, Przygotowywanie reklam prasowych, Reklamy radiowe 
i telewizyjne, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Tworzenie 
reklamowych i sponsorowanych tekstów, Uaktualnianie materiałów 
reklamowych, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wynajem ta-
blic do celów reklamowych, Wynajmowanie urządzeń i wyposażenia 
biurowego, Zarządzanie w  zakresie zamówień handlowych, Usługi 
w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz punktów 
sprzedaży detalicznej, administrowanie sprzedażą, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w  związku z: odzieżą, obuwiem, biżuterią, środkami 
spożywczymi, artykułami papierniczymi, artykułami sportowymi, 
wyposażeniem domu, akcesoriami do  pielęgnacji i  przyborami hi-
gienicznymi dla ludzi, akcesoriami do  pielęgnacji i  przyborami hi-
gienicznymi dla zwierząt, zabawkami, Reklamowanie nieruchomości 
mieszkaniowych i  komercyjnych, analiza marketingowa nierucho-
mości, Biznesowa obsługa centrów handlowych dla osób trzecich, 36 
administrowanie nieruchomościami, agencje mieszkaniowe (nieru-
chomości), agencje nieruchomości, Dzierżawa gospodarstw rolnych, 
Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], Zarządzanie mająt-
kiem, Wycena i zarządzanie nieruchomościami, Pobieranie czynszów, 
Usługi wynajmu mieszkań, Wynajmowanie pomieszczeń biurowych 
[nieruchomości], agencje pośrednictwa w  handlu nieruchomościa-
mi, Organizowanie umów dzierżawy i  najmu nieruchomości, Orga-
nizacja najmu nieruchomości handlowych, Wynajmowanie centrów 
handlowych, Dzierżawa pomieszczeń sklepowych, Inwestowanie 
w  nieruchomości, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Usługi 
zarządzania nieruchomościami związane z  centrami handlowymi, 
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Usługi zarządzania nieruchomościami związane z  lokalami do  han-
dlu detalicznego, Usługi zarządzania nieruchomościami w  zakresie 
budynków handlowych, analiza inwestycyjna, Inwestycje majątkowe 
[nieruchomości], Zarządzanie inwestycjami w  nieruchomości, Wy-
najmowanie powierzchni w centrach handlowych, Wynajem miejsca 
w punkcie sprzedaży detalicznej .

(111) 352320 (220) 2021 06 25 (210) 530855
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 08
(732) DOM DeVelOPMenT sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sTaCJa gROChÓW OsIeDle
(540) 

(591) czerwony, granatowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .01 .03, 26 .11 .01
(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) 352321 (220) 2021 07 19 (210) 531699
(151) 2022 03 30 (441) 2021 12 13
(732) POlITeChnIKa CZĘsTOChOWsKa, Częstochowa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POlITeChnIKa Politechnika Częstochowska

(540) 

(591) czarny, niebieski
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .17
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Urządzenia audiowizualne, 
aparatura i  przyrządy naukowe, aparatura i  przyrządy pomiarowe, 
zwłaszcza przyrządy geodezyjne, elektryczne, optyczne, pomiarowe, 
sygnalizacyjne, kontrolne, Instalacje i  systemy kontrolno-sterujące, 
Programy i akcesoria komputerowe oraz peryferyjny sprzęt kompu-
terowy przystosowany do  prac naukowo-badawczych i  dydaktycz-
no-demonstracyjnych, Urządzenia naukowe i laboratoryjne, aparaty, 
przyrządy i akcesoria do celów naukowych oraz dydaktycznych, ak-
cesoria do celów naukowych inne niż chemiczne, akcesoria do celów 
naukowych i dydaktycznych inne niż papiernicze, 16 afisze, Plakaty, 
albumy, Blankiety, Broszury, Druki, emblematy, Kalendarze, Katalogi, 
Koperty, Karty pocztowe, Książki, Materiały do nauczania, notatniki, 
notesy, Papier listowy, Papeteria, Przybory do pisania, Pióra, Ołówki, 
Okładki, Obwoluty, Publikacje, Podręczniki, Publikacje drukowane, 
Czasopisma, gazety, Fotografie, Reprodukcje graficzne, Rejestry, Za-
kładki do  książek, Kartki okolicznościowe, Wydawnictwa w  formie 
papierowej, w  tym publikacje naukowo-dydaktyczne, skrypty dla 
studentów, almanachy, Modele architektoniczne do celów edukacyj-
nych i  instruktażowych, Papier do pisania, Prospekty, Teczki na do-
kumenty, skoroszyty, 41 Wyższe uczelnie, informacja o  edukacji, 
kształcenie praktyczne, szkolenie – organizowanie i  prowadzenie 
warsztatów, edukacja, Informacja o  edukacji, nauczanie, nauczanie 
korespondencyjne, Kształcenie praktyczne, Prowadzenie kursów 
edukacyjnych, zaocznych, Publikowanie książek i  innych tekstów, 
Wypożyczanie książek, Organizowanie obozów i imprez sportowych, 
Organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Orga-
nizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, sympozjów, zjaz-
dów, Publikowanie tekstów innych niż reklamowe, Usługi w zakresie 
kształcenia wysokokwalifikowanych specjalistów i kadr naukowych, 
Organizacja pokazów i prezentacji osiągnięć naukowo-technicznych 
i  utworów artystycznych, Publikacja elektroniczna on-line książek 
i  periodyków, Usługi wydawnicze, Organizowanie wystaw z  dzie-
dziny kultury lub edukacji, Organizowanie i  prowadzenie pracowni 
specjalistycznych, Produkcja filmów, Fotoreportaże, Usługi redaktor-
skie takie jak: redagowanie tekstów pisanych, Redagowanie książek, 
materiałów drukowanych, tekstów innych niż teksty reklamowe, 42 
Usługi inżynierów lub naukowców w  zakresie ocen, opinii, badań 
oraz sporządzania raportów na  polu naukowym i  technologicz-
nym (w tym doradztwo technologiczne), Badania naukowe, analizy 
przemysłowe i  usługi badawcze, projektowanie i  ulepszanie opro-
gramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, 
administrowanie stronami sieciowymi, analizy chemiczne, analizy 
systemów komputerowych, Usługi naukowe, badawcze i rozwojowe, 
Usługi w zakresie prowadzenia badań naukowych, Badania chemicz-
ne, Badania geologiczne, Badania techniczne, Badania w dziedzinie 
mechaniki, Prace badawczo-rozwojowe, Prace naukowe, badawcze, 
wdrożeniowe, Projektowanie budynków, Prace projektowe, Doradz-
two budowlane w  zakresie planowania i  projektowania budowli 
i  budynków, Usługi w  zakresie ochrony środowiska, ekspertyzy in-
żynieryjne, Projektowanie systemów komputerowych, Planowanie 
urbanistyczne, Testowanie pojazdów, Projektowanie techniczne, 
Testowanie materiałów, Programowanie komputerów, Instalacje 
oprogramowania komputerowego, Wykonywanie opinii i  eksper-
tyz naukowych oraz inżynieryjnych, Opracowywanie, aktualizacja, 
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Usługi graficzne, 
Kontrola jakości, Usługi świadczone przez laboratoria naukowe .

(111) 352322 (220) 2021 07 29 (210) 532129
(151) 2022 04 12 (441) 2021 12 27
(732) eBICOM sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Katowice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) IRIs CRM & BIlIng
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(510), (511) 9 Programy, systemy i aplikacje komputerowe do obsługi 
sprzedaży i rozliczania energii elektrycznej, Programy, systemy i apli-
kacje komputerowe do obsługi sprzedaży i rozliczania gazu .

(111) 352323 (220) 2021 08 02 (210) 532335
(151) 2022 03 23 (441) 2021 12 06
(732) PeRsan, s .a ., sevilla (es)
(540) (znak słowny)
(540) #Persánzaczystyizdrowyświat
(510), (511) 3 Produkty kosmetyczne i preparaty toaletowe, nieme-
dyczne pasty do zębów, niemedyczne produkty perfumeryjne, olej-
ki eteryczne, Preparaty do wybielania i inne substancje do czyszcze-
nia odzieży, Preparaty do  czyszczenia, polerowania, odtłuszczania 
i  skrobania, 35 Zarządzanie, organizacja i  administrowanie przed-
siębiorstwami handlowymi, Prace biurowe dla osób trzecich, ad-
ministrowanie programami zachęt w  celu promowania sprzedaży, 
Marketing handlowy (niebędący sprzedażą), Usługi w zakresie pro-
mowania sprzedaży, Usługi sprzedaży detalicznej i  hurtowej oraz 
poprzez światowe sieci informatyczne produktów kosmetycznych 
i  preparatów toaletowych, niemedycznych past do  zębów, nieme-
dycznych produktów perfumeryjnych, olejków eterycznych, Pre-
paratów do wybielania i  innych substancji do czyszczenia odzieży, 
Preparatów do czyszczenia, polerowania, odtłuszczania i skrobania, 
Reklama dla osób trzecich, Dystrybucja reklamy, marketingu i mate-
riałów w celach promocyjnych, Organizacja wystaw w celach han-
dlowych lub reklamowych, systemy promocji produktów, reklama 
i marketing stron internetowych online, Reklama za pośrednictwem 
mediów elektronicznych, a  w  szczególności Internetu, Reklama 
handlowa, w szczególności w dziedzinie sieci telematycznych i  te-
lefonicznych, Reklama w  regularnych publikacjach, broszurach 
i dziennikach, Reklama w czasopismach, Reklama w elektronicznych 
panelach reklamowych .

(111) 352324 (220) 2021 08 02 (210) 532336
(151) 2022 03 23 (441) 2021 12 06
(732) PeRsan, s .a ., sevilla (es)
(540) (znak słowny)
(540) #Persánefektmotyla
(510), (511) 3 Produkty kosmetyczne i preparaty toaletowe, nieme-
dyczne pasty do zębów, niemedyczne produkty perfumeryjne, olej-
ki eteryczne, Preparaty do wybielania i inne substancje do czyszcze-
nia odzieży, Preparaty do  czyszczenia, polerowania, odtłuszczania 
i  skrobania, 35 Zarządzanie, organizacja i  administrowanie przed-
siębiorstwami handlowymi, Prace biurowe dla osób trzecich, ad-
ministrowanie programami zachęt w  celu promowania sprzedaży, 
Marketing handlowy (niebędący sprzedażą), Usługi w zakresie pro-
mowania sprzedaży, Usługi sprzedaży detalicznej i  hurtowej oraz 
poprzez światowe sieci informatyczne produktów kosmetycznych 
i  preparatów toaletowych, niemedycznych past do  zębów, nieme-
dycznych produktów perfumeryjnych, olejków eterycznych, Pre-
paratów do wybielania i  innych substancji do czyszczenia odzieży, 
Preparatów do czyszczenia, polerowania, odtłuszczania i skrobania, 
Reklama dla osób trzecich, Dystrybucja reklamy, marketingu i mate-
riałów w celach promocyjnych, Organizacja wystaw w celach han-
dlowych lub reklamowych, systemy promocji produktów, reklama 
i marketing stron internetowych online, Reklama za pośrednictwem 
mediów elektronicznych, a  w  szczególności Internetu, Reklama 
handlowa, w szczególności w dziedzinie sieci telematycznych i  te-
lefonicznych, Reklama w  regularnych publikacjach, broszurach 
i dziennikach, Reklama w czasopismach, Reklama w elektronicznych 
panelach reklamowych .

(111) 352325 (220) 2021 08 19 (210) 532897
(151) 2022 01 27 (441) 2021 09 13
(732) DOłBa aRKaDIUsZ esTe-MeD MeDyCyna esTeTyCZna, 
gaBIneT OgÓlnOleKaRsKI, Jasło (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) asPIRa
(510), (511) 10 aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, Me-
dyczne narzędzia ręczne .

(111) 352326 (220) 2021 04 15 (210) 527604
(151) 2022 04 14 (441) 2021 12 27
(732) lODOsTany sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Rotmanka (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) lodostany
(510), (511) 30 lody spożywcze, lody spożywcze w proszku, lód na-
turalny lub sztuczny, Mrożony jogurt (lody spożywcze), Musy czeko-
ladowe, Musy deserowe, Musy owocowe (sosy) .

(111) 352327 (220) 2021 03 03 (210) 525465
(151) 2021 09 08 (441) 2021 05 17
(732) JagIelsKI BaRTOsZ, Dąbrowa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Wirtualna Plenerówka
(510), (511) 35 Promowanie muzyki innych oraz własnej poprzez do-
starczanie portfolio on-line za pośrednictwem witryn internetowych 
oraz mediów społecznościowych, Udostępnianie powierzchni rekla-
mowej, czasu reklamowego i mediów, Organizowanie i przeprowa-
dzanie wydarzeń promocyjnych wraz z losowaniem nagród .

(111) 352328 (220) 2021 10 05 (210) 534792
(151) 2022 03 16 (441) 2021 11 15
(732) WIŚnIeWsKa agnIesZKa, Konin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) yOChI
(540) 

(591) biały, granatowy
(531) 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .18, 29 .01 .12, 27 .05 .01
(510), (511) 3 Balsamy do  redukcji cellulitu, Kremy do  redukcji cellulitu, 
Balsamy do celów kosmetycznych, Bawełniane płatki kosmetyczne, Błoto 
kosmetyczne do ciała, Kosmetyczne środki nawilżające, Kosmetyczne pe-
elingi do ciała, Kosmetyczne maski błotne, Kosmetyki i preparaty kosme-
tyczne, Krem z  retinolem do  celów kosmetycznych, Kremy do  twarzy 
do użytku kosmetycznego, Kremy i balsamy kosmetyczne, Kremy kojące 
do  użytku kosmetycznego, Kremy kosmetyczne, Kremy kosmetyczne 
do rąk, Kremy kosmetyczne do skóry suchej, Kremy do odżywiania skóry 
do celów kosmetycznych, Kremy chłodzące do użytku kosmetycznego, 
Peelingi złuszczające do celów kosmetycznych, Pomady do celów kosme-
tycznych, Preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, Preparaty ko-
lagenowe do zastosowań kosmetycznych, Preparaty koloryzujące do ce-
lów kosmetycznych, Preparaty po  opalaniu, do  celów kosmetycznych, 
Preparaty ściągające do  celów kosmetycznych, Preparaty w  aerozolu 
do stosowania miejscowego na skórę do celów kosmetycznych, Prokola-
gen do celów kosmetycznych, Puszki bawełniane do celów kosmetycz-
nych, serum do twarzy do celów kosmetycznych, serum do celów kosme-
tycznych, spraye chłodzące do celów kosmetycznych, Świece do masażu 
do celów kosmetycznych, Waciki do celów kosmetycznych, lakier do pa-
znokci do celów kosmetycznych, Maści do celów kosmetycznych, Maski 
w arkuszach do celów kosmetycznych, Masło kakaowe do celów kosme-
tycznych, Mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, Mleczko oczysz-
czające do celów kosmetycznych, naklejki do  liftingu twarzy do celów 
kosmetycznych, nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów do celów 
kosmetycznych, Olej kokosowy do celów kosmetycznych, Olej rycynowy 
do celów kosmetycznych, Olejek różany do celów kosmetycznych, Olejek 
z wyciągiem z owoców amla do celów kosmetycznych, Olejki do celów 
kosmetycznych, Olejki do kąpieli do celów kosmetycznych, Olejki do opa-
lania do celów kosmetycznych, Olejki naturalne do celów kosmetycznych, 
Olejki perfumowane do produkcji preparatów kosmetycznych, Patyczki 
z watą do celów kosmetycznych, Barwniki do celów kosmetycznych, Ba-
wełna do celów kosmetycznych, Chusteczki nawilżane do celów higie-
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nicznych i kosmetycznych, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, 
gaziki do celów kosmetycznych, henna do celów kosmetycznych, herba-
ta do kąpieli do celów kosmetycznych, Kompresy na oczy do celów ko-
smetycznych, aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, atomizery 
wody mineralnej do celów kosmetycznych, Kalkomania ozdobna do ce-
lów kosmetycznych, Kleje do celów kosmetycznych, 10 Urządzenia i przy-
rządy do fizjoterapii, aparatura do zabiegów fizjoterapeutycznych, apa-
raty i  instrumenty medyczne i  weterynaryjne, Urządzenia do  masażu, 
Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, aparatura do wzmac-
niania ciała [terapeutyczna], aparaty do masażu, aparatura do ćwiczeń 
sterowana komputerowo do użytku terapeutycznego, artykuły do ćwi-
czeń fizycznych służące do treningu fizycznego [do celów medycznych], 
Maszyny do ćwiczeń do celów terapeutycznych, lampy UV do stosowa-
nia w medycynie, lampy ultrafioletowe do celów medycznych, lampy 
kwarcowe do celów medycznych, lampy emitujące słoneczne promienie 
ultrafioletowe do użytku medycznego, lampy do nagrzewania do użytku 
medycznego, galwaniczna aparatura terapeutyczna, Kryształy do celów 
terapeutycznych, ergometry wioślarskie do ćwiczeń fizycznych [do użyt-
ku medycznego], elektryczne poduszki grzewcze do użytku medyczne-
go, elektrody do przezskórnej elektrycznej stymulacji nerwów, Ciężarki 
do  ćwiczeń fizycznych [przystosowywane do  użytku medycznego], 
Bieżnie stacjonarne do użytku medycznego w ćwiczeniach fizjoterapeu-
tycznych, aspiratory ultradźwiękowe do separacji części tkanki miękkiej, 
Urządzenia do  leczenia cellulitu, 35 Usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowa-
nie działalnością gospodarczą, Doradztwo i konsultacje w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami 
handlowymi, Zarządzanie relacjami z  klientami, Zarządzanie przedsię-
biorstwami handlu detalicznego dla osób trzecich, Zarządzanie działalno-
ścią gospodarczą w zakresie firm handlowych i firm usługowych, Zarzą-
dzanie firmą [na rzecz osób trzecich], Zarządzanie klinikami medycznymi 
na rzecz osób trzecich, Zarządzanie projektami działalności gospodarczej 
[dla osób trzecich], Zarządzanie działalnością gospodarczą [dla osób 
trzecich], Usługi zlecania na  zewnątrz w  postaci załatwiania umów 
o świadczenie usług na rzecz innych, Wsparcie w dziedzinie zarządzania 
przedsiębiorstwem i  planowania, Wsparcie w  dziedzinie zarządzania 
działalnościami gospodarczymi, Wsparcie w dziedzinie zarządzania biz-
nesowego w zakresie franchisingu, Wsparcie w dziedzinie zarządzania 
przedsiębiorstwami działającymi w  oparciu o  franczyzę, Zarządzanie 
administracyjne klinikami medycznymi, Usługi w zakresie zarządzania 
biznesowego świadczone na rzecz hurtowni i punktów sprzedaży deta-
licznej, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz 
punktów sprzedaży detalicznej, Usługi składania zamówień hurtowych, 
Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowa-
dzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządza-
niu nimi, Usługi w zakresie badań dotyczących działalności gospodarczej, 
Usługi w zakresie fuzji przedsiębiorstw, Usługi w zakresie nawiązywania 
kontaktów między przedsiębiorstwami gospodarczymi, Usługi w zakre-
sie planowania działalności gospodarczej, Usługi w zakresie planowania 
i ustalania strategii działalności gospodarczej, Usługi w zakresie strategii 
biznesowych, Usługi franczyzowe związane z pomocą dla firm, Usługi on-
line z  zakresu nawiązywania kontaktów biznesowych, Pośrednictwo 
w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, Pośredniczenie i zawiera-
nie transakcji handlowych dla osób trzecich, Pośrednictwo w zakresie re-
klamy, Pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób 
trzecich, Pośredniczenie w  umowach dotyczących sprzedaży i  zakupu 
towarów, Prowadzenie przedsiębiorstw [dla osób trzecich], Przygotowa-
nie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, skompute-
ryzowane zarządzanie działalnością gospodarczą [na rzecz osób trzecich], 
Pomoc w  zakresie działalności gospodarczej dotycząca franchisingu, 
Pomoc w zakresie planowania działalności gospodarczej, Pomoc w za-
rządzaniu przedsiębiorstwami zarządzanymi na zasadach franchisingu, 
Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwem dla firm handlowych i prze-
mysłowych, Pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, 
Organizowanie prezentacji osób w  celach biznesowych, Pomoc doty-
cząca zarządzania przedsiębiorstwem handlowym w zakresie reklamy, 
Pomoc przy prowadzeniu franszyz, Pomoc przy zakładaniu przedsię-
biorstw w ramach franchisingu, Pomoc w zakresie działalności gospo-
darczej związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach fran-
chisingu, negocjowanie i  zawieranie transakcji handlowych dla osób 
trzecich za  pośrednictwem systemów telekomunikacji, negocjowanie 
transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie kontraktów rekla-
mowych, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, negocjo-
wanie umów kupna i sprzedaży towarów, Usługi reklamowe w zakresie 

artykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone onli-
ne w  zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi w  zakresie detalicznej 
sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, Udostępnianie porad 
dotyczących konsumenckich produktów kosmetycznych, Usługi infor-
macyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie pro-
duktów kosmetycznych, 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody 
ludzi, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, higiena i pielęgnacja 
urody istot ludzkich, higiena i  pielęgnacja urody dla ludzi, Wynajem 
sprzętu do higieny i pielęgnacji urody u ludzi, analiza kosmetyczna, Depi-
lacja woskiem, Dopinanie włosów [przedłużanie, zagęszczanie], Doradz-
two dotyczące kosmetyków, Doradztwo dotyczące urody, Doradztwo 
świadczone za  pośrednictwem Internetu w  dziedzinie pielęgnacji ciała 
i  urody, Doradztwo w  dziedzinie pielęgnacji ciała i  urody, Doradztwo 
w zakresie urody, elektroliza do celów kosmetycznych, elektroliza kosme-
tyczna, elektroliza kosmetyczna w celu usuwania owłosienia, Fryzjerskie 
(salony-), Fryzjerstwo, Fryzjerstwo męskie, gabinety pielęgnacji skóry, hi-
giena i pielęgnacja urody, Konsultacje dotyczące kosmetyków, nakłada-
nie produktów kosmetycznych na twarz, nakładanie produktów kosme-
tycznych na ciało, Usługi opalania skóry dla ludzi w celach kosmetycznych, 
Usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, Usługi w  zakresie porad ko-
smetycznych, Usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, Wstrzyki-
walne kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych .

(111) 352329 (220) 2021 12 16 (210) 537854
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) sTOChMal aDRIan IPsO FaCTO, Tarnowskie góry (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IPsO FaCTO
(540) 

(591) czarny, złoty
(531) 26 .01 .01, 26 .11 .05, 26 .11 .12, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Przygotowywanie zeznań podatkowych, Usługi wy-
pełniania zeznań podatkowych, Przygotowywanie i  wypełnianie 
zeznań podatkowych, Przygotowywanie zeznań podatkowych i do-
radztwo podatkowe, Porady związane z przygotowywaniem zeznań 
podatkowych, Przygotowywanie rocznych zeznań podatkowych 
na  rzecz przedsiębiorstw, Doradztwo księgowe w  zakresie sporzą-
dzania zeznań podatkowych, Usługi w  zakresie procesów związa-
nych z deklaracjami podatkowymi, sporządzanie bilansów finanso-
wych, audyt sprawozdań finansowych .

(111) 352330 (220) 2021 12 16 (210) 537858
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) sTOChMal aDRIan IPsO FaCTO, Tarnowskie góry (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POROZMaWIaJMy O PODaTKaCh
(540) 

(591) biały, granatowy
(531) 24 .17 .25, 26 .04 .09, 26 .11 .05, 27 .05 .01, 29 .01 .12
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(510), (511) 35 Usługi współpracy z  blogerami, Usługi reklamowe 
i marketingowe świadczone za pomocą bloga, Planowanie podatko-
we [rachunkowość], Doradztwo podatkowe [rachunkowość] .

(111) 352331 (220) 2021 12 16 (210) 537859
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) sTOChMal aDRIan IPsO FaCTO, Tarnowskie góry (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OClIJ sIĘ
(540) 

(591) biały, zielony
(531) 24 .15 .21, 26 .11 .01, 26 .11 .05, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Usługi administracyjne w zakresie odpraw celnych, 36 
Usługi podatkowe i  celne, Organizowanie płatności opłat celnych, 
Usługi zwrotu opłat celnych, Usługi pośrednictwa finansowego w za-
kresie ceł, Usługi realizacji płatności podatków, Organizowanie zbie-
rania opłat celnych, 39 Magazynowanie celne, Przechowywanie pod 
zamknięciem celnym .

(111) 352332 (220) 2021 09 09 (210) 533757
(151) 2022 04 12 (441) 2021 12 27
(732) MeDICOVeR hOlDIng (CyPRUs) lIMITeD, limassol (Cy)
(540) (znak słowny)
(540) MeDICOVeR
(510), (511) 42 Badania w zakresie medycyny i farmakologii, Doradztwo 
w zakresie biochemii, laboratoryjne usługi analityczne, Projektowanie 
i opracowywanie technologii medycznej, Badania dotyczące środków 
farmaceutycznych, Przeprowadzanie prób klinicznych produktów far-
maceutycznych, Testy toksyczności do celów badawczych, Badania bio-
logiczne, Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie bakteriologii, Usłu-
gi w  zakresie opracowywania metod testowania, Badania naukowe 
z zakresu bakteriologii, Badania naukowe do celów medycznych, Udzie-
lanie informacji i  danych w  zakresie prac badawczo-rozwojowych 
w dziedzinie medycyny i weterynarii, Usługi w zakresie badań biome-
dycznych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania kompute-
rowego do użytku z technologią medyczną, Udostępnianie informacji 
naukowych, Opracowywanie preparatów farmaceutycznych i  leków, 
Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie immunologii, Przygotowy-
wanie próbek immunohistologicznych do analizy w laboratoriach ba-
dawczych, Projektowanie i opracowywanie medycznej aparatury dia-
gnostycznej, Biochemiczne prace badawczo-rozwojowe, Prace 
badawczo-rozwojowe w zakresie produktów, Badania kliniczne, Usłu-
gi badawczo-rozwojowe w dziedzinie cytologii, Udostępnianie infor-
macji naukowych w dziedzinie zaburzeń medycznych i  ich  leczenia, 
Udzielanie informacji dotyczących badań naukowych, Badania na-
ukowe do  celów medycznych w  zakresie chorób nowotworowych, 
Badania laboratoryjne w dziedzinie ekspresji genu, Opracowywanie 
nowych technologii dla osób trzecich, Badania laboratoryjne dotyczące 
wytwarzania przeciwciał monoklonalnych, Przygotowywanie próbek 
biologicznych do analizy w laboratoriach badawczych, Badania nauko-
we w dziedzinie medycyny społecznej, Świadczenie usług badawczych, 
Usługi badawczo-rozwojowe w  dziedzinie immunohistologii, Badania 
genetyczne, Usługi badań w  zakresie separacji komórek, Doradztwo 
w  zakresie bakteriologii, laboratoria medyczne, Doradztwo związane 
z badaniami w dziedzinie farmakogenetyki, Udzielanie informacji na te-
mat badań medycznych i naukowych w dziedzinie farmaceutyków i ba-
dań klinicznych, Badania przesiewowe Dna do  celów badań nauko-
wych, Usługi laboratoryjne w zakresie badań medycznych, Doradztwo 
w zakresie biotechnologii, Usługi naukowe, Badania w zakresie komórek 
macierzystych, Testowanie środków farmaceutycznych, Usługi badaw-
czo-rozwojowe w dziedzinie przeciwciał, Usługi projektowania, Badania 

biologiczne, badania kliniczne i badania medyczne, analiza tkanek ludz-
kich do badań medycznych, Usługi badawcze w dziedzinie medycyny 
i  farmakologii, Programowanie komputerów w  dziedzinie medycyny, 
Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie preparatów diagnostycznych, 
Badania w  zakresie środków farmaceutycznych, Badania w  dziedzinie 
farmakogenetyki, Usługi w zakresie badań biochemicznych, Doradztwo 
w zakresie badań naukowych, Usługi w zakresie analiz i badań chemicz-
nych, Badania w zakresie preparatów farmaceutycznych, Usługi w zakre-
sie technologii informatycznych na użytek przemysłu farmaceutyczne-
go i  ochrony zdrowia, Informacje związane z  badaniami naukowymi 
z dziedziny biochemii i biotechnologii, Usługi badawcze, Usługi dorad-
cze związane z badaniami w zakresie terapii genowej, analiza laborato-
ryjna w dziedzinie bakteriologii, Prace badawczo-rozwojowe w dziedzi-
nie farmaceutycznej i  biotechnologicznej, Badania laboratoryjne, 
Badania dotyczące biotechnologii, Badania naukowe w zakresie genety-
ki i inżynierii genetycznej, Badania w dziedzinie terapii genowej, Bada-
nia i testy bakteriologiczne, Doradztwo związane z pracami badawczo-
-rozwojowymi w dziedzinie lecznictwa, Udzielanie informacji na temat 
wyników prób klinicznych w  zakresie produktów farmaceutycznych, 
Badania z  zakresu nauk molekularnych, Usługi badawczo-rozwojowe 
biomedyczne, Doradztwo związane z  badaniami farmaceutycznymi 
i opracowywaniem produktów farmaceutycznych, Usługi analizy krwi 
do celów badań naukowych, Usługi doradcze w zakresie nauki, 44 ana-
lizy Rna lub Dna w zakresie diagnozowania i prognozowania zagroże-
nia nowotworami, Porady w  zakresie farmakologii, Organizowanie le-
czenia medycznego, Planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, 
Usługi dentystyczne, Usługi medyczne, mianowicie zapłodnienie in vi-
tro, Profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, Konsultacje 
dentystyczne, Usługi położnicze [akuszeria], Udostępnianie informacji 
medycznych w zakresie geriatrii, Opieka pielęgniarska, Usługi weteryna-
ryjne, Refleksologia, Dostarczanie informacji weterynaryjnych, Doradz-
two psychologiczne, Udzielanie informacji na temat poradnictwa diete-
tycznego i żywieniowego, Konsultacje medyczne, Udzielanie informacji 
na temat stomatologii, Usługi opieki medycznej, Usługi w zakresie bada-
nia surowic, Badania poziomu cholesterolu, Usługi doradcze i informa-
cyjne dotyczące produktów biofarmaceutycznych, Usługi higienistów 
dentystycznych, Usługi doradztwa dietetycznego [medyczne], Usługi 
medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem komó-
rek macierzystych, Usługi kliniki dentystycznej, Usługi analiz medycz-
nych związane z  diagnozowaniem raka, Usługi telemedyczne, Usługi 
medyczne w  zakresie leczenia chorób ciała ludzkiego, Udostępnianie 
informacji medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, Usługi prywat-
nych szpitali, Przygotowywanie raportów dotyczących kwestii medycz-
nych, Usługi doradcze i informacyjne związane z produktami farmaceu-
tycznymi, Przeprowadzanie diagnozy chorób, Doradztwo żywieniowe, 
Placówki rekonwalescencji, Usługi zapładniania metodą in vitro, Usługi 
farmaceutyczne, Usługi medyczne, Usługi laboratoriów medycznych 
w zakresie analizy próbek pobranych od pacjentów, Usługi psychiatrycz-
ne, Usługi analiz medycznych związane z leczeniem pacjentów, szpitale, 
Udzielanie informacji związanych z  usługami opieki pielęgniarskiej, 
Usługi optyczne, Usługi opieki poporodowej dla kobiet, Usługi doradcze 
w zakresie odchudzania, Badania przesiewowe, Usługi doradcze i infor-
macyjne w dziedzinie zdrowia, Opieka paliatywna, Profesjonalne kon-
sultacje dietetyczne, Usługi udostępniania placówek medycznych, Usłu-
gi analiz medycznych związane z  leczeniem osób, świadczone przez 
laboratorium medyczne, Usługi doradcze w zakresie dietetyki, Porady 
dietetyczne, ambulatoryjna opieka medyczna, Badania genetyczne 
do celów medycznych, Konsultacje w zakresie odżywiania, Usługi w za-
kresie opieki zdrowotnej dla ludzi, gromadzenie i konserwowanie krwi 
ludzkiej, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące produktów medycz-
nych, Udzielanie informacji pacjentom w  zakresie zażywania leków, 
Udostępnianie informacji na temat karmienia piersią, Usługi w zakresie 
leczenia medycznego, Usługi opieki zdrowotnej oferowane za pośred-
nictwem sieci zakontraktowanych jednostek służby zdrowia, Badania 
medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, Usługi ultrasonogra-
ficzne dla celów medycznych, Pomoc medyczna w nagłych wypadkach, 
Doradztwo związane ze stomatologią, Usługi medyczne do celów dia-
gnostyki chorób ciała człowieka, Usługi banku krwi pępowinowej, Usłu-
gi analiz medycznych związanych z leczeniem osób, Poradnictwo diete-
tyczne, Ośrodki zdrowia, Usługi informacyjne w  zakresie opieki 
zdrowotnej, Usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i prze-
twarzaniem krwi ludzkiej, Usługi lekarskie, Usługi w zakresie medycyny 
i zdrowia związane z Dna, genetyką i testami genetycznymi, Medyczna 
opieka pielęgniarska, Rehabilitacja fizyczna, Usługi w zakresie patologii, 
Udzielanie informacji farmaceutycznych, Usługi banków krwi, Opieka 
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medyczna i  zdrowotna, Doradztwo medyczne w  zakresie wybierania 
odpowiednich wózków inwalidzkich, krzeseł toaletowych, podnośni-
ków dla osób niepełnosprawnych, balkoników do  chodzenia i  łóżek, 
Usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, Usługi medyczne związa-
ne z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem krwi pępowinowej, Usługi 
laboratoriów medycznych w  zakresie analizy próbek krwi pobranych 
od pacjentów, Badania Dna do celów medycznych [badania przesiewo-
we], Usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarza-
niem komórek ludzkich, Usługi psychoterapeutyczne, Usługi badań 
medycznych związane z  diagnozowaniem i  leczeniem chorób, Usługi 
badań krwi, Medyczne badania osób, Planowanie i nadzorowanie diety, 
Usługi opieki medycznej świadczone przez kliniki i szpitale, Udzielanie 
informacji związanych z suplementami diety i odżywczymi, Usługi klinik 
medycznych, Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi analiz medycz-
nych związane z diagnozowaniem i prognozowaniem dotyczącym no-
wotworów, Informacja medyczna, Przeprowadzanie badań medycz-
nych, Usługi informacyjne dotyczące soczewek kontaktowych Usługi 
medyczne, mianowicie zapłodnienie in  vitro, Usługi diagnostyki me-
dycznej, analiza tkanek ludzkich do celów leczenia medycznego, Usługi 
medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, Usługi medyczne związane 
z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem szpiku kostnego, Informacje 
związane z  krwiodawstwem, Usługi w  zakresie medycyny sportowej, 
Usługi transtelefonicznego monitorowania serca, Świadczenie usług 
w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej online, z wyjątkiem 
stomatologii, Udzielanie informacji z zakresu psychologii, analizy me-
dyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, Usługi w zakresie badania moczu, 
Psychoterapia holistyczna, Domy opieki nad starszymi ludźmi z opieką 
pielęgniarską lub medyczną, Usługi w zakresie szczepień, Udzielanie in-
formacji o szczepieniach dla osób wyjeżdżających za granicę .

(111) 352333 (220) 2021 01 24 (210) 523517
(151) 2021 11 29 (441) 2021 08 09
(732) KaleMBa MIChał, Poznań (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Tubbly
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do  pobrania, Programy kom-
puterowe [oprogramowanie do  pobrania], 35 agencje informacji 
handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych 
w  komputerowych bazach danych, Badania biznesowe, Badania 
dotyczące działalności gospodarczej, Badania opinii publicznej, Ba-
dania rynkowe, Badania w  zakresie biznesu, Bezpośrednia reklama 
pocztowa, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public 
relations, Doradztwo w  dziedzinie strategii komunikacyjnych w  re-
klamie, Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności go-
spodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Dostarcza-
nie informacji dotyczących kontaktów handlowych i  biznesowych, 
ekonomiczne prognozy, handlowe informacje i  porady udzielane 
konsumentom w  wyborze towarów i  usług, Indeksowanie stron in-
ternetowych w  celach handlowych lub reklamowych, Informacja 
o działalności gospodarczej, Kolportaż próbek, Pozyskiwanie danych 
do  komputerowych baz danych dla marketingu, Komputerowe za-
rządzanie plikami, Marketing ukierunkowany, Marketing w  ramach 
wydawania oprogramowania, Organizacja pokazów mody w celach 
promocyjnych, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pisanie scena-
riuszy do  celów reklamowych, Pokazy towarów, Pomoc przy zarzą-
dzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Pomoc 
w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, Prezentowanie produk-
tów w  mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Profilowanie kon-
sumentów do  celów komercyjnych lub marketingowych, Promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, Promowanie towarów i usług w formie 
sponsorowania wydarzeń sportowych, Reklama, Reklama korespon-
dencyjna, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Re-
klama zewnętrzna, Rozpowszechnianie reklam, Rozwijanie koncepcji 
reklamowych, systematyzacja danych w  komputerowych bazach 
danych, Tworzenie tekstów reklamowych, Uaktualnianie materiałów 
reklamowych, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej 
za pośrednictwem strony internetowej, Usługi ekspertów w zakresie 
efektywności biznesowej, Usługi lobbingu handlowego, Usługi mar-
ketingowe, Usługi public relations, 42 aktualizowanie oprogramowa-
nia komputerowego, Oprogramowanie jako usługa [saas], Platforma 
jako usługa [Paas], Projektowanie graficzne materiałów promocyj-
nych, Projektowanie mody, Projektowanie oprogramowania kompu-
terowego, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego .

(111) 352334 (220) 2021 07 19 (210) 531718
(151) 2022 03 16 (441) 2021 11 29
(732) seRRa InTeRnaTIOnal lTD, londyn (gB)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) żółty, jasnobrązowy, brązowy, ciemnobrązowy, szary, 
zielony, czerwony, biały
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 27 .05 .24, 08 .01 .22, 06 .01 .02, 03 .04 .02, 25 .01 .15
(510), (511) 30 słodycze, Cukierki, Cukierki ciągutki, Pomadki [cu-
kierki], Krówka [cukierek], Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i  cia-
steczka, Batony, guma do żucia, syropy smakowe, Polewy cukierni-
cze, sezamki .

(111) 352335 (220) 2021 07 19 (210) 531721
(151) 2022 03 16 (441) 2021 11 29
(732) seRRa InTeRnaTIOnal lTD, londyn (gB)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) luxurio Caramel Fudge Original Caramel Fudge since 1951
(540) 

(591) czerwony, jasnopomarańczowy, pomarańczowy, 
ciemnopomarańczowy, żółty, jasnobrązowy, brązowy, 
ciemnobrązowy, zielony, szary, biały
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 27 .05 .24, 06 .01 .02, 03 .04 .02, 25 .01 .15
(510), (511) 30 słodycze, Cukierki, Cukierki ciągutki, Pomadki [cu-
kierki], Krówka [cukierek], Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i  cia-
steczka, Batony, guma do żucia, syropy smakowe, Polewy cukierni-
cze, sezamki .
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(111) 352336 (220) 2021 07 19 (210) 531724
(151) 2022 03 16 (441) 2021 11 29
(732) seRRa InTeRnaTIOnal lTD, londyn (gB)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) czerwony, jasnopomarańczowy, pomarańczowy, 
ciemnopomarańczowy, żółty, jasnobrązowy, brązowy, 
ciemnobrązowy, zielony, szary, biały
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 27 .05 .24, 25 .01 .15, 06 .01 .02, 03 .04 .02, 08 .01 .22
(510), (511) 30 słodycze, Cukierki, Cukierki ciągutki, Pomadki [cu-
kierki], Krówka [cukierek], Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i  cia-
steczka, Batony, guma do żucia, syropy smakowe, Polewy cukierni-
cze, sezamki .

(111) 352337 (220) 2021 07 19 (210) 531735
(151) 2022 03 16 (441) 2021 11 29
(732) seRRa InTeRnaTIOnal lTD, londyn (gB)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) luxurio Caramel Fudge Original Caramel Fudge since 1951
(540) 

(591) jasnobrązowy, brązowy, ciemnobrązowy, czerwony, żółty, 
zielony, szary, biały
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 27 .05 .24, 03 .04 .02, 06 .01 .02, 08 .01 .22, 25 .01 .19
(510), (511) 30 słodycze, Cukierki, Cukierki ciągutki, Pomadki [cu-
kierki], Krówka [cukierek], Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i  cia-
steczka, Batony, guma do żucia, syropy smakowe, Polewy cukierni-
cze, sezamki  .

(111) 352338 (220) 2021 08 23 (210) 533086
(151) 2022 03 04 (441) 2021 11 15
(732) sZg-KOnsMeTal sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Koliber
(510), (511) 6 sejfy, szafy pancerne, bezpieczne kasetki do przecho-
wywania pieniędzy i biżuterii, pudełka metalowe .

(111) 352339 (220) 2021 08 23 (210) 533089
(151) 2022 03 04 (441) 2021 11 15
(732) sZg-KOnsMeTal sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) sokół
(510), (511) 6 sejfy, szafy pancerne, bezpieczne kasetki do przecho-
wywania pieniędzy i biżuterii, pudełka metalowe .

(111) 352340 (220) 2021 08 23 (210) 533092
(151) 2022 03 04 (441) 2021 11 15
(732) sZg-KOnsMeTal sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) szerszeń
(510), (511) 6 sejfy, szafy pancerne, bezpieczne kasetki do przecho-
wywania pieniędzy i biżuterii, pudełka metalowe .

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) 044169 (180) 2032 09 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 051163 (180) 2032 12 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 059344 (180) 2032 06 14 Prawo przedłużono w całości .
(111) 059397 (180) 2032 08 16 Prawo przedłużono w całości .
(111) 059469 (180) 2032 08 16 Prawo przedłużono w całości .
(111) 076945 (180) 2032 06 09 Prawo przedłużono w całości .
(111) 077674 (180) 2032 06 16 Prawo przedłużono w całości .
(111) 078891 (180) 2032 07 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 078936 (180) 2032 07 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 078966 (180) 2032 07 29 Prawo przedłużono w całości .
(111) 079021 (180) 2032 08 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 080873 (180) 2032 05 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 081396 (180) 2032 07 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 081749 (180) 2032 06 16 Prawo przedłużono w całości .
(111) 081870 (180) 2032 07 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 082530 (180) 2032 10 02 Prawo przedłużono w całości .
(111) 082601 (180) 2032 07 14 Prawo przedłużono w całości .
(111) 084353 (180) 2032 10 02 Prawo przedłużono w całości .
(111) 085309 (180) 2032 10 02 Prawo przedłużono w całości .
(111) 085640 (180) 2032 07 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 086926 (180) 2032 02 07 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 42: prowadzenie spraw 
z  zakresu ochrony własności 
przemysłowej i  intelektualnej, 
a  zwłaszcza zastępstwo przed 
urzędami patentowymi w  kraju 
i  zagranicą, sądami, obrót prawa-
mi wyłącznymi i  wynikami prac 
naukowych i technicznych, tłuma-
czenia tekstów technicznych i lite-
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ratury patentowej, opracowywa-
nie graficzne znaków towarowych .

(111) 088796 (180) 2032 06 16 Prawo przedłużono w całości .
(111) 098331 (180) 2032 10 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 147835 (180) 2032 06 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 149466 (180) 2032 07 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 151479 (180) 2032 12 02 Prawo przedłużono w całości .
(111) 152442 (180) 2032 11 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 159363 (180) 2032 07 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 160982 (180) 2032 08 14 Prawo przedłużono w całości .
(111) 161242 (180) 2032 07 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 162312 (180) 2032 11 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 162313 (180) 2032 11 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 165257 (180) 2032 07 02 Prawo przedłużono w całości .
(111) 165355 (180) 2032 06 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 165658 (180) 2032 07 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 165659 (180) 2032 07 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 165660 (180) 2032 07 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 165661 (180) 2032 07 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 165662 (180) 2032 07 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 166358 (180) 2032 07 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 166807 (180) 2032 09 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 167640 (180) 2032 07 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 167642 (180) 2032 07 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 167643 (180) 2032 07 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 167763 (180) 2032 06 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 167799 (180) 2032 06 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 168038 (180) 2032 07 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 168175 (180) 2032 11 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 168323 (180) 2032 06 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 168339 (180) 2032 09 09 Prawo przedłużono w całości .
(111) 168890 (180) 2032 07 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 169081 (180) 2032 06 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 169534 (180) 2032 11 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 169829 (180) 2032 12 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 170102 (180) 2032 07 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 170222 (180) 2032 07 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 170223 (180) 2032 07 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 170726 (180) 2032 01 28 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 38: usługi nadawcze, 
usługi w  zakresie nadawania te-
lewizyjnego i  radiowego, usługi 
w zakresie nadawania satelitarne-
go, usługi w zakresie komunikacji 
przez telefon, interaktywne usługi 
telefoniczne, usługi komunikacyj-
ne poprzez fale radiowe, telefony, 
Internet, sieć światową, kabel, sa-
telitę, mikrofale i  przewody elek-
tryczne, usługi telefoniczne dla 
celów przeprowadzania głosowa-
nia, usługi telefoniczne dla celów 
rozrywkowych; 41: usługi eduka-
cyjne i rozrywkowe związane z te-
lewizją, kinem, radiem i  teatrem, 
usługi w zakresie produkcji i pre-
zentacji programów radiowych 
i telewizyjnych, filmów i przedsta-
wień, usługi edukacyjne poprzez 
lub związane z telewizją i radiem, 
usługi rozrywkowe poprzez lub 
związane z  telewizją i  radiem, 
usługi w  zakresie organizowania 
konkursów (edukacyjnych lub 
rozrywkowych), usługi w zakresie 
przeprowadzania interaktywnych 
konkursów telefonicznych, usługi 

publikacyjne, usługi w  zakresie 
produkcji filmów kinematogra-
ficznych, przedstawień, progra-
mów radiowych i  telewizyjnych, 
usługi w  zakresie zapewniania 
edukacji i rozrywki poprzez radio, 
telewizję, satelitę, kabel, telefon, 
sieć świat ową i  Internet, usługi 
w  zakresie organizacji przedsta-
wień, usługi w zakresie wynajmu 
nagrań dźwiękowych i  uprzed-
nio nagranych przedstawień, fil-
mów, przedstawień radiowych 
i telewizyjnych, usługi w zakresie 
produkcji taśm i  dysków video, 
usługi w zakresie rozrywki radio-
wej, usługi w zakresie rozrywki te-
lewizyjnej, usługi w  zakresie roz-
rywki kinowej i  teatralnej, usługi 
w zakresie głosowania telefonicz-
nego związanego z  konkursami 
i  teleturniejami telewizyjnymi 
i  programami rozrywkowymi, 
usługi w  zakresie organizowa-
nia i  prowadzenia teleturniejów, 
gier i programów rozrywkowych, 
usługi w  zakresie głosowania te-
lefonicznego z nagrodami, usługi 
w  zakresie rozrywki telewizyjnej 
włączającej do  udziału publicz-
ność poprzez telefon .

(111) 171919 (180) 2032 08 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 172905 (180) 2032 09 09 Prawo przedłużono w całości .
(111) 177457 (180) 2033 02 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 184689 (180) 2032 06 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 195181 (180) 2032 06 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 220733 (180) 2032 08 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 222421 (180) 2032 08 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 222422 (180) 2032 08 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 222423 (180) 2032 08 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 222424 (180) 2032 08 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 222425 (180) 2032 08 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 222426 (180) 2032 08 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 222427 (180) 2032 08 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 222428 (180) 2032 08 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 222429 (180) 2032 08 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 222430 (180) 2032 08 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 222431 (180) 2032 08 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 222432 (180) 2032 08 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 222433 (180) 2032 08 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 222434 (180) 2032 08 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 222435 (180) 2032 08 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 222436 (180) 2032 08 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 222437 (180) 2032 08 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 222438 (180) 2032 08 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 222439 (180) 2032 08 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 234580 (180) 2029 07 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 245420 (180) 2030 09 28 Prawo przedłużono w całości .
(111) 255945 (180) 2032 01 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257177 (180) 2032 04 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257632 (180) 2032 04 16 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257926 (180) 2032 06 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257936 (180) 2032 06 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257961 (180) 2032 06 29 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258290 (180) 2032 06 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258341 (180) 2032 06 05 Prawo przedłużono w całości .
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(111) 258343 (180) 2032 06 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258344 (180) 2032 06 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258345 (180) 2032 06 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258512 (180) 2032 03 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258678 (180) 2032 07 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258888 (180) 2032 06 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259090 (180) 2032 07 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259265 (180) 2032 06 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259482 (180) 2032 07 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259651 (180) 2032 08 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259692 (180) 2032 07 02 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259720 (180) 2032 06 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259798 (180) 2032 07 16 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259941 (180) 2032 07 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259942 (180) 2032 07 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259985 (180) 2032 02 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260116 (180) 2032 05 31 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260349 (180) 2032 06 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260394 (180) 2032 11 29 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260521 (180) 2032 03 15 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260526 (180) 2032 06 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260529 (180) 2032 06 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260552 (180) 2032 07 23 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260812 (180) 2032 09 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260922 (180) 2032 06 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261000 (180) 2032 10 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261013 (180) 2032 10 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261057 (180) 2032 11 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261192 (180) 2032 09 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261195 (180) 2032 09 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261196 (180) 2032 10 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261319 (180) 2032 02 07 Prawo przedłużono w  części 

dla towarów: 1: kleje do  celów 
przemysłowych, kleje do  płytek, 
do  marmuru, do  betonu komór-
kowego, do  styropianu, do  ocie-
pleń, do  gresu, do  siatki, kleje 
szybkowiążące dla budownictwa, 
kleje elastyczne dla budownic-
twa, klej gipsowy, klej do parkietu, 
mieszanki klejowe dla budownic-
twa na  bazie gipsu lub cementu, 
preparaty gruntujące na  bazie 
wodnej dyspersji kopolimeru 
akrylowego, preparaty gruntujące 
na  bazie niskoalkalicznych poli-
krzemianów podkłady gruntują-
ce, grunty podtynkowe, grunty 
do  podłoży betonowych, grunty 
do  podłoży gipsowych, impre-
gnujące chemikalia przeznaczone 
dla budownictwa; 19: materiały 
budowlane niemetalowe, mate-
riały przeznaczone do  układania 
lub spoinowania okładzin bu-
dowlanych, gotowe mieszanki bu-
dowlane na bazie cementu, gipsu, 
wapna, spoiny do  fug, zaprawy 
murarskie, zaprawy tynkarskie, 
zaprawy do  spoinowania, zapra-
wa do klinkieru, tynki wewnętrzne 
i  zewnętrzne, tynki dekoracyjne, 
tynki gipsowe, tynki mineralne, 
tynki, akrylowe, tynki silikatowo-
-silikonowe, tynki mozaikowe, 
posadzki, posadzki wyrównujące, 
posadzki podkładowe, posadzki 

na  bazie gipsu lub cementu, po-
sadzki samopoziomujące i  samo-
rozlewne, materiały do  szpachlo-
wania, gładź gipsowa, gotowe 
mieszanki budowlane klejowe 
na  bazie cementu, gipsu, wapna, 
zaprawy murarskie klejowe, za-
prawy klejowe do klinkieru, zapra-
wy klejowe do ociepleń, szpachle 
gipsowe, zaprawy klejowe na ba-
zie gipsu, gips budowlany, gips 
szpachlowy, płynne impregnaty 
dla budownictwa, bitumiczne 
wyroby dla budownictwa; 35: pro-
wadzenie sprzedaży w  sklepach 
i hurtowniach oraz poprzez Inter-
net w zakresie chemii budowlanej 
i  materiałów przeznaczonych dla 
budownictwa .

(111) 261640 (180) 2032 04 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261904 (180) 2032 06 21 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261907 (180) 2032 07 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261994 (180) 2032 11 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262089 (180) 2032 09 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262133 (180) 2032 11 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262178 (180) 2032 12 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262714 (180) 2032 11 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262870 (180) 2032 12 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263127 (180) 2032 11 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263247 (180) 2032 12 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263390 (180) 2033 02 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263391 (180) 2033 02 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264187 (180) 2032 06 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264188 (180) 2032 06 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264456 (180) 2032 03 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 265972 (180) 2032 09 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266441 (180) 2032 12 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266442 (180) 2032 12 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266445 (180) 2032 12 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 267651 (180) 2032 08 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 268688 (180) 2032 06 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 268689 (180) 2032 06 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 269222 (180) 2032 11 14 Prawo przedłużono w całości .
(111) 269223 (180) 2032 11 14 Prawo przedłużono w całości .
(111) 272189 (180) 2032 06 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 289786 (180) 2032 12 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 319879 (180) 2030 06 08 Prawo przedłużono w całości .

decyZJe o odMowie udZielenia prawa  
wydane po ogłosZeniu o ZgłosZeniu lub 

uJawnieniu ZgłosZenia na stronie internetoweJ 
urZĘdu patentowego rp

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

(210) 476795 U
(210) 478844 ZT05/2018
(210) 485004 U
(210) 485907 U
(210) 507015 U
(210) 507521 ZT6/2020
(210) 511872 U
(210) 512628 ZT23/2020

(210) 516389 U
(210) 517138 U
(210) 518459 U
(210) 521626 U
(210) 522265 ZT16/2021
(210) 523550 U
(210) 523783 U
(210) 523847 U
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(210) 526347 U
(210) 529854 U
(210) 534296 U
(210) 535296 U

(210) 535718 U
(210) 536625 U
(210) 538266 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) 483978 U
(210) 498559 U
(210) 498569 U
(210) 525457 ZT15/2021
(210) 526922 U
(210) 527352 ZT1/2022
(210) 527356 ZT1/2022
(210) 535180 ZT4/2022
(210) 536444 ZT10/2022
(210) 536445 ZT10/2022
(210) 520776 U
(210) 527577 U
(210) 530755 U
(210) 532743 U
(210) 532746 U
(210) 533899 U
(210) 536219 U
(210) 536220 U
(210) 536498 U
(210) 536551 U
(210) 536964 U
(210) 537111 U
(210) 537202 U
(210) 537308 U
(210) 537325 U

(210) 537359 U
(210) 537397 U
(210) 537398 U
(210) 537472 U
(210) 537475 U
(210) 537592 U
(210) 537669 U
(210) 537824 U
(210) 537850 ZT3/2022
(210) 537880 U
(210) 538045 U
(210) 538124 U
(210) 538127 U
(210) 538210 U
(210) 538328 U
(210) 538440 U
(210) 538441 U
(210) 538592 U
(210) 538591 U
(210) 538587 U
(210) 538589 U
(210) 538554 U
(210) 538558 U
(210) 538555 U
(210) 538594 U

uniewaŻnienie prawa

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer unieważnionego 
prawa ochronnego oraz zakres unieważnienia.

(111) 175833 Prawo unieważniono w całości . 
(111) 175836 Prawo unieważniono w całości .
(111) 175844 Prawo unieważniono w całości . 
(111) 194433 Prawo wygasło w  części dotyczącej towarów  

i/lub usług: 9: elektroniczne, optycznie, magne-
tycznie i cyfrowo zapisane dane i oprogramowa-
nie do stosowania w komputerach, magnetyczne 
i optyczne nośniki danych, płyty CD/CDR/CDRW/
DVD/DVDR/DVDRW . dyski magnetyczne, dyski 
kompaktowe, dyskietki kase4ty z  nagraniami, 
kasety video, karty magnetyczne, karty magne-
tyczne identyfikacyjne, software, oprogramo-
wanie komputerowe, stereoskopy, procesory 
tekstu, karty z  pamięcią lub mikroprocesorem, 
materiały w  postaci elektroniki multimedialnej, 
oprogramowanie efektów fonicznych i  wizyj-
nych, w tym: w Internecie, intranecie oraz w sieci, 
interfejs i  sterowniki w  zakresie wykorzystania 
Internetu, intranetu oraz sieci, audiowizualne 
urządzenia do nauki, sprzęt komputerowy i urzą-
dzenia do  przetwarzania transmisji; 16: afisze, 
albumy, atlasy, almanachy, blankiety, broszury, 
czasopisma, druki, formularze, fotografie, gaze-
ty, kalendarze, katalogi, taśmy papierowe, karty 
do zapisów programów, książki, mapy, naklejki, 
nalepki, obwoluty, periodyki, prospekty, publi-

decyZJe stwierdZaJące  
wygaśniĘcie decyZJi o udZieleniu prawa

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku 
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patento-
wego, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone.

(210) 502916 39/2019
(210) 507557 38/2020
(210) 508151 23/2021
(210) 512789 23/2021
(210) 513933 48/2020
(210) 515754 40/2020
(210) 515756 52/2020
(210) 516012 39/2020
(210) 516194 39/2020
(210) 516488 39/2020
(210) 516570 01/2021
(210) 516734 40/2020
(210) 517252 46/2020
(210) 517933 18/2021
(210) 518381 45/2020
(210) 519612 19/2021

(210) 519737 48/2020
(210) 519738 48/2020
(210) 519739 48/2020
(210) 519876 48/2020
(210) 520331 21/2021
(210) 521914 24/2021
(210) 523516 23/2021
(210) 523857 19/2021
(210) 524232 21/2021
(210) 524522 18/2021
(210) 524684 20/2021
(210) 524975 21/2021
(210) 525110 20/2021
(210) 525170 20/2021
(210) 525182 17/2021
(210) 525186 22/2021

(210) 525193 22/2021
(210) 525394 20/2021
(210) 525602 18/2021
(210) 525652 19/2021
(210) 525667 16/2021
(210) 525668 16/2021
(210) 525692 20/2021
(210) 525693 20/2021
(210) 525694 20/2021
(210) 525866 16/2021
(210) 525877 16/2021
(210) 525978 15/2021
(210) 526065 17/2021
(210) 526067 17/2021
(210) 526293 21/2021
(210) 526409 19/2021
(210) 526449 22/2021
(210) 526522 20/2021
(210) 526559 17/2021
(210) 526637 19/2021
(210) 526638 19/2021
(210) 526724 21/2021
(210) 526759 18/2021
(210) 526762 19/2021
(210) 526773 17/2021
(210) 526788 18/2021
(210) 526817 20/2021
(210) 526858 19/2021
(210) 526906 20/2021
(210) 526913 20/2021
(210) 526915 18/2021
(210) 526924 20/2021
(210) 527025 19/2021
(210) 527039 22/2021

(210) 527112 18/2021
(210) 527212 20/2021
(210) 527224 18/2021
(210) 527235 20/2021
(210) 527243 20/2021
(210) 527245 22/2021
(210) 527254 20/2021
(210) 527287 21/2021
(210) 527346 20/2021
(210) 527399 20/2021
(210) 527606 21/2021
(210) 527622 20/2021
(210) 527639 21/2021
(210) 527652 21/2021
(210) 527670 21/2021
(210) 527689 21/2021
(210) 527700 20/2021
(210) 527919 21/2021
(210) 528003 21/2021
(210) 528011 22/2021
(210) 528016 22/2021
(210) 528095 21/2021
(210) 528155 22/2021
(210) 528167 22/2021
(210) 528232 24/2021
(210) 528269 22/2021
(210) 528306 24/2021
(210) 528351 23/2021
(210) 528397 23/2021
(210) 528493 22/2021
(210) 528638 23/2021
(210) 528749 24/2021
(210) 528988 24/2021
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wpisy i ZMiany w reJestrZe nieuwZglĘdnione  
w innych saModZielnych ogłosZeniach

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

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

znaku
Rubryka F – wnioski o  unieważnienie oraz decyzje dotyczące prawa 

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

prawa ochronnego lub zastąpieniu rejestracji krajowej 
rejestracją międzynarodową

(111) 042077 D . Wpisano:  „W dniu 03 stycznia 2022 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 20305/21/327) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2704116 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R .042077 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących Markowi Kamola zamieszkałemu 
w  Warszawie wobec spółki Miraculum spółka akcyjna z  siedzibą 
w Warszawie” .

(111) 047039 D . Wpisano: „W  dniu 28 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  9945/17/859) wpisano do  Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2539634 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R-47039 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) 051090 D . Wpisano:  „W dniu 03 stycznia 2022 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 20303/21/525) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2704118 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R .051090 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących Markowi Kamola zamieszkałemu 
w  Warszawie wobec spółki Miraculum spółka akcyjna z  siedzibą 
w Warszawie” .

(111) 077336 a . Wykreślono: MeTeCnO s . P . a ., TRIBIanO, 
Włochy; Wpisano: MeTeCnO s .P .a ., Paullo, Włochy . 

(111) 083391 a . Wykreślono: „animex” sp . z  o .o ., Warszawa, 
Polska; Wpisano: anIMeX FOODs sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ OD-
POWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146805667 . 

(111) 086136 a . Wykreślono: asTRaZeneCa UK lIMITeD, 
lOnDyn, Wielka Brytania; Wpisano: laboratoires Juvise Pharma-
ceuticals, Villeurbanne, Francja . 

(111) 093385 D . Wpisano: „W dniu 13 stycznia 2022 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 20301/21/723) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2704959 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R .093385 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących Markowi Kamola zamieszkałemu 
w  Warszawie wobec spółki Miraculum spółka akcyjna z  siedzibą 
w Warszawie” . 

kacje, rysunki, skorowidze, zakładki do  książek, 
kartki okolicznościowe, materiały instruktażowe 
i do nauczania, artykuły piśmienne zawarte w tej 
klasie; 35: usługi reklamowe na rzecz osób trze-
cich, reklama za pośrednictwem sieci kompute-
rowej, Internetu, intranetu, usługi marketingowe 
i konsultingowe poprzez sieć komputerową, In-
ternet, intranet w dziedzinie ekonomii i zarządza-
nia, administrowanie komputerowymi bazami da-
nych, pozyskiwanie danych do komputerowych 
baz danych, systematyzacja komputerów baz 
danych; 41: usługi wydawnicze, usługi wydawni-
cze książkowe, elektroniczne i internetowe, usługi 
w zakresie edukacji, prowadzenie nauczania kore-
spondencyjnego w dziedzinie prawa, problema-
tyki gospodarczej i ekonomicznej, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, sympozjów, zjazdów, 
konferencji, publikowanie książek, tekstów in-
nych niż teksty reklamowe, również w Internecie 
i  elektronicznie, organizowanie pokazów, wy-
staw, ekspozycji tematycznych w dziedzinie pra-
wa, ekonomii, problemów społeczno-gospodar-
czych, usługi tworzenia publikacji internetowych .

(111) 265042 Prawo unieważniono w całości .
(111) 303250 Prawo unieważniono w całości . 
(111) 303251 Prawo unieważniono w całości . 
(111) 323141 Prawo unieważniono w całości . 

wygaśniĘcie prawa

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

(111) 050986 (141) 2022 03 10 Prawo wygasło w części doty-
czącej towarów i/lub usług: 25: 
odzież z wyłączeniem odzieży 
wierzchniej dla kobiet niebędącej 
odzieżą z dzianin .

(111) 103704 (141) 2003 06 26 Prawo wygasło w całości .
(111) 115842 (141) 2004 12 04 Prawo wygasło w całości .
(111) 115843 (141) 2004 12 04 Prawo wygasło w całości .

decyZJe o ZMianie, uchyleniu lub stwierdZeniu 
niewaŻności decyZJi opublikowanych  

w wiadoMościach urZĘdu patentowego

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

(111) 347257 05/2022 2022 03 14
sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 15 .10 .2021 r .  
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy .
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(111) 100222 a . Wykreślono: MaXell hOlDIngs, lTD ., Kyoto, 
Japonia; Wpisano: Maxell, ltd ., Kyoto, Japonia . 

(111) 106229 a . Wykreślono: MIP MeTRO gROUP InTelleC-
TUal PROPeRTy gMBh & CO .Kg, DÜsselDORF, niemcy; Wpisano: 
real gmbh, Düsseldorf, niemcy . 

(111) 109190 D . Wykreślono: „W  dniu 17 sierpnia 2017 r . 
na podstawie postanowienia sądu Rejonowego dla m .st . Warsza-
wy w  Warszawie Wydział XI gospodarczy — Rejestru Zastawów 
(sygn . akt Wa .XI .ns-Rej .za 9947/17/661) wpisana do Rejestru Zasta-
wów pod pozycją 2541518 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R-109190 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) 116815 a . Wykreślono: langsTeIneR sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków, Polska 123227168; 
InsTanTIna nahrungsmittel-entwicklungs-und Produktions 
ges .m .b .h ., Wiedeń, austria; Wpisano: langsTeIneR sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Mników, Polska 
123227168; InsTanTIna nahrungsmittel-entwicklungs-und Pro-
duktions ges .m .b .h ., Wiedeń, austria . 

(111) 121877 a . Wykreślono: ReIMa Oy, Vantaa, Finlandia; 
Wpisano: Reima europe Oy, Vantaa, Finlandia . 

(111) 126391 a . Wykreślono: MIP MeTRO group Intellectual 
Property gmbh & Co . Kg, na, niemcy; Wpisano: real gmbh, Düs-
seldorf, niemcy . 

(111) 148087 D . Wpisano: „W dniu 03 stycznia 2022 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 20305/21/327) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2704116 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R .148087 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących Markowi Kamola zamieszkałemu 
w  Warszawie wobec spółki Miraculum spółka akcyjna z  siedzibą 
w Warszawie” . 

(111) 148088 D . Wpisano: „W dniu 03 stycznia 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 20305/21/327) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozy-
cją 2704116 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym udzielonym 
na znak towarowy R .148088 w celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących Markowi Kamola zamieszkałemu w Warszawie wo-
bec spółki Miraculum spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie” . 

(111) 148089 D . Wpisano: „W dniu 03 stycznia 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 20305/21/327) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozy-
cją 2704116 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym udzielonym 
na znak towarowy R .148089 w celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących Markowi Kamola zamieszkałemu w Warszawie wo-
bec spółki Miraculum spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie” . 

(111) 148090 D . Wpisano: „W dniu 03 stycznia 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 20305/21/327) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozy-
cją 2704116 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym udzielonym 
na znak towarowy R .148090 w celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących Markowi Kamola zamieszkałemu w Warszawie wo-
bec spółki Miraculum spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie” . 

(111) 148092 D . Wpisano:  „W dniu 03 stycznia 2022 r . na pod-
stawie postanowienia sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy w War-
szawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt 
Wa .XI .ns-Rej .Za 20305/21/327) wpisano do Rejestru Zastawów pod 
pozycją 2704116 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielo-

nym na znak towarowy R .148092 w celu zabezpieczenia wierzytelno-
ści przysługujących Markowi Kamola zamieszkałemu w Warszawie 
wobec spółki Miraculum spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(111) 154206 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) 158981 D . Wpisano: „W dniu 03 stycznia 2022 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 20305/21/327) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2704116 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R .158981 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących Markowi Kamola zamieszkałemu 
w  Warszawie wobec spółki Miraculum spółka akcyjna z  siedzibą 
w Warszawie” . 

(111) 158997 D . Wpisano:  „W dniu 03 stycznia 2022 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 20303/21/525) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2704118 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R .158997 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących Markowi Kamola zamieszkałemu 
w  Warszawie wobec spółki Miraculum spółka akcyjna z  siedzibą 
w Warszawie” .

(111) 162302 a . Wykreślono: hOneyWell InTeRnaTIOnal 
InC . (a  DelaWaRe CORPORaTIOn), MORRIsTOWn, stany Zjed-
noczone ameryki; Wpisano: Fram group IP llC, Cleveland, stany 
Zjednoczone ameryki  . 

(111) 164052 a . Wykreślono: langsTeIneR sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków, Polska 123227168; Wpi-
sano: langsTeIneR sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, Mników, Polska 123227168 . 

(111) 164053 a . Wykreślono: langsTeIneR sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków, Polska 123227168; Wpi-
sano: langsTeIneR sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, Mników, Polska 123227168 . 

(111) 164232 a . Wykreślono: DOW CORnIng CORPORaTIOn, 
MIDlanD, stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: DOW sIlICOnes 
CORPORaTIOn, Midland, stany Zjednoczone ameryki . 

(111) 166837 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) 166838 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) 169902 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) 175581 D . Wpisano: „W dniu 13 stycznia 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 20301/21/723) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozy-
cją 2704959 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym udzielonym 
na  znak towarowy R .175581 w  celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących Markowi Kamola zamieszkałemu w Warszawie wo-
bec spółki Miraculum spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie” . 
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(111) 247597 a . Wykreślono: sUlIMaR spółka z  ograniczoną 
odpowiedzialnością, Piotrków Trybunalski, Polska 592196071; Wpi-
sano: DRInK ID sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Piotrków Trybunalski, Polska 592196071 . 

(111) 248115 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) 249099 Wykreślono: langsTeIneR sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków, Polska 123227168; Wpisa-
no: langsTeIneR sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnO-
ŚCIĄ, Mników, Polska 123227168 . 

(111) 249813 Wykreślono: langsTeIneR sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków, Polska 123227168; Wpisa-
no: langsTeIneR sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnO-
ŚCIĄ, Mników, Polska 123227168 . 

(111) 250791 Wykreślono: langsTeIneR sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków, Polska 123227168; Wpisa-
no: langsTeIneR sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnO-
ŚCIĄ, Mników, Polska 123227168 . 

(111) 253755 Wykreślono: langsTeIneR sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków, Polska 123227168; Wpisa-
no: langsTeIneR sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnO-
ŚCIĄ, Mników, Polska 123227168 . 

(111) 253756 Wykreślono: langsTeIneR sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków, Polska 123227168; Wpisa-
no: langsTeIneR sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnO-
ŚCIĄ, Mników, Polska 123227168 . 

(111) 254151 a . Wykreślono: ZaKłaDy PRZeMysłU CU-
KIeRnICZegO MIesZKO sPÓłKa aKCyJna, Warszawa, Polska 
273243857; Wpisano: MIesZKO sPÓłKa aKCyJna, Warszawa, Pol-
ska 273243857 . 

(111) 255258 a . Wykreślono: BaRWIJUK anDRZeJ Jan KlInI-
Ka KOBIeT MeDIFeM, Warszawa, Polska 012358695; Wpisano: BaR-
WIJUK ClInICs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ 
sPÓłKa KOManDyTOWa, Warszawa, Polska 381520483 . 

(111) 255260 a . Wykreślono: BaRWIJUK anDRZeJ Jan KlInI-
Ka KOBIeT MeDIFeM, Warszawa, Polska 012358695; Wpisano: BaR-
WIJUK ClInICs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ 
sPÓłKa KOManDyTOWa, Warszawa, Polska 381520483 . 

(111) 256935 a . Wykreślono: MROZIŃsKI MIChał KanCela-
RIa RaChUnKOWa MKM, łódź, Polska 472843968; Wpisano: MKM 
PODaTKI sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, łodź, 
Polska 363834043 . 

(111) 257025 a . Wykreślono: BORKOWsKI Jan MaRIa, Wro-
cław, Polska; Wpisano: BORen sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPO-
WIeDZIalnOŚCIĄ, Wrocław, Polska 364270269 . 

(111) 257777 Wykreślono: langsTeIneR sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków, Polska 123227168; Wpisa-
no: langsTeIneR sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnO-
ŚCIĄ, Mników, Polska 123227168 . 

(111) 258482 Wykreślono: langsTeIneR sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków, Polska 123227168; Wpisa-
no: langsTeIneR sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnO-
ŚCIĄ, Mników, Polska 123227168 . 

(111) 258571 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) 259920 Wykreślono: langsTeIneR sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków, Polska 123227168; Wpisa-
no: langsTeIneR sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnO-
ŚCIĄ, Mników, Polska 123227168 . 

(111) 179780 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) 185829 Wykreślono: langsTeIneR sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków, Polska 123227168; Wpisa-
no: langsTeIneR sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnO-
ŚCIĄ, Mników, Polska 123227168 . 

(111) 187334 a . Wykreślono: „FRUCTOFResh” spółka z  o .o ., 
Zielona góra, Polska 978079910; Wpisano: CeZaRy ZWOIŃsKI, War-
szawa, Polska . 

(111) 189308 a . Wykreślono: langsTeIneR sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków, Polska 123227168; Wpi-
sano: langsTeIneR sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, Mników, Polska 123227168 . 

(111) 194433 a . Wykreślono: WOlTeRs KlUWeR sPÓłKa aK-
CyJna, Warszawa, Polska 190610277; Wpisano: WOlTeRs KlUWeR 
POlsKa sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, War-
szawa, Polska 190610277 . 

(111) 195135 a . Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produkcyj-
no-handlowe „PIK” Płuciennik Robert, Kołacz Katarzyna, Kołacz 
grzegorz, Wawrzyszów, Polska 670503587; Wpisano: PIeRROT PK 
sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wawrzyszów, 
Polska 670503587 . 

(111) 196163 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) 196164 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) 198913 a . Wykreślono: „WyDaWnICTWO PeDagOgICZ-
ne OPeROn” sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
gdynia, Polska 193103598; Wpisano: OPeROn sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, gdynia, Polska 220357683 . 

(111) 201839 a . Wykreślono: InTeRnaTIOnal PaPeR-KWI-
DZyn sp . z  o .o ., Kwidzyn, Polska; Wpisano: MM KWIDZyn sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kwidzyn, Polska 
002813078 . 

(111) 207751 a . Wykreślono: The sPIC anD sPan COMPany, 
IRVIngTOn, stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: KIK Internatio-
nal, llC, houston, stany Zjednoczone ameryki . 

(111) 213294 Wykreślono: langsTeIneR sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków, Polska 123227168; Wpisa-
no: langsTeIneR sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnO-
ŚCIĄ, Mników, Polska 123227168 . 

(111) 216366 D . Wpisano: „W dniu 13 stycznia 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 20301/21/723) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozy-
cją 2704959 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym udzielonym 
na znak towarowy R .216366 w celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących Markowi Kamola zamieszkałemu w Warszawie wo-
bec spółki Miraculum spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie” . 

(111) 244016 a . Wykreślono: Datacomp spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, Kraków, Polska 003900023; Wpisano: DaTa-
COMP IT sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kra-
ków, Polska 520602386 . 
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(111) 260142 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) 260851 D . Wpisano: „na  podstawie tytułu wykonaw-
czego: nakazu zapłaty w  postępowaniu upominawczym sądu 
Rejonowego w  Tarnobrzegu z  dnia 25 marca 2021 r ., sygn . akt V 
gnc 280/21 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 7 maja 
2021 r ., Komornik sądowy przy sądzie Rejonowym w Mielcu łukasz 
Dziuban w  toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego 
pod sygnaturą akt: gKm 35/21 dokonał zajęcia prawa ochronnego 
na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Bartło-
mieja Michalczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod 
firmą BRO-MeT Bartłomiej Michalczyk z siedzibą w Mielcu .” 

(111) 260851  D . Wpisano: „na podstawie tytułu wykonawcze-
go: Wyroku sądu Okręgowego we  Wrocławiu z  dnia 26 listopada 
2020 r ., sygn . akt X gC 103/19 zaopatrzonego w klauzulę wykonal-
ności z dnia 2 czerwca 2021 r ., Komornik sądowy przy sądzie Rejo-
nowym w Mielcu łukasz Dziuban w toku postępowania egzekucyj-
nego prowadzonego pod sygnaturą akt: gKm 42/21 dokonał zajęcia 
prawa ochronnego na  przedmiotowy znak towarowy na  wniosek 
wierzyciela: Daniela Kędziory zamieszkałego we Wrocławiu .” 

(111) 260851 D . Wpisano: „na podstawie tytułu wykonawcze-
go: Wyroku sądu Rejonowego w Mielcu IV Wydział Pracy z dnia 20 
października 2021 r ., sygn . akt IV P 23/21 zaopatrzonego w  klau-
zulę wykonalności z  dnia 28 października 2021 r ., Komornik są-
dowy przy sądzie Rejonowym w  Mielcu łukasz Dziuban w  toku 
postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: 
Km 2123/21 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy 
znak towarowy na wniosek wierzyciela: Tomasza Jemioły zamiesz-
kałego w miejscowości Rzemień .” 

(111) 260851 D . Wpisano: „na podstawie tytułu wykonawcze-
go: Wyroku sądu Rejonowego w Mielcu IV Wydział Pracy z dnia 20 
października 2021 r ., sygn . akt IV P 23/21 zaopatrzonego w  klau-
zulę wykonalności z  dnia 28 października 2021 r ., Komornik są-
dowy przy sądzie Rejonowym w  Mielcu łukasz Dziuban w  toku 
postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: 
Km 2124/21 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy 
znak towarowy na wniosek wierzyciela: łukasza łażewskiego za-
mieszkałego w Mielcu .” 

(111) 260851 D . Wpisano: „na podstawie tytułu wykonawcze-
go: Wyroku sądu Rejonowego w Mielcu IV Wydział Pracy z dnia 20 
października 2021 r ., sygn . akt IV P 23/21 zaopatrzonego w  klau-
zulę wykonalności z  dnia 28 października 2021 r ., Komornik są-
dowy przy sądzie Rejonowym w  Mielcu łukasz Dziuban w  toku 
postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: 
Km 2125/21 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy 
znak towarowy na  wniosek wierzyciela: Krzysztofa łażewskiego 
zamieszkałego w Mielcu .” 

(111) 260851 D . Wpisano: „na podstawie tytułu wykonawcze-
go: Wyroku sądu Rejonowego w Mielcu IV Wydział Pracy z dnia 20 
października 2021 r ., sygn . akt IV P 23/21 zaopatrzonego w  klau-
zulę wykonalności z  dnia 28 października 2021 r ., Komornik są-
dowy przy sądzie Rejonowym w  Mielcu łukasz Dziuban w  toku 
postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: 
Km 2160/21 dokonał zajęcia prawa ochronnego na  przedmioto-
wy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Jerzego grysztara za-
mieszkałego w Krośnie .” 

(111) 260851 D . Wpisano: „na podstawie tytułu wykonawcze-
go: Wyroku sądu Rejonowego w Mielcu IV Wydział Pracy z dnia 20 
października 2021 r ., sygn . akt IV P 23/21 zaopatrzonego w klauzu-
lę wykonalności z dnia 28 października 2021 r ., Komornik sądowy 
przy sądzie Rejonowym w Mielcu łukasz Dziuban w toku postę-
powania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: Km 
2161/21 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak 
towarowy na wniosek wierzyciela: Dariusza Zycha zamieszkałego 
w miejscowości Padew narodowa .” 

(111) 260851 D . Wpisano: „na podstawie tytułu wykonawcze-
go: Wyroku sądu Rejonowego w Mielcu IV Wydział Pracy z dnia 20 
października 2021 r ., sygn . akt IV P 23/21 zaopatrzonego w  klau-
zulę wykonalności z  dnia 28 października 2021 r ., Komornik są-
dowy przy sądzie Rejonowym w  Mielcu łukasz Dziuban w  toku 
postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: 
Km 2169/21 dokonał zajęcia prawa ochronnego na  przedmioto-
wy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Zbigniewa szyszki za-
mieszkałego w Mielcu .” 

(111) 260851 D . Wpisano: „na podstawie tytułu wykonawcze-
go: Wyroku sądu Rejonowego w Mielcu IV Wydział Pracy z dnia 20 
października 2021 r ., sygn . akt IV P 23/21 zaopatrzonego w  klau-
zulę wykonalności z  dnia 28 października 2021 r ., Komornik są-
dowy przy sądzie Rejonowym w  Mielcu łukasz Dziuban w  toku 
postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: 
Km 2170/21 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy 
znak towarowy na wniosek wierzyciela: Moniki sochy zamieszkałej 
w miejscowości Żyraków .” 

(111) 261214 Wykreślono: langsTeIneR sPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków, Polska 123227168; Wpisa-
no: langsTeIneR sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnO-
ŚCIĄ, Mników, Polska 123227168 . 

(111) 262713 D . Wpisano:  „W dniu 03 stycznia 2022 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 20303/21/525) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2704118 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R .262713 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących Markowi Kamola zamieszkałemu 
w  Warszawie wobec spółki Miraculum spółka akcyjna z  siedzibą 
w Warszawie” .

(111) 264055 a . Wykreślono: alBReChT-MIKUlsKa MOnI-
Ka PRZeDsIĘBIORsTWO PRODUKCyJnO-hanDlOWO-UsłUgO-
We Ml, gronowo górne, Polska 170794519; Wpisano: Ml sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, gronowo górne, Polska 
363046127 . 

(111) 264283 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) 264284 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) 264618 a . Wykreślono: KOWalCZyK gRZegORZ, ha-
ChaJ KRZysZTOF łeBsKI BROWaR sPÓłKa CyWIlna, łeba, Polska 
221594244; Wpisano: KOWalCZyK gRZegORZ, haChaJ KRZysZTOF, 
DanIel hOPa łeBsKI BROWaR sPÓłKa CyWIlna, łeba, Polska . 

(111) 264618 a . Wykreślono: KOWalCZyK gRZegORZ, ha-
ChaJ KRZysZTOF, DanIel hOPa łeBsKI BROWaR sPÓłKa CyWIl-
na, łeba, Polska; Wpisano: haChaJ KRZysZTOF, hOPa DanIel 
łeBsKI BROWaR sPÓłKa CyWIlna, łeba, Polska . 

(111) 264618 a . Wykreślono: haChaJ KRZysZTOF, hOPa Da-
nIel łeBsKI BROWaR sPÓłKa CyWIlna, łeba, Polska; Wpisano: 
łeBsKI BROWaR sPÓłKa CyWIlna KRZysZTOF haChaJ, DanIel 
hOPa, UsłUgI TURysTyCZne FanK sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ OD-
POWIeDZIalnOŚCIĄ, łeba, Polska . 

(111) 269927 a . Wykreślono: aFFInITas gMBh, BeRlIn, niem-
cy; Wpisano: spark networks services gmbh, Berlin, niemcy . 

(111) 270494 D . Wpisano:  „W dniu 13 stycznia 2022 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 20301/21/723) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2704959 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
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(111) 280226 a . Wykreślono: e-FUn sPÓłKa Z  OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Jelenia góra, Polska 021933126; Wpisa-
no: PROMaTIC sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Jelenia góra, Polska 366476880 . 

(111) 282474 D . Wpisano: „W dniu 13 stycznia 2022 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 20301/21/723) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2704959 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R .282474 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących Markowi Kamola zamieszkałemu 
w  Warszawie wobec spółki Miraculum spółka akcyjna z  siedzibą 
w Warszawie” . 

(111) 285789 a . Wykreślono: langsTeIneR sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków, Polska 123227168; Wpi-
sano: langsTeIneR sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, Mników, Polska 123227168 . 

(111) 286036 a . Wykreślono: e-FUn sPÓłKa Z  OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Jelenia góra, Polska 021933126; Wpisa-
no: PROMaTIC sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Jelenia góra, Polska 366476880 . 

(111) 286298 a . Wykreślono: InTeRnaTIOnal PaPeR - KWI-
DZyn sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kwi-
dzyn, Polska 002813078; Wpisano: MM KWIDZyn sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kwidzyn, Polska 002813078 . 

(111) 286299 a . Wykreślono: InTeRnaTIOnal PaPeR - KWI-
DZyn sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kwi-
dzyn, Polska 002813078; Wpisano: MM KWIDZyn sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kwidzyn, Polska 002813078 . 

(111) 286333 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) 286814 a . Wykreślono: agnIesZKa sZUlC, alBeDUM 
PRZeDsIĘBIORsTWO PRODUKCyJnO-hanDlOWe, Opole, Polska 
531667807; Wpisano: alBeDUM sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPO-
WIeDZIalnOŚCIĄ, Opole, Polska 520954197 . 

(111) 287647 a . Wykreślono: e-FUn sPÓłKa Z  OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Jelenia góra, Polska 021933126; Wpisa-
no: PROMaTIC sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Jelenia góra, Polska 366476880 . 

(111) 287762 a . Wykreślono: langsTeIneR sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków, Polska 123227168; Wpi-
sano: langsTeIneR sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, Mników, Polska 123227168 . 

(111) 288896 a . Wykreślono: e-FUn sPÓłKa Z  OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Jelenia góra, Polska 021933126; Wpisa-
no: PROMaTIC sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Jelenia góra, Polska 366476880 . 

(111) 295257 D . Wpisano: „W dniu 13 stycznia 2022 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 20301/21/723) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2704959 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R .295257 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących Markowi Kamola zamieszkałemu 
w  Warszawie wobec spółki Miraculum spółka akcyjna z  siedzibą 
w Warszawie” . 

(111) 297182 a . Wykreślono: langsTeIneR sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków, Polska 123227168; Wpi-
sano: langsTeIneR sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, Mników, Polska 123227168 . 

udzielonym na  znak towarowy R .270494 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących Markowi Kamola zamieszkałemu 
w  Warszawie wobec spółki Miraculum spółka akcyjna z  siedzibą 
w Warszawie” .

(111) 270748 D . Wpisano:  „W dniu 13 stycznia 2022 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  20301/21/723) wpisano do  Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2704959 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R .270748 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących Markowi Kamola zamieszkałemu 
w  Warszawie wobec spółki Miraculum spółka akcyjna z  siedzibą 
w Warszawie” .

(111) 271497 a . Wykreślono: BaDWal haRDeeP sIngh, 
nadarzyn, Polska; Wpisano: eXel sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ OD-
POWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 365668784 . 

(111) 273424 Wykreślono: langsTeIneR sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków, Polska 123227168; Wpisa-
no: langsTeIneR sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnO-
ŚCIĄ, Mników, Polska 123227168 . 

(111) 273427 a . Wykreślono: MOnTeROssO sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146398452; 
Wpisano: JaCeK PUDłO, KaJeTany, Polska . 

(111) 273492 Wykreślono: langsTeIneR sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków, Polska 123227168; Wpisa-
no: langsTeIneR sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnO-
ŚCIĄ, Mników, Polska 123227168 . 

(111) 274315 D . Wpisano: „W dniu 03 stycznia 2022 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 20303/21/525) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2704118 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R .274315 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących Markowi Kamola zamieszkałemu 
w  Warszawie wobec spółki Miraculum spółka akcyjna z  siedzibą 
w Warszawie” . 

(111) 274316 D . Wpisano: „W dniu 03 stycznia 2022 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 20303/21/525) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2704118 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R .274316 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących Markowi Kamola zamieszkałemu 
w  Warszawie wobec spółki Miraculum spółka akcyjna z  siedzibą 
w Warszawie” . 

(111) 277275 a . Wykreślono: BaDWal haRDeeP sIngh, 
nadarzyn, Polska; Wpisano: eXel sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ OD-
POWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 365668784 . 

(111) 277685 Wykreślono: langsTeIneR sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków, Polska 123227168; Wpisa-
no: langsTeIneR sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnO-
ŚCIĄ, Mników, Polska 123227168 . 

(111) 279521 D . Wpisano: „W dniu 03 stycznia 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 20303/21/525) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozy-
cją 2704118 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym udzielonym 
na  znak towarowy R .279521 w  celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących Markowi Kamola zamieszkałemu w Warszawie wo-
bec spółki Miraculum spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie” . 

(111) 280225 a . Wykreślono: e-FUn sPÓłKa Z  OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Jelenia góra, Polska 021933126; Wpisa-
no: PROMaTIC sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Jelenia góra, Polska 366476880 . 
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(111) 300177 a . Wykreślono: MIChał MaRCInKOWsKI, 
Poznań, Polska; Wpisano: BUsU JaKUB TePPeR, Chyby, Polska 
301751012 . 

(111) 300326 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) 300677 a . Wykreślono: WyDaWnICTWO PeDagOgICZ-
ne OPeROn sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
gdynia, Polska 193103598; Wpisano: OPeROn sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, gdynia, Polska 220357683 . 

(111) 303026 a . Wykreślono: langsTeIneR sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków, Polska 123227168; Wpi-
sano: langsTeIneR sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, Mników, Polska 123227168 . 

(111) 306613 a . Wykreślono: KeyMasTeR lIMITeD, nIKOZJa, 
Cypr; Wpisano: nICOle ChaMI, new sehayle, liban . 

(111) 312232 a . Wykreślono: aRTesPhaRM sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362479120; 
Wpisano: eMeRgOPhaRM sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Konstancin-Jeziorna, Pol-
ska 147089925 . 

(111) 312233 a . Wykreślono: aRTesPhaRM sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362479120; 
Wpisano: eMeRgOPhaRM sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Konstancin-Jeziorna, Pol-
ska 147089925 . 

(111) 316226 a . Wykreślono: JaCh MOnIKa, KOZaK eWa Me-
aPhaRMa sPÓłKa CyWIlna, lublin, Polska 060677635; Wpisano: 
eDenIKa sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, lu-
blin, Polska 389976231 . 

(111) 316533 a . Wykreślono: gsK Consumer healthcare s .a ., 
Prangins, szwajcaria; Wpisano: gsK Consumer healthcare saRl, 
Prangins, szwajcaria . 

(111) 319698 a . Wykreślono: MIChał MaRCInKOWsKI, 
Poznań, Polska; Wpisano: BUsU JaKUB TePPeR, Chyby, Polska 
301751012 . 

(111) 319861 a . Wykreślono: JR FOOD COMPany sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wrocław, Polska 
365275139; Wpisano: RaDOsłaW OlsZeWsKI, elbląg, Polska . 

(111) 321091 a . Wykreślono: T&P TheDy sPÓłKa JaWna, War-
szawa, Polska 362727150; Wpisano: TheDy & PaRTneRs sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, 362235613 . 

(111) 325056 a . Wykreślono: T&P TheDy sPÓłKa JaW-
na, Warszawa, Polska 362727150; Wpisano: TheDy & PaRTneRs 
sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, 
362235613 . 

(111) 327145 a . Wykreślono: aRTesPhaRM sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362479120; 
Wpisano: eMeRgOPhaRM sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Konstancin-Jeziorna, Pol-
ska 147089925 . 

(111) 337256 a . Wykreślono: langsTeIneR sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków, Polska 123227168; Wpi-
sano: langsTeIneR sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, Mników, Polska 123227168 . 

(111) 338071 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) 339777 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) 339778 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) 339837 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) 340818 a . Wykreślono: JR FOOD COMPany sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wrocław, Polska 
365275139; Wpisano: RaDOsłaW OlsZeWsKI, elbląg, Polska . 

(111) 345059 a . Wykreślono: JR FOOD COMPany sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wrocław, Polska 
365275139; Wpisano: RaDOsłaW OlsZeWsKI, elbląg, Polska . 

(111) 345060 a . Wykreślono: JR FOOD COMPany sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wrocław, Polska 
365275139; Wpisano: RaDOsłaW OlsZeWsKI, elbląg, Polska . 

(111) 345061 a . Wykreślono: JR FOOD COMPany sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wrocław, Polska 
365275139; Wpisano: RaDOsłaW OlsZeWsKI, elbląg, Polska . 

(111) 345354 a . Wykreślono: C2ROM sPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, łódź, Pol-
ska 364060081; Wpisano: C2ROM sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ OD-
POWIeDZIalnOŚCIĄ, łódź, Polska 363497634 . 

(111) 347837 a . Wykreślono: aRTesPhaRM sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362479120; 
Wpisano: eMeRgOPhaRM sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Konstancin-Jeziorna, Pol-
ska 147089925 . 

reJestracJa MiĘdZynarodowa 
 uZnana  

na terytoriuM rZecZypospoliteJ polskieJ

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

(111) 369373 (540) gil Bret
(531) CFe: 27 .05 .01 (511) 25
(732) Winter holding gmbh & Co Kg,  
heidelberger strasse 9-11, 69226 nußloch (De)
(151) 2021 08 06 (441) 2021 10 25 (581) 2021 10 07

(111) 1103950 (540) PIeRRe RICaUD (511) 14
(732) aDRIaTICa PR & a WaTCh sagl,  
Centro Monda 4, a la Munda, Ch-6528 Camorino (Ch)
(151) 2021 09 16 (441) 2021 10 25 (581) 2021 10 07
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(732) WenZhOU XInChaO sTaTIOneRy CO .,lTD .,  
1sT BUIlDIng, nO . 2 FUDeBaO ROaD, gaOXIn InDUsTRIal aRea, 
WenZhOU 325000 ZheJIang (Cn)
(151) 2021 07 15 (441) 2021 10 25 (581) 2021 10 07

(111) 1616525 (531) CFe: 26 .01 .01, 26 .13 .25 (511) 25
(732) QUanZhOU RUIJUn sPORTs gOODs lIMITeD COMPany, 4 
Floor, no .261 Fanrong Road, Bantou Community, Fuqiao street, 
licheng District, Quanzhou City, 362212 Fujian Province (Cn)
(151) 2021 09 08 (441) 2021 10 25 (581) 2021 10 07

(111) 1616545 (540) CReaMaRy
(531) CFe: 25 .01 .10, 27 .05 .01, 29 .01 .12 (511) 30, 35, 43
(732) «Unilactis» limited liability Partnership,  
482 Zhansugurov street, 050014 almaty city (KZ)
(151) 2021 05 06 (441) 2021 10 25 (581) 2021 10 07

(111) 1616558 (540) MaCIÒn (511) 33
(732) la COllIna DeI CIlIegI s .R .l .,  
Via giorgio stephenson 43/a, MIlanO, I-20157 (IT)
(151) 2021 07 22 (441) 2021 10 25 (581) 2021 10 07

(111) 1616580 (540) nORDsTaR TOWeR
(531) CFe: 26 .11 .07, 27 .05 .10, 29 .01 .12 (511) 19, 37
(732) limited liability Company „new age Investments”,  
ul . Pyatnitskaya, d . 6/1, str .1, et . 2, pom . II, kom . 5,  
RU-115035 Moscow (RU)
(151) 2021 07 28 (441) 2021 10 25 (581) 2021 10 07

(111) 1616775 (540) Biolisa (511) 5
(732) Biosellal, 27 chemin des Peupliers, F-69570 Dardilly (FR)
(151) 2021 07 07 (441) 2021 10 25 (581) 2021 10 07

(111) 1616816 (540) PROsOlUTe (511) 3, 5
(732) egis gyógyszergyár Zrt .,  
Keresztúri út 30-38 ., h-1106 Budapest (hU)
(151) 2021 05 17 (441) 2021 10 25 (581) 2021 10 07

(111) 1616872 (540) TOO COOl
(531) CFe: 27 .05 .01 (511) 30
(732) sUBsIDIaRy COMPany,  
„COnFeCTIOneRy CORPORaTIOn „ROshen”,  
prospect nauky, bud . 1, korpus 1, m . Kyiv 03039 (Ua)
(151) 2021 07 22 (441) 2021 10 25 (581) 2021 10 07

(111) 1616998 (540) POOngsan
(531) CFe: 27 .05 .01 (511) 10, 28
(732) BaCh TUOng PhaT hOlDIngs CORPORaTIOn gROUP, 5th 
level, Office area, nO1-T4 Tower, Phu My Complex apartment, 
Diplomatic Zone, Xuan Tao Ward, Bac Tu liem District, hanoi (Vn)
(151) 2021 05 17 (441) 2021 10 25 (581) 2021 10 07

(111) 1617036 (540) salDVa (511) 5, 29, 30
(732) KF-advisory sagl, Via nassa 31, Ch-6900 lugano (Ch)
(151) 2021 05 27 (441) 2021 10 25 (581) 2021 10 07

(111) 1617161 (531) CFe: 24 .01 .01 (511) 1, 5
(732) sBM DeVelOPPeMenT,  
60 chemin des Mouilles, F-69130 eCUlly (FR)
(151) 2021 08 26 (441) 2021 10 25 (581) 2021 10 07

(111) 1617302 (540) gaUssIan
(531) CFe: 27 .05 .01 (511) 11, 35, 42
(732) shanghai gaussian automation Technology  
Development Co ., ltd ., 3/F, nO . 19, Building 8,  
498 guoshoujing Road, China (shanghai) Pilot Free Trade Zone, 
shanghai (Cn)
(151) 2021 07 08 (441) 2021 10 25 (581) 2021 10 07

(111) 1617351 (540) COgnITIB (511) 5
(732) Padma aktiengesellschaft für tibetische heilmittel,  
Bei Rosario De Carlo, hungerstrasse 47, Ch-8832 Wilen (sZ) (Ch)
(151) 2021 07 23 (441) 2021 10 25 (581) 2021 10 07

(111) 1588221 (540) PRO-FORM (511) 27, 28
(732) iFIT Inc ., 1500 south 1000 Westlogan UT 84321 (Us)
(151) 2020 12 08 (441) 2021 05 17 (581) 2021 04 29

(111) 1613096 (540) 24ORe business school
(531) CFe: 26 .04 .17, 27 .05 .01, 27 .07 .01, 29 .01 .13 (511) 41
(732) BUsIness sChOOl24 s .P .a .,  
Via Monte Rosa 91, I-20149 Milano (MI) (IT)
(151) 2021 09 16 (441) 2021 10 25 (581) 2021 10 07

(111) 1615383 (540) Policam
(531) CFe: 26 .13 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .12 (511) 17
(732) IŞIK PlasTİK sanayİ Ve DIŞ TİCaReT PaZaRlaMa  
anOnİM ŞİRKeTİ,  
gebze Organize sanayi Bölgesi, İhsan Dede Caddesi 100 .  
sokak gebze Kocaeli (TR)
(151) 2021 02 19 (441) 2021 10 18 (581) 2021 09 30

(111) 1615399 (540) h PlUs haBeRKORn QUalITy
(531) CFe: 24 .17 .05, 27 .05 .10, 29 .01 .12 (511) 1, 2, 3, 4, 5, 6,  
 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17,  
 19, 20, 21, 22, 25
(732) haberkorn holding ag, Modecenterstraße 7, a-1030 Wien 
(aT)
(151) 2021 04 13 (441) 2021 10 18 (581) 2021 09 30

(111) 1615504 (540) nV
(531) CFe: 26 .11 .02, 27 .05 .01 (511) 42
(732) DnV as, Veritasveien 1, n-1363 hØVIK (nO)
(151) 2021 08 26 (441) 2021 10 18 (581) 2021 09 30

(111) 1615507 (540) nV
(531) CFe: 26 .11 .03, 27 .05 .01 (511) 42
(732) DnV as, Veritasveien 1, n-1363 hØVIK (nO)
(151) 2021 08 26 (441) 2021 10 18 (581) 2021 09 30

(111) 1616279 (540) JlC
(531) CFe: 01 .15 .15, 25 .05 .02,  
26 .04 .06, 27 .05 .02, 29 .01 .13 (511) 29, 30, 35, 42, 43
(732) «Unilactis» limited liability Partnership,  
482 Zhansugurov street 050014 Zhetysu district, almaty city (KZ)
(151) 2021 04 21 (441) 2021 10 25 (581) 2021 10 07

(111) 1616288 (540) VUna (511) 29, 30
(732) société des Produits nestlé s .a ., Ch-1800 Vevey (Ch)
(151) 2021 05 27 (441) 2021 10 25 (581) 2021 10 07

(111) 1616360 (540) PhIBROWs PhIaCaDeMy CRaFT C MasTeR
(531) CFe: 02 .09 .04, 17 .05 .05, 24 .17 .25,  
26 .03 .02, 26 .13 .25, 26 .15 .07, 27 .05 .01 (511) 9, 42
(732) PhIaCaDeMy DOO BeOgRaD,  
Bulevar Oslobođenja 137, 11000 Beograd (Rs)
(151) 2021 06 10 (441) 2021 10 25 (581) 2021 10 07

(111) 1616408 (540) gaRD (511) 6, 9, 19
(732) CaMe s .p .a ., Via Martiri della liberta’,  
15 Frazione Dosson, I-31030 CasIeR (TV) (IT)
(151) 2021 06 16 (441) 2021 10 25 (581) 2021 10 07

(111) 1616468 (540) sPell On yOU (511) 3
(732) lOUIs VUITTOn MalleTIeR,  
2 rue du Pont-neuf, F-75001 PaRIs (FR)
(151) 2021 07 16 (441) 2021 10 25 (581) 2021 10 07

(111) 1616510 (540) ManlORIC
(531) CFe: 27 .05 .01 (511) 25
(732) shishi Mengdao Trading Co ., ltd .,  
2003, Building 7, Zhongjun Mall, Zhenzhong Road, Fengli street, 
shishi City, Quanzhou City, Fujian Province (Cn)
(151) 2021 06 11 (441) 2021 10 25 (581) 2021 10 07
(111) 1616523 (540) yauld
(531) CFe: 27 .05 .01 (511) 16
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(111) 1617360 (540) yasOPha (511) 3, 5, 10
(732) galderma holding sa, Zählerweg 10, Zug, Ch-6300 (Ch)
(151) 2021 06 03 (441) 2021 10 25 (581) 2021 10 07

(111) 1617361 (540) eVysaJe (511) 3, 5, 10
(732) galderma holding sa, Zählerweg 10, Zug, Ch-6300 (Ch)
(151) 2021 06 03 (441) 2021 10 25 (581) 2021 10 07

(111) 1617362 (540) RelFyDenCe (511) 3, 5, 10
(732) galderma holding sa, Zählerweg 10, Zug, Ch-6300 (Ch)
(151) 2021 06 03 (441) 2021 10 25 (581) 2021 10 07

(111) 1617363 (540) BeyansPa (511) 3, 5, 10
(732) galderma holding sa, Zählerweg 10, Zug, Ch-6300 (Ch)
(151) 2021 06 03 (441) 2021 10 25 (581) 2021 10 07

(111) 1617366 (540) eleMnUO (511) 3, 5, 10
(732) galderma holding sa, Zählerweg 10, Zug, Ch-6300 (Ch)
(151) 2021 06 03 (441) 2021 10 25 (581) 2021 10 07

(111) 1617691 (540) VMV
(531) CFe: 26 .03 .23, 27 .05 .01 (511) 7
(732) TaIZhOU VMa seWIng MaChIne CO ., lTD .,  
1st Floor, Building 37 (self-declaration), Juxing science Park, 
Xiachen street, Jiaojiang, Taizhou, Zhejiang (Cn)
(151) 2021 08 06 (441) 2021 10 25 (581) 2021 10 07

(111) 1617720 (540) gReCh
(531) CFe: 27 .05 .01 (511) 7, 11
(732) ZheJIang gReCh gaRDenIng PRODUCTs CO ., lTD .,  
no . 61-79 Baima street, Ma-ao, Dinghai, Zhoushan, Zhejiang (Cn)
(151) 2021 08 06 (441) 2021 10 25 (581) 2021 10 07

(111) 1617786 (531) CFe: 25 .07 .04, 26 .04 .09, 29 .01 .12 (511) 32
(732) Red Bull gmbh, am Brunnen 1, a-5330 Fuschl am see (aT)
(151) 2021 06 10 (441) 2021 10 25 (581) 2021 10 07

(111) 1617789 (531) CFe: 26 .04 .03, 29 .01 .12 (511) 32
(732) Red Bull gmbh, am Brunnen 1, a-5330 Fuschl am see (aT)
(151) 2021 06 10 (441) 2021 10 25 (581) 2021 10 07

(111) 1617847 (540) RyeRellIa (511) 3, 5, 10
(732) galderma holding sa, Zählerweg 10, Zug, Ch-6300 (Ch)
(151) 2021 06 03 (441) 2021 10 25 (581) 2021 10 07

(111) 1617918 (540) O olivetti
(531) CFe: 27 .05 .01 (511) 9, 11, 20
(732) OlIVeTTI s .P .a .,  
strada Monte navale 2/C, I-10015 Ivrea (Torino) (IT)
(151) 2021 05 10 (441) 2021 10 25 (581) 2021 10 07

reJestracJa MiĘdZynarodowa,  
w ktÓreJ wydano decyZJĘ  

o definitywneJ odMowie uZnania ochrony  
na terytoriuM rZecZypospoliteJ polskieJ

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

(111) 1508396 (540) geneRIC COMFORT
(531) CFe: 27 .05 .01 (511) 9, 20, 35
(732) geneRIC COMFORT lTD,  
Moskovskij pr-t, d . 141, kv . 264, RU-394005 Voronezh (RU)
(151) 2019 05 14 (441) 2020 01 27 (581) 2020 01 09

(111) 1617964 (540) sanDeZIa (511) 5, 31
(732) sanDeZIa spółka z o .o ., Zabrzeż 248, Pl-33-390 Zabrzeż
(151) 2021 05 10 (441) 2021 10 25 (581) 2021 10 07

(111) 1617966 (540) TeTheR TOOls (511) 9, 35
(732) Imaging Brands, Inc ., 2202 east McDowell Rd .,  
suite 5, Phoenix aZ 85006 (Us)
(151) 2021 07 13 (441) 2021 10 25 (581) 2021 10 07

(111) 1618030 (531) CFe: 02 .09 .01, 29 .01 .01 (511) 45
(732) Individual entrepreneur arkhipov evgeny Petrovich, 
Raspletina st ., 3, bldg . 3, apt . 69, RU-123060 Moscow (RU)
(151) 2021 07 14 (441) 2021 10 25 (581) 2021 10 07

(111) 1618119 (540) yInBa
(531) CFe: 26 .01 .02, 26 .07 .25, 27 .05 .01 (511) 7
(732) Zhejiang yinlong Vehicle Parts Co ., ltd .,  
no . 51-55, Fenghuang West Road, Tangxia Town, Rui’an City, 
Wenzhou City, Zhejiang Province (Cn)
(151) 2021 07 07 (441) 2021 10 25 (581) 2021 10 07
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f. topografie układÓw scalonych

prawa Z reJestracJi  
topografii układÓw scalonych

udZielone prawa 

(nr 90)

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa z rejestracji topografii układów scalonych, datę i numer zgłoszenia topografii, datę 
pierwszego wprowadzenia topografii do obrotu (jeżeli miała miejsce przed zgłoszeniem), nazwiska i imiona lub nazwy, miejsca zamieszkania 
lub siedziby osób, na rzecz których zarejestrowano topografię, kod kraju, nazwiska i imiona twórców (jeśli nie jest nim zgłaszający), słowne 
oznaczenie techniczne funkcji elektronicznej topografii oraz daty upływu okresów ochrony topografii

90 2022 01 17 0093 Paweł Zbysiński BTC Korporacja,  legionowo, (Pl)
Twórcy: Piotr Zbysiński 
Topografia układu scalonego equalizera interfejsów różnicowych 
DIFF-eQ-Ph1-21
2026 12 31
2031 12 31
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