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A. WYNALAZKI

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

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

priorytetowego, kod kraju)
(41) – data ogłoszenia o zgłoszeniu
(51) – symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej
(54) – tytuł wynalazku
(61) – numer patentu głównego
(62) – numer zgłoszenia macierzystego (pod którym dane zgłoszenie było ogłoszone)
(68) – numer patentu podstawowego dla dodatkowego prawa ochronnego
(71) – nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj zgłaszającego  

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

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

uprawnionego (kod kraju) 
(86) – data i numer zgłoszenia międzynarodowego
(87) – data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego
(93) – numer i data pierwszego zezwolenia na wprowadzenie na rynek produktu objętego dodatkowym prawem ochronnym oraz 

wskazanie organu, który zezwolenie wydał
(94) – data, od której powstaje i czas trwania dodatkowego prawa ochronnego
(95) – oznaczenie produktu opisanego w zezwoleniu na wprowadzenie na rynek produktu objętego dodatkowym prawem 

ochronnym
(97) – data i numer publikacji patentu europejskiego
(98) – data złożenia wniosku o przedłużenie obowiązywania dodatkowego prawa ochronnego

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

(A1) – Ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku
(B1) – Patent
(B3) – Patent dodatkowy do patentu
(T3) – Tłumaczenie na język polski patentu europejskiego
(T4) – Poprawione tłumaczenie patentu europejskiego
(T5) – Tłumaczenie patentu europejskiego zmienionego po sprzeciwie
(T6) – Tłumaczenie patentu europejskiego ograniczonego przez uprawnionego zgodnie z art . 105a Konwencji o patencie europejskim

PATENTY
UDZIELONE PRAWA 

(od nr 241 031 do nr 241 060)
w) część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 241035 (41) 2021 12 13 
(51) A01G 9/12 (2006 .01) 
 E04F 10/10 (2006 .01) 
 E04B 7/16 (2006 .01) 
 E04F 10/08 (2006 .01)
(21) 437167 (22) 2021 03 02
(72) SADEK MAREK, Pieszyce (PL)

(73) PROMOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Nowa Dęba (PL)
(54) Pergola

(B1) (11) 241060 (41) 2021 10 04 
(51) A01K 47/00 (2006 .01)
(21) 433437 (22) 2020 04 03
(72) SZEWCZYK WŁODZIMIERZ, Łódź (PL); DOHOJDA MAREK, 
Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Korpus ula pszczelego stojaka

(B1) (11) 241057 (41) 2021 04 06 
(51) A23G 3/04 (2006 .01) 
 B01D 1/02 (2006 .01)
(21) 431258 (22) 2019 09 24
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(72) BARTCZAK ANDRZEJ, Kalisz (PL); JABCZYŃSKI JERZY,  
Pleszew (PL); JAWORSKI ŁUKASZ, Sośnica (PL); PERA ALBIN, 
Marszew (PL); RAK-URBANIAK LILIANA, Pleszew (PL); SZAFRANIAK 
TOMASZ, Lenartowice (PL)
(73) FABRYKA MASZYN SPOŻYWCZYCH SPOMASZ PLESZEW 
SPÓŁKA AKCYJNA, Pleszew (PL)
(54) Wyparka do mas karmelarskich cukrowych i bezcukrowych

(B1) (11) 241033 (41) 2021 04 06 
(51) A23L 7/117 (2016 .01) 
 A23L 3/01 (2006 .01) 
 A23L 33/00 (2016 .01)
(21) 431262 (22) 2019 09 24
(72) FIGIEL ADAM, Wrocław (PL)
(73) WITPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Radom (PL)
(54) Sposób wytwarzania produktu spożywczego na bazie owsa

(B1) (11) 241042 (41) 2021 09 13 
(51) A23L 17/00 (2016 .01) 
 A23L 33/115 (2016 .01) 
 A23L 29/00 (2016 .01) 
 A23L 27/00 (2016 .01) 
 A23B 4/005 (2006 .01) 
 A23B 4/044 (2006 .01)
(21) 433231 (22) 2020 03 12
(72) BŁASZKOWIAK STANISŁAW, Szczytniki (PL); WAJDZIK 
JERZY, Koźmin Wielkopolski (PL); RUBIŃSKI PAWEŁ, Prudnik (PL); 
WOJTYŁA CEZARY, Warszawa (PL); WOJTYŁA ANDRZEJ,  
Pawłówek (PL)
(73) AKADEMIA KALISKA IM . PREZYDENTA STANISŁAWA 
WOJCIECHOWSKIEGO, Kalisz (PL)
(54) Spożywczy przetwór rybny z tołpygi wędzonej i sposób wy-
twarzania spożywczego wyrobu rybnego

(B1) (11) 241059 (41) 2020 04 20 
(51) A47C 17/00 (2006 .01) 
 A47C 27/14 (2006 .01) 
 A47C 15/00 (2006 .01)
(21) 427357 (22) 2018 10 09
(72) BUCZEK MAŁGORZATA, Wrocław (PL)
(73) BUCZEK MAŁGORZATA JANEX MB, Wrocław (PL)
(54) Wytwór przestrzenny, zwłaszcza mebel, sposób wykonania wy-
tworu przestrzennego, zwłaszcza mebla oraz pokrowiec, zwłaszcza 
na mebel

(B1) (11) 241031 (41) 2020 01 13 
(51) A47G 1/00 (2006 .01) 
 A47G 1/02 (2006 .01) 
 A47G 1/06 (2006 .01) 
 A47G 1/12 (2006 .01) 
 F21V 33/00 (2006 .01)
(21) 426229 (22) 2018 07 06
(72) SAŁAPATEK BOGDAN, Sucha Beskidzka (PL)
(73) SAŁAPATEK BOGDAN, Sucha Beskidzka (PL)
(54) Rama mozaikowa, zwłaszcza rama lustra i sposób wytwarzania 
ramy mozaikowej

(B1) (11) 241034 (41) 2021 12 20 
(51) A61F 2/28 (2006 .01) 
 A61L 27/02 (2006 .01) 
 A61L 27/40 (2006 .01)
(21) 434314 (22) 2020 06 15
(72) DOBRZAŃSKI LECH, Gliwice (PL); DOBRZAŃSKI LESZEK, 
Gliwice (PL); DOBRZAŃSKA JOANNA, Gliwice (PL);  
ACHTELIK-FRANCZAK ANNA, Tychy (PL)

(73) CENTRUM PROJEKTOWO-BADAWCZO-PRODUKCYJNE 
INŻYNIERII MEDYCZNEJ I STOMATOLOGICZNEJ ASKLEPIOS 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Gliwice (PL)
(54) Wysokorozwinięty powierzchniowo implant kostny w tym twa-
rzoczaszki

(B1) (11) 241050 (41) 2021 06 14 
(51) A61K 35/17 (2015 .01) 
 C12N 5/0783 (2010 .01) 
 A61P 37/00 (2006 .01)
(21) 432200 (22) 2019 12 12
(72) TRZONKOWSKI PIOTR, Gdańsk (PL); CHWOJNICKI KAMIL, 
Gdańsk (PL)
(73) GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Gdańsk (PL)
(54) Zastosowanie limfocytów T regulatorowych jako leku w lecze-
niu stwardnienia rozsianego

(B1) (11) 241041 (41) 2020 07 27 
(51) B29C 48/00 (2019 .01) 
 B82Y 40/00 (2011 .01)
(21) 428594 (22) 2019 01 16
(72) TYLMAN MICHAŁ, Bełchatów (PL); NAWROTEK KATARZYNA, 
Byszewy (PL); ZAWADZKI DAWID, Pomorzany Fabryczne (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Urządzenie do wytwarzania hybrydowych implantów o kształ-
cie cylindrycznym

(B1) (11) 241053 (41) 2021 08 23 
(51) B60P 1/64 (2006 .01) 
 B60P 3/41 (2006 .01) 
 B65D 19/40 (2006 .01) 
 B65D 85/20 (2006 .01)
(21) 434261 (22) 2020 06 09
(72) KRASOŃ WIESŁAW, Blizne Jasińskiego (PL);  
KĘDZIERSKI PIOTR, Warszawa (PL); SŁAWIŃSKI GRZEGORZ,  
Ożarów Mazowiecki (PL); STANKIEWICZ MICHAŁ, Warszawa (PL); 
KIEPURA JAROSŁAW, Warszawa (PL)
(73) WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM . JAROSŁAWA 
DĄBROWSKIEGO, Warszawa (PL)
(54) Platforma do transportu kolejowo-drogowego zwłaszcza dłu-
życy drewnianej i metalowej

(B1) (11) 241046 (41) 2021 12 06 
(51) B60W 40/10 (2012 .01) 
 B61K 9/12 (2006 .01) 
 G06F 17/00 (2019 .01)
(21) 434158 (22) 2020 06 02
(72) KONOWROCKI ROBERT, Otwock (PL); WYSOCKI GRZEGORZ, 
Tabor (PL)
(73) INSTYTUT KOLEJNICTWA, Warszawa (PL)
(54) Sposób badania unoszenia się koła, zwłaszcza pojazdów szy-
nowych i urządzenie do badania unoszenia się koła, zwłaszcza po-
jazdów szynowych

(B1) (11) 241037 (41) 2020 05 18 
(51) B62M 1/24 (2013 .01) 
 B62M 1/16 (2006 .01) 
 B62K 17/00 (2006 .01)
(21) 427728 (22) 2018 11 09
(72) KLESZCZEWSKI KAZIMIERZ, GDAŃSK (PL); ŚLUSARCZYK JAN, 
Gdańsk (PL)
(73) KLESZCZEWSKI KAZIMIERZ, GDAŃSK (PL); ŚLUSARCZYK JAN, 
Gdańsk (PL)
(54) Zespół napędowy oscylacyjny bezstopniowy zwłaszcza do na-
pędu pojazdów małogabarytowych



6 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 30/2022

(B1) (11) 241040 (41) 2020 11 16 
(51) B82Y 40/00 (2011 .01) 
 C01G 23/047 (2006 .01)
(21) 429839 (22) 2019 05 09
(72) REJEK MAJA, Szczecin (PL); GRZECHULSKA-DAMSZEL JOANNA, 
Szczecin (PL); MORAWSKI ANTONI WALDEMAR, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY 
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób wytwarzania ditlenku tytanu modyfikowanego nano-
cząstkami srebra z wykorzystaniem naturalnych ekstraktów roślinnych

(B1) (11) 241056 (41) 2021 03 22 
(51) C04B 26/02 (2006 .01) 
 C04B 24/12 (2006 .01) 
 C04B 24/16 (2006 .01) 
 C04B 103/67 (2006 .01) 
 C04B 111/20 (2006 .01)
(21) 431091 (22) 2019 09 09
(72) SZAFRAN KRZYSZTOF, Libiąż (PL); CHARYASZ WITOLD, 
Gilowice (PL); KORBASIEWICZ MACIEJ, Rybnik (PL); SKUPIEŃ 
MARCIN, Zarzecze (PL); PATYK ERNEST, Oświęcim (PL)
(73) BOLIX SPÓŁKA AKCYJNA, Żywiec (PL)
(54) Cienkowarstwowa membrana tynkarska

(B1) (11) 241048 (41) 2021 03 08 
(51) C08G 18/08 (2006 .01) 
 C08K 3/04 (2006 .01) 
 C08K 3/016 (2018 .01) 
 C08K 3/36 (2006 .01) 
 C08K 5/17 (2006 .01) 
 C08L 75/04 (2006 .01)
(21) 430908 (22) 2019 08 22
(72) CZŁONKA SYLWIA, Bełchatów (PL); STRĄKOWSKA ANNA, 
Łódź (PL); STRZELEC KRZYSZTOF, Brzeziny (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Kompozycja do wytwarzania pianki poliuretanowej o zmniej-
szonej palności oraz polepszonych właściwościach mechanicznych

(B1) (11) 241049 (41) 2021 03 08 
(51) C08G 18/08 (2006 .01) 
 C08K 5/3492 (2006 .01) 
 C08K 3/016 (2018 .01) 
 C08K 3/36 (2006 .01) 
 C08K 5/17 (2006 .01) 
 C08L 75/04 (2006 .01)
(21) 430913 (22) 2019 08 22
(72) CZŁONKA SYLWIA, Bełchatów (PL); STRĄKOWSKA ANNA, 
Łódź (PL); STRZELEC KRZYSZTOF, Brzeziny (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Kompozycja do wytwarzania pianki poliuretanowej o zmniej-
szonej palności oraz polepszonych właściwościach mechanicznych

(B1) (11) 241051 (41) 2021 11 08 
(51) C12N 11/00 (2006 .01) 
 C12Q 1/04 (2006 .01) 
 G01N 21/65 (2006 .01) 
 B82Y 5/00 (2011 .01)
(21) 433801 (22) 2020 05 06
(72) SZYMBORSKI TOMASZ, Dębina (PL); NOWICKA ARIADNA, 
Węgrowiec (PL); CZAPLICKA MARTA, Warszawa (PL);  
TRZCIŃSKA-DANIELEWICZ JOANNA, Warszawa (PL); GIRSTUN 
AGNIESZKA, Warszawa (PL); MICHOTA-KAMIŃSKA AGNIESZKA, 
Sulejówek (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK, 
Warszawa (PL)
(54) Sposób osadzania mikroorganizmów lub komórek nowotwo-
rowych na platformie SERS przy użyciu efektu dielektroforetyczne-

go i oznaczania mikroorganizmów lub komórek nowotworowych 
na platformie SERS

(B1) (11) 241044 (41) 2019 09 23 
(51) C22F 1/10 (2006 .01)
(21) 424942 (22) 2018 03 19
(72) KRAWCZYK JACEK, Jaworzno (PL); BOGDANOWICZ 
WŁODZIMIERZ, Bytom (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Sposób ujawnienia i lokalizacji zaburzeń struktury dendrytycz-
nej, tworzących się podczas krystalizacji, w krytycznych obszarach 
monokrystalicznych elementów konstrukcyjnych

(B1) (11) 241058 (41) 2020 04 06 
(51) E03D 11/14 (2006 .01) 
 E03D 1/01 (2006 .01) 
 A47K 17/00 (2006 .01) 
 A47K 17/02 (2006 .01)
(21) 427330 (22) 2018 10 04
(72) FRANKOWSKI MARIAN, Mojusz (PL); KOCIELA KRZYSZTOF, 
Banino (PL)
(73) FRANKOWSKI MARIAN P .P .H .U . FRANKOPOL, Kartuzy (PL)
(54) Zespół mocowania urządzeń sanitarnych

(B1) (11) 241043 (41) 2019 07 01 
(51) E04H 4/00 (2006 .01) 
 E04H 4/04 (2006 .01) 
 E04H 4/12 (2006 .01) 
 E04H 4/14 (2006 .01)
(21) 424018 (22) 2017 12 22
(72) MŁYNARCZYK ZYGMUNT, Poznań (PL); BORKOWSKI 
GRZEGORZ, Taczanów Drugi (PL); MŁYNARCZYK ADAM, Poznań (PL)
(73) UNIWERSYTET IM . ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, 
Poznań (PL)
(54) Kąpielisko w odciętych fragmentach zbiorników i cieków wod-
nych dla celów rekreacyjnych oraz system zasilania, oczyszczania 
i ogrzewania wody

(B1) (11) 241032 (41) 2021 12 27 
(51) F01K 3/12 (2006 .01) 
 F01K 25/06 (2006 .01) 
 F01K 25/10 (2006 .01)
(21) 434438 (22) 2020 06 25
(72) KLONOWICZ PIOTR, Gdańsk (PL); KLONOWICZ WOJCIECH, 
Łódź (PL); HANAUSEK PAWEŁ, Łódź (PL)
(73) TURBOSERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(54) Układ do magazynowania energii elektrycznej wykorzystujący 
sprężarkowy obieg pompy ciepła oraz jego odwrotność stanowiącą 
obieg Rankine’a

(B1) (11) 241039 (41) 2020 09 07 
(51) F16F 15/00 (2006 .01)
(21) 429108 (22) 2019 02 28
(72) KONOWROCKI ROBERT, Otwock (PL); PISARSKI DOMINIK, 
Warszawa (PL); FARAJ RAMI, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI 
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Sposób zmiany efektywnej sztywności konstrukcji z wyko-
rzystaniem autonomicznych sprzęgnięć i inteligentna konstrukcja 
wspornikowa

(B1) (11) 241045 (41) 2021 06 28 
(51) F16J 15/53 (2006 .01) 
 F16J 15/43 (2006 .01) 
 F04D 29/10 (2006 .01)
(21) 432371 (22) 2019 12 23
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(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ, Kraków (PL); FILIPOWICZ 
MARIUSZ, Wola Zachariaszowa (PL); PAPIS KAROLINA, Jelonek (PL); 
PODLASEK SZYMON, Dębica (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM . STANISŁAWA 
STASZICA W KRAKOWIE, KRAKÓW (PL)
(54) Wielostopniowe uszczelnienie dławnicowe z cieczą magne-
tyczną

(B1) (11) 241047 (41) 2022 02 07 
(51) F16K 11/07 (2006 .01) 
 F15B 13/04 (2006 .01) 
 F16K 17/00 (2006 .01)
(21) 434875 (22) 2020 08 03
(72) PATROSZ PIOTR, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Zawór redukcyjno-przelewowy

(B1) (11) 241055 (41) 2022 03 07 
(51) F16K 17/04 (2006 .01) 
 F16K 1/38 (2006 .01)
(21) 435179 (22) 2020 09 03
(72) KWAPISZ PIOTR, Łódź (PL)
(73) BROWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(54) Zawór

(B1) (11) 241036 (41) 2020 01 02 
(51) F23J 13/04 (2006 .01) 
 E04H 12/28 (2006 .01) 
 F16L 41/12 (2006 .01)
(21) 427272 (22) 2018 09 29
(72) HREHORECKI DANIEL, Zielona Góra (PL)
(73) CENTRUM KOMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zielona Góra (PL)
(54) Trójnik kominowy

(B1) (11) 241038 (41) 2021 04 19 
(51) F24H 1/28 (2022 .01) 
 F23B 80/02 (2006 .01)
(21) 431520 (22) 2019 10 18
(72) KRÓL DANUTA, Gliwice (PL); JARMUL KRZYSZTOF,  
Warszawa (PL); POSKROBKO SŁAWOMIR, Białystok (PL)
(73) KRÓL DANUTA, Gliwice (PL); JARMUL KRZYSZTOF,  
Warszawa (PL); POSKROBKO SŁAWOMIR, Białystok (PL)
(54) Kocioł wodny oraz sposób ogrzewania kotłem wodnym

(B1) (11) 241054 (41) 2022 01 17 
(51) H04L 12/00 (2006 .01) 
 G06F 13/00 (2006 .01) 
 A61B 5/00 (2006 .01) 
 G08B 21/22 (2006 .01) 
 G08B 3/10 (2006 .01) 
 G08B 5/36 (2006 .01) 
 G16H 10/00 (2018 .01)
(21) 437446 (22) 2021 03 29
(72) BELKA RADOSŁAW, Stary Kazanów (PL); GAWROŃSKI 
PRZEMYSŁAW, Pińczów (PL); LUDWINEK KRZYSZTOF,  
Kostomłoty Pierwsze (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Układ sensoryczny do wspomagania zachowania dystansu 
społecznego, zwłaszcza w kontekście rozprzestrzeniania się chorób 
zakaźnych

(B1) (11) 241052 (41) 2021 08 09 
(51) H04N 19/00 (2014 .01) 
 H04N 19/61 (2014 .01) 
 H04N 19/63 (2014 .01)
(21) 432810 (22) 2020 02 03

(72) STAROSOLSKI ROMAN, Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) System i  sposób adaptacyjnego przetwarzania obrazów 
zwłaszcza w urządzeniach akwizycji, przetwarzania i składowania 
lub transmisji przeprowadzających kompresję obrazów cyfrowych 
z wykorzystaniem dyskretnej transformacji falkowej DWT i kodowa-
nia entropijnego

INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW, 
WEDŁUG SYMBOLI MKP

A01G 9/12 (2006 .01) 241035
A01K 47/00 (2006 .01) 241060
A23B 4/005 (2006 .01) 241042*
A23B 4/044 (2006 .01) 241042*
A23G 3/04 (2006 .01) 241057
A23L 7/117 (2016 .01) 241033
A23L 3/01 (2006 .01) 241033*
A23L 33/00 (2016 .01) 241033*
A23L 17/00 (2016 .01) 241042
A23L 33/115 (2016 .01) 241042*
A23L 29/00 (2016 .01) 241042*
A23L 27/00 (2016 .01) 241042*
A47C 17/00 (2006 .01) 241059
A47C 27/14 (2006 .01) 241059*
A47C 15/00 (2006 .01) 241059*
A47G 1/00 (2006 .01) 241031
A47G 1/02 (2006 .01) 241031*
A47G 1/06 (2006 .01) 241031*
A47G 1/12 (2006 .01) 241031*
A47K 17/00 (2006 .01) 241058*
A47K 17/02 (2006 .01) 241058*
A61B 5/00 (2006 .01) 241054*
A61F 2/28 (2006 .01) 241034
A61K 35/17 (2015 .01) 241050
A61L 27/02 (2006 .01) 241034*
A61L 27/40 (2006 .01) 241034*
A61P 37/00 (2006 .01) 241050*
B01D 1/02 (2006 .01) 241057*
B29C 48/00 (2019 .01) 241041
B60P 1/64 (2006 .01) 241053
B60P 3/41 (2006 .01) 241053*
B60W 40/10 (2012 .01) 241046
B61K 9/12 (2006 .01) 241046*
B62K 17/00 (2006 .01) 241037*
B62M 1/24 (2013 .01) 241037
B62M 1/16 (2006 .01) 241037*
B65D 19/40 (2006 .01) 241053*
B65D 85/20 (2006 .01) 241053*
B82Y 40/00 (2011 .01) 241041*
B82Y 40/00 (2011 .01) 241040
B82Y 5/00 (2011 .01) 241051*
C01G 23/047 (2006 .01) 241040*
C04B 26/02 (2006 .01) 241056
C04B 24/12 (2006 .01) 241056*
C04B 24/16 (2006 .01) 241056*
C04B 103/67 (2006 .01) 241056*
C04B 111/20 (2006 .01) 241056*
C08G 18/08 (2006 .01) 241048
C08G 18/08 (2006 .01) 241049
C08K 3/04 (2006 .01) 241048*
C08K 3/016 (2018 .01) 241048*

C08K 3/36 (2006 .01) 241048*
C08K 5/17 (2006 .01) 241048*
C08K 5/3492 (2006 .01) 241049*
C08K 3/016 (2018 .01) 241049*
C08K 3/36 (2006 .01) 241049*
C08K 5/17 (2006 .01) 241049*
C08L 75/04 (2006 .01) 241048*
C08L 75/04 (2006 .01) 241049*
C12N 5/0783 (2010 .01) 241050*
C12N 11/00 (2006 .01) 241051
C12Q 1/04 (2006 .01) 241051*
C22F 1/10 (2006 .01) 241044
E03D 11/14 (2006 .01) 241058
E03D 1/01 (2006 .01) 241058*
E04B 7/16 (2006 .01) 241035*
E04F 10/10 (2006 .01) 241035*
E04F 10/08 (2006 .01) 241035*
E04H 4/00 (2006 .01) 241043
E04H 4/04 (2006 .01) 241043*
E04H 4/12 (2006 .01) 241043*
E04H 4/14 (2006 .01) 241043*
E04H 12/28 (2006 .01) 241036*
F01K 3/12 (2006 .01) 241032
F01K 25/06 (2006 .01) 241032*
F01K 25/10 (2006 .01) 241032*
F04D 29/10 (2006 .01) 241045*
F15B 13/04 (2006 .01) 241047*
F16F 15/00 (2006 .01) 241039
F16J 15/53 (2006 .01) 241045
F16J 15/43 (2006 .01) 241045*
F16K 11/07 (2006 .01) 241047
F16K 17/00 (2006 .01) 241047*
F16K 17/04 (2006 .01) 241055
F16K 1/38 (2006 .01) 241055*
F16L 41/12 (2006 .01) 241036*
F21V 33/00 (2006 .01) 241031*
F23B 80/02 (2006 .01) 241038*
F23J 13/04 (2006 .01) 241036
F24H 1/28 (2022 .01) 241038
G01N 21/65 (2006 .01) 241051*
G06F 17/00 (2019 .01) 241046*
G06F 13/00 (2006 .01) 241054*
G08B 21/22 (2006 .01) 241054*
G08B 3/10 (2006 .01) 241054*
G08B 5/36 (2006 .01) 241054*
G16H 10/00 (2018 .01) 241054*
H04L 12/00 (2006 .01) 241054
H04N 19/00 (2014 .01) 241052
H04N 19/61 (2014 .01) 241052*
H04N 19/63 (2014 .01) 241052*

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

 Symbol Nr 
 MKP patentu

 Symbol Nr 
 MKP patentu
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INDEKS NUMEROWY 
UDZIELONYCH PATENTÓW

241031 A47G 1/00 (2006 .01)
241032 F01K 3/12 (2006 .01)
241033 A23L 7/117 (2016 .01)
241034 A61F 2/28 (2006 .01)
241035 A01G 9/12 (2006 .01)
241036 F23J 13/04 (2006 .01)
241037 B62M 1/24 (2013 .01)
241038 F24H 1/28 (2022 .01)
241039 F16F 15/00 (2006 .01)
241040 B82Y 40/00 (2011 .01)
241041 B29C 48/00 (2019 .01)
241042 A23L 17/00 (2016 .01)
241043 E04H 4/00 (2006 .01)
241044 C22F 1/10 (2006 .01)
241045 F16J 15/53 (2006 .01)

241046 B60W 40/10 (2012 .01)
241047 F16K 11/07 (2006 .01)
241048 C08G 18/08 (2006 .01)
241049 C08G 18/08 (2006 .01)
241050 A61K 35/17 (2015 .01)
241051 C12N 11/00 (2006 .01)
241052 H04N 19/00 (2014 .01)
241053 B60P 1/64 (2006 .01)
241054 H04L 12/00 (2006 .01)
241055 F16K 17/04 (2006 .01)
241056 C04B 26/02 (2006 .01)
241057 A23G 3/04 (2006 .01)
241058 E03D 11/14 (2006 .01)
241059 A47C 17/00 (2006 .01)
241060 A01K 47/00 (2006 .01)

 Nr Symbol 
 patentu MKP

 Nr Symbol 
 patentu MKP

WYGAŚNIĘCIE PRAWA

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

(B1) (11) 195130 2019 06 16 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 196847 2021 01 10 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 198089 2021 04 09 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 198752 2021 04 14 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 200359 2021 05 20 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 200366 2021 04 15 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 200898 2021 04 15 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 200923 2018 08 11 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 201368 2019 10 16 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 204059 2021 04 03 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 204934 2019 11 16 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 206280 2021 04 10 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 206879 2021 04 03 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 207140 2021 04 04 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 207622 2019 11 03 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 208336 2021 04 07 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 209217 2021 04 02 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 209473 2021 04 07 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 209562 2021 04 08 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 209609 2020 01 05 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 209610 2020 01 08 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 210315 2021 04 10 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 210572 2021 04 03 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 210631 2021 04 08 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 210983 2021 04 12 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 211156 2021 04 11 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 211229 2021 04 05 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 211833 2020 01 21 Patent wygasł w całości .

(B1) (11) 212273 2021 04 12 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 212854 2020 12 13 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 212898 2019 06 26 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 214149 2019 07 30 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 214807 2021 04 14 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 214955 2021 04 06 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 215596 2021 04 07 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 215941 2021 04 12 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 216328 2019 03 31 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 216612 2021 04 15 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 216782 2020 10 27 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 216783 2020 08 26 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 216801 2020 09 18 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 216958 2021 04 15 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 217027 2021 04 02 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 217466 2017 03 25 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 217498 2021 04 15 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 217694 2020 10 19 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 217921 2019 12 20 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 218109 2021 04 05 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 219246 2021 04 01 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 219863 2019 09 30 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 220132 2020 09 20 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 220224 2021 04 07 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 220607 2021 04 06 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 220657 2021 04 12 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 221273 2021 04 05 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 221323 2021 04 08 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 221424 2021 01 23 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 221806 2021 03 21 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 222008 2021 03 13 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 222528 2021 03 30 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 222531 2021 04 05 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 222548 2021 03 05 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 222549 2021 03 05 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 222775 2021 03 12 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 222804 2021 04 15 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 222809 2021 03 20 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 222862 2021 04 08 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 222934 2021 03 18 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 223060 2021 03 28 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 223226 2021 03 28 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 223526 2021 04 10 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 223558 2021 03 13 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 224012 2021 03 18 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 224124 2021 03 06 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 224129 2021 04 07 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 224334 2021 04 14 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 224600 2021 03 12 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 224605 2021 04 07 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 224757 2019 12 19 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 224764 2021 03 11 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 224765 2021 03 11 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 224819 2021 03 24 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 224820 2021 03 27 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 224875 2017 06 13 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 224910 2021 04 15 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 225085 2021 03 16 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 225127 2020 03 04 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 225158 2021 03 19 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 225159 2021 03 19 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 225160 2021 03 19 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 225163 2021 04 15 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 225274 2021 03 31 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 225324 2021 03 09 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 225445 2021 04 08 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 225490 2021 03 11 Patent wygasł w całości .

DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA  
W SPRAWIE UDZIELENIA PRAWA,  

WYDANE PO OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU

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

(A)(21) 435129 10/2022
(A)(21) 422807 07/2019

(A)(21) 422808 07/2019
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(B1) (11) 225491 2021 03 15 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 225492 2021 03 15 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 225514 2021 03 18 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 225648 2021 04 02 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 225815 2021 04 11 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 225987 2021 02 27 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 225988 2021 02 27 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 226135 2021 04 08 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 226296 2021 03 05 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 226374 2021 03 27 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 226482 2021 02 27 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 226537 2021 03 17 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 226728 2021 03 15 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 226796 2021 03 27 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 227101 2021 03 03 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 227531 2021 03 11 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 227764 2021 03 26 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 227817 2021 02 27 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 227965 2020 01 07 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 228014 2021 03 20 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 228222 2021 04 13 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 228223 2021 04 13 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 228269 2021 04 13 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 228270 2021 04 13 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 228562 2021 04 11 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 228574 2021 03 07 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 228575 2021 03 07 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 228579 2021 03 14 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 228583 2021 04 06 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 228708 2019 10 29 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 228953 2021 03 23 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 228958 2021 04 13 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 229196 2021 03 21 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 229575 2021 03 19 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 229581 2021 03 19 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 229795 2020 11 05 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 229802 2021 03 10 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 229897 2021 03 30 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 230611 2021 03 24 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 230686 2021 03 23 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 230918 2021 04 04 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231231 2021 03 15 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231450 2021 01 16 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231454 2021 03 16 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231536 2021 02 28 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231549 2020 09 12 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231572 2021 03 23 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231585 2021 03 05 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231695 2021 03 15 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231717 2021 03 15 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231807 2020 02 13 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231814 2019 09 30 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231831 2021 03 20 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231881 2021 02 28 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231905 2021 03 10 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231906 2021 03 10 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231909 2021 04 03 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231977 2021 02 27 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232022 2020 09 24 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232023 2020 09 24 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232024 2020 09 24 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232025 2020 09 24 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232026 2020 09 24 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232027 2020 09 24 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232028 2020 09 24 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232029 2020 09 24 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232057 2021 03 03 Patent wygasł w całości .

(B1) (11) 232179 2021 03 28 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232204 2019 10 15 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232322 2021 02 27 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232403 2021 03 27 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232425 2021 04 10 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232456 2021 03 15 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232470 2021 03 31 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232568 2021 03 20 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232569 2021 04 04 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232769 2021 04 10 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232815 2021 03 12 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232946 2021 03 13 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233045 2021 04 07 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233160 2020 10 09 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233489 2021 03 22 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233525 2020 09 06 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233622 2021 04 15 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233713 2021 04 13 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233740 2021 03 20 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233772 2021 02 28 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233816 2021 03 14 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233880 2021 03 22 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233881 2021 03 22 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233896 2021 03 20 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233922 2021 03 03 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234054 2021 03 29 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234214 2020 08 07 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234301 2021 04 09 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234302 2021 04 09 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234325 2021 03 17 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234360 2021 04 12 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234376 2021 04 03 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234377 2020 09 16 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234442 2021 03 16 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234477 2021 02 28 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234512 2021 03 03 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234578 2021 03 03 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234615 2021 04 09 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234616 2021 04 09 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234617 2021 04 09 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234618 2021 04 09 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234619 2021 04 09 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234669 2021 02 27 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234700 2021 03 29 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234728 2021 03 16 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234730 2021 04 05 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234769 2021 03 08 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234775 2021 03 26 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234800 2021 03 16 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234837 2021 03 28 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234841 2021 03 26 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234955 2021 03 18 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234992 2021 03 07 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234994 2021 03 21 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234995 2021 03 21 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234996 2021 03 28 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234998 2021 04 03 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 235007 2021 03 26 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 235027 2021 02 27 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 235143 2021 03 21 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 235163 2021 04 05 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 235180 2021 03 22 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 235199 2021 03 21 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 235237 2021 03 22 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 235285 2021 02 28 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 235337 2021 03 26 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 235391 2021 03 05 Patent wygasł w całości .
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(B1) (11) 235408 2021 03 15 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 235455 2021 03 22 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 235509 2021 04 07 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 235597 2021 03 31 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 235604 2021 03 26 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 235623 2021 03 18 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 236019 2021 03 02 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 236065 2021 02 27 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 236152 2016 11 21 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 236213 2021 03 28 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 236279 2021 04 07 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 236280 2021 04 08 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 236316 2021 04 04 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 236373 2021 03 11 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 236459 2021 03 29 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 236759 2021 02 27 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 236786 2020 09 18 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 236832 2020 09 12 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 236849 2020 09 21 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 236916 2021 01 21 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 236945 2021 03 28 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 237108 2021 02 27 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 237130 2020 09 12 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 237131 2020 09 12 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 237132 2020 09 12 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 237133 2020 09 12 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 237241 2021 01 08 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 237322 2021 03 06 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 237324 2021 03 19 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 237325 2021 03 19 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 237326 2021 03 19 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 237327 2021 03 19 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 237328 2021 03 19 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 237329 2021 03 19 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 237330 2021 03 19 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 237331 2021 03 19 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 237333 2021 04 11 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 237373 2020 09 27 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 237481 2020 10 24 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 237569 2020 05 12 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 237689 2021 03 13 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 237806 2021 04 04 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 237865 2018 08 07 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 237937 2019 09 13 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 238275 2021 04 03 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 238305 2019 05 10 Patent wygasł w całości .

DECYZJE O ZMIANIE, UCHYLENIU LUB STWIERDZENIU 
NIEWAŻNOŚCI DECYZJI OPUBLIKOWANYCH  

W WIADOMOŚCIACH URZĘDU PATENTOWEGO

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia albo nu-
mer patentu, numer i rok wydania Wiadomości Urzędu Patentowego, 
w którym ogłoszona została decyzja podlegająca zmianie, uchyleniu 
albo której nieważność Urząd Patentowy RP stwierdził, datę i treść 
decyzji uchylającej, zmieniającej lub stwierdzającej nieważność decyzji 
uprzednio ogłoszonej.

(B1) (11) 233015 08/2019 01 12 2021 
Uchylono w całości decyzję z dnia 15 .05 .2019 r . o udzieleniu patentu .

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) 206139 A . Wykreślono: KARDA JÓZEF, Warszawa, Pol-
ska Wpisano: JADWIGA PIASECKA-KARDA, Warszawa, Polska

(11) 213591 A . Wykreślono: MDW SPÓŁKA AKCYJNA, Po-
znań, Polska 302060474 Wpisano: MDW SPÓŁKA AKCYJNA, Ko-
morniki, Polska 302060474

(11) 221711 A . Wykreślono: MAŁKOWSKI ZENON, Wiry, Pol-
ska Wpisano: ASSA ABLOY MERCOR DOORS SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 146613229

(11) 223029 A . Wykreślono: MAŁKOWSKI ZENON, Wiry, Pol-
ska Wpisano: ASSA ABLOY MERCOR DOORS SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 146613229

(11) 223154 A . Wykreślono: ARJOWIGGINS SECURITY, Issy 
Les Moulineaux, Francja Wpisano: OBERTHUR FIDUCIAIRE SAS, 
Paryż, Francja

(11) 223154 A . Wykreślono: OBERTHUR FIDUCIAIRE SAS, Pa-
ryż, Francja Wpisano: OBERTHUR FIDUCIAIRE SAS, Paryż, Francja

(11) 223760 A . Wykreślono: ARJOWIGGINS SECURITY, Bo-
ulogne Billancourt, Francja Wpisano: OBERTHUR FIDUCIAIRE 
SAS, Paryż, Francja

(11) 223760 A . Wykreślono: OBERTHUR FIDUCIAIRE SAS, Pa-
ryż, Francja Wpisano: OBERTHUR FIDUCIAIRE SAS, Paryż, Francja

(11) 225378 A . Wykreślono: KARDA JÓZEF, Warszawa, Pol-
ska Wpisano: JADWIGA PIASECKA-KARDA, Warszawa, Polska

(11) 227473 A . Wykreślono: MAŁKOWSKI ZENON, Wiry, Pol-
ska Wpisano: ASSA ABLOY MERCOR DOORS SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 146613229

(11) 227945 A . Wykreślono: MAŁKOWSKI ZENON, Wiry, Pol-
ska Wpisano: ASSA ABLOY MERCOR DOORS SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 146613229

(11) 229371 A . Wykreślono: MAŁKOWSKI ZENON BEZPIE-
CZEŃSTWO I  OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BIURO EKSPER-
TYZ, DORADZTWA I NADZORU FIMARC, Wiry, Polska 630903964 
Wpisano: ASSA ABLOY MERCOR DOORS SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 146613229

(11) 230905 A . Wykreślono: MAŁKOWSKI ZENON BEZPIE-
CZEŃSTWO I  OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BIURO EKSPER-
TYZ, DORADZTWA I NADZORU FIMARC, Wiry, Polska 630903964 
Wpisano: ASSA ABLOY MERCOR DOORS SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 146613229

(11) 231366 A . Wykreślono: GINTER RYSZARD RETNIG, Gola, 
Polska 300048569 Wpisano: RETNIG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gola, Polska 385965680

(11) 232726 A . Wykreślono: KARDA JÓZEF, Warszawa, Pol-
ska Wpisano: JADWIGA PIASECKA-KARDA, Warszawa, Polska

(11) 233242 A . Wykreślono: MAŁKOWSKI ZENON BEZPIE-
CZEŃSTWO I  OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BIURO EKSPER-
TYZ, DORADZTWA I NADZORU FIMARC, Wiry, Polska 630903964 
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Wpisano: ASSA ABLOY MERCOR DOORS SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 146613229

(11) 233848 A . Wykreślono: OTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Elbląg, Polska 171006270 Wpisano: AR-
TUR JAN DIŻAK, Elbląg, Polska

(11) 235778 A . Wykreślono: JARMUL KRZYSZTOF, Warsza-
wa, Polska Wpisano: JARMUL KRZYSZTOF, Warszawa, Polska; 
PIOTR GÓRECKI, Kraków, Polska; PAWEŁ RYCZEK, Krosno, Polska

(11) 236101 A . Wykreślono: AVC POLSKA SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łazy, Polska  362231940 
Wpisano: MGF PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Tarnowskie Góry, Polska 243470619

(11) 236220 A . Wykreślono: AVC POLSKA SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łazy, Polska  362231940 
Wpisano: MGF PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Tarnowskie Góry, Polska 243470619

(11) 237462 A . Wykreślono: KARDA JÓZEF, Warszawa, Pol-
ska Wpisano: JADWIGA PIASECKA-KARDA, Warszawa, Polska

(11) 237916 A . Wykreślono: GRUPA 3DRUK SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN-
DYTOWA, Kraków, Polska  351424159 Wpisano: GRUPA 3 DRUK 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 351424159

(11) 238551 A . Wykreślono: KARDA JÓZEF, Warszawa, Pol-
ska Wpisano: JADWIGA PIASECKA-KARDA, Warszawa, Polska

(11) 240318 A . Wykreślono: JARMUL KRZYSZTOF, Warsza-
wa, Polska Wpisano: JARMUL KRZYSZTOF, Warszawa, Polska; 
PIOTR GÓRECKI, Kraków, Polska; PAWEŁ RYCZEK, Krosno, Polska

DODATKOWE PRAWA OCHRONNE

DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA  
W SPRAWIE UDZIELENIA PRAWA,  

WYDANE PO OGŁOSZENIU O WPŁYNIĘCIU WNIOSKU  
O UDZIELENIE PRAWA

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu podstawo-
wego, numer wniosku oraz numer i rok wydania Wiadomości Urzędu 
Patentowego, w którym ogłoszono o złożeniu wniosku o udzielenie 
dodatkowego prawa ochronnego.

(T3) (68) 2808340 (21) 0455 07/2017

PATENTY EUROPEJSKIE

ZŁOŻONE TŁUMACZENIA  
PATENTÓW EUROPEJSKICH

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

(T3) (97) 16 03 2022 2022/11 EP 2202349 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 EP 2432410 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 EP 2471971 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 EP 2588566 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 EP 2600868 B1

(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 EP 2676600 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 EP 2691728 B1
(T5) (97) 01 11 2017 2017/44 EP 2769632 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 EP 2778259 B1
(T5) (97) 25 07 2018 2018/30 EP 2847379 B1
(T5) (97) 25 07 2018 2018/30 EP 2847380 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 EP 2928672 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 EP 2956552 B1
(T3) (97) 23 03 2022 2022/12 EP 3004779 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3024054 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 EP 3058632 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 EP 3071704 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 EP 3083440 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 EP 3110356 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3144617 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3154113 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3158007 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3167337 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 EP 3187648 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 EP 3204492 B1
(T3) (97) 23 03 2022 2022/12 EP 3207002 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 EP 3230038 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 EP 3250971 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 EP 3258154 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 EP 3304192 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 EP 3311547 B1
(T3) (97) 15 06 2022 2022/24 EP 3313400 B1
(T5) (97) 02 01 2019 2019/01 EP 3316756 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3321944 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 EP 3322949 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3325985 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3328603 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 EP 3329737 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3347177 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 EP 3353582 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3356242 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 EP 3362453 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 EP 3368382 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 EP 3386484 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 EP 3391063 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 EP 3394167 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3395372 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3400352 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3406471 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3419872 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3448748 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 EP 3454054 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 EP 3473248 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3473714 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 EP 3478643 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 EP 3494147 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 EP 3495153 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 EP 3497034 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3499130 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 EP 3505512 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3508085 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 EP 3515176 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 EP 3527323 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 EP 3537116 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 EP 3541708 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3545079 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 EP 3549841 B1
(T3) (97) 23 03 2022 2022/12 EP 3558261 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 EP 3559532 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3579857 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 EP 3580182 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 EP 3586462 B1
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(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 EP 3595962 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 EP 3597189 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 EP 3615486 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 EP 3626374 B1
(T3) (97) 16 03 2022 2022/11 EP 3628320 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 EP 3635969 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 EP 3636863 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 EP 3646931 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 EP 3657323 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3658133 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 EP 3662949 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3663922 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3669193 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 EP 3673128 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 EP 3675410 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3679433 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3680028 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 EP 3681197 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 EP 3691169 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 EP 3692267 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 EP 3696361 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 EP 3696555 B1
(T3) (97) 18 05 2022 2022/20 EP 3704995 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 EP 3721458 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 EP 3729079 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3729151 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3730434 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 EP 3743283 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3749646 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3749668 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 EP 3751528 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 EP 3753056 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 EP 3755727 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 EP 3757097 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3760176 B1
(T3) (97) 16 03 2022 2022/11 EP 3765542 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3765570 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 EP 3766732 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 EP 3768654 B1
(T3) (97) 23 03 2022 2022/12 EP 3770351 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 EP 3774596 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 EP 3777548 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 EP 3778276 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 EP 3789243 B1
(T3) (97) 23 03 2022 2022/12 EP 3789564 B1
(T3) (97) 16 02 2022 2022/07 EP 3792432 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3797144 B1
(T3) (97) 16 03 2022 2022/11 EP 3799055 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 EP 3803162 B1
(T3) (97) 18 05 2022 2022/20 EP 3807205 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3807601 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 EP 3814436 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3828000 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 EP 3830560 B1
(T3) (97) 23 03 2022 2022/12 EP 3851622 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3855938 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3866544 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 EP 3884806 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 EP 3888933 B1
(T3) (97) 25 05 2022 2022/21 EP 3906927 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 EP 3926693 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 EP 3943054 B1

WYGAŚNIĘCIE PRAWA

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

(T3) (11) 1505553 2020 08 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1508941 2020 08 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1523165 2020 08 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1555566 2020 08 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1626026 2020 08 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1626150 2020 08 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1629762 2020 08 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1630260 2020 08 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1630980 2020 08 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1634488 2020 08 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1635019 2020 08 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1635020 2020 08 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1637683 2020 08 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1640095 2020 08 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1643348 2020 08 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1653959 2020 08 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1654475 2020 08 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1656248 2020 08 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1656484 2020 08 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1656489 2020 08 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1658054 2020 08 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1658055 2020 08 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1660377 2020 08 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1660749 2020 08 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1661133 2020 08 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1661220 2020 08 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1662050 2020 08 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1663266 2020 08 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1663533 2020 08 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1663855 2020 08 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1664474 2020 08 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1674218 2020 08 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1674219 2020 08 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1685304 2020 08 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1724890 2020 08 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1724892 2020 08 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1727251 2020 08 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1749693 2020 08 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1749759 2020 08 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1752378 2020 08 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1754583 2020 08 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1757313 2020 08 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1757613 2020 08 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1762400 2020 08 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1762671 2020 08 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1762676 2020 08 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1767864 2020 08 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1776016 2020 08 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1776025 2020 08 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1779090 2020 08 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1779146 2020 08 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1781640 2020 08 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2139705 2020 03 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2272732 2018 07 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2281945 2020 07 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2281946 2020 07 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2282079 2020 07 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2286765 2020 07 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2287686 2020 07 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2289972 2020 07 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2292832 2020 07 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2296598 2020 07 07 Patent wygasł w całości .
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(T3) (11) 2297077 2020 07 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2298815 2020 07 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2299851 2020 07 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2300284 2020 07 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2300520 2020 07 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2300808 2020 07 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2302563 2020 07 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2303412 2020 07 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2304111 2020 07 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2304212 2020 07 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2306673 2020 07 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2306850 2020 07 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2307612 2020 07 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2307696 2020 07 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2309878 2020 07 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2313065 2020 07 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2350108 2018 11 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2359826 2020 07 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2361462 2020 07 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2363130 2020 07 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2397062 2020 07 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2404726 2020 07 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2407614 2020 07 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2459721 2019 07 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2616190 2020 09 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2616315 2020 09 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2616322 2020 09 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2616325 2020 09 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2616326 2020 09 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2616328 2020 09 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2616329 2020 09 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2616504 2020 09 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2616785 2020 09 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2617044 2020 09 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2617764 2020 09 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2619553 2020 09 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2621329 2020 09 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2621427 2020 09 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2621523 2020 09 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2621662 2020 09 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2621685 2020 09 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2621745 2020 09 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2621773 2020 09 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2621965 2020 09 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2622120 2020 09 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2623475 2020 09 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2623614 2020 09 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2627389 2020 09 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2627888 2020 09 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2630372 2020 09 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2634185 2016 03 01 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2639226 2020 09 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2641651 2020 09 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2655182 2020 09 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2674605 2020 09 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2692341 2020 09 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2692607 2019 07 31 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2703133 2020 09 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2703917 2020 09 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2705761 2020 09 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2706246 2020 09 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2708667 2020 09 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2708668 2020 09 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2711474 2020 09 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2711601 2020 09 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2712509 2020 09 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2713461 2020 09 27 Patent wygasł w całości .

(T3) (11) 2716421 2020 09 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2720003 2015 09 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2724857 2020 09 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2729207 2020 09 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2729469 2020 07 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2729470 2020 07 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2729523 2020 07 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2730667 2020 07 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2731441 2020 07 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2731450 2020 07 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2731485 2020 07 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2731640 2020 07 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2732572 2020 07 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2733212 2020 09 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2734053 2020 07 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2734094 2020 07 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2734186 2020 07 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2734455 2020 07 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2734465 2020 07 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2734777 2020 07 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2734782 2020 07 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2736465 2020 07 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2736496 2020 07 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2736501 2020 07 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2736664 2020 07 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2736677 2020 07 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2736776 2020 07 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2736794 2020 07 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2736862 2020 07 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2736918 2020 07 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2737466 2020 07 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2737746 2020 07 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2739412 2020 07 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2739551 2020 07 31 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2739894 2020 07 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2741864 2020 07 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2742195 2020 09 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2744731 2019 08 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2746184 2020 07 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2753445 2020 09 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2753781 2020 09 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2753783 2020 09 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2755508 2020 09 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2755958 2020 09 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2755965 2020 09 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2756135 2020 09 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2756229 2020 09 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2757199 2020 03 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2757897 2020 09 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2758168 2020 09 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2758185 2020 09 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2758202 2020 09 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2758339 2020 09 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2758485 2020 09 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2758521 2020 09 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2760271 2020 09 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2760299 2020 09 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2760564 2020 09 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2760565 2020 09 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2760762 2020 09 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2760790 2020 09 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2760919 2020 09 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2761642 2020 09 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2761693 2020 09 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2764157 2020 09 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2772407 2020 09 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2773603 2020 09 20 Patent wygasł w całości .
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(T3) (11) 2773866 2020 07 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2774410 2020 07 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2781677 2020 07 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2805726 2020 09 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2816150 2020 09 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2846041 2020 09 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2846099 2020 09 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2850070 2020 05 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2851107 2020 09 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2851194 2020 09 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2851640 2020 09 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2852384 2020 05 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2853551 2020 09 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2853675 2020 09 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2853813 2020 09 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2854607 2020 09 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2859793 2020 06 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2868211 2020 09 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2868212 2020 09 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2892525 2020 09 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2892641 2020 09 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2892670 2020 09 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2892912 2020 09 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2895273 2020 09 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2895764 2020 09 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2897546 2020 09 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2897650 2020 09 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2897871 2020 09 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2897911 2020 09 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2898002 2020 09 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2898157 2020 09 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2898488 2020 09 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2900096 2020 09 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2900418 2020 09 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2900469 2020 09 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2900499 2020 09 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2900566 2020 09 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2900659 2020 09 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2901040 2020 09 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2902437 2020 09 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2903748 2020 09 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2913457 2020 09 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2916644 2020 09 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2939665 2020 09 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2974995 2020 09 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2992970 2020 09 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2993159 2020 09 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2993279 2020 09 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2998450 2016 09 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2999609 2020 09 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3000627 2020 09 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3000955 2020 09 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3002103 2020 09 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3002394 2020 09 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3006364 2020 09 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3012035 2020 09 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3013814 2020 06 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3017806 2020 09 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3023004 2020 09 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3027339 2020 09 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3030203 2020 09 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3033641 2020 09 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3038898 2020 09 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3041743 2020 09 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3043691 2020 09 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3043791 2020 09 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3043918 2020 09 09 Patent wygasł w całości .

(T3) (11) 3044073 2020 09 01 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3044261 2020 09 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3046686 2020 09 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3046838 2020 09 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3046996 2020 09 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3047314 2020 09 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3047964 2020 09 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3048890 2020 09 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3048909 2020 09 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3049170 2020 09 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3155342 2020 06 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3168110 2018 11 09 Patent wygasł w całości .

WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE 
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH

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

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

ce patentu
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu

 (11) 1748003 A . Wykreślono: Maier & Fabris GmbH, Tübin-
gen, Niemcy Wpisano: ZÖLLER-KIPPER GmbH, Mainz, Niemcy

(11) 2180790 A . Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, India-
napolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience 
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2658371 A . Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, India-
napolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience 
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2667710 A . Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, India-
napolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience 
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2670249 A . Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, India-
napolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience 
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2877011 A . Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, India-
napolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience 
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2877017 A . Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, India-
napolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience 
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2877018 A . Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, India-
napolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience 
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2967057 A . Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, India-
napolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience 
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 3174794 A . Wykreślono: Airbus Defence and  Space 
SAS, Les Mureaux, Francja Wpisano: Airbus Defence and Space SAS, 
Tuluza, Francja
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OGŁOSZENIA

SPROSTOWANIA OPISÓW PATENTOWYCH

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

(T3) (11) 3461503 Postanowiono sprostować oczywistą omyłkę 
w treści danych bibliograficznych: w pozycji (54) tytuł patentu jest: 
„Sposoby podawania tetrahydrobiopteryny, związane z  nią kom-
pozycie i  sposoby pomiaru” powinno być: „Sposoby podawania 
tetrahydrobiopteryny, związane z  nią kompozycje i  sposoby po-
miaru” .

(T3) (11) 3694671 Postanowiono Sprostować oczywistą omyłkę 
w  treści danych bibliograficznych: w  pozycji (54) tytuł patentu 
jest: “Dysza stykowa do spawania lukowego z kanałem mającym 
w  przekroju postać gwiaździstego wieloboku wewnętrznego 
o wypuklo zaokrąglonych bokach” powinno być: “Dysza stykowa 
do  spawania łukowego z  kanałem mającym w  przekroju postać 
gwiaździstego wieloboku wewnętrznego o  wypukło zaokrąglo-
nych bokach” .
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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 72 646 do nr 72 654)

(Y1) (11) 72646 (41) 2019 02 25 
(51) B62B 7/06 (2006 .01) 
 B62B 7/08 (2006 .01) 
 B62B 7/00 (2006 .01) 
 B62B 9/00 (2006 .01)
(21) 126983 (22) 2018 01 29
(30) u 2017 08581  2017 08 21 UA
(72) PRUSHKO IVAN VASYL’OVYCH, Lutsk (UA)
(73) AVALEX INVESTMENT LIMITED, Nicosia (CY)
(54) Zespół składania ramy wózka dziecięcego

(Y1) (11) 72648 (41) 2020 04 20 
(51) E03F 5/04 (2006 .01) 
 E03F 5/06 (2006 .01)
(21) 127701 (22) 2018 10 08
(72) UZNAŃSKI MARCIN, Płońsk (PL)
(73) UZNAŃSKI MARCIN VENDITA CENTER, Płońsk (PL)
(54) Kratka ściekowa odpływowa zwłaszcza prysznicowa

(Y1) (11) 72647 (41) 2017 09 25 
(51) E04C 3/07 (2006 .01) 
 E04C 3/06 (2006 .01) 
 E04C 3/04 (2006 .01) 
 E04C 3/02 (2006 .01)
(62) 416538

(21) 128456 (22) 2016 03 18
(72) PACZOS PIOTR, Poznań (PL); SMYCZYŃSKI MIKOŁAJ JAN, 
Krotoszyn (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Cienkościenna belka o przekroju ceowym z zagiętym środni-
kiem („V”)

(Y1) (11) 72649 (41) 2020 08 24 
(51) E04D 13/15 (2006 .01) 
 E04D 13/158 (2006 .01) 
 E04D 3/40 (2006 .01) 
 E04F 19/02 (2006 .01)
(21) 128042 (22) 2019 02 19
(72) DYKO MARCIN, Zaruzie (PL); BOĆKOWSKI PAWEŁ, Ząbki (PL)
(73) DYKO MARCIN DB KONSTRUKCJE SPÓŁKA CYWILNA,  
Zaruzie (PL); BOĆKOWSKI PAWEŁ DB KONSTRUKCJE SPÓŁKA 
CYWILNA, Zaruzie (PL)
(54) Wiatrownica

(Y1) (11) 72654 (41) 2022 05 02 
(51) E21D 23/16 (2006 .01) 
 F16K 15/18 (2006 .01) 
 F15B 13/02 (2006 .01) 
 F16K 15/02 (2006 .01)
(21) 129565 (22) 2020 10 27
(72) HENNLICH DIRK, Hattingen (DE)
(73) CENTRUM HYDRAULIKI DOH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom (PL)
(54) Zawór zwrotny sterowany

(Y1) (11) 72652 (41) 2022 04 25 
(51) F21S 43/20 (2018 .01) 
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INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH, 
WEDŁUG SYMBOLI MKP

B60Q 1/14 (2006 .01) 72652*
B60Q 1/14 (2006 .01) 72653*
B62B 7/06 (2006 .01) 72646
B62B 7/08 (2006 .01) 72646*
B62B 7/00 (2006 .01) 72646*
B62B 9/00 (2006 .01) 72646*
E03F 5/04 (2006 .01) 72648
E03F 5/06 (2006 .01) 72648*
E04C 3/07 (2006 .01) 72647
E04C 3/06 (2006 .01) 72647*
E04C 3/04 (2006 .01) 72647*
E04C 3/02 (2006 .01) 72647*
E04D 13/15 (2006 .01) 72649
E04D 13/158 (2006 .01) 72649*

E04D 3/40 (2006 .01) 72649*
E04F 19/02 (2006 .01) 72649*
E21D 23/16 (2006 .01) 72654
F15B 13/02 (2006 .01) 72654*
F16K 15/18 (2006 .01) 72654*
F16K 15/02 (2006 .01) 72654*
F21S 43/20 (2018 .01) 72652
F21S 43/20 (2018 .01) 72653
F21W 102/13 (2018 .01) 72652*
F21W 104/00 (2018 .01) 72652*
F21W 102/13 (2018 .01) 72653*
F21W 104/00 (2018 .01) 72653*
G09F 7/18 (2006 .01) 72650
G09F 7/18 (2006 .01) 72651

INDEKS NUMEROWY 
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH

72646 B62B 7/06 (2006 .01)
72647 E04C 3/07 (2006 .01)
72648 E03F 5/04 (2006 .01)
72649 E04D 13/15 (2006 .01)
72650 G09F 7/18 (2006 .01)

72651 G09F 7/18 (2006 .01)
72652 F21S 43/20 (2018 .01)
72653 F21S 43/20 (2018 .01)
72654 E21D 23/16 (2006 .01)

 F21W 102/13 (2018 .01) 
 F21W 104/00 (2018 .01) 
 B60Q 1/14 (2006 .01)
(21) 129543 (22) 2020 10 19
(72) WAŚ LESZEK, Oława (PL); WAŚ JÓZEF, Oława (PL)
(73) PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH WAŚ JÓZEF 
I LESZEK WAŚ SPÓŁKA JAWNA, Godzikowice (PL)
(54) Lampa samochodowa LED

(Y1) (11) 72653 (41) 2022 04 25 
(51) F21S 43/20 (2018 .01) 
 F21W 102/13 (2018 .01) 
 F21W 104/00 (2018 .01) 
 B60Q 1/14 (2006 .01)
(21) 129544 (22) 2020 10 19
(72) WAŚ JÓZEF, Oława (PL); WAŚ LESZEK, Oława (PL)
(73) PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH WAŚ JÓZEF 
I LESZEK WAŚ SPÓŁKA JAWNA, Godzikowice (PL)
(54) Lampa samochodowa LED

(Y1) (11) 72650 (41) 2022 04 11 
(51) G09F 7/18 (2006 .01)
(21) 129525 (22) 2020 10 09
(72) MROZOWSKI ADAM, Gdynia (PL)
(73) MROZOWSKI ADAM, Gdynia (PL)
(54) Podstawa dla tabliczki z oznaczeniem zwłaszcza energetycznym

(Y1) (11) 72651 (41) 2022 04 11 
(51) G09F 7/18 (2006 .01)
(21) 129526 (22) 2020 10 09
(72) MROZOWSKI ADAM, Gdynia (PL)
(73) MROZOWSKI ADAM, Gdynia (PL)
(54) Podstawa dla tabliczki z oznaczeniem zwłaszcza energetycznym

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

 Symbol Nr prawa 
 MKP ochronn .

 Symbol Nr prawa 
 MKP ochronn .

 Nr prawa Symbol 
 ochronn . MKP

 Nr prawa Symbol 
 ochronn . MKP

DECYZJE STWIERDZAJĄCE  
WYGAŚNIĘCIE DECYZJI O UDZIELENIU PRAWA

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzoru 
użytkowego, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzie-
lonych lub przekształconych ze zgłoszenia wynalazku oraz numer 
i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie 
zostało ogłoszone.

(U1) (21) 127008 17/2019 (U1) (21) 127511 04/2020
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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 28 084 do nr 28 103)

(51) 32-00 (11) 28084 (22) 2022 06 01 (21) 30876
(73) CEMENT OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(72) LIPCZYŃSKA MAŁGORZATA
(54) Logo
(55) 

(51) 06-01, 06-03 (11) 28085 (22) 2020 12 07 (21) 29198
(73) STARZYŃSKI MIECZYSŁAW, STARZYŃSKA ANNA 
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE 
SANIMEX SPÓŁKA CYWILNA, Łódź (PL)
(72) WARULIK MAGDALENA, STARZYŃSKI PIOTR
(54) Zestaw mebli
(55) 

(51) 06-04 (11) 28086 (22) 2022 01 14 (21) 30460
(73) SOCHA MARCIN MEBEL PERFEKT, Częstochowa (PL)
(72) SOCHA MARCIN
(54) Szafka na rower
(55) 

(51) 32-00 (11) 28087 (22) 2022 04 04 (21) 30719
(73) PECYNA DARIUSZ PPHU GLASSDEX, Międzybórz (PL)
(72) PECYNA DARIUSZ
(54) Zestaw znaków piśmienniczych
(55) 

(51) 32-00 (11) 28088 (22) 2022 04 01 (21) 30704
(73) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, Klęka (PL)
(72) WRÓBLEWSKA JUSTYNA
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(54) Znak graficzny
(55) 

(51) 13-01 (11) 28089 (22) 2022 03 25 (21) 30692
(73) SIKORA SEBASTIAN KOWAL POLSKA, Kamienna (PL)
(72) SIKORA SEBASTIAN
(54) Panel agregatu
(55) 

(51) 25-01 (11) 28090 (22) 2022 04 21 (21) 30765
(73) 3D STUDIO RAFAŁ PATYK, KRZYSZTOF KLIM SPÓŁKA JAWNA, 
Piła (PL)
(72) KLIM KRZYSZTOF
(54) Lamel dekoracyjny
(55) 

(51) 19-08 (11) 28091 (22) 2022 03 29 (21) 30696
(73) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
(72) BROŻYNA MAŁGORZATA

(54) Etykieta kosmetyków gospodarczych
(55) 

(51) 19-08 (11) 28092 (22) 2022 03 25 (21) 30691
(73) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
(72) BROŻYNA MAŁGORZATA
(54) Etykieta
(55) 

(51) 19-08 (11) 28093 (22) 2022 04 05 (21) 30729
(73) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
(72) BROŻYNA MAŁGORZATA
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(54) Etykieta
(55) 

(51) 19-08 (11) 28094 (22) 2022 04 04 (21) 30710
(73) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
(72) BROŻYNA MAŁGORZATA
(54) Zestaw etykiet
(55) 

(51) 06-01 (11) 28095 (22) 2022 03 10 (21) 30619
(73) ROPEZ FABRYKA MEBLI ROBERT I ANETA POSZWA SPÓŁKA 
JAWNA, Mroczeń (PL)
(72) POSZWA ROBERT
(54) Sofa narożna
(55) 

(51) 14-03 (11) 28096 (22) 2022 04 06 (21) 30738
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ INSTYTUT 
TELE-I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(72) BRODA KRZYSZTOF

(54) Płyta czołowa panelu operatorskiego
(55) 

(51) 06-01 (11) 28097 (22) 2022 03 10 (21) 30618
(73) ROPEZ FABRYKA MEBLI ROBERT I ANETA POSZWA SPÓŁKA 
JAWNA, Mroczeń (PL)
(72) POSZWA ROBERT
(54) Sofa dwuosobowa
(55) 

(51) 06-01 (11) 28098 (22) 2022 03 10 (21) 30620
(73) ROPEZ FABRYKA MEBLI ROBERT I ANETA POSZWA SPÓŁKA 
JAWNA, Mroczeń (PL)
(72) POSZWA ROBERT
(54) Sofa trzyosobowa
(55) 

(51) 26-01 (11) 28099 (22) 2022 04 05 (21) 30734
(73) WALĘDZIAK STEFAN INTERLIGHT, Brańsk (PL)
(72) WALĘDZIAK STEFAN
(54) Lampa zniczowa
(55) 
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(51) 26-01 (11) 28100 (22) 2022 04 05 (21) 30735
(73) WALĘDZIAK STEFAN INTERLIGHT, Brańsk (PL)
(72) WALĘDZIAK STEFAN
(54) Lampa zniczowa
(55) 

(51) 25-02 (11) 28101 (22) 2022 03 18 (21) 30639
(73) KĄCIK JERZY FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-
USŁUGOWA LIGNUM II, Radziszów (PL)
(72) KĄCIK JERZY
(54) Łącznik do płyty ściennej
(55) 

(51) 02-07 (11) 28102 (22) 2022 02 25 (21) 30581
(73) MILLIONAIRES FIGHT CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(72) TRYBAŁA PAWEŁ, ROSIŃSKI MACIEJ
(54) Ochraniacze ciała
(55) 

(51) 06-03 (11) 28103 (22) 2022 01 25 (21) 30479
(73) KOBIELA PIOTR DOBRE RZECZY, Dobroszyce (PL)
(72) KOBIELA PIOTR
(54) Blat z siedzeniem
(55) 

WYGAŚNIĘCIE PRAWA

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

(11) 09657 2020 07 01 Prawo wygasło w całości .
(11) 17039 2020 08 23 Prawo wygasło w całości .
(11) 21955 2020 04 27 Prawo wygasło w całości .
(11) 22386 2020 12 17 Prawo wygasło w całości .
(11) 22497 2021 01 25 Prawo wygasło w całości .
(11) 22499 2021 01 25 Prawo wygasło w całości .
(11) 22549 2021 01 26 Prawo wygasło w całości .
(11) 22551 2021 01 26 Prawo wygasło w całości .
(11) 22555 2021 01 25 Prawo wygasło w całości .
(11) 22556 2021 01 25 Prawo wygasło w całości .
(11) 22583 2021 01 25 Prawo wygasło w całości .
(11) 22584 2021 01 25 Prawo wygasło w całości .
(11) 22585 2021 01 25 Prawo wygasło w całości .
(11) 22586 2021 01 29 Prawo wygasło w całości .
(11) 22616 2021 01 13 Prawo wygasło w całości .
(11) 22620 2021 01 26 Prawo wygasło w całości .
(11) 22650 2021 01 19 Prawo wygasło w całości .

DECYZJE O ZMIANIE, UCHYLENIU LUB STWIERDZENIU 
NIEWAŻNOŚCI DECYZJI OPUBLIKOWANYCH  

W WIADOMOŚCIACH URZĘDU PATENTOWEGO

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa z rejestracji 
wzoru przemysłowego, numer i rok wydania Wiadomości Urzędu Pa-
tentowego, w którym ogłoszona została decyzja podlegająca zmianie, 
uchyleniu albo której nieważność Urząd Patentowy RP stwierdził, datę 
i treść decyzji uchylającej, zmieniającej lub stwierdzającej nieważność 
decyzji uprzednio ogłoszonej.

(11) 25049 3/2019  2022 04 13 
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 16 .11 .2017 w za-
kresie nazwy zgłaszającego

WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE 
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH

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

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

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

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

jestracji

(11) 18793 A . Wykreślono: SOBIK ZAKŁAD PRODUKCYJNY 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKAKOMAN-
DYTOWA, Bielsko-Biała, Polska 072867830 Wpisano: SOBIK ZAKŁAD 
PRODUKCYJNY SPÓŁKA JAWNA, Bielsko-Biała, Polska 072867830

(11) 23656 A . Wykreślono: SOBIK ZAKŁAD PRODUKCYJNY 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKAKOMAN-
DYTOWA, Bielsko-Biała, Polska 072867830 Wpisano: SOBIK ZAKŁAD 
PRODUKCYJNY SPÓŁKA JAWNA, Bielsko-Biała, Polska 072867830

(11) 23730 A . Wykreślono: SOBIK ZAKŁAD PRODUKCYJNY 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKAKOMAN-
DYTOWA, Bielsko-Biała, Polska 072867830 Wpisano: SOBIK ZAKŁAD 
PRODUKCYJNY SPÓŁKA JAWNA, Bielsko-Biała, Polska 072867830
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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 353 011 do nr 353 280)

(111) 353011 (220) 2021 11 25 (210) 537096
(151) 2022 04 07 (441) 2021 12 20
(732) MEDIRATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lm pay
(540) 

(591) biały, ciemnoniebieski, niebieski
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .08, 29 .01 .13, 26 .04 .02, 26 .04 .04, 26 .04 .05, 26 .04 .18
(510), (511) 36 Agencje kredytowe, Analizy finansowe, Bankowość 
online, Crowdfunding, Doradztwo w sprawach finansowych, Fakto-
ring, Gwarantowanie ubezpieczeń na życie, Inwestycje finansowe, In-
westycje kapitałowe, Leasing finansowy, Ocena finansowa aktywów 
własności intelektualnej, Opracowywanie kosztorysów do  celów 
wyceny kosztów, Pożyczanie pod zastaw, Pożyczki [finansowanie], 
Pożyczki ratalne, Przetwarzanie płatności dokonanych za  pomocą 
kart debetowych, Przetwarzanie płatności dokonanych za  pomocą 

kart kredytowych, Sponsorowanie finansowe, Transakcje finanso-
we, Udzielanie informacji finansowych, Usługi badań dotyczących 
finansów, Usługi finansowania, usługi gwarancyjne, Usługi gwaran-
towania ubezpieczeń zdrowotnych, Usługi portfela elektronicznego 
(usługi w zakresie płatności), Usługi pośrednictwa finansowego w za-
kresie ceł, Zarządzanie finansami, Zarządzanie finansowe płatnościa-
mi z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich .

(111) 353012 (220) 2021 11 05 (210) 536166
(151) 2022 04 04 (441) 2021 12 06
(732) POLSKA IZBA FIRM SZKOLENIOWYCH, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych Polskiej Izby 
Firm Szkoleniowych SUS 2 .0
(510), (511) 35 Usługi związane z organizacją targów i wystaw w ce-
lach handlowych lub reklamowych, Usługi public relations, Usługi 
w  zakresie reklamy, Usługi w  zakresie promocji dla osób trzecich, 
Usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych, Usługi w zakre-
sie analiz rynkowych, Usługi w zakresie badań marketingowych, ryn-
ku, opinii publicznej oraz w dziedzinie działalności gospodarczej, 41 
Usługi wydawnicze, Usługi związane z organizacją targów i wystaw 
związanych z  kulturą lub edukacją, Usługi związane z  organizacją 
kongresów, seminariów, szkoleń, Usługi w zakresie edukacji, 45 Usłu-
gi w zakresie badań prawnych, Usługi pomocy w sprawach spornych, 
Usługi prawne .

(111) 353013 (220) 2021 11 05 (210) 536169
(151) 2022 04 04 (441) 2021 12 06
(732) WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LEGALDESK
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(510), (511) 9 Oprogramowanie użytkowe, Aplikacje biurowe i  biz-
nesowe, Pakiety aplikacji (oprogramowanie), Pakiety programów, 
Oprogramowanie biznesowe, Oprogramowanie do  zarządzania 
przedsiębiorstwem, Oprogramowanie biurowe, Aplikacje kompu-
terowe do  pobrania, Pakiety oprogramowania komputerowego, 
Aplikacje komputerowe do  pobrania, Oprogramowanie użytkowe 
wspierające lub automatyzujące procesy pracy prawniczej, Aplikacje 
do pobrania, które wspierają lub automatyzują procesy pracy praw-
niczej, Urządzenia do rejestrowania czasu, Urządzenia do nanoszenia 
czasu i  daty, Przyrządy do  pomiaru czasu (z  wyłączeniem zegarów 
i zegarków), Przyrządy do mierzenia czasu, Oprogramowanie do za-
rządzania dokumentami, Oprogramowanie do  automatyzacji do-
kumentów, 35 Doradztwo biznesowe dotyczące wsparcia lub auto-
matyzacji procesów pracy prawniczej, Analizy i raporty statystyczne 
dotyczące wsparcia lub automatyzacji procesów pracy prawniczej, 
Wystawianie rachunków, Doradztwo w  zakresie zarządzania doku-
mentacją handlową, 42 Hosting, oprogramowanie jako usługa oraz 
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Rozwój, progra-
mowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Instalacja, 
naprawa i  utrzymanie oprogramowania komputerowego, Chmura 
obliczeniowa, Udostępnianie online oprogramowania nie do pobra-
nia, Hosting serwerów, Przechowywanie danych elektronicznych, 
Oprogramowanie jako usługa [SaaS], zwłaszcza w celu wsparcia lub 
automatyzacji procesów pracy prawniczej, Hosting platform w inter-
necie, Usługi konsultacyjne dotyczące oprogramowania i usług on-
line w celu wsparcia lub automatyzacji procesów pracy prawniczej, 
Udostępnianie aparatury i  instrumentów rejestrujących czas, Udo-
stępnianie przyrządów do pomiaru czasu (z wyłączeniem dokumen-
tów), Udostępnianie oprogramowania do zarządzania dokumentami 
i oprogramowania do automatyzacji dokumentów .

(111) 353014 (220) 2021 11 05 (210) 536170
(151) 2022 04 04 (441) 2021 12 06
(732) WROCŁAW BIELANY Q HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TARASOVA RESTAURACJA
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 43 Dokonywanie rezerwacji restauracji i  posiłków, Do-
radztwo kulinarne, Imprezy firmowe, Kawiarnia, Koktajlbar, Ofero-
wanie żywności i  napojów dla gości w  restauracjach, Oferowanie 
żywności i  napojów w  restauracjach i  barach, Oferowanie żywno-
ści i  napojów dla gości, Usługi restauracyjne sprzedających posiłki 
na  wynos, Usługi restauracji hotelowych, Usługi obiektów gościn-
nych, Restauracje samoobsługowe, Organizowanie posiłków w hote-
lach, Organizowanie bankietów .

(111) 353015 (220) 2021 11 05 (210) 536200
(151) 2022 04 05 (441) 2021 12 20
(732) LARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) XERION
(510), (511) 43 Hotele, hostele i  pensjonaty, zakwaterowanie wa-
kacyjne i  turystyczne, Organizowanie i  udostępnianie zakwatero-
wania tymczasowego, Organizowanie zakwaterowania na  pobyt 
czasowy, Tymczasowy wynajem pokoi, Udostępnianie pomieszczeń 

i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie 
pomieszczeń na posiedzenia, Usługi w zakresie wynajmu pokojów, 
Usługi w  zakresie zakwaterowania, Usługi w  zakresie zapewniania 
obiektów na  uroczystości, Wynajem pokoi jako tymczasowego za-
kwaterowania, Wynajem pomieszczeń na  przyjęcia towarzyskie, 
Wynajmowanie pokoi, Wynajmowanie zakwaterowania na  pobyt 
czasowy, Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Organizowanie 
zakwaterowania w hotelach, Organizowanie zakwaterowania dla tu-
rystów, Organizowanie zakwaterowania wakacyjnego, Świadczenie 
usług przez hotele i  motele, Udostępnianie miejsc noclegowych 
w hotelach, Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego dla go-
ści, Usługi hotelowe, Usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach, 
Zapewnianie zakwaterowania w  hotelach, Bary, Kawiarnia, Koktajl-
bary, Kontraktowe usługi w  zakresie żywności, Oferowanie żyw-
ności i  napojów dla gości w  restauracjach i  barach, Organizowanie 
bankietów, Organizowanie posiłków w hotelach, Przygotowywanie 
i  zaopatrywanie w  żywność i  napoje do  bezpośredniego spożycia, 
Przygotowywanie posiłków i  napojów, Serwowanie jedzenia i  na-
pojów, Serwowanie żywności i  napojów dla gości w  restauracjach, 
Usługi restauracji hotelowych, Usługi restauracyjne, Usługi w zakre-
sie przygotowywania jedzenia i  posiłków, Dokonywanie rezerwacji 
restauracji i posiłków, Rezerwacja stolików w restauracjach, Obsługa 
gastronomiczna z  własnym zapleczem, produktami i  transportem, 
Hotelowe usługi kateringowe, Katering obejmujący żywność i napo-
je dla instytucji, Katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, 
Restauracje dla turystów, Usługi kateringowe .

(111) 353016 (220) 2021 11 08 (210) 536232
(151) 2022 04 05 (441) 2021 12 20
(732) DRIVESHAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) goecom
(510), (511) 35 Analiza trendów biznesowych, Doradztwo biznesowe, 
Doradztwo marketingowe w  zakresie mediów społecznościowych, 
Doradztwo podatkowe [rachunkowość], Doradztwo w zakresie mar-
ketingu biznesowego, Doradztwo z zakresu księgowości, Doradztwo 
związane z rozwojem wizerunku firmy, Konsultacje w zakresie tech-
nik sprzedaży i programów sprzedaży, Marketing cyfrowy, Promocja, 
reklama i marketing stron internetowych on-line, Przygotowywanie 
planów marketingowych, Przygotowywanie zeznań podatkowych 
i doradztwo podatkowe, Rachunkowość, księgowość i audyt, Sporzą-
dzanie dokumentów, Usługi badawcze w zakresie reklamy i marke-
tingu, Usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, Usługi dorad-
cze w zakresie działalności gospodarczej, Usługi doradcze w zakresie 
marketingu, Usługi informacyjne w zakresie przetwarzania danych, 
Usługi konsultingowe w  zakresie marketingu internetowego, Usłu-
gi marketingowe za  pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, 
Usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, Usługi tworzenia 
marki (reklama i promocja), Usługi w zakresie pozycjonowania marki, 
Usługi w  zakresie strategii marki, Usługi doradcze dotyczące rekla-
my, 45 Audyty zgodności z prawem, Audyty zgodności z przepisami, 
Doradztwo prawne związane z  prawami własności intelektualnej, 
Doradztwo w  sporach sądowych, Doradztwo związane z  rejestra-
cją nazw domen, Dostarczanie informacji prawnych, Konsultacje 
w  zakresie zgodności z  przepisami dotyczącymi ochrony danych, 
Mediacja, Monitorowanie praw własności intelektualnej do  celów 
doradztwa prawnego, Pomoc prawna przy tworzeniu umów, Przy-
gotowywanie raportów prawnych, Udostępnianie informacji do-
tyczących usług prawnych za  pośrednictwem strony internetowej, 
Udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, Usługi adwokackie, 
Usługi doradcze w zakresie prawa, Usługi doradcze związane z pra-
wami konsumenta [doradztwo prawne], Usługi informacyjne w od-
niesieniu do kwestii prawnych, Usługi informacyjne w zakresie praw 
konsumenta, Usługi pomocy prawnej, Usługi prawne dotyczące reje-
stracji znaków towarowych, Usługi przygotowywania dokumentów 
prawnych, Usługi radców prawnych .

(111) 353017 (220) 2021 11 09 (210) 536291
(151) 2022 04 05 (441) 2021 12 20
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) REKITIN IMMUNO
(540) 

(591) złoty, czarny, pomarańczowy, czerwony, zielony
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 05 .09 .06, 05 .09 .22, 
05 .09 .23, 03 .09 .02, 03 .09 .24, 26 .01 .01, 26 .01 .02, 26 .01 .06, 26 .04 .02, 
26 .04 .05, 26 .04 .06, 26 .04 .10
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Wyroby medyczne w posta-
ci kapsułek i tabletek, Leki, Substancje dietetyczne do celów leczni-
czych, Preparaty do  celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne 
stosowane w  leczeniu ludzi, Preparaty ziołowe, preparaty ziołowo-
-witaminowe, preparaty farmaceutyczne w postaci tabletek, Prepa-
raty farmaceutyczne w  postaci kapsułek, Preparaty farmaceutycz-
ne w  postaci tabletek powlekanych, Preparaty w  postaci płynnej, 
Preparaty w  postaci kropli, Leki dla ludzi, Pastylki do  celów farma-
ceutycznych, Pigułki do  celów farmaceutycznych, Krople do  celów 
farmaceutycznych, Kapsułki do  celów farmaceutycznych, Tabletki 
do celów farmaceutycznych, Tabletki powlekane do celów farmaceu-
tycznych, Preparaty farmaceutyczne zawierające w  swoim składzie 
witaminy i/lub mikroelementy i/lub makroelementy i/lub wyciągi 
z ziół i  lub wyciągi z owoców, Preparaty farmaceutyczne w postaci 
tabletek zawierające w  swoim składzie wyciągi z  roślin, Preparaty 
farmaceutyczne w  postaci kapsułek zawierające w  swoim składzie 
wyciągi z  roślin, Preparaty farmaceutyczne w  postaci tabletek po-
wlekanych zawierające w swoim składzie wyciągi z roślin, Preparaty 
w postaci płynnej zawierające w swoim składzie wyciągi z roślin, Pre-
paraty w postaci kropli zawierające w swoim składzie wyciągi z roślin, 
Leki dla ludzi zawierające w swoim składzie wyciągi z roślin, Pastylki 
do  celów farmaceutycznych zawierające w  swoim składzie wyciągi 
z  roślin, Pigułki do  celów farmaceutycznych zawierające w  swoim 
składzie wyciągi z roślin, Krople do celów farmaceutycznych zawie-
rające w  swoim składzie wyciągi z  roślin, Kapsułki do  celów farma-
ceutycznych zawierające w swoim składzie wyciągi z roślin, Tabletki 
do  celów farmaceutycznych zawierające w  swoim składzie wyciągi 
z roślin, Tabletki powlekane do celów farmaceutycznych zawierające 
w swoim składzie wyciągi z roślin, Suplementy diety inne niż do ce-
lów leczniczych, suplementy żywności inne niż do celów leczniczych, 
środki dietetyczne inne niż do celów leczniczych, dietetyczne sub-
stancje inne niż do celów leczniczych, preparaty roślinne, wszystkie 
ww . produkty sporządzone z  towarów zawartych w  tej klasie lub 
w  większości z  tych produktów, Suplementy diety inne niż do  ce-
lów leczniczych zawierające w swoim składzie wyciągi z owoców i/
lub wyciągi z warzyw i/lub ziół i/lub witaminy i/lub mikroelementy i/
lub makroelementy, Suplementy żywności inne niż do celów leczni-
czych zawierające w swoim składzie wyciągi z owoców i/lub wyciągi 
z warzyw i lub ziół i/lub witaminy i/lub mikroelementy i/lub makro-
elementy, Środki dietetyczne inne niż do celów leczniczych zawiera-
jące w swoim składzie wyciągi z owoców i lub wyciągi z warzyw i/lub 
ziół i/lub witaminy i/lub mikroelementy i/lub makroelementy .

(111) 353018 (220) 2021 11 22 (210) 536782
(151) 2022 04 05 (441) 2021 12 20
(732) KOŁASZEWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FK Machinery BY KOŁASZEWSKI

(540) 

(591) biały, granatowy, pomarańczowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .05 .01, 26 .05 .18
(510), (511) 7 Maszyny rolnicze, Maszyny do  robót ziemnych, Beto-
niarki, Pługi śnieżne, Maszyny do uprawiania ziemi do użytku rolni-
czego, Maszyny do robót ziemnych, Narzędzia rolnicze, inne niż o na-
pędzie ręcznym, Narzędzia [części maszyn], Maszyny do mieszania, 
Mechaniczne podajniki paszy dla zwierząt, Pługi, Zgrabiarki .

(111) 353019 (220) 2021 11 22 (210) 536784
(151) 2022 04 05 (441) 2021 12 20
(732) KOŁASZEWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FK Machinery BY KOŁASZEWSKI
(540) 

(591) biały, granatowy, pomarańczowy
(531) 26 .05 .01, 26 .05 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 7 Maszyny rolnicze, Maszyny do  robót ziemnych, Beto-
niarki, Pługi śnieżne, Maszyny do uprawiania ziemi do użytku rolni-
czego, Maszyny do robót ziemnych, Narzędzia rolnicze, inne niż o na-
pędzie ręcznym, Narzędzia [części maszyn], Maszyny do mieszania, 
Mechaniczne podajniki paszy dla zwierząt, Pługi, Zgrabiarki .

(111) 353020 (220) 2021 11 22 (210) 536787
(151) 2022 04 05 (441) 2021 12 20
(732) KOŁASZEWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FK Machinery BY KOŁASZEWSKI
(540) 

(591) bialy, granatowy, pomarańczowy
(531) 26 .05 .01, 26 .05 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 7 Maszyny rolnicze, Maszyny do  robót ziemnych, Beto-
niarki, Pługi śnieżne, Maszyny do uprawiania ziemi do użytku rolni-
czego, Maszyny do robót ziemnych, Narzędzia rolnicze, inne niż o na-
pędzie ręcznym, Narzędzia [części maszyn], Maszyny do mieszania, 
Mechaniczne podajniki paszy dla zwierząt, Pługi, Zgrabiarki .

(111) 353021 (220) 2021 11 22 (210) 536798
(151) 2022 04 05 (441) 2021 12 20
(732) KOŁASZEWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FK Machinery BY KOŁASZEWSKI
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(540) 

(591) pomarańczowy, biały, granatowy
(531) 26 .05 .01, 26 .05 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 7 Maszyny rolnicze, Maszyny do  robót ziemnych, Beto-
niarki, Pługi śnieżne, Maszyny do uprawiania ziemi do użytku rolni-
czego, Maszyny do robót ziemnych, Narzędzia rolnicze, inne niż o na-
pędzie ręcznym, Narzędzia [części maszyn], Maszyny do mieszania, 
Mechaniczne podajniki paszy dla zwierząt, Pługi, Zgrabiarki .

(111) 353022 (220) 2021 11 15 (210) 536501
(151) 2022 04 01 (441) 2021 12 13
(732) SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Multisan Nektar
(510), (511) 5 Suplementy diety dla zwierząt, Preparaty weterynaryj-
ne, Preparaty diagnostyczne do  celów weterynaryjnych, Preparaty 
witaminowe, 29 Mleko, Mleczne produkty, 31 Preparaty zwiększają-
ce niesienie się drobiu, Makuchy, Otręby zbożowe, Pasza dla zwierząt 
tucznych, Karmy i  pasze dla zwierząt, Pokarm dla zwierząt domo-
wych, Spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, Produkty do tu-
czenia zwierząt .

(111) 353023 (220) 2021 11 15 (210) 536505
(151) 2022 04 01 (441) 2021 12 13
(732) SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pig Plus 1000
(540) 

(591) czerwony, czarny
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .03, 27 .05 .09, 27 .05 .17, 27 .07 .01, 
27 .07 .03, 27 .07 .11, 27 .07 .17
(510), (511) 5 Suplementy diety dla zwierząt, Preparaty weterynaryj-
ne, Preparaty diagnostyczne do  celów weterynaryjnych, Preparaty 
witaminowe, 29 Mleko, Mleczne produkty, 31 Preparaty zwiększają-
ce niesienie się drobiu, Makuchy, Otręby zbożowe, Pasza dla zwierząt 
tucznych, Karmy i  pasze dla zwierząt, Pokarm dla zwierząt domo-
wych, Spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, Produkty do tu-
czenia zwierząt .

(111) 353024 (220) 2021 11 15 (210) 536507
(151) 2022 03 30 (441) 2021 12 13
(732) SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIPRO BEEF
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .02
(510), (511) 5 Suplementy diety dla zwierząt, preparaty weteryna-
ryjne, preparaty diagnostyczne do  celów weterynaryjnych, prepa-
raty witaminowe, 29 Mleko, mleczne produkty, 31 Drób (preparaty 
zwiększające niesienie się), makuchy, otręby zbożowe, pasza dla 
zwierząt tucznych, karmy i pasze dla zwierząt, pokarm dla zwierząt 

domowych, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, produkty 
do tuczenia zwierząt .

(111) 353025 (220) 2021 11 22 (210) 536779
(151) 2022 04 05 (441) 2021 12 20
(732) FARUTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HORECA Aroma
(540) 

(591) zielony, czarny, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 29 Ekstrakty alg do  celów spożywczych, ekstrakty mię-
sne, koncentraty na bazie warzyw do gotowania, olej i tłuszcz koko-
sowy, olej: kukurydziany spożywczy, palmowy jadalny, rzepakowy 
jadalny, słonecznikowy do  celów spożywczych, sojowy spożywczy, 
z  oliwek jadalny, z  orzecha palmowego do  żywności, z  siemienia 
lnianego do  celów kulinarnych, Oleje spożywcze, oliwa z  oliwek 
z  pierwszego tłoczenia, oliwki konserwowane, papryka konserwo-
wana, pikle, 30 Aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, keczup, 
mieszanki przyprawowe, przyprawy, przyprawy korzenne, przypra-
wy smakowe (marynaty, sosy), sosy do makaronów, sosy: owocowe, 
pomidorowe, sałatkowe, sojowe, Zioła do celów spożywczych, zioła 
konserwowane (przyprawy), 35 Usługi: agencji informacji handlowej, 
badanie rynku, doradztwo specjalistyczne w  sprawach działalności 
gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych, organizowanie 
pokazów towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, usługi reklamy i  reklama za  pośrednictwem 
Internetu, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, uaktualnia-
nie materiałów reklamowych, wynajmowanie powierzchni rekla-
mowych, wyszukiwanie informacji dla osób trzecich, zgrupowanie 
na  rzecz osób trzecich artykułów spożywczych pochodzenia zwie-
rzęcego, jak również warzywa i  inne produkty pochodzenia roślin-
nego przeznaczone do  spożycia lub konserwowania jak również 
środki do polepszania walorów smakowych artykułów spożywczych 
jak np . mieszanek przyprawowych i przypraw smakowych-marynat, 
sosów pozwalające wygodnie je oglądać i kupować w hurtowniach 
i sklepach oraz oferowanie tych towarów również za pośrednictwem 
Internetu, 39 Usługi dostarczania towarów, dostarczanie towarów 
zamówionych korespondencyjnie, dystrybucja paczek i  przesyłek, 
magazynowanie, pakowanie towarów, przewóz samochodami cięża-
rowymi, rozładunek, spedycja, usługi kurierskie, 43 Serwis gastrono-
miczny, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje dla: hoteli, kafeterii, 
kawiarni, restauracji, sklepów, snack-barów, stołówek .

(111) 353026 (220) 2021 11 22 (210) 536786
(151) 2022 03 29 (441) 2021 12 13
(732) FARUTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) in Bianco
(540) 

(591) biały, granatowy
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .17, 29 .01 .12
(510), (511) 29 Jaja, jogurt, kefir, margaryna, masło, mleczne produk-
ty, mleko, napoje na  bazie mleka, sery twarogowe, sery: mozzarel-
la, mascarpone, Serwatka, śmietana, śmietanka, zsiadłe mleko, 35 
Usługi: agencji informacji handlowej, badanie rynku, doradztwo spe-
cjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, organizowanie pokazów towarów, prezento-
wanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi 
reklamy i  reklama za pośrednictwem Internetu, rozpowszechnianie 



26 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 30/2022

ogłoszeń reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, wy-
najmowanie powierzchni reklamowych, wyszukiwanie informacji dla 
osób trzecich, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów branży: 
spożywczo-nabiałowej i  gastronomicznej pozwalające wygodnie 
je oglądać i kupować w hurtowniach i sklepach oraz oferowanie tych 
towarów również za pośrednictwem Internetu, 39 Usługi dostarcza-
nia towarów, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyj-
nie, dystrybucja paczek i przesyłek, magazynowanie, pakowanie to-
warów, przewóz samochodami ciężarowymi, rozładunek, spedycja, 
usługi kurierskie, 43 Serwis gastronomiczny, usługi zaopatrzenia 
w  żywność i  napoje dla: hoteli, kafeterii, kawiarni, restauracji, skle-
pów, snack-barów, stołówek .

(111) 353027 (220) 2021 11 16 (210) 536581
(151) 2022 04 05 (441) 2021 12 20
(732) SOL-CAM PAWEŁ GROŃ, STANISŁAW GROŃ, WITOLD 
HOROWSKI SPÓŁKA JAWNA, Nowy Sącz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SOL-CAM
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i  hurtowej w  związku 
z  następującymi towarami: urządzenia fotowoltaiczne do  wytwa-
rzania energii elektrycznej, instalacje fotowoltaiczne do  wytwarza-
nia energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], kalibrowane 
referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, akumulatory energii fotowol-
taicznej, fotowoltaiczne moduły słoneczne, moduły fotowoltaicz-
ne, komórki fotowoltaiczne, falowniki fotowoltaiczne, urządzenia 
fotowoltaiczne do  przekształcania promieniowania słonecznego 
na energię elektryczną, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wy-
twarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, jednostki energii 
elektrycznej, rozdzielacze energii elektrycznej, przyrządy do pomia-
ru energii elektrycznej, urządzenia do magazynowania energii elek-
trycznej, urządzenia do  regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do pomiaru energii elektrycznej, maszyny do rozprowadzania ener-
gii elektrycznej, konwertery energii elektrycznej, regulatory energii 
elektrycznej, liczniki energii elektrycznej, analizatory energii elek-
trycznej, regulatory energii, liczniki energii elektrycznej wykorzystu-
jące częstotliwość radiową, panele do rozdziału energii elektrycznej, 
aparatura i  urządzenia do  przełączania energii elektrycznej, apara-
tura i urządzenia do przekształcania energii elektrycznej, aparatura 
i urządzenia do przewodzenia energii elektrycznej, aparatura i urzą-
dzenia do  sterowania przepływu energii elektrycznej, urządzenia 
i przyrządy do regulacji użycia energii elektrycznej, urządzenia i przy-
rządy do  prowadzenia dystrybucji energii elektrycznej, aparatura 
i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, 
urządzenia naukowe i  laboratoryjne do obróbki za pomocą energii 
elektrycznej, urządzenia do  pomiaru energii cieplnej, urządzenia 
do  pomiaru dyskomfortu cieplnego, instalacje elektryczne, insta-
lacje elektrycznego okablowania, instalacje do  kontroli przepływu 
[elektryczne], urządzenia pomiarowe i kontrolne stosowane w tech-
nologii klimatyzacyjnej, urządzenia zdalnego sterowania do  insta-
lacji klimatyzacyjnych, cyfrowe termostaty do  kontroli warunków 
klimatycznych, elektroniczne obwody sterownicze do  grzejników 
elektrycznych, elektryczne urządzenia sterownicze do  zarządzania 
ogrzewaniem, programatory centralnego ogrzewania, stacje łado-
wania dla pojazdów elektrycznych, baterie słoneczne do ponowne-
go ładowania, urządzenia do ładowania, urządzenia do monitoringu 
wizualnego, urządzenia elektroniczne do monitoringu, alarmy, alar-
my dźwiękowe, alarmy pożarowe, alarmy bezpieczeństwa, instalacje 
alarmowe, pompy ciepła, pompy ciepła do  przetwarzania energii, 
grzejne płyty, elementy grzejne, płyty grzejne, wężownice grzejne, 
ramy grzejne, grzejniki UV, płaskie elementy grzejne, elektryczne 
płyty grzejne, grzejniki przemysłowe, grzejnik elektryczny, ogrzewa-
cze do  pomieszczeń, instalacje centralnego ogrzewania, elementy 
ogrzewania elektrycznego, klimatyzatory, elektryczne klimatyzato-
ry, agregaty klimatyzacyjne, urządzenia klimatyzacyjne, domowe 
urządzenia klimatyzacyjne, domowe instalacje klimatyzacyjne, wen-
tylatory do klimatyzacji, instalacje sanitarne, instalacje kanalizacyjne, 
instalacje chłodnicze, instalacje grzewcze, instalacje oświetleniowe, 
instalacje do wentylacji, urządzenia wytwarzające ciepło, regenera-
tory ciepła, wymienniki ciepła, akumulatory ciepła, zasobniki ciepła, 
gazowe generatory ciepła, piece rekuperacyjne gazowe, rekupera-
tory do wstępnego ogrzewania powietrza do spalania w systemach 
grzewczych z  wykorzystaniem gorących gazów spalinowych, 37 
Montaż i  konserwacja instalacji fotowoltaicznych, Instalacja ogniw 

i modułów fotowoltaicznych, Konserwacja, naprawa i odnowa urzą-
dzeń i  instalacji fotowoltaicznych, Montaż urządzeń grzewczych, 
Konserwacja i naprawy instalacji grzewczej, Konserwacja i naprawa 
instalacji grzewczej, Montaż i  naprawa instalacji grzewczych, Kon-
serwacja nieelektrycznych kuchennych płytek grzewczych, Naprawa 
nieelektrycznych kuchennych płytek grzewczych, Naprawa i konser-
wacja urządzeń grzewczych, Usługi wykonawców w zakresie insta-
lacji grzewczej, Instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu grzewcze-
go, Konserwacja i naprawa instalacji grzewczych zasilanych energią 
słoneczną, Usługi doradcze w  zakresie instalacji systemów grzew-
czych na paliwa stałe, Instalacja urządzeń sanitarnych, Instalowanie 
urządzeń sanitarnych, Naprawa instalacji sanitarnych, Czyszczenie 
ruchomych obiektów sanitarnych, Usługi wykonawców instalacji 
elektrycznych, Usługi w  zakresie instalacji elektrycznych, Naprawa 
sprzętu elektrycznego i  instalacji elektrotechnicznych, Renowacja, 
naprawa i konserwacja przewodów instalacji elektrycznej, Naprawa 
i konserwacja instalacji gazowych i elektrycznych, Renowacja insta-
lacji elektrycznych, Naprawa lub konserwacja elektrycznych urzą-
dzeń i  instalacji do gotowania, Instalacja systemów odprowadzania 
ciepła, Naprawa urządzeń do odzyskiwania ciepła, Usługi w zakresie 
napraw wymienników ciepła, Instalowanie domowych urządzeń za-
bezpieczających, Instalacja systemów zabezpieczających, Instalowa-
nie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja 
i  klimatyzacja), Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, Konserwacja 
systemów elektronicznych lub klimatyzacyjnych, Modernizacja in-
stalacji do  klimatyzacji budynków, Regularne serwisowanie urzą-
dzeń do  klimatyzacji, Udzielanie informacji związanych z  naprawą 
lub konserwacją urządzeń do klimatyzacji, Konserwacja urządzeń au-
tomatycznych, Instalacja sprzętu do automatyki budynkowej, Insta-
lacja alarmów, Naprawa alarmów, Instalowanie, konserwacja i napra-
wa alarmów, zamków i kas pancernych, Montaż i naprawa instalacji 
alarmowych przeciwpożarowych, Instalacja, konserwacja i naprawa 
alarmów antywłamaniowych, Konserwacja i  serwisowanie syste-
mów alarmów przeciwpożarowych, Usługi w  zakresie instalowania 
alarmów, Konserwacja i serwisowanie alarmów antywłamaniowych, 
Instalowanie alarmów przeciwpożarowych, Naprawa alarmów prze-
ciwpożarowych .

(111) 353028 (220) 2021 11 16 (210) 536586
(151) 2022 04 06 (441) 2021 12 20
(732) SOL-CAM PAWEŁ GROŃ, STANISŁAW GROŃ, WITOLD 
HOROWSKI SPÓŁKA JAWNA, Nowy Sącz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOL-CAM energia bezpieczeństwo zysk
(540) 

(591) biały, granatowy, pomarańczowy, zielony
(531) 29 .01 .14, 27 .05 .01, 26 .05 .04, 26 .11 .12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z na-
stępującymi towarami: urządzenia fotowoltaiczne do  wytwarzania 
energii elektrycznej, instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania ener-
gii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], kalibrowane referen-
cyjne ogniwa fotowoltaiczne, akumulatory energii fotowoltaicznej, 
fotowoltaiczne moduły słoneczne, moduły fotowoltaiczne, komórki 
fotowoltaiczne, falowniki fotowoltaiczne, urządzenia fotowolta-
iczne do  przekształcania promieniowania słonecznego na  energię 
elektryczną, fotowoltaiczne urządzenia i  instalacje do  wytwarzania 
energii elektrycznej z energii słonecznej, jednostki energii elektrycz-
nej, rozdzielacze energii elektrycznej, przyrządy do pomiaru energii 
elektrycznej, urządzenia do  magazynowania energii elektrycznej, 
urządzenia do regulacji energii elektrycznej, urządzenia do pomiaru 
energii elektrycznej, maszyny do  rozprowadzania energii elektrycz-
nej, konwertery energii elektrycznej, regulatory energii elektrycznej, 
liczniki energii elektrycznej, analizatory energii elektrycznej, regu-
latory energii, liczniki energii elektrycznej wykorzystujące częstotli-
wość radiową, panele do  rozdziału energii elektrycznej, aparatura 
i  urządzenia do  przełączania energii elektrycznej, aparatura i  urzą-
dzenia do przekształcania energii elektrycznej, aparatura i urządzenia 
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do przewodzenia energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do ste-
rowania przepływu energii elektrycznej, urządzenia i przyrządy do re-
gulacji użycia energii elektrycznej, urządzenia i  przyrządy do  pro-
wadzenia dystrybucji energii elektrycznej, aparatura i  urządzenia 
do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, urządzenia 
naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej, 
urządzenia do pomiaru energii cieplnej, urządzenia do pomiaru dys-
komfortu cieplnego, instalacje elektryczne, instalacje elektrycznego 
okablowania, instalacje do kontroli przepływu [elektryczne], urządze-
nia pomiarowe i kontrolne stosowane w technologii klimatyzacyjnej, 
urządzenia zdalnego sterowania do  instalacji klimatyzacyjnych, cy-
frowe termostaty do kontroli warunków klimatycznych, elektronicz-
ne obwody sterownicze do  grzejników elektrycznych, elektryczne 
urządzenia sterownicze do  zarządzania ogrzewaniem, programa-
tory centralnego ogrzewania, stacje ładowania dla pojazdów elek-
trycznych, baterie słoneczne do ponownego ładowania, urządzenia 
do  ładowania, urządzenia do  monitoringu wizualnego, urządzenia 
elektroniczne do  monitoringu, alarmy, alarmy dźwiękowe, alarmy 
pożarowe, alarmy bezpieczeństwa, instalacje alarmowe, pompy cie-
pła, pompy ciepła do przetwarzania energii, grzejne płyty, elementy 
grzejne, płyty grzejne, wężownice grzejne, ramy grzejne, grzejniki UV, 
płaskie elementy grzejne, elektryczne płyty grzejne, grzejniki prze-
mysłowe, grzejnik elektryczny, ogrzewacze do  pomieszczeń, insta-
lacje centralnego ogrzewania, elementy ogrzewania elektrycznego, 
klimatyzatory, elektryczne klimatyzatory, agregaty klimatyzacyjne, 
urządzenia klimatyzacyjne, domowe urządzenia klimatyzacyjne, 
domowe instalacje klimatyzacyjne, wentylatory do  klimatyzacji, in-
stalacje sanitarne, instalacje kanalizacyjne, instalacje chłodnicze, in-
stalacje grzewcze, instalacje oświetleniowe, instalacje do wentylacji, 
urządzenia wytwarzające ciepło, regeneratory ciepła, wymienniki 
ciepła, akumulatory ciepła, zasobniki ciepła, gazowe generatory 
ciepła, piece rekuperacyjne gazowe, rekuperatory do  wstępnego 
ogrzewania powietrza do spalania w systemach grzewczych z wyko-
rzystaniem gorących gazów spalinowych, 37 Montaż i  konserwacja 
instalacji fotowoltaicznych, Instalacja ogniw i  modułów fotowolta-
icznych, Konserwacja, naprawa i  odnowa urządzeń i  instalacji foto-
woltaicznych, Montaż urządzeń grzewczych, Konserwacja i  napra-
wy instalacji grzewczej, Konserwacja i naprawa instalacji grzewczej, 
Montaż i  naprawa instalacji grzewczych, Konserwacja nieelektrycz-
nych kuchennych płytek grzewczych, Naprawa nieelektrycznych 
kuchennych płytek grzewczych, Naprawa i  konserwacja urządzeń 
grzewczych, Usługi wykonawców w  zakresie instalacji grzewczej, 
Instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego, Konserwacja 
i naprawa instalacji grzewczych zasilanych energią słoneczną, Usługi 
doradcze w zakresie instalacji systemów grzewczych na paliwa stałe, 
Instalacja urządzeń sanitarnych, Instalowanie urządzeń sanitarnych, 
Naprawa instalacji sanitarnych, Czyszczenie ruchomych obiektów 
sanitarnych, Usługi wykonawców instalacji elektrycznych, Usługi 
w  zakresie instalacji elektrycznych, Naprawa sprzętu elektrycznego 
i  instalacji elektrotechnicznych, Renowacja, naprawa i  konserwacja 
przewodów instalacji elektrycznej, Naprawa i  konserwacja instalacji 
gazowych i elektrycznych, Renowacja instalacji elektrycznych, Napra-
wa lub konserwacja elektrycznych urządzeń i  instalacji do  gotowa-
nia, Instalacja systemów odprowadzania ciepła, Naprawa urządzeń 
do odzyskiwania ciepła, Usługi w zakresie napraw wymienników cie-
pła, Instalowanie domowych urządzeń zabezpieczających, Instalacja 
systemów zabezpieczających, Instalowanie, konserwacja i  naprawa 
systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i  klimatyzacja), Instalacja 
urządzeń klimatyzacyjnych, Konserwacja systemów elektronicznych 
lub klimatyzacyjnych, Modernizacja instalacji do klimatyzacji budyn-
ków, Regularne serwisowanie urządzeń do  klimatyzacji, Udzielanie 
informacji związanych z  naprawą lub konserwacją urządzeń do  kli-
matyzacji, Konserwacja urządzeń automatycznych, Instalacja sprzętu 
do  automatyki budynkowej, Instalacja alarmów, Naprawa alarmów, 
Instalowanie, konserwacja i naprawa alarmów, zamków i kas pancer-
nych, Montaż i  naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, 
Instalacja, konserwacja i naprawa alarmów antywłamaniowych, Kon-
serwacja i  serwisowanie systemów alarmów przeciwpożarowych, 
Usługi w zakresie instalowania alarmów, Konserwacja i serwisowanie 
alarmów antywłamaniowych, Instalowanie alarmów przeciwpożaro-
wych, Naprawa alarmów przeciwpożarowych .

(111) 353029 (220) 2021 11 16 (210) 536595
(151) 2022 04 06 (441) 2021 12 20

(732) MAJKOWSKA-PATOKA MONIKA, Dobrzewino (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Domena
(510), (511) 35 Księgowość, Księgowość administracyjna, Skompu-
teryzowana księgowość, Księgowość i  rachunkowość, Prowadzenie 
księgowości przedsiębiorstwa, Księgowość i  prowadzenie ksiąg, 
Rachunkowość, w  szczególności księgowość, Rachunkowość, księ-
gowość i audyt, Doradztwo z zakresu księgowości, Usługi w zakre-
sie księgowości i  rachunkowości, Usługi konsultingowe w  zakresie 
księgowości podatkowej, Prowadzenie księgowości w zakresie elek-
tronicznego transferu funduszy, Rachunkowość, Wystawianie ra-
chunków, Skomputeryzowana rachunkowość, Rachunkowość kom-
puterowa, Zarządzanie rachunkowością, Zarządzanie rachunkami 
firm, Planowanie podatkowe [rachunkowość], Doradztwo podatko-
we [rachunkowość], Skomputeryzowane prowadzenie rachunkowo-
ści, Przygotowanie skomputeryzowanej rachunkowości, Przygoto-
wywanie wymiaru podatku [rachunki], Rachunkowość na rzecz osób 
trzecich, Dostarczanie raportów dotyczących informacji rachunko-
wych, Skomputeryzowane ustalanie wysokości podatku [rachunko-
wość], Rachunkowość w zakresie zarządzania kosztami, Udostępnia-
nie informacji dotyczących kont [rachunkowość], Usługi doradcze 
dotyczące rachunkowości handlowej, Doradztwo i  informacja do-
tycząca rachunkowości, Doradztwo w zakresie zwrotu podatku [ra-
chunkowość], Usługi w  zakresie rachunkowości śledczej, Usługi ra-
chunkowości w  zakresie czesnego, Usługi doradcze i  informacyjne 
dotyczące rachunkowości, Usługi rachunkowe w  zakresie kosztów 
na rzecz przedsiębiorstw rolniczych, Doradztwo w zakresie działal-
ności gospodarczej dotyczące rachunkowości, Księgowanie kosztów, 
Prowadzenie skomputeryzowanych rejestrów handlowych, Porady 
związane z przygotowywaniem zeznań podatkowych, Sporządzanie 
wyciągów z konta, Sporządzanie sprawozdań finansowych, Sporzą-
dzanie dokumentów dotyczących opodatkowania, Sporządzanie bi-
lansów finansowych, Doradztwo biznesowe, Doradztwo biznesowe 
dotyczące finansowania rozwoju, Biznesowe usługi doradcze w za-
kresie zarządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo specjali-
styczne w sprawach działalności gospodarczej, Doradztwo w zakre-
sie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo 
w  zakresie organizacji lub zarządzania przedsiębiorstwem handlo-
wym, Doradztwo w  zakresie organizacji i  prowadzenia działalności 
gospodarczej, Doradztwo w  zakresie organizowania i  prowadzenia 
działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizacji działal-
ności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania działalno-
ści gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizacji przedsiębiorstw 
i zarządzania przedsiębiorstwami, Doradztwo w zakresie planowania 
działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, 
Doradztwo w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, Doradztwo w za-
kresie wydajności przedsiębiorstw, Doradztwo związane z zarządza-
niem, 36 Zarządzanie nieruchomością, Zarządzanie nieruchomościa-
mi, Wynajem nieruchomości, Finansowanie nieruchomości, Agencje 
nieruchomości, Powiernictwo nieruchomości, Wycena nieruchomo-
ści, Administrowanie nieruchomościami, Ubezpieczenie wyposaże-
nia nieruchomości, Usługi nabywania nieruchomości, Inwestowanie 
w  nieruchomości, Inwestycje majątkowe [nieruchomości], Usługi 
kredytowania nieruchomości, Organizowanie wynajmu nierucho-
mości, Finansowanie konsorcjalne nieruchomości, Zarządzanie 
portfelem nieruchomości, Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), 
Wyceny finansowe nieruchomości, Ocena nieruchomości [wycena], 
Wycena nieruchomości [finansowa], Zarządzanie powiernicze nie-
ruchomościami, Usługi wyceny nieruchomości, Usługi zarządzania 
nieruchomościami, Doradztwo w  zakresie nieruchomości, Zarzą-
dzanie inwestycjami w  nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące 
nieruchomości, Usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, Po-
moc w  zakupie nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących 
nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomo-
ści, Usługi finansowe dotyczące nieruchomości, Usługi w  zakresie 
nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Wycena 
i  zarządzanie nieruchomościami, Biura pośrednictwa handlu nieru-
chomościami, Pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nierucho-
mości, Usługi w  zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkanio-
wych, Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, 
Planowanie dotyczące powiernictwa w  zakresie nieruchomości, 
Nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], Usługi w zakresie za-
rządzania nieruchomościami, Usługi zarządzania majątkiem i nieru-
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chomościami, Usługi zarządzania inwestycjami w zakresie nierucho-
mości .

(111) 353030 (220) 2021 11 23 (210) 536881
(151) 2022 04 05 (441) 2021 12 20
(732) ŚWIĘTOKRZYSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH SP . 
Z O .O ., Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚKSM 1874 Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych
(540) 

(591) zielony, szary
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .13 .25
(510), (511) 1 Środki chemiczne, Surowce mineralne przeznaczone 
dla przemysłu i  rolnictwa, Dolomit, Dolomit do  celów przemysło-
wych, Dolomit specjalny do wytwarzania wypełniaczy dla przemy-
słu chemicznego i  materiałów budowlanych, Mączki dolomitowe 
i serycytowe dla przemysłu szklarskiego chemicznego i materiałów 
budowlanych, Preparaty do  uzdatniania wody, Nawozy dla rolnic-
twa, Nawozy użyźniające glebę, Nawozy azotowe, Nawozy wapnio-
wo-magnezowe, węglanowe (tzw . wapno nawozowe dolomitowe) 
do odkwaszania gleb i wzbogacania ich w magnez, Nawóz wapniowy 
(cyjanamid), Środki do konserwacji cementu z wyjątkiem farb i ole-
jów, Spoiwa do betonu, 4 Energia elektryczna wytwarzana z energii 
słonecznej, Energia elektryczna wytwarzana z energii wiatru, Energia 
elektryczna ze źródeł odnawialnych, Paliwa gazowe, Paliwa płynne, 
Paliwa samochodowe, 19 Budowlane materiały niemetalowe, Nie-
metalowe elementy budowlane, Bloki kamienne, Beton towarowy, 
Masa betonowa, Zaprawy budowlane, Grys, Kamień skała glina i mi-
nerały, Cement do  pieców hutniczych, 35 Usługi sprzedaży hurto-
wej w  związku z  paliwami, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z  paliwami, 37 Wydobywanie surowców naturalnych, Kopalnictwo 
materiałów, Górnicze roboty wydobywcze surowców mineralnych, 
Usługi eksploatacji kamieniołomów, Wynajmowanie maszyn i urzą-
dzeń budowlanych, Wynajmowanie sprzętu budowlanego i  burzą-
cego z  obsługa operatorską, Usługi budowlane konstrukcyjne roz-
biórkowe i wyburzeniowe, Usługi tankowania paliwa do pojazdów, 
Tankowanie pojazdów sprężonym wodorem, Roboty wydobywcze 
[górnictwo], 39 Transport, Usługi informacji doradztwa i  rezerwacji 
w  zakresie transportu, Usługi przewozu, Usługi wynajmu związane 
z  transportem i magazynowaniem, Pakowanie i  składowanie towa-
rów, Czarterowanie pojazdów do  transportu, Logistyka transportu, 
Organizowanie transportu, Przewożenie i  dostarczanie towarów, 
Transport drogowy, Transport kolejowy, Transport lądowy, Transport 
i  dostawy towarów, Transport samochodowy, Usługi pośrednictwa 
transportowego, Usługi transportu samochodami silnikowymi, Usłu-
gi tranzytowe, Usługi w zakresie transportu samochodami ciężaro-
wymi, Magazynowanie paliw gazowych .

(111) 353031 (220) 2021 11 23 (210) 536903
(151) 2022 04 12 (441) 2021 12 27
(732) ARS LONGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna Dolna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AL ARS LONGA WALL DECORATION
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .05
(510), (511) 16 Obrazy (malarstwo) oprawione lub nie, Obrazy i zdję-
cia, 20 Lustra, Dekoracje wiszące (ozdoby) .

(111) 353032 (220) 2021 11 17 (210) 536563
(151) 2022 04 26 (441) 2022 01 10
(732) S/O NEMARAM HANSRAJ, Nashik (IN)
(540) (znak słowny)
(540) NEETA
(510), (511) 3 Henna, henna w proszku, czarna henna mehndi, kolo-
ranty i farby do włosów, detergenty, środki wybielające i inne środki 
do prania, kosmetyki i środki toaletowe, preparaty czyszczące, środki 
czyszczące, kosmetyki, środki do polerowania, preparaty do depila-
cji, preparaty szorujące i  ścierne, wyroby perfumeryjne, olejki ete-
ryczne, preparaty do pielęgnacji skóry, kremy, płyny do kąpieli, płyny 
pielęgnacyjne, balsamy, inne niż do celów medycznych, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, mydła, szampony, olejki do wło-
sów, płyny do włosów, żele do włosów, olejki do kąpieli inne niż lecz-
nicze, Dezodoranty i antyperspiranty do użytku osobistego, Środki 
do czyszczenia zębów, henna mehndi i henna mehndi w formie stoż-
ka, preparaty do czyszczenia rąk, preparaty do oczyszczania twarzy, 
preparaty do  pielęgnacji włosów i  odżywki do  włosów, koloranty 
do włosów na bazie amoniaku .

(111) 353033 (220) 2021 11 10 (210) 536287
(151) 2022 04 28 (441) 2022 01 10
(732) PIERRE RENE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ustka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUBICZ GARDENS POMERANIAN NATURE
(540) 

(531) 26 .01 .15, 27 .05 .01
(510), (511) 3 Kosmetyki do ciała, świece do masażu dla celów kosme-
tycznych, 4 Świece .

(111) 353034 (220) 2021 11 15 (210) 536422
(151) 2022 04 26 (441) 2022 01 10
(732) VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COOLER
(540) 

(591) granatowy, zielony, biały
(531) 03 .09 .15, 05 .07 .12, 09 .01 .10, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 33 Hard seltzer, niskoalkoholowe napoje seltzerowe .

(111) 353035 (220) 2021 11 15 (210) 536423
(151) 2022 04 26 (441) 2022 01 10
(732) VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COOLER
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(540) 

(591) biały, granatowy, pomarańczowy
(531) 02 .03 .05, 05 .07 .14, 06 .06 .25, 09 .01 .10, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 33 Hard seltzer, niskoalkoholowe napoje seltzerowe .

(111) 353036 (220) 2021 11 23 (210) 536769
(151) 2022 04 26 (441) 2021 12 20
(732) KAN TRADEMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TNTUUM
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 25 Odzież, Nakrycia głowy, Obuwie .

(111) 353037 (220) 2021 11 23 (210) 536766
(151) 2022 04 26 (441) 2021 12 20
(732) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OPIPROLAN
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne do leczenia depresji, Farma-
ceutyki i naturalne środki lecznicze, Suplementy diety, Wyroby che-
miczne do celów farmaceutycznych, Dietetyczne wyroby cukiernicze 
przystosowane do celów medycznych, Alkaloidy do celów medycz-
nych, Dietetyczna żywność do celów medycznych, Dietetyczne na-
poje przystosowane do celów medycznych .

(111) 353038 (220) 2021 11 23 (210) 536898
(151) 2022 04 05 (441) 2021 12 20
(732) FUNDACJA ARS CHORI, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ars Chori
(540) 

(591) ciemnozielony, biały
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 26 .04 .02, 26 .04 .18
(510), (511) 9 Płyty kompaktowe audio, Nagrania audio i wideo, Na-
grane płyty DVD z nagraniami muzycznymi, Nagrane na płyty i inne 
nośniki filmy i programy, 16 Książki, Czasopisma, Fotografie, Foldery, 
Karty pocztowe, Kalendarze, Koperty na listy, Afisze, Plakaty, Bilety, 
Obrazy i  zdjęcia, Materiały do  nauczania (z  wyjątkiem aparatów), 
Okładki, Obwoluty, Papier do  pakowania, Artykuły piśmiennicze, 
Bloki rysunkowe, Zeszyty, Zeszyty nutowe, Teczki, Teczki z  gumką, 
Notesy, Segregatory, Dzienniczki ucznia, Książeczki do kolorowania, 
Albumy do zdjęć, Przekładki do zeszytów, Zakładki do książek, Pod-
kładki na biurko, Ekierki, Linijki, Flamastry, Gumki do ścierania, Kleje 
do celów papierniczych, Kreda, Kredki ołówkowe, Pastele, Plastelina, 

Ołówki, Pióra i długopisy, Pędzle artystyczne, Zszywacze, Podstawki 
do długopisów i ołówków, Ramki do zdjęć, Segregatory, Terminarze, 
Flagi dekoracyjne z papieru, Naklejki, Piórniki, 35 Usługi sprzedaży: 
wydawnictw muzycznych, płyt kompaktowych audio, nagrań audio 
i wideo, nagranych płyt DVD z nagraniami muzycznymi, nagranych 
na płyty i inne nośniki filmów i programów, książek, czasopism, foto-
grafii, folderów, kart pocztowych, kalendarzy, kopert na listy, afiszy, 
plakatów, biletów, obrazów i zdjęć, materiałów do nauczania (z wy-
jątkiem aparatów), okładek, obwolut, papieru do pakowania, artyku-
łów piśmienniczych, bloków rysunkowych, zeszytów, zeszytów nuto-
wych, teczek, teczek z gumką, notesów, segregatorów, dzienniczków 
ucznia, książeczek do  kolorowania, albumów do  zdjęć, przekładek 
do zeszytów, zakładek do książek, podkładek na biurko, ekierek, lini-
jek, flamastrów, gumek do ścierania, klejów do celów papierniczych, 
kredy, kredek ołówkowych, pasteli, plasteliny, ołówków, piór i długo-
pisów, pędzli artystycznych, zszywaczy, podstawek do długopisów 
i ołówków, ramek do zdjęć, segregatorów, terminarzy, flag dekoracyj-
nych z papieru, naklejek, piórników, 41 Usługi: organizowania i pro-
wadzenia koncertów, festiwali muzycznych, warsztatów, kursów, 
seminariów, sympozjów, Usługi wydawnicze, Usługi rozrywkowe 
świadczone przez grupę muzyczną, Usługi rozrywkowe świadczone 
przez muzyczną grupę wokalną, Usługi edukacji muzycznej, Usługi 
wypożyczania nagrań dźwiękowych, Organizowanie konkursów 
edukacyjnych lub rozrywkowych .

(111) 353039 (220) 2021 11 23 (210) 536900
(151) 2022 04 05 (441) 2021 12 20
(732) FUNDACJA ARS CHORI, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Ars Chori
(510), (511) 9 Płyty kompaktowe audio, Nagrania audio i wideo, Na-
grane płyty DVD z nagraniami muzycznymi, Nagrane na płyty i inne 
nośniki filmy i programy, 16 Książki, Czasopisma, Fotografie, Foldery, 
Karty pocztowe, Kalendarze, Koperty na listy, Afisze, Plakaty, Bilety, 
Obrazy i  zdjęcia, Materiały do  nauczania (z  wyjątkiem aparatów), 
Okładki, Obwoluty, Papier do  pakowania, Artykuły piśmiennicze, 
Bloki rysunkowe, Zeszyty, Zeszyty nutowe, Teczki, Teczki z  gumką, 
Notesy, Segregatory, Dzienniczki ucznia, Książeczki do kolorowania, 
Albumy do zdjęć, Przekładki do zeszytów, Zakładki do książek, Pod-
kładki na biurko, Ekierki, Linijki, Flamastry, Gumki do ścierania, Kleje 
do celów papierniczych, Kreda, Kredki ołówkowe, Pastele, Plastelina, 
Ołówki, Pióra i długopisy, Pędzle artystyczne, Zszywacze, Podstawki 
do długopisów i ołówków, Ramki do zdjęć, Segregatory, Terminarze, 
Flagi dekoracyjne z papieru, Naklejki, Piórniki, 35 Usługi sprzedaży: 
wydawnictw muzycznych, płyt kompaktowych audio, nagrań audio 
i wideo, nagranych płyt DVD z nagraniami muzycznymi, nagranych 
na płyty i inne nośniki filmów i programów, książek, czasopism, foto-
grafii, folderów, kart pocztowych, kalendarzy, kopert na listy, afiszy, 
plakatów, biletów, obrazów i zdjęć, materiałów do nauczania (z wy-
jątkiem aparatów), okładek, obwolut, papieru do pakowania, artyku-
łów piśmienniczych, bloków rysunkowych, zeszytów, zeszytów nuto-
wych, teczek, teczek z gumką, notesów, segregatorów, dzienniczków 
ucznia, książeczek do  kolorowania, albumów do  zdjęć, przekładek 
do zeszytów, zakładek do książek, podkładek na biurko, ekierek, lini-
jek, flamastrów, gumek do ścierania, klejów do celów papierniczych, 
kredy, kredek ołówkowych, pasteli, plasteliny, ołówków, piór i długo-
pisów, pędzli artystycznych, zszywaczy, podstawek do długopisów 
i ołówków, ramek do zdjęć, segregatorów, terminarzy, flag dekoracyj-
nych z papieru, naklejek, piórników, 41 Usługi: organizowania i pro-
wadzenia koncertów, festiwali muzycznych, warsztatów, kursów, 
seminariów, sympozjów, Usługi wydawnicze, Usługi rozrywkowe 
świadczone przez grupę muzyczną, Usługi rozrywkowe świadczone 
przez muzyczną grupę wokalną, Usługi edukacji muzycznej, Usługi 
wypożyczania nagrań dźwiękowych, Organizowanie konkursów 
edukacyjnych lub rozrywkowych .

(111) 353040 (220) 2021 11 05 (210) 536124
(151) 2022 04 12 (441) 2021 12 27
(732) SIBUGOLPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SIBUGOLPL
(510), (511) 4 Paliwa stałe, ciekłe, grafit smarujący, węgiel, mieszanki 
węgla, paliwa mineralne, paliwa w formie brykietów, peletów, granu-
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lek, brykiety materiałów palnych, pochodne węgla, oleje opałowe, 
mazut, podpałki, oleje przemysłowe i tłuszcze, smary, Węgiel kamien-
ny, Miał węglowy, Brykiety węglowe, Koks, Węgiel o niskiej zawarto-
ści siarki, Węgiel o  niskiej zawartości popiołu, 35 Usługi sprzedaży 
towarów z zakresu branży paliwowej: paliwa stałe, ciekłe, grafit, wę-
giel, mieszanki węgla, paliwa mineralne, paliwa w formie brykietów, 
peletów, granulek, brykiety materiałów palnych, pochodne węgla, 
oleje opałowe, mazut, podpałki, oleje przemysłowe i tłuszcze, smary, 
materiały i przyrządy do składowania i transportu towarów w zakre-
sie branży paliwowej, Zgrupowanie, prezentacja, informacja i sprze-
daż towarów z  zakresu branży paliwowej w  sklepach, hurtowniach 
oraz za pośrednictwem Internetu, Sprzedaż wysyłkowa i katalogowa 
towarów z zakresu branży paliwowej, Organizowanie sieci sprzeda-
ży, Agencje eksportowo-importowe, Pośrednictwo handlowe, Wy-
szukiwanie partnerów handlowych, Pośredniczenie w  zawieraniu 
kontraktów handlowych, Informacja handlowa, Promocja sprzedaży 
towarów z  branży paliwowej, Dostarczanie informacji handlowej, 
Organizowanie giełd, aukcji, przetargów, pokazów towarów, targów 
oraz wystaw w celach handlowych, reklamowych lub promocyjnych, 
Sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym za pośrednictwem Internetu 
surowców naturalnych, węgla, 39 Usługi składowania, pakowania 
i magazynowania towarów: paliwa stałe, ciekłe, grafit, węgiel, mie-
szanki węgla, paliwa mineralne, paliwa w formie brykietów, peletów, 
granulek, brykiety materiałów palnych, pochodne węgla, oleje opa-
łowe, mazut, podpałki, oleje przemysłowe i  tłuszcze, smary, usługi 
dystrybucji i transportu w zakresie ww . towarów .

(111) 353041 (220) 2021 11 05 (210) 536125
(151) 2022 04 12 (441) 2021 12 27
(732) SIBUGOLPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIBUGOLPL
(540) 

(531) 15 .01 .01, 07 .03 .12, 26 .13 .25, 27 .05 .01
(510), (511) 4 Paliwa stałe, ciekłe, grafit smarujący, węgiel, mieszanki 
węgla, paliwa mineralne, paliwa w formie brykietów, peletów, granu-
lek, brykiety materiałów palnych, pochodne węgla, oleje opałowe, 
mazut, podpałki, oleje przemysłowe i tłuszcze, smary, Węgiel kamien-
ny, Miał węglowy, Brykiety węglowe, Koks, Węgiel o niskiej zawarto-
ści siarki, Węgiel o  niskiej zawartości popiołu, 35 Usługi sprzedaży 
towarów z zakresu branży paliwowej: paliwa stałe, ciekłe, grafit, wę-
giel, mieszanki węgla, paliwa mineralne, paliwa w formie brykietów, 
peletów, granulek, brykiety materiałów palnych, pochodne węgla, 
oleje opałowe, mazut, podpałki, oleje przemysłowe i tłuszcze, smary, 
materiały i przyrządy do składowania i transportu towarów w zakre-
sie branży paliwowej, Zgrupowanie, prezentacja, informacja i sprze-
daż towarów z  zakresu branży paliwowej w  sklepach, hurtowniach 
oraz za pośrednictwem Internetu, Sprzedaż wysyłkowa i katalogowa 
towarów z zakresu branży paliwowej, Organizowanie sieci sprzeda-
ży, Agencje eksportowo-importowe, Pośrednictwo handlowe, Wy-
szukiwanie partnerów handlowych, Pośredniczenie w  zawieraniu 
kontraktów handlowych, Informacja handlowa, Promocja sprzedaży 
towarów z  branży paliwowej, Dostarczanie informacji handlowej, 
Organizowanie giełd, aukcji, przetargów, pokazów towarów, targów 
oraz wystaw w celach handlowych, reklamowych lub promocyjnych, 
Sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym za pośrednictwem Internetu 
surowców naturalnych, węgla, 39 Usługi składowania, pakowania 
i magazynowania towarów: paliwa stałe, ciekłe, grafit, węgiel, mie-
szanki węgla, paliwa mineralne, paliwa w formie brykietów, peletów, 
granulek, brykiety materiałów palnych, pochodne węgla, oleje opa-
łowe, mazut, podpałki, oleje przemysłowe i  tłuszcze, smary, usługi 
dystrybucji i transportu w zakresie ww . towarów .

(111) 353042 (220) 2021 11 05 (210) 536126
(151) 2022 04 12 (441) 2021 12 27
(732) SIBUGOLPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)

(540) (znak słowny)
(540) SIBUGOLPL OGIEŃ
(510), (511) 4 Paliwa stałe, ciekłe, grafit smarujący, węgiel, mieszan-
ki węgla, paliwa mineralne, paliwa w  formie brykietów, pelletów, 
granulek, brykiety materiałów palnych, pochodne węgla, oleje opa-
łowe, mazut, podpałki, oleje przemysłowe i  tłuszcze, smary, Węgiel 
kamienny, Miał węglowy, Brykiety węglowe, Koks, Węgiel o  niskiej 
zawartości siarki, Węgiel o niskiej zawartości popiołu .

(111) 353043 (220) 2021 11 08 (210) 536211
(151) 2022 03 22 (441) 2021 12 06
(732) CENTREO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Centreo CTS
(540) 

(591) zielony, niebieski
(531) 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .18, 26 .11 .12, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 Oprogramowanie i  aplikacje komputerowe, Oprogra-
mowanie i aplikacje komputerowe do bezgotówkowego rozliczania 
transakcji, Oprogramowanie i  aplikacje do  urządzeń przenośnych, 
Oprogramowanie i  aplikacje do  urządzeń przenośnych do  bez-
gotówkowego rozliczania transakcji, Oprogramowanie i  aplikacje 
do pobrania, Oprogramowanie i aplikacje do pobrania do bezgotów-
kowego rozliczania transakcji, Oprogramowanie i aplikacje do urzą-
dzeń mobilnych, Oprogramowanie i  aplikacje do  urządzeń mobil-
nych wyposażonych w technologię nfc, Oprogramowanie i aplikacje 
do  urządzeń mobilnych wyposażonych w  technologię nfc do  bez-
gotówkowego rozliczania transakcji, Oprogramowanie i  aplikacje 
do  identyfikacji, weryfikacji i  obsługi uczestników obrotu handlo-
wego, Automatyczne, bezgotówkowe urządzenia wielofunkcyjne, 
Automatyczne, bezgotówkowe urządzenia wielofunkcyjne służące 
do świadczenia bezgotówkowych usług bankowych i finansowych, 
Urządzenia przetwarzające dane, Urządzenia przetwarzające dane 
do  bezgotówkowego rozliczania transakcji, System bezgotówko-
wego rozliczania transakcji, System bezgotówkowego rozliczania 
transakcji umożliwiający tokenizację, System bezgotówkowego 
rozliczania transakcji umożliwiający agregację transakcji, System 
bezgotówkowego rozliczania transakcji umożliwiający obsługę dłu-
gu, System bezgotówkowego rozliczania transakcji umożliwiający 
odroczenie autoryzacji płatności, odzyskanie długów i  ewidencję 
zablokowanych kart, System bezgotówkowego rozliczania transak-
cji umożliwiający kierowanie informacji do  odpowiedniego agenta 
rozliczeniowego, System bezgotówkowego rozliczania transakcji 
umożliwiający kierowanie informacji do wielu agentów rozliczenio-
wych, System bezgotówkowego rozliczania transakcji umożliwiający 
udostępnienie interfejsu graficznego, System bezgotówkowego roz-
liczania transakcji do automatycznego zbierania, zarządzania, prze-
chowywania i  przekierowywania informacji dotyczących uczestni-
ków obrotu handlowego, Magnetyczne, elektroniczne i  optyczne 
nośniki informacji, Magnetyczne, elektroniczne i  optyczne nośniki 
informacji do bezgotówkowego rozliczania transakcji .

(111) 353044 (220) 2021 11 08 (210) 536212
(151) 2022 03 22 (441) 2021 12 06
(732) CENTREO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Centreo PCPOS
(540) 

(591) niebieski, fioletowy
(531) 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .18, 26 .11 .12, 27 .05 .01, 29 .01 .12
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(510), (511) 9 Oprogramowanie i  aplikacje komputerowe, Oprogra-
mowanie i aplikacje komputerowe do bezgotówkowego rozliczania 
transakcji, Oprogramowanie i  aplikacje do  urządzeń przenośnych, 
Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych do bezgotów-
kowego rozliczania transakcji, Oprogramowanie i aplikacje do pobra-
nia, Oprogramowanie i aplikacje do pobrania do bezgotówkowego 
rozliczania transakcji, Oprogramowanie i  aplikacje do  urządzeń 
mobilnych, Oprogramowanie i  aplikacje do  urządzeń mobilnych 
wyposażonych w  technologię NFC, Oprogramowanie i  aplikacje 
do urządzeń mobilnych wyposażonych w technologię NFC do bez-
gotówkowego rozliczania transakcji, Oprogramowanie i  aplikacje 
do  identyfikacji, weryfikacji i  obsługi uczestników obrotu handlo-
wego, Automatyczne, bezgotówkowe urządzenia wielofunkcyjne, 
Automatyczne, bezgotówkowe urządzenia wielofunkcyjne służące 
do świadczenia bezgotówkowych usług bankowych i finansowych, 
Urządzenia przetwarzające dane, Urządzenia przetwarzające dane 
do  bezgotówkowego rozliczania transakcji, System bezgotówko-
wego rozliczania transakcji, System bezgotówkowego rozliczania 
transakcji umożliwiający tokenizację, System bezgotówkowego 
rozliczania transakcji umożliwiający agregację transakcji, System 
bezgotówkowego rozliczania transakcji umożliwiający obsługę dłu-
gu, System bezgotówkowego rozliczania transakcji umożliwiający 
odroczenie autoryzacji płatności, odzyskanie długów i  ewidencję 
zablokowanych kart, System bezgotówkowego rozliczania transak-
cji umożliwiający kierowanie informacji do  odpowiedniego agenta 
rozliczeniowego, System bezgotówkowego rozliczania transakcji 
umożliwiający kierowanie informacji do wielu agentów rozliczenio-
wych, System bezgotówkowego rozliczania transakcji umożliwiający 
udostępnienie interfejsu graficznego, System bezgotówkowego roz-
liczania transakcji do automatycznego zbierania, zarządzania, prze-
chowywania i  przekierowywania informacji dotyczących uczestni-
ków obrotu handlowego, Magnetyczne, elektroniczne i  optyczne 
nośniki informacji, Magnetyczne, elektroniczne i  optyczne nośniki 
informacji do bezgotówkowego rozliczania transakcji .

(111) 353045 (220) 2021 11 08 (210) 536213
(151) 2022 03 22 (441) 2021 12 06
(732) CENTREO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Centreo CTSS
(540) 

(591) niebieski, zielony
(531) 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .18, 26 .11 .12, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 Oprogramowanie i  aplikacje komputerowe, Oprogra-
mowanie i aplikacje komputerowe do bezgotówkowego rozliczania 
transakcji, Oprogramowanie i  aplikacje do  urządzeń przenośnych, 
Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych do bezgotów-
kowego rozliczania transakcji, Oprogramowanie i aplikacje do pobra-
nia, Oprogramowanie i aplikacje do pobrania do bezgotówkowego 
rozliczania transakcji, Oprogramowanie i  aplikacje do  urządzeń 
mobilnych, Oprogramowanie i  aplikacje do  urządzeń mobilnych 
wyposażonych w  technologię NFC, Oprogramowanie i  aplikacje 
do urządzeń mobilnych wyposażonych w technologię NFC do bez-
gotówkowego rozliczania transakcji, Oprogramowanie i  aplikacje 
do  identyfikacji, weryfikacji i  obsługi uczestników obrotu handlo-
wego, Automatyczne, bezgotówkowe urządzenia wielofunkcyjne, 
Automatyczne, bezgotówkowe urządzenia wielofunkcyjne służące 
do świadczenia bezgotówkowych usług bankowych i finansowych, 
Urządzenia przetwarzające dane, Urządzenia przetwarzające dane 
do  bezgotówkowego rozliczania transakcji, System bezgotówko-
wego rozliczania transakcji, System bezgotówkowego rozliczania 
transakcji umożliwiający tokenizację, System bezgotówkowego 
rozliczania transakcji umożliwiający agregację transakcji, System 
bezgotówkowego rozliczania transakcji umożliwiający obsługę dłu-
gu, System bezgotówkowego rozliczania transakcji umożliwiający 
odroczenie autoryzacji płatności, odzyskanie długów i  ewidencję 

zablokowanych kart, System bezgotówkowego rozliczania transak-
cji umożliwiający kierowanie informacji do  odpowiedniego agenta 
rozliczeniowego, System bezgotówkowego rozliczania transakcji 
umożliwiający kierowanie informacji do wielu agentów rozliczenio-
wych, System bezgotówkowego rozliczania transakcji umożliwiający 
udostępnienie interfejsu graficznego, System bezgotówkowego roz-
liczania transakcji do automatycznego zbierania, zarządzania, prze-
chowywania i  przekierowywania informacji dotyczących uczestni-
ków obrotu handlowego, Magnetyczne, elektroniczne i  optyczne 
nośniki informacji, Magnetyczne, elektroniczne i  optyczne nośniki 
informacji do bezgotówkowego rozliczania transakcji .

(111) 353046 (220) 2021 11 12 (210) 536394
(151) 2022 04 20 (441) 2021 12 27
(732) GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) To nasz świat
(510), (511) 9 Aplikacje do  pobrania, Cyfrowe dyski audio, Cyfro-
we nośniki do  przechowywania danych, Dyski CD z  danymi, Dyski 
optyczne z nagraniami audio, E-booki, Edukacyjne aplikacje kompu-
terowe, Edukacyjne aplikacje mobilne, Edukacyjne aplikacje na  ta-
blety, Edukacyjne materiały na  zajęcia, do  pobrania, Edukacyjne 
oprogramowanie komputerowe, Edukacyjne programy komputero-
we dla dzieci, Elektroniczne bazy danych, Elektroniczne urządzenia 
i  przyrządy instruktażowe i  dydaktyczne, Filmy animowane, Filmy 
edukacyjne, Grafiki komputerowe do pobrania, Gry wideo, Interak-
tywne bazy danych, Interaktywne publikacje elektroniczne, Kompu-
terowe bazy danych, Książki audio, Książki dźwiękowe, Książki elek-
troniczne do  pobrania, Nagrania multimedialne, Oprogramowanie 
dla nauczycieli, Oprogramowanie dla nauki, Oprogramowanie kom-
puterowe związane z edukacją dzieci, Publikacje elektroniczne, Serie 
książek dla dzieci do pobrania, 16 Artykuły piśmienne, Długopisy ko-
lorowe, Drukowane materiały edukacyjne, Kredki ołówkowe, Książki 
dla dzieci, Książki edukacyjne, Mapy, Materiały do pisania, Materiały 
do rysowania, Notatniki, Ołówki, Papierowe materiały dydaktyczne, 
Piórniki, Podręczniki dla dzieci, Podręczniki dla nauczycieli, Podręcz-
niki edukacyjne, Podręczniki szkolne, Publikacje edukacyjne, Rysun-
ki, Słowniki, Zeszyty, Zeszyty ćwiczeń, 41 Doradztwo specjalistyczne 
w zakresie edukacji, Doradztwo zawodowe, Kursy szkoleniowe, Kursy 
szkolne w zakresie pomocy w nauce, Kursy szkolne związane z przy-
gotowaniem do egzaminów, Nauczanie w szkołach, Opracowywanie 
materiałów edukacyjnych, Przygotowywanie kursów edukacyjnych 
i egzaminów, Publikowanie podręczników, Sprawdziany edukacyjne, 
Szkolenia edukacyjne, Usługi edukacyjne i  szkoleniowe, Usługi wy-
dawnicze, Warsztaty w celach edukacyjnych .

(111) 353047 (220) 2021 11 12 (210) 536404
(151) 2022 04 19 (441) 2021 12 20
(732) British American Tobacco (Brands) Limited, Londyn (GB)
(540) (znak słowny)
(540) HYPER X2
(510), (511) 34 Papierosy, Tytoń, surowy lub przetworzony, Wyroby 
tytoniowe, Substytuty tytoniu (nie  do  celów medycznych), Cygara, 
Cygaretki, Zapalniczki dla palaczy, Zapałki, Artykuły dla palaczy, Bi-
bułka papierosowa, Glizy papierosowe, Filtry do  papierosów, Kie-
szonkowe urządzenia do  skręcania papierosów, Ręczne urządzenia 
do  umieszczania tytoniu w  papierosowych glizach, Papierosy elek-
troniczne, Naboje do papierosów elektronicznych, Płyny do elektro-
nicznych papierosów, Wyroby tytoniowe do  podgrzewania, Urzą-
dzenia i  części do  urządzeń do  podgrzewania tytoniu, Substytuty 
tytoniu do celów inhalacji, Papierosy zawierające substytuty tytoniu, 
Etui na  papierosy, Pudełka na  papierosy, Snus z  tytoniem, Tabaka 
z tytoniem, Snus bez tytoniu, Tabaka bez tytoniu, Torebki na nikoty-
nę doustną bez tytoniu (nie do użytku medycznego) .

(111) 353048 (220) 2021 11 12 (210) 536415
(151) 2022 04 20 (441) 2021 12 27
(732) YILDIRIM FATIH, Tarczyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MYZEM Moda
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(540) 

(591) pomarańczowy, żółty, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 02 .09 .01
(510), (511) 25 Odzież damska, męska i dziecięca, odzież, obuwie, na-
krycia głowy, bielizna, koszule, koszule z krótkimi rękawami, dzianina 
(odzież), kamizelki, kombinezony, kurtki, legginsy, podkoszulki, pon-
cza, pulowery, rajstopy, rękawiczki, spódnice, spódnico-spodenki, 
spodnie, sukienki, swetry, szale, szaliki, szlafroki, wyprawki dziecięce 
(odzież), wyroby pończosznicze .

(111) 353049 (220) 2021 11 23 (210) 536885
(151) 2022 04 19 (441) 2021 12 27
(732) MIHEL CHEMICAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CERATOR
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 26 .04 .06, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 1 Dodatki chemiczne do olejów .

(111) 353050 (220) 2021 11 23 (210) 536897
(151) 2022 04 19 (441) 2021 12 27
(732) HEISSLUFTTECHNIK FLOCKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PlastProTools
(540) 

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 26 .01 .01, 26 .01 .18, 29 .01 .13, 27 .05 .01
(510), (511) 7 Maszyny do spawania gorącym powietrzem, maszyny 
do  zgrzewania kontaktowego, maszyny do  spawania materiałów 
z  tworzyw sztucznych, wytłaczarki, giętarki, piły taśmowe, frezarki, 
maszyny do obróbki tworzyw sztucznych, maszyny do obróbki ma-
teriałów z  tworzyw sztucznych, urządzenia do  cięcia wzdłużnego 
tworzyw sztucznych, maszyny do  przetwarzania tworzyw sztucz-
nych, maszyny do kształtowania tworzyw sztucznych, roboty prze-
mysłowe do obróbki tworzyw sztucznych, zrobotyzowane mechani-
zmy do  formowania tworzyw sztucznych, 11 Dmuchawy gorącego 
powietrza, Dmuchawy zimnego powietrza, Urządzenia na  gorące 
powietrze, 37 Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do prze-
twarzania tworzyw sztucznych, naprawa i  konserwacja urządzeń 
grzewczych, naprawa urządzeń elektrycznych, naprawa maszyn .

(111) 353051 (220) 2021 11 09 (210) 536248
(151) 2022 04 05 (441) 2021 12 13
(732) GASTROCLOUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SEE SEA
(540) 

(531) 26 .04 .01, 27 .05 .01

(510), (511) 35 Dostarczanie informacji konsumentom na  temat to-
warów i usług restauracyjnych, Usługi w zakresie zamówień online 
w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą 
na miejsce, Udzielanie licencji franchisingowej dla osób trzecich, 43 
Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Bary przekąskowe, Bary mobilne, 
Kafeterie, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produkta-
mi i transportem, Restauracje, Restauracje samoobsługowe, Restau-
racje mobilne, Usługi osobistych kucharzy, Doradztwo kulinarne, 
Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i  napojów], Kontraktowe 
usługi w zakresie żywności, Oferowanie żywności i napojów dla go-
ści, Oferowanie żywności i  napojów w  bistrach, Przygotowywanie 
i  zaopatrywanie w  żywność i  napoje do  bezpośredniego spożycia, 
Przygotowywanie posiłków, Usługi w  zakresie przygotowania i  do-
starczania jedzenia na wynos .

(111) 353052 (220) 2021 11 17 (210) 536547
(151) 2022 04 06 (441) 2021 12 20
(732) HOTEL JANTAR ĆWIGOŃ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, 
Ustka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) jantar HOTEL
(540) 

(591) czarny, biały
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 26 .11 .02, 26 .11 .05, 26 .11 .11, 01 .01 .04
(510), (511) 43 Hotele, hostele i  pensjonaty, zakwaterowanie waka-
cyjne i  turystyczne, Usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], 
Usługi restauracyjne, 44 Usługi spa .

(111) 353053 (220) 2021 11 19 (210) 536674
(151) 2022 04 05 (441) 2021 12 20
(732) AGATA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEKADO
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 20 Biblioteczki [regały na  książki], Blaty stołowe, Deko-
racje wiszące [ozdoby], Drzwi do mebli, Garderoby, Kanapo-tapcza-
ny, Kanapy, Kartoteki [meble], Komody, Konsole, Kosze z  pokrywką 
do przenoszenia rzeczy, Kozły [stojaki meblowe], Kredensy, Krzesła, 
Lusterka ręczne [lusterka toaletowe], Lustra (srebrzone szkło), Ławy 
[meble], Łóżeczka dla dzieci, Łóżeczka dziecięce, Łóżeczka koszyki 
dla dzieci, Łóżka, Łóżka drewniane, Łóżka wodne nie do celów lecz-
niczych, Materace, Maty do kojców dziecięcych, Maty do przewijania 
niemowląt, Maty do spania, Meble, Meble biurowe, Meble metalowe, 
Meble ogrodowe, Meble szkolne, Nogi do mebli, Osłony do komin-
ków (meble), Osprzęt niemetalowy do  łóżek, Osprzęt niemetalowy 
do mebli, Panele drewniane do mebli, Parawany [meble], Podstawy 
łóżek, Pokrowce na odzież [szafa], Półka na talerze, Półki bibliotecz-
ne, Półki do kartotek [meble], Półki magazynowe, Przenośne biurka, 
Przewijaki, Pulpity [meble], Siedzenia metalowe, Stojaki na  książki 
[meble], Stojaki na parasole, Stojaki na ręczniki [meble], Stojaki, półki, 
Stoliczki na kolana, Stoliki pod maszyny do pisania, Stoliki ruchome 
pod komputery, Stoły, Stopki do  mebli, Szafki do  przechowywania 
żywności, Szafki na  lekarstwa, Szafki zamykane, Szafki ze  schow-
kami, Szafy wnękowe, Szezlongi, Szkło srebrzone [lustra], Taborety, 
Taborety ze  schodkiem [meble], Toaletki, Wezgłowia, Wolnostojące 
przepierzenia [meble], Wózki meblowe, Wsporniki, niemetalowe, 
do mebli, Wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych do mebli, 
Wyroby stolarskie, Wyroby wikliniarskie, Wysokie krzesła dla dzieci, 
Zagłówki-poduszki dla niemowląt [podpórki], Zagłówki [meble], Za-
główki dla niemowląt, Zawiasy niemetalowe .

(111) 353054 (220) 2021 11 20 (210) 536683
(151) 2022 04 05 (441) 2021 12 20
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(732) KARP MIROSŁAWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Coach Republic
(540) 

(591) czarny, szary, biały
(531) 02 .01 .01, 02 .01 .23, 26 .13 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 9 E-booki, Nagrania audio i wideo, Publikacje elektronicz-
ne, Publikacje elektroniczne, do pobrania, Podręczniki szkoleniowe 
w formie elektronicznej [do pobrania], Książki zapisane na płytach, 
Książki audio, Książki elektroniczne do pobrania, Biuletyny elektro-
niczne do pobrania, Podcasty, Podcasty do pobrania, Nagrane ma-
gnetyczne nośniki danych, 41 Coaching w zakresie życia osobistego 
[life coaching], Doradztwo zawodowe i  coaching, Trening rozwoju 
osobistego, Kursy w  zakresie rozwoju osobistego, Usługi szkole-
niowe dotyczące zdrowia zawodowego, Usługi szkoleniowe lub 
edukacyjne w  dziedzinie life coachingu, Organizacja webinariów, 
Warsztaty w  celach szkoleniowych, Nauczanie i  szkolenia, Usługi 
edukacyjne i szkoleniowe, Organizowanie i prowadzenie seminariów 
i warsztatów [szkolenia], Organizowanie i prowadzenie konferencji, 
Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, Produkcja filmów 
szkoleniowych, Zapewnianie szkoleń online, Usługi trenerów osobi-
stych, Zapewnianie kursów szkoleniowych związanych z osobistym 
zarządzaniem czasem .

(111) 353055 (220) 2021 11 20 (210) 536687
(151) 2022 04 05 (441) 2021 12 20
(732) DĘBICKI MARCIN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Eternis
(540) 

(591) biały, czarny, niebieski
(531) 24 .17 .24, 26 .04 .02, 25 .01 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, Skom-
puteryzowane prowadzenie rachunkowości, Skomputeryzowana 
księgowość, Prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, Doradz-
two w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rachunkowości, 
Doradztwo w zakresie zwrotu podatku [rachunkowość], Doradztwo 
księgowe w zakresie podatków, Planowanie podatkowe [rachunko-
wość], Przygotowywanie zeznań podatkowych i  doradztwo podat-
kowe, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej, Pomoc w zarzą-
dzaniu działalnością gospodarczą, Administrowanie działalnością 
gospodarczą, Usługi w zakresie rozliczeń, Usługi w zakresie sporzą-
dzania listy płac, Administrowanie listami płac na  rzecz osób trze-
cich, Księgowanie kosztów, Audyt przedsiębiorstw, Audyt sprawoz-
dań finansowych, 39 Usługi transportowe, Organizowanie podróży, 
Usługi doręczania paczek, Usługi kurierskie, Odbieranie, transport 
i dostawa towarów, dokumentów, paczek i listów, Transport paczek, 
Dostarczanie przesyłek, Logistyka transportu, Transport lądowy, Or-
ganizowanie transportu, Rezerwowanie transportu, Wypożyczanie 
środków transportu, Usługi wynajmu związane z transportem i ma-
gazynowaniem, Transport bagażu, Transport pasażerski, Transport 
lądowy podróżnych, Transport podróżnych samochodem, Transport 
podróżnych taksówką, Dostawa żywności, Transport żywności, Usłu-
gi transportu żywności, Dostarczanie żywności przez restauracje .

(111) 353056 (220) 2021 11 20 (210) 536688
(151) 2022 04 05 (441) 2021 12 20
(732) DROBIŃSKI ŁUKASZ, Wrocław (PL)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eca
(540) 

(591) czarny, żółty
(531) 26 .07 .25, 26 .04 .03, 26 .04 .04, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi agencji nie-
ruchomości dotyczące sprzedaży i  wynajmu budynków, Usługi 
agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, 
Usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, Usługi dorad-
cze dotyczące własności nieruchomości, Usługi konsultacyjne do-
tyczące nieruchomości, Usługi nabywania gruntu, Usługi nabywa-
nia nieruchomości, Usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości 
mieszkaniowych, Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, 
Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Wycena nieruchomo-
ści, Wynajem nieruchomości i majątku, Wynajem zakwaterowania 
[mieszkania], Wynajem powierzchni biurowej, Zarządzanie nieru-
chomościami, Zarządzanie budynkami, Zarządzanie domami, Zarzą-
dzanie gruntami, Zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, Zarządza-
nie portfelem nieruchomości, Administrowanie nieruchomościami, 
Administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomo-
ści, Agencje nieruchomości, Doradztwo w  zakresie nieruchomości, 
Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, Dostarczanie infor-
macji dotyczących nieruchomości, Nabywanie nieruchomości 
na rzecz osób trzecich, Doradztwo dotyczące inwestowania w nie-
ruchomości, Inwestowanie w  nieruchomości, Zapewnianie środ-
ków finansowych na rozwój nieruchomości, Finansowanie inwesty-
cji budowlanych, Finansowanie konsorcjalne nieruchomości, 
Finansowanie projektów deweloperskich, Nabywanie gruntów 
przeznaczonych do  dzierżawy, Nabywanie nieruchomości [dla 
osób trzecich], Organizowanie wynajmu nieruchomości, Organizo-
wanie finansowania zakupu nieruchomości, Pobieranie czynszu, 
Pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów 
finansowych w nieruchomościach, Pomoc w zakupie nieruchomo-
ści, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Opieka nad inwe-
stycjami, 37 Bagrowanie [pogłębianie gruntu], Betonowanie, Bru-
karstwo i  kafelkowanie, Budowa basenów, Budowa biur, Budowa 
bloków mieszkalnych, Budowa budynków instytucjonalnych, Bu-
dowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa budynków 
produkcyjnych i  przemysłowych, Budowa budynków przeznaczo-
nych na  zakwaterowanie wakacyjne, Budowa budynków wieloro-
dzinnych, Budowa części budynków, Budowa domów, Budowa fun-
damentów, Budowa fundamentów budynków, Budowa instalacji 
wodociągowych, Budowa konstrukcji podziemnych, Budowa kon-
strukcji stalowych na budynki, Budowa nieruchomości [budownic-
two], Budowa nieruchomości komercyjnych, Budowa nieruchomo-
ści mieszkalnych, Budowa prywatnych budynków mieszkalnych, 
Budowa ścian, Budowa ścian działowych we  wnętrzach, Budowa 
ścian osłonowych, Budowa ścian szczelinowych, Budowa ścianek 
działowych, Budowa stropów, Budowa systemów odwadniających, 
Budowa ulic, Budowa utwardzanych miejsc parkingowych, Budo-
wanie platform [tarasów], Budownictwo, Budownictwo komercyj-
ne, Budownictwo lądowe, Budownictwo mieszkaniowe, Ciesiel-
stwo, Dostarczanie informacji z  zakresu przemysłu budowlanego, 
Impregnacja wodoodporna budynków podczas budowy, Informa-
cja budowlana, Instalacja izolacji termicznej w budynkach, Instala-
cja materiałów izolacyjnych w budynkach, na dachach i w konstruk-
cjach, Instalacja osprzętu i  wyposażenia w  budynkach, Instalacja 
piwnicznych produktów wodoodpornych, Instalacja pokryć dacho-
wych, Instalacja prefabrykowanych elementów budowlanych, In-
stalacja rurociągów, Izolacja ścian wewnętrznych i  zewnętrznych, 
sufitów i  dachów, Izolowanie budynków, Izolowanie budynków 
w trakcie budowy, Karczowanie korzeni drzew, Konsolidacja grun-
tu, Konstrukcja i  naprawa budynków, Konstruowanie budynków 
mieszkalnych i  handlowych, Konsultacje budowlane, Konsultacje 
w zakresie nadzoru budowlanego, Kopanie studni, Kopanie ziemi, 
Kruszenie betonu, Malowanie budynków, Malowanie domów, Ma-
lowanie i lakierowanie, Malowanie i prace dekoratorskie w budyn-
kach, Malowanie natryskowe, Malowanie powierzchni budynków, 
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Montaż deskowania do betonowania, Montaż [instalacja] konstruk-
cji budynków, Montaż izolacji do budynków, Montaż kotew w ska-
łach, Montaż ogrodzeń, Montaż okładziny zewnętrznych ścian bu-
dynku, Montaż paneli gipsowych, Montaż płyt ściennych, Montaż 
podłóg drewnianych, Montaż ścian działowych kartonowo-gipso-
wych, Montaż szalunku do  betonowania, Murarstwo, Nadzór bu-
dowlany, Nadzór budowlany na miejscu, Nadzór budowlany w za-
kresie projektów inżynierii wodno-lądowej, Nadzór nad 
budowaniem konstrukcji, Nadzór nad renowacją budynków, Nad-
zór nad robotami budowlanymi, Nadzór nad wyburzaniem budyn-
ków, Nadzorowanie konstruowania budynków, Nakładanie faktur 
na sufity, Nakładanie farb ochronnych na drewno, Nakładanie farb 
ochronnych na budynki, Nakładanie farby w sprayu, Nakładanie ja-
strychów, Nakładanie pokryć powierzchniowych, Nakładanie po-
włok na budynki, Nakładanie powłok nieprzemakalnych na dachy, 
Nakładanie powłok ochronnych na  budynki, Nakładanie powłok 
ochronnych na  powierzchnie zbiorników, Nakładanie powłok 
ochronnych na  powierzchnie wgłębień, Nakładanie wylewki po-
sadzkowej, Oczyszczanie terenu, Palowanie, Podziemne prace bu-
dowlane w  zakresie systemu rur, Podziemne prace budowlane 
w zakresie instalowania rur, Podziemne prace konstrukcyjne w za-
kresie układania odpływów wody, Podziemne prace konstrukcyjne 
w zakresie okablowania, Podziemne prace konstrukcyjne w zakre-
sie gazociągów, Podziemne prace konstrukcyjne w zakresie rur ga-
zowych, Podziemne prace konstrukcyjne w zakresie ścieków, Pod-
ziemne prace konstrukcyjne w  zakresie wylewania fundamentów, 
Podziemne prace konstrukcyjne w zakresie instalacji wodno-kanali-
zacyjnych, Podziemne prace konstrukcyjne w  zakresie rur wod-
nych, Podziemnie prace konstrukcyjne w  zakresie wodociągów, 
Pompowanie betonu, Prace budowlane w zakresie konstrukcji sta-
lowych, Prace konstrukcyjne domów z prefabrykatów, Przeciwpo-
żarowe zabezpieczanie budynków w trakcie budowy, Przygotowa-
nie terenu [budownictwo], Przygotowywanie terenu pod budowę, 
Regulacja nachylenia gruntu, Rozbiórka budynków, Rozbiórka da-
chów, Rozbiórka kominów, Rozbiórka konstrukcji, Stabilizacja grun-
tu, Stawianie domów z  prefabrykatów, Stawianie fundamentów, 
Udzielanie informacji budowlanych, Układanie dachówek i  płytek 
łupkowych, Układanie i  budowa rurociągów, Układanie i  zakopy-
wanie kabli, Układanie nawierzchni drogowych, Układanie parkie-
tów, Układanie płytek podłogowych, Układanie pokryć sufitów, 
Układanie przewodów głównych, Układanie rur, Układanie rurocią-
gów, Układanie sufitów, Usługi brukarskie, Usługi budowlane i kon-
strukcyjne, Usługi budowlane i naprawy budynków, Usługi budow-
lane w  zakresie budynków mieszkalnych, Usługi budowlane 
w zakresie stawiania budynków, Usługi budowlane w zakresie bu-
dowania na  potrzeby przemysłu, Usługi budownictwa wodno-lą-
dowego, Usługi budownictwa podziemnego wodno-lądowego, 
Usługi budowy konstrukcji tymczasowych, Usługi dekarskie, Usługi 
demontażu, Usługi doradcze i  informacyjne dotyczące budownic-
twa, Usługi generalnych wykonawców budowlanych, Usługi hy-
drauliczne, Usługi inspekcji budowlanej [w  trakcie prac budowla-
nych], Usługi instalacji dachów, Usługi instalowania rur, Usługi 
izolacyjne, Usługi malarskie, Usługi malowania domów, Usługi nad-
zoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych, Usługi nad-
zoru budowlanego w  zakresie projektów dotyczących nierucho-
mości, Usługi rozbiórkowe, Usługi szalunkowe, Usługi tynkowania, 
Usługi układania płytek ceramicznych, Usługi układania rur, Usługi 
uszczelniania i wodouszczelniania budynków, Usługi w zakresie in-
stalacji elektrycznych, Usługi w zakresie malowania i prac dekora-
torskich, Usługi w  zakresie nakładania powłok ochronnych na  ze-
wnątrz budynków, Usługi w  zakresie stabilizacji gruntu poprzez 
wstrzykiwanie cementu, Usługi w  zakresie zabezpieczania przed 
wilgocią budynków w trakcie budowy, Usługi zabezpieczania przed 
wilgocią, Usługi wykonawców instalacji elektrycznych, Usługi wy-
konawców w zakresie płyt gipsowych, Usługi zarządzania budową, 
Usuwanie nawierzchni, Uszczelnianie betonu, Uszczelnianie bu-
dynków, Uszczelnianie budynków podczas budowy, Wylewanie 
(układanie) fundamentów, Wznoszenie prefabrykowanych budyn-
ków i  konstrukcji, Zagospodarowywanie gruntu pod zabudowę, 
Zarządzanie projektami budowlanymi na  terenie budowy, Zarzą-
dzanie projektem budowy, Zbrojenie budynków .

(111) 353057 (220) 2021 11 21 (210) 536690
(151) 2022 03 31 (441) 2021 12 13

(732) POGODA-SZLACHTA ARTUR, Zabrze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INWESTOR KAMIENIC
(540) 

(591) czarny, jasnoszary
(531) 27 .05 .05, 26 .05 .06, 29 .01 .12
(510), (511) 36 Gromadzenie funduszy i  sponsorowanie finansowe, 
Usługi depozytów sejfowych, Usługi finansowe, monetarne i  ban-
kowe, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi w  zakresie nieruchomości, 
Usługi w zakresie wycen, Wydawanie kart przedpłaconych i bonów, 
Gwarantowanie ubezpieczeń, Ubezpieczenia, Usługi w zakresie de-
pozytów przedmiotów wartościowych, Zbiórki funduszy i sponsoro-
wanie finansowe .

(111) 353058 (220) 2021 11 23 (210) 536808
(151) 2022 04 06 (441) 2021 12 20
(732) BYSS MOBILE SPÓŁKA JAWNA MARCIN KRAKOWIAK, 
TOMASZ SARNOWSKI, GRZEGORZ MOŹDZIERZ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Trash Royale
(510), (511) 9 Pobieralne gry komputerowe, Oprogramowanie do te-
lefonów komórkowych, Oprogramowanie gier, Oprogramowanie 
do gier elektronicznych, przeznaczone do urządzeń bezprzewodo-
wych, Programy gier elektronicznych do pobrania .

(111) 353059 (220) 2021 11 23 (210) 536809
(151) 2022 04 06 (441) 2021 12 20
(732) RYBIŃSKI TOMASZ, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pranie Posejdona
(540) 

(531) 01 .15 .21, 09 .01 .11, 26 .11 .01, 26 .11 .07
(510), (511) 37 Usługi sprzątania, Czyszczenia tapicerki, Czyszczenie 
dywanów .

(111) 353060 (220) 2021 11 23 (210) 536813
(151) 2022 04 05 (441) 2021 12 20
(732) KAMIONEK TOMASZ, Lewickie-Kolonia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROUDEST
(540) 

(531) 25 .01 .25, 26 .03 .23, 27 .05 .01
(510), (511) 25 Odzież .

(111) 353061 (220) 2021 11 24 (210) 536841
(151) 2022 04 11 (441) 2021 12 20
(732) VRG SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(552) (znak znak stanowiący deseń)
(540) W
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(540) 

(531) 25 .07 .17, 27 .05 .01, 27 .05 .17, 27 .05 .22, 25 .07 .25
(571) opis znaku: Graficzne przedstawienie zwielokrotnionej litery 
„W” i jej pionowego odwrócenia .
(510), (511) 9 Okulary, Okulary przeciwsłoneczne, 18 Portmonetki, 
Imitacje skóry, Parasole i parasolki, Portfele, Torby na kółkach, Torby 
turystyczne, Torebki, Aktówki, Teczki, 25 Obuwie, Paski [odzież], Swe-
try, Nakrycia głowy, Skarpetki, Koszule, Garnitury, Spodnie, Okrycia 
wierzchnie [odzież], Rękawiczki [odzież], Odzież ze  skóry, Apaszki, 
Apaszki [chustki], Paski skórzane [odzież], Szaliki, 35 Reklama, Rekla-
my telewizyjne, Przygotowywanie reklam prasowych, Reklama ko-
respondencyjna, Reklama, zgrupowanie na rzecz osób trzecich róż-
nych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować 
w sklepie odzieżą, obuwiem i dodatkami do nich .

(111) 353062 (220) 2021 11 08 (210) 536195
(151) 2022 04 22 (441) 2021 12 27
(732) MIKROVOLT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V MIKROVOLT
(540) 

(591) jasnoniebieski, niebieski, czarny
(531) 15 .09 .18, 26 .11 .12, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 9 Bezprzewodowe sterowniki do  zdalnego monitoro-
wania i  kontroli funkcjonowania i  statusu innych urządzeń lub sys-
temów elektrycznych, elektronicznych i  mechanicznych, Firmware 
(oprogramowanie wbudowane w  urządzenie) i  oprogramowanie 
do  papierosów elektronicznych, Moduły sprzętu komputerowego 
do  użytku w  urządzeniach elektronicznych korzystających z  in-
ternetu przedmiotów, Nadajniki sygnałów elektronicznych, Od-
biorniki sygnałów elektronicznych, Oprogramowanie do  płatności 
elektronicznych, 10 Przyrządy i przybory dentystyczne, Urządzenia 
do diagnostyki, badania i kontroli, Urządzenia, narzędzia i przybory 
chirurgiczne i do leczenia ran, Analizatory automatyczne do ciał ob-
cych w  płynach ustrojowych [do  użytku medycznego], Analizatory 
automatyczne do płynów ustrojowych [do celów medycznych], Apa-
ratura do leczenia dolegliwości płucnych, Aparatura do radioterapii, 
Aparatura medyczna do leczenia chorób układu oddechowego, Apa-
ratura medyczna wspomagająca oddychanie, Aplikatory do prepara-
tów farmaceutycznych, Skalpele, Skalpele elektryczne [do celów chi-
rurgicznych], Uchwyty do skalpeli, 35 Automatyczne przetwarzanie 
danych, Elektroniczne przetwarzanie danych, Gromadzenie danych, 
Sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, wete-
rynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Sprzedaż 
detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i  sanitar-
nych oraz zaopatrzenia medycznego, 42 Usługi badawcze w dziedzi-
nie medycyny i farmakologii, Usługi inżynieryjne, Doradztwo w pro-
jektowaniu stron internetowych, Doradztwo w  zakresie projektów 
technologicznych, Projektowanie systemów elektronicznych, Opra-
cowywanie produktów, Opracowywanie urządzeń diagnostycz-
nych, Doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania 
komputerowego, Doradztwo komputerowe, Doradztwo techniczne 
związane z zastosowaniem i używaniem oprogramowania kompute-
rowego, Doradztwo w dziedzinie analizy systemów komputerowych, 
Doradztwo w  sprawach oprogramowania komputerowego, Do-
radztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Konsultacje 

w dziedzinie technologii informacyjnej, Opracowywanie projektów 
technicznych w  dziedzinie sprzętu i  oprogramowania komputero-
wego, Profesjonalne usługi doradcze dotyczące komputerów, Usłu-
gi doradcze dotyczące oprogramowania komputerowego, Usługi 
doradcze dotyczące programów komputerowych, Usługi doradcze 
i  informacyjne dotyczące programowania komputerów, Usługi do-
radcze i informacyjne związane z projektowaniem oprogramowania 
komputerowego, Usługi doradcze i informacyjne związane z projek-
towaniem, programowaniem i  utrzymywaniem oprogramowania 
komputerowego, Usługi doradcze i  informacyjne w  zakresie tech-
nologii informacyjnej, Usługi doradcze w zakresie oprogramowania, 
Usługi doradztwa informatycznego, Usługi doradztwa technicznego 
w zakresie technologii informacyjnej, Usługi konsultacyjne i informa-
cyjne w  zakresie utrzymywania oprogramowania komputerowego, 
Usługi konsultacyjne w  dziedzinie technologii informacyjnej, 44 
Wynajem sprzętu do higieny i pielęgnacji urody u  ludzi, Elektroliza 
do celów kosmetycznych, Gabinety pielęgnacji skóry .

(111) 353063 (220) 2021 11 19 (210) 536639
(151) 2022 04 21 (441) 2021 12 20
(732) PARTNER SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Człuchów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TINY
(510), (511) 6 Drut ostrzowy [żyletkowy], Cienka siatka druciana, Kon-
strukcje metalowe, Metalowe słupy ogrodzeniowe, Ogrodzenia me-
talowe, Ogrodzenia z drutu, Pręty [słupki] ogrodzeniowe metalowe, 
Przenośne konstrukcje wykonane z metalu .

(111) 353064 (220) 2021 11 19 (210) 536642
(151) 2022 04 21 (441) 2021 12 20
(732) INCONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AQUA shock
(540) 

(591) jasnoniebieski, niebieski
(531) 01 .15 .23, 26 .11 .12, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 1 Chemia do  wody, Chemia basenowa, Chlor do  wody, 
Chlor do basenów kąpielowych, Produkty chemiczne do oczyszcza-
nia wody, Produkty chemiczne do  oczyszczania wody w  basenach 
SPA (z  możliwością pływania), Środki chemiczne do  uzdatniania 
wody, Środki chemiczne do  uzdatniania wody do  użytku w  base-
nach i  wannach z  hydromasażem, Preparaty chemiczne przezna-
czone do  oczyszczania wody, Preparaty chemiczne przeznaczone 
do  oczyszczania wody w  basenach pływackich, Środki chemiczne 
do oczyszczania wody stosowane w basenach, Produkty do regula-
cji pH wody, Produkty do regulacji pH wody w basenach, Preparaty 
i odczynniki chemiczne do utleniania wody w basenach, Preparaty 
i  odczynniki chemiczne do  usuwanie mętności wody w  basenach, 
Preparaty i odczynniki chemiczne do zapobieganie zgnilizny wody 
w basenach, Preparaty i odczynniki chemiczne do chlorowania wody, 
Preparaty i odczynniki chemiczne do chlorowania wody w basenach, 
Preparaty i  odczynniki chemiczne do  odwapniania wody w  base-
nach, Preparaty i  odczynniki chemiczne do  stabilizacji twardości 
wody, Preparaty i  odczynniki chemiczne do  stabilizacji twardości 
wody w basenach, Środki zmiękczające wodę, Składniki chemiczne 
do  uzdatniania wody, 5 Środki do  dezynfekcji wody, Środki do  de-
zynfekcji wody basenów, Algicydy [produkty chemiczne do  kon-
serwacji basenów pływackich], Algicydy do  basenów, Algicydy 
do wody, Środki bakteriobójcze do basenów, Środki bakteriobójcze 
do wody, 11 Filtry do wody, Filtry prysznicowe, Filtry pralkowe, Filtry 
zmywarkowe, Filtry do wody pitnej, Instalacje do dystrybucji wody, 
Instalacje do  uzdatniania wody, Sterylizatory do  wody, Urządzenia 
do filtrowania wody, Urządzenia do filtrowania akwariów, Urządze-
nia i maszyny do uzdatniania wody, Urządzenia jonizujące do oczysz-
czania powietrza lub wody, Generatory mikrobąbelków do  kąpieli, 
Urządzenia do  ujęcia wody, Urządzenia do  tworzenia wirów wod-
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nych, Urządzenia do schładzania wody, Urządzenia do chlorowania 
basenów, Instalacje do zaopatrywania w wodę, Instalacje do ogrze-
wania wodnego, Zmiękczacze wody, 35 Sprzedaż za pośrednictwem 
radia, telewizji, sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych 
środków i  urządzeń do  wody, filtrowania wody, poprawy jakości 
wody, uzdatniania wody, dezynfekcji wody, filtrów do  wody, Usłu-
gi w  zakresie zamówień online, Usługi handlowe online, w  ramach 
których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a  licytacja od-
bywa są za pośrednictwem Internetu, Usługi reklamowe w zakresie 
sprzedaży towarów, Usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, 
Usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wybo-
ru nabywanych towarów, Reklamy radiowe i  telewizyjne, Reklamy 
za  pośrednictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, 
Usługi reklamowe i  marketingowe świadczone za  pośrednictwem 
mediów społecznościowych, Dystrybucja materiałów reklamowych 
(próbek, druków, prospektów, broszur), Analizy rynkowe, Zarządza-
nie w  zakresie zamówień handlowych, Handlowe informacje i  po-
rady udzielane konsumentom, Usługi reklamowe i  marketingowe 
świadczone za  pośrednictwem bloga, Usługi programów lojalno-
ściowych, motywacyjnych i promocyjnych .

(111) 353065 (220) 2021 11 19 (210) 536655
(151) 2022 04 21 (441) 2021 12 20
(732) KOŁBON MAGDALENA KOLBON OAK, Nawojowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KOLBON
(510), (511) 19 Niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, Nieme-
talowe budynki prefabrykowane, Domy z bali sprzedawane w formie 
zestawów, Budowle drewniane, Garaże prefabrykowane, nie z metalu, 
Oranżerie niemetalowe, Altany [konstrukcje niemetalowe], Pergole 
niemetalowe, Niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Drew-
niane ościeżnice drzwiowe, Drewniane ramy okien, Drzwi drewniane, 
Okiennice drewniane, Bramy niemetalowe, Drewniane rolety zwijane 
do  użytku zewnętrznego, Podłogi drewniane, Okładziny drewniane, 
Gonty drewniane, Niemetalowe materiały i  elementy budowlane 
i  konstrukcyjne, Drewno i  sztuczne drewno, Tarcica, Drewniane pro-
file, Płyty drewniane, Deskowanie budowlane, Słupy drewniane, Belki 
drewniane, Niemetalowa więźba dachowa, Statuetki i dzieła sztuki wy-
konane z takich materiałów, jak kamień, beton i marmur, zawarte w tej 
klasie, 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Meble do-
mowe wykonane z drewna, Meble drewniane, Meble ogrodowe drew-
niane, Wyroby stolarskie, Biurka i stoły, Krzesła, Kredensy, Ławy [me-
ble], Półki ścienne [meble], Stojaki, półki, Regały do przechowywania, 
Szafki [meble], Szafy [meble], Parawany [meble], Elementy meblowe, 
Blaty [części mebli], Drzwi do mebli, Fronty do szaf i szafek, Fronty szu-
flad, Meblościanki, Panele meblowe, Skrzynie, Sprzęt biurowy [meble], 
Wyroby wikliniarskie, Złącza do mebli, Altany [meble], Drabiny drew-
niane, Osprzęt do drzwi, bram i okien, niemetalowe, Drewniane gałki 
do  drzwi, Drewniane uchwyty do  szuflad, Gałki drewniane, Plansze, 
stoiska wystawowe i oznakowanie, niemetalowe, Meble do ekspono-
wania towarów, Witryny, Tablice ogłoszeniowe, Ramy wystawowe [ga-
blotki ścienne], Kasety do ekspozycji biżuterii, Drewniane szyldy, Ramy 
na szyldy, Drewniane uchwyty do szyldów, Numery domów niemeta-
lowe, Tabliczki wykonane z drewna, Palety drewniane, Statuetki, figur-
ki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak 
drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, Ob-
razy (Ramy do-), Wieszaki na ubrania, wieszaki stojące do ubrań [meble] 
i haczyki na ubrania, Żaluzje do wnętrz oraz elementy do zasłon i za-
słony do wnętrz, Pojemniki, spinacze i uchwyty do nich, niemetalowe, 
Drewniane pudła i pudełka do przechowywania, Pojemniki drewniane 
[inne niż do użytku domowego lub kuchennego], Figurki drewniane, 
Ozdoby ścienne z drewna, Rzeźby drewniane, Trumny i urny pogrze-
bowe, Wiklina, Trzcina [materiał surowy lub częściowo przetworzony], 
Taśmy drewniane, Taśmy korkowe, Sploty słomiane, Rattan [materiał 
nieprzetworzony lub częściowo przetworzony], 37 Usługi budowla-
ne, konstrukcyjne, rozbiórkowe i  wyburzeniowe, Usługi budowlane 
w  zakresie budynków mieszkalnych, Doradztwo inżynieryjne (usługi 
budowlane), Usługi doradztwa budowlanego, Informacja budowlana, 
Dostarczanie informacji z zakresu przemysłu budowlanego, Konsulta-
cje budowlane, Nadzór budowlany, Naprawcze roboty budowlane .

(111) 353066 (220) 2021 11 19 (210) 536664
(151) 2022 04 21 (441) 2021 12 20
(732) MURAWSKI PIOTR, Kurów (PL)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QBORG EST . Q 2013 TWÓJ INSTALATOR
(540) 

(531) 01 .15 .24, 26 .11 .13, 26 .01 .01, 27 .05 .01, 27 .05 .21
(510), (511) 37 Instalacja przewodów wodociągowych, Budowa in-
stalacji wodociągowych, Konserwacja instalacji wodno-kanalizacyj-
nej, Instalacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, Instalacja 
systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, Naprawa instalacji do za-
opatrzenia w  wodę, Instalacja urządzeń do  zaopatrzenia w  wodę, 
Konserwacja instalacji do  zaopatrywania w  wodę, Usługi doradcze 
w  zakresie instalacji systemów wodociągowych, Usługi doradcze 
w  zakresie konserwacji instalacji wodociągowych, Usługi doradcze 
w  zakresie naprawy instalacji wodociągowych, Montaż urządzeń 
grzewczych, Konserwacja i naprawa instalacji grzewczej, Usługi wy-
konawców w zakresie instalacji grzewczej, Instalacja, naprawa i kon-
serwacja sprzętu grzewczego, Montaż instalacji na placach budowy, 
Instalacja urządzeń wentylacyjnych, Instalacja systemów do wenty-
lacji i usuwania kurzu, Naprawa i konserwacja urządzeń do wentyla-
cji, Konserwacja urządzeń oczyszczających wodę, Naprawa urządzeń 
do oczyszczania wody, Udzielanie informacji związanych z naprawą 
lub konserwacją urządzeń do  oczyszczania wody, Instalowanie ko-
tłów, Usługi naprawy kotłów, Instalacja, naprawa i  konserwacja rur 
kotłowych, Konserwacja i naprawa kotłów na paliwa stałe, Udzielanie 
informacji dotyczących naprawy lub konserwacji kotłów .

(111) 353067 (220) 2021 11 23 (210) 536822
(151) 2022 04 12 (441) 2021 12 20
(732) DOLFOS PETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,  
Piotrków Trybunalski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DOLBARF
(510), (511) 5 Suplementy diety dla zwierząt, Suplementy do  pasz 
do celów weterynaryjnych, Mieszanki paszowe uzupełniające, Lecz-
nicze suplementy do pasz dla zwierząt, 31 Karmy i pasze dla zwierząt, 
Spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt .

(111) 353068 (220) 2021 11 23 (210) 536832
(151) 2022 04 19 (441) 2021 12 27
(732) VICTORIA CYMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wałcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cymes ŚWIETNY SOK
(540) 

(591) czerwony, zielony
(531) 05 .03 .11, 05 .03 .13, 05 .03 .15, 26 .11 .01, 26 .11 .08, 26 .11 .11, 
27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 32 Soki, Napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe 
lub soki warzywne, Bezalkoholowe wyciągi z owoców lub warzyw .

(111) 353069 (220) 2021 11 08 (210) 536191
(151) 2022 04 22 (441) 2021 12 27
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(732) ŚLIWOWSKA ALICJA, Posoka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SCURA
(510), (511) 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Preparaty 
do  czyszczenia i  odświeżania, Środki toaletowe, Preparaty toaleto-
we, 5 Preparaty i artykuły higieniczne, Suplementy diety i prepara-
ty dietetyczne, 16 Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz 
wyposażenie edukacyjne, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisa-
nie tekstów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i  sportowe, Usługi re-
zerwacji biletów na  atrakcje i  wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, 44 Usługi w zakresie higieny 
i pielęgnacji urody ludzi, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla lu-
dzi, Higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, Higiena i pielęgnacja 
urody dla ludzi .

(111) 353070 (220) 2021 11 09 (210) 536273
(151) 2022 04 22 (441) 2021 12 27
(732) MICHALSKI KONRAD SUSHI IN HOUSE, Skierniewice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUSHI in HOUSE
(540) 

(591) pomarańczowy, zielony, niebieski, czerwony, biały, czarny
(531) 08 .05 .15, 11 .01 .06, 26 .04 .04, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w  żywność i  napoje, Obsługa 
gastronomiczna z  własnym zapleczem, produktami i  transportem 
(catering), Oferowanie oraz serwowanie żywności i  napojów w  re-
stauracjach i  barach, Usługi restauracji sprzedających sushi, Usługi 
doradcze w  zakresie przygotowania żywności, Usługi kateringowe 
w zakresie zaopatrzenia w żywność, Katering obejmujący żywność 
i  napoje na  bankiety i  przyjęcia koktajlowe, Udzielanie informacji 
związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, Usługi w za-
kresie żywności i napojów na wynos, Usługi doradcze w dziedzinie 
kateringu obejmującego żywność i napoje, Świadczenie usług kate-
ringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach wystawien-
niczych, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostar-
czania żywności i napojów .

(111) 353071 (220) 2021 11 10 (210) 536281
(151) 2022 04 21 (441) 2022 01 03
(732) GRZELAKOWSKA-KOSTOGLU EWA, KOSTOGLU WOJCIECH 
RLM SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bee zee
(540) 

(531) 01 .01 .02, 27 .05 .01
(510), (511) 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Prepara-
ty do czyszczenia i odświeżania, Preparaty do pielęgnacji zwierząt, 
Środki toaletowe, Wosk krawiecki i  szewski, Preparaty toaletowe, 
5 Preparaty do  dezodoryzacji i  oczyszczania powietrza, Preparaty 
i  artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do  czyszczenia zę-
bów, Preparaty i artykuły do tępienia szkodników, Suplementy die-
ty i  preparaty dietetyczne, Preparaty i  artykuły higieniczne, 10 Ak-
cesoria wspomagające współżycie seksualne, Aparaty do  ochrony 
słuchu, Aparaty i  instrumenty medyczne i  weterynaryjne, Artykuły 
do karmienia i smoczki, Meble i pościel do celów medycznych, sprzęt 

do przenoszenia pacjentów, Odzież, nakrycia głowy i obuwie, apara-
ty i podpory do celów medycznych, 14 Kamienie szlachetne, perły, 
metale szlachetne i ich imitacje, Kółka na klucze i breloczki oraz za-
wieszki do nich, Przyrządy do mierzenia czasu, Pudełka na biżuterię 
i pudełka na zegarki, Biżuteria, 16 Dzieła sztuki oraz figurki z papieru 
i kartonu, modele architektoniczne, Materiały drukowane i artykuły 
papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały filtracyjne z pa-
pieru, Materiały i środki dla artystów i do dekoracji, Papier i karton, 
21 Artykuły do pielęgnacji odzieży i obuwia, Przybory do użytku do-
mowego do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania szczo-
tek, Przybory kosmetyczne, do higieny i pielęgnacji urody, 25 Części 
odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież .

(111) 353072 (220) 2021 11 14 (210) 536378
(151) 2022 04 22 (441) 2021 12 27
(732) PONIKOWSKI KACPER TOMASZ, Gdańsk (PL);
GÓRSKA-PONIKOWSKA MAGDALENA JOANNA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) vegeboost
(510), (511) 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Środki toa-
letowe, Preparaty toaletowe, Preparaty do czyszczenia i odświeżania, 
Kosmetyki, Balsamy do opalania [kosmetyki], Balsamy samoopalające 
[kosmetyki], Baza podkładowa do  paznokci [kosmetyki], Błyszczyki 
do  ust [kosmetyki], Eyelinery [kosmetyki], Kolorowe kosmetyki dla 
dzieci, Kolorowe kosmetyki do oczu, Kompaktowe kosmetyki do ma-
kijażu, Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Korektory [kosmetyki], 
Kosmetyki blokujące promieniowanie słoneczne, Kosmetyki brązują-
co-opalizujące, Kosmetyki dla dzieci, Kosmetyki dla zwierząt, Kosme-
tyki do brwi, Kosmetyki do cery zmarszczkowej, Kosmetyki do maki-
jażu, Kosmetyki do makijażu do kompaktów, Kosmetyki do makijażu 
skóry, Kosmetyki do  makijażu twarzy, Kosmetyki do  paznokci, Ko-
smetyki do  ozdabiania, Kosmetyki do  pielęgnacji skóry, Kosmetyki 
do  pielęgnacji urody, Kosmetyki do  rzęs, Kosmetyki do  samoopala-
nia, Kosmetyki do stosowania na skórę, Kosmetyki do ust, Kosmetyki 
do użytku osobistego, Kosmetyki do włosów, Kosmetyki funkcjonalne, 
Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki kolorowe, Kosmetyki 
koloryzujące do skóry, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki nielecznicze, 
Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, Kosmetyki organiczne, 
Kosmetyki przeznaczone do  suchej skóry, Kosmetyki upiększające, 
Kosmetyki w formie mleczek, Kosmetyki w formie olejków, Kosmetyki 
w formie sproszkowanej [pudry], Kosmetyki w formie żeli, Kosmetyki 
w gotowych zestawach, Kosmetyki w postaci cieni do powiek, Kosme-
tyki w postaci kremów, Kosmetyki w postaci płynów, Kosmetyki w po-
staci różu, Kosmetyki zawierające keratynę, Kosmetyki zawierające 
kwas hialuronowy, Kosmetyki zawierające pantenol, Kremy chroniące 
przed słońcem [kosmetyki], Kremy do ciała [kosmetyki], Kremy do pie-
lęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], Kremy 
do twarzy [kosmetyki], Kremy na noc [kosmetyki], Kremy samoopa-
lające [kosmetyki], Kremy tonizujące [kosmetyki], Maseczki do skóry 
[kosmetyki], Maseczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki, 
Mieszanki do  rozjaśniania skóry [kosmetyki], Mleczka do  opalania 
[kosmetyki], Nawilżające balsamy do  ciała [kosmetyki], Nawilżające 
balsamy do skóry [kosmetyki], Nawilżające kremy do skóry [kosmety-
ki], Odżywki utwardzające do paznokci [kosmetyki], Olejki blokujące 
promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Olejki do  ciała [kosmetyki], 
Olejki do  opalania [kosmetyki], Olejki do  pielęgnacji skóry [kosme-
tyki], Olejki mineralne [kosmetyki], Olejki po  opalaniu [kosmetyki], 
Paski do wybielania zębów nasączone preparatami do wybielania zę-
bów [kosmetyki], Peelingi do twarzy [kosmetyki], Perełki zawierające 
kosmetyki do  kąpieli, Perfumowane kosmetyki w  aerozolu do  ciała, 
Pianki [kosmetyki], Płynne kremy [kosmetyki], Płyny do mycia twarzy 
[kosmetyki], Płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Płyny do twarzy 
[kosmetyki], Podkłady do paznokci [kosmetyki], Preparaty blokujące 
promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Preparaty do samoopalania 
[kosmetyki], Preparaty do  wybielania skóry [kosmetyki], Preparaty 
samoopalające [kosmetyki], Preparaty zmiękczające [kosmetyki], 
Produkty powlekające usta [kosmetyki], Produkty przeciwsłoneczne 
do  ust [kosmetyki], Puder w  kamieniu do  kompaktów [kosmetyki], 
Pudry w kamieniu [kosmetyki], Środki do oczyszczania skóry twarzy 
[kosmetyki], Środki nawilżające do twarzy [kosmetyki], Środki nawil-
żające [kosmetyki], Środki nawilżające przeciw starzeniu się do użyt-
ku jako kosmetyki, Środki wyszczuplające [kosmetyki], inne niż 
do celów medycznych, Szminki blokujące promieniowanie słoneczne 
[kosmetyki], Tipsy [kosmetyki], Toniki do  twarzy [kosmetyki], Toniki 
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[kosmetyki], Wymienne wkłady pudru do  puderniczek [kosmetyki], 
Żele do twarzy i ciała [kosmetyki], Żele nawilżające [kosmetyki], Żele 
po  opalaniu [kosmetyki], Zmywacze do  paznokci [kosmetyki], Zmy-
wacze lakieru do paznokci [kosmetyki], Serum do celów kosmetycz-
nych, Serum do twarzy do celów kosmetycznych, Nielecznicze serum 
do skóry, Serum pielęgnacyjne, Serum przeciwdziałające starzeniu się 
do  użytku kosmetycznego, Serum zapobiegające starzeniu się, Se-
rum łagodzące dla skóry [kosmetyk], Serum kojące dla skóry, Mydła, 
Kostki mydła do mycia ciała, Mydła do pielęgnacji ciała, Mydła do rąk, 
Mydła do twarzy, Mydła do użytku osobistego, Mydła do użytku do-
mowego, Mydła i żele, Mydła kosmetyczne, Mydła toaletowe, Mydła 
w kostce, Mydła w kremie, Mydła w kremie do mycia, Mydła w pły-
nie, Mydła w płynie do kąpieli, Mydła perfumowane, Mydła w płynie 
do rąk i  twarzy, Mydła w postaci żelu, Mydła w żelu, Mydła z gąbką 
roślinną [luffą], Produkty z mydła, Perfumowane mydła, Roztwory my-
dła, Szampony, Odżywki do włosów, Odżywki do włosów w kostce, 
Odżywki nawilżające do włosów, Odżywki pielęgnacyjne do włosów, 
5 Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszcze-
nia zębów, Preparaty i artykuły higieniczne, Suplementy diety i pre-
paraty dietetyczne, Preparaty i artykuły dentystyczne, Farmaceutyki 
i naturalne środki lecznicze, Opatrunki medyczne, materiały opatrun-
kowe i  aplikatory, Preparaty i  materiały diagnostyczne, Feromony, 
Gąbki z chemicznymi preparatami antykoncepcyjnymi, Guma do żu-
cia odświeżająca oddech do celów leczniczych, Kapsułki do celów far-
maceutycznych, Kolagen do celów medycznych, Lecznicze oliwki dla 
niemowląt, Lecznicze płyny do przemywania oczu, Lecznicze płyny 
po goleniu, Lecznicze preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, Lecz-
nicze suche szampony, Lecznicze świece do masażu, Lecznicze szam-
pony, Mikroelementy [Preparaty z-] dla ludzi i  zwierząt, Nasączone 
chusteczki lecznicze, Odświeżacze oddechu do  celów medycznych, 
Peelingi [preparaty] do  użytku medycznego, Pianki antykoncepcyj-
ne, Płynne opatrunki w sprayu, Preparaty aminokwasowe do użytku 
medycznego, Preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Preparaty 
witaminowe i  mineralne, Serum kojące dla skóry [lecznicze], Serum 
łagodzące do  skóry [lecznicze], Suplementy wzmacniające zawiera-
jące preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i  dla 
rekonwalescentów, Szampony lecznicze, Wazelina do celów medycz-
nych lub weterynaryjnych, Wody mineralne do  celów medycznych, 
Żele do  masażu do  celów medycznych, Jednorazowe pieluszki wy-
konane z  papieru dla małych dzieci, Jednorazowe pieluszki wyko-
nane z papieru dla niemowląt, Jednorazowe pieluszki z papieru dla 
niemowląt, Papierowe pieluszki dla niemowląt, Pieluchy [pieluszki 
dziecięce], Pieluszki dla dzieci z  celulozy lub papieru, Pieluszki dla 
dzieci [papierowe], Pieluszki dla niemowląt, Pieluszki dla niemowląt 
z papieru, Pieluszki do pływania dla niemowląt, Pieluszki jednorazo-
we, Pieluszki materiałowe, Mydła antybakteryjne, Mydła dezynfeku-
jące, Mydła i detergenty lecznicze i odkażające, Mydła lecznicze, 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, Świadczenie usług przez salony 
piękności, Salony piękności .   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 353073 (220) 2021 11 19 (210) 536665
(151) 2022 04 21 (441) 2021 12 20
(732) SKRZYPEK HONORATA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kredytowyporadnik .pl wszystko o kredycie hipotecznym
(540) 

(591) czarny, niebieski, pomarańczowy, żółty
(531) 07 .01 .24, 26 .11 .12, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 36 Agencje kredytowe, Analizy finansowe, Doradztwo 
w  sprawach finansowych, Inwestycje finansowe, Pożyczki ratalne, 
Transakcje finansowe, Udostępnianie informacji finansowych za po-
średnictwem strony internetowej, Usługi finansowania, Udzielanie 
informacji finansowych .

(111) 353074 (220) 2021 11 19 (210) 536666
(151) 2022 04 22 (441) 2021 12 20

(732) OPTIMA ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LASVEGAN
(510), (511) 43 Restauracje oferujące dania na  wynos, Restauracje 
serwujące wykwintne artykuły spożywcze, Restauracje samoob-
sługowe, Restauracje z grillem, Restauracje dla turystów, Usługi re-
zerwacji miejsc w  restauracjach, Zapewnianie żywności i  napojów 
w  restauracjach, Serwowanie żywności i  napojów w  restauracjach 
i barach, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
Rezerwacja stolików w restauracjach, Oferowanie żywności i napo-
jów w restauracjach i barach, Oferowanie żywności i napojów dla go-
ści w restauracjach, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i  transportem, Obsługa gastronomiczna z własnym za-
pleczem, produktami i transportem (catering) .

(111) 353075 (220) 2021 11 23 (210) 536904
(151) 2022 04 06 (441) 2021 12 20
(732) WIĘCH TOMASZ, Kozłówek (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KAMAN
(510), (511) 9 E-booki, Publikacje elektroniczne, Książki audio, Książki 
elektroniczne do  pobrania, Nagrania wideo, Podcasty do  pobrania, 
Podcasty, Środki edukacyjne do  pobrania, 35 Usługi marketingowe, 
Usługi agencji marketingowych, Kampanie marketingowe, Planowa-
nie strategii marketingowych, Analiza trendów marketingowych, Mar-
keting dotyczący promocji, Marketing internetowy, Pomoc w zakresie 
marketingu, Usługi reklamowe i  marketingowe online, Doradztwo 
w  zakresie marketingu, Usługi konsultacyjne w  zakresie marketingu, 
Produkcja nagrań dźwiękowych do celów marketingowych, Produkcja 
nagrań wideo w celach marketingowych, Optymalizacja stron interne-
towych, Usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek inter-
netowych, Usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowe-
go, Dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron 
internetowych, Projektowanie logo reklamowych, Projektowanie ma-
teriałów reklamowych, Opracowywanie i realizacja planów i koncepcji 
medialnych i  reklamowych, Pisanie tekstów reklamowych do  celów 
reklamowych i  promocyjnych, Przygotowywanie audiowizualnych 
prezentacji do użytku w reklamie, Przygotowywanie reklam, Uaktual-
nianie materiałów reklamowych, Publikowanie materiałów i  tekstów 
reklamowych, Usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), 
Usługi w zakresie strategii rozwoju marki, Usługi w zakresie pozycjono-
wania marki, Doradztwo marketingowe w zakresie mediów społeczno-
ściowych, Usługi zarządzania społecznością online, Usługi reklamowe 
i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, 
Produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, Reklama zewnętrzna, 
Przygotowywanie i  prezentacja pokazów audiowizualnych w  celach 
reklamowych, Usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości korpo-
racyjnej i tożsamości marki, Usługi w zakresie tworzenia marki, Usługi 
w zakresie oceny marki, Organizowanie imprez w celach handlowych 
i reklamowych, Organizowanie wystaw i imprez do celów handlowych 
lub reklamowych, Usługi marketingowe w dziedzinie optymalizacji ru-
chu na stronie internetowej, Sporządzanie raportów do celów marke-
tingowych, Usługi w zakresie wyceny marki, Usługi reklamowe w celu 
stworzenia rozpoznawalności marki na rzecz innych, Usługi agencji re-
klamowych, Dystrybucja materiałów reklamowych, Zarządzanie rela-
cjami z klientami, Promocja, reklama i marketing stron internetowych 
on-line, Obróbka tekstów, Tworzenie tekstów reklamowych, Marke-
ting cyfrowy, Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, Rekla-
ma w Internecie dla osób trzecich, Indeksowanie stron internetowych 
w  celach handlowych lub reklamowych, Produkcja nagrań wideo 
w celach reklamowych, Produkcja filmów reklamowych, Rozwój kam-
panii promocyjnych dla przedsiębiorstw, Reklama i  marketing, Przy-
gotowywanie planów marketingowych, Przygotowywanie kampanii 
reklamowych, Przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, 
Promowanie towarów i  usług osób trzecich w  Internecie, Produkcja 
materiałów reklamowych i reklam, Pisanie scenariuszy do celów rekla-
mowych, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, 
Opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, Opracowywa-
nie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, Opracowy-
wanie kampanii promocyjnych, Marketing towarów i usług na rzecz in-
nych, Informacja marketingowa, Doradztwo w dziedzinie zarządzania 
działalnością gospodarczą i marketingu, Usługi reklamowe, promocyj-
ne i public relations, Marketing ukierunkowany, Usługi doradcze w za-
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kresie marketingu, Produkcja materiałów reklamowych, Publikowanie 
materiałów reklamowych online, Publikowanie tekstów reklamowych, 
Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe i marketingowe 
świadczone za pośrednictwem bloga, Udostępnianie i wynajem prze-
strzeni reklamowej w Internecie, Pozycjonowanie stron internetowych 
w celach handlowych i  reklamowych, Usługi content marketing, Co-
pywriting, Usługi sprzedaży detalicznej i  hurtowej w  tym sprzedaży 
przez Internet takich towarów jak: e-booki, publikacje elektroniczne, 
książki audio, książki elektroniczne do  pobrania, nagrania wideo, 41 
Produkcja nagrań audiowizualnych, Udostępnianie publikacji on-
-line, Pokazy na  żywo w  celach rozrywkowych, Usługi publikowania 
cyfrowych materiałów wideo, audio i  rozrywki multimedialnej, Udo-
stępnianie treści audio online nie  do  pobrania, Udostępnianie pu-
blikacji elektronicznych on-line (nie  do  pobrania), Produkcja filmów, 
Produkcja filmów wideo, Przekazywanie know-how [szkolenia], Or-
ganizowanie i  prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie 
i prowadzenie konferencji, Fotografia, Dostarczanie filmów, nie do po-
brania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na  żądanie, Kursy 
w zakresie rozwoju osobistego, Publikacja materiałów edukacyjnych, 
Pisanie i  publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Usługi 
konsultacyjne związane ze szkoleniami pracowników, Szkolenia w za-
kresie umiejętności biznesowych, Publikowanie drogą elektroniczną, 
Publikowanie książek edukacyjnych, Organizacja webinariów, Usługi 
trenerów osobistych, Usługi szkoleniowe dotyczące zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą, Montaż wideo, Edycja zdjęć, Edycja nagrań 
wideo, Usługi edukacyjne i  szkoleniowe, Udostępnianie informacji 
dotyczących szkoleń, Szkolenia biznesowe, Prowadzenie konferencji 
biznesowych, Prowadzenie kursów, seminariów i  warsztatów, Przy-
gotowywanie, organizowanie i  prowadzenie warsztatów [szkolenia], 
Organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, Zapewnianie 
szkoleń online, Warsztaty w celach edukacyjnych, Warsztaty w celach 
szkoleniowych, Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Prowa-
dzenie kursów edukacyjnych, Kursy szkoleniowe, Produkcja szkolenio-
wych filmów wideo, Organizowanie i prowadzenie wykładów, Usługi 
w zakresie publikowania online, Usługi pisania tekstów, Udostępnianie 
elektronicznych publikacji on-line, Tworzenie [opracowywanie] treści 
edukacyjnych do podcastów, Tworzenie [opracowywanie] podcastów, 
Publikowanie tekstów, Publikowanie on-line elektronicznych książek 
i  czasopism, Pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], Elektro-
niczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Interne-
cie, Coaching w  zakresie życia osobistego [life coaching], Tworzenie 
podcastów, Usługi edycji wideo na potrzeby realizacji wydarzeń, Usłu-
gi edycji nagrań audio i wideo, Usługi fotografów, Opracowywanie ma-
teriałów edukacyjnych, Organizacja warsztatów i seminariów, Organi-
zowanie kursów szkoleniowych, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], 
42 Projektowanie wizualne, Projektowanie graficzne, Projektowanie 
produktów, Projektowanie stron internetowych, Projektowanie nazw 
firmowych, Projektowanie i  opracowywanie stron internetowych, 
Projektowanie i  opracowywanie produktów multimedialnych, Pro-
jektowanie animacji na  rzecz innych, Projektowanie i  projektowanie 
graficzne do tworzenia stron WWW w Internecie, Projektowanie opa-
kowań na rzecz osób trzecich, Projektowanie logo w celu tworzenia 
tożsamości firm, Doradztwo związane z  tworzeniem i  projektowa-
niem stron internetowych, Projektowanie grafiki i  barw firmowych 
dla potrzeb tożsamości firm, Projektowanie i  tworzenie stron inter-
netowych na rzecz osób trzecich, Projektowanie animacji i efektów 
specjalnych dla osób trzecich, Projektowanie graficzne materiałów 
promocyjnych, Projektowanie ozdobnego opracowania graficznego, 
Usługi w zakresie projektowania marki, Opracowywanie produktów 
dla osób trzecich .

(111) 353076 (220) 2021 11 23 (210) 536907
(151) 2022 04 06 (441) 2021 12 20
(732) WIĘCH TOMASZ, Kozłówek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KAMAN!
(540) 

(531) 27 .05 .05, 27 .05 .08, 27 .05 .17
(510), (511) 9 E-booki, Publikacje elektroniczne, Książki audio, Książki 
elektroniczne do pobrania, Nagrania wideo, Podcasty do pobrania, 

Podcasty, Środki edukacyjne do pobrania, 35 Usługi marketingowe, 
Usługi agencji marketingowych, Kampanie marketingowe, Plano-
wanie strategii marketingowych, Analiza trendów marketingowych, 
Marketing dotyczący promocji, Marketing internetowy, Pomoc 
w  zakresie marketingu, Usługi reklamowe i  marketingowe online, 
Doradztwo w zakresie marketingu, Usługi konsultacyjne w zakresie 
marketingu, Produkcja nagrań dźwiękowych do celów marketingo-
wych, Produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, Optymali-
zacja stron internetowych, Usługi marketingowe za pośrednictwem 
wyszukiwarek internetowych, Usługi konsultingowe w zakresie mar-
ketingu internetowego, Dostarczanie informacji marketingowych 
za  pośrednictwem stron internetowych, Projektowanie logo rekla-
mowych, Projektowanie materiałów reklamowych, Opracowywanie 
i  realizacja planów i  koncepcji medialnych i  reklamowych, Pisanie 
tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, Przy-
gotowywanie audiowizualnych prezentacji do  użytku w  reklamie, 
Przygotowywanie reklam, Uaktualnianie materiałów reklamowych, 
Publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, Usługi w zakresie 
tworzenia marki (reklama i  promocja), Usługi w  zakresie strategii 
rozwoju marki, Usługi w  zakresie pozycjonowania marki, Doradz-
two marketingowe w  zakresie mediów społecznościowych, Usługi 
zarządzania społecznością online, Usługi reklamowe i  marketingo-
we świadczone za  pomocą mediów społecznościowych, Produkcja 
nagrań wideo do celów reklamowych, Reklama zewnętrzna, Przygo-
towywanie i prezentacja pokazów audiowizualnych w celach rekla-
mowych, Usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości korpora-
cyjnej i tożsamości marki, Usługi w zakresie tworzenia marki, Usługi 
w zakresie oceny marki, Organizowanie imprez w celach handlowych 
i  reklamowych, Organizowanie wystaw i  imprez do  celów handlo-
wych lub reklamowych, Usługi marketingowe w dziedzinie optymali-
zacji ruchu na stronie internetowej, Sporządzanie raportów do celów 
marketingowych, Usługi w zakresie wyceny marki, Usługi reklamowe 
w  celu stworzenia rozpoznawalności marki na  rzecz innych, Usługi 
agencji reklamowych, Dystrybucja materiałów reklamowych, Zarzą-
dzanie relacjami z  klientami, Promocja, reklama i  marketing stron 
internetowych on-line, Obróbka tekstów, Tworzenie tekstów rekla-
mowych, Marketing cyfrowy, Optymalizacja dla wyszukiwarek in-
ternetowych, Reklama w Internecie dla osób trzecich, Indeksowanie 
stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, Produk-
cja nagrań wideo w celach reklamowych, Produkcja filmów reklamo-
wych, Rozwój kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw, Reklama 
i  marketing, Przygotowywanie planów marketingowych, Przygoto-
wywanie kampanii reklamowych, Przygotowywanie handlowych 
tekstów reklamowych, Promowanie towarów i  usług osób trzecich 
w  Internecie, Produkcja materiałów reklamowych i  reklam, Pisanie 
scenariuszy do celów reklamowych, Organizacja i przeprowadzanie 
wydarzeń marketingowych, Opracowywanie strategii i  pomysłów 
marketingowych, Opracowywanie i  wdrażanie strategii marketin-
gowych na  rzecz innych, Opracowywanie kampanii promocyjnych, 
Marketing towarów i usług na rzecz innych, Informacja marketingo-
wa, Doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą 
i marketingu, Usługi reklamowe, promocyjne i public relations, Mar-
keting ukierunkowany, Usługi doradcze w zakresie marketingu, Pro-
dukcja materiałów reklamowych, Publikowanie materiałów reklamo-
wych online, Publikowanie tekstów reklamowych, Usługi reklamowe 
i  marketingowe, Usługi reklamowe i  marketingowe świadczone 
za pośrednictwem bloga, Udostępnianie i wynajem przestrzeni rekla-
mowej w Internecie, Pozycjonowanie stron internetowych w celach 
handlowych i reklamowych, Usługi content marketing, Copywriting, 
Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży przez Inter-
net takich towarów jak: e-booki, publikacje elektroniczne, książki au-
dio, książki elektroniczne do pobrania, nagrania wideo, 41 Produkcja 
nagrań audiowizualnych, Udostępnianie publikacji on-line, Pokazy 
na  żywo w  celach rozrywkowych, Usługi publikowania cyfrowych 
materiałów wideo, audio i  rozrywki multimedialnej, Udostępnianie 
treści audio online nie  do  pobrania, Udostępnianie publikacji elek-
tronicznych on-line (nie  do  pobrania), Produkcja filmów, Produkcja 
filmów wideo, Przekazywanie know-how [szkolenia], Organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie i prowadzenie 
konferencji, Fotografia, Dostarczanie filmów, nie  do  pobrania, przy 
pomocy usług typu transmisja wideo na  żądanie, Kursy w  zakresie 
rozwoju osobistego, Publikacja materiałów edukacyjnych, Pisanie 
i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Usługi konsul-
tacyjne związane ze szkoleniami pracowników, Szkolenia w zakresie 
umiejętności biznesowych, Publikowanie drogą elektroniczną, Publi-
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kowanie książek edukacyjnych, Organizacja webinariów, Usługi tre-
nerów osobistych, Usługi szkoleniowe dotyczące zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą, Montaż wideo, Edycja zdjęć, Edycja nagrań 
wideo, Usługi edukacyjne i  szkoleniowe, Udostępnianie informacji 
dotyczących szkoleń, Szkolenia biznesowe, Prowadzenie konferencji 
biznesowych, Prowadzenie kursów, seminariów i  warsztatów, Przy-
gotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], 
Organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, Zapewnianie 
szkoleń online, Warsztaty w  celach edukacyjnych, Warsztaty w  ce-
lach szkoleniowych, Udostępnianie filmów online nie  do  pobrania, 
Prowadzenie kursów edukacyjnych, Kursy szkoleniowe, Produkcja 
szkoleniowych filmów wideo, Organizowanie i prowadzenie wykła-
dów, Usługi w zakresie publikowania online, Usługi pisania tekstów, 
Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, Tworzenie [opra-
cowywanie] treści edukacyjnych do podcastów, Tworzenie [opraco-
wywanie] podcastów, Publikowanie tekstów, Publikowanie on-line 
elektronicznych książek i czasopism, Pisanie tekstów [innych niż tek-
sty reklamowe], Elektroniczna publikacja tekstów i  druków, innych 
niż reklamowe, w  Internecie, Coaching w zakresie życia osobistego 
[life coaching], Tworzenie podcastów, Usługi edycji wideo na potrze-
by realizacji wydarzeń, Usługi edycji nagrań audio i  wideo, Usługi 
fotografów, Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Organizacja 
warsztatów i  seminariów, Organizowanie kursów szkoleniowych, 
Prowadzenie warsztatów [szkolenia], 42 Projektowanie wizualne, 
Projektowanie graficzne, Projektowanie produktów, Projektowanie 
stron internetowych, Projektowanie nazw firmowych, Projektowanie 
i  opracowywanie stron internetowych, Projektowanie i  opracowy-
wanie produktów multimedialnych, Projektowanie animacji na rzecz 
innych, Projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron 
WWW w Internecie, Projektowanie opakowań na rzecz osób trzecich, 
Projektowanie logo w  celu tworzenia tożsamości firm, Doradztwo 
związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych, Pro-
jektowanie grafiki i  barw firmowych dla potrzeb tożsamości firm, 
Projektowanie i  tworzenie stron internetowych na rzecz osób trze-
cich, Projektowanie animacji i efektów specjalnych dla osób trzecich, 
Projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, Projektowanie 
ozdobnego opracowania graficznego, Usługi w zakresie projektowa-
nia marki, Opracowywanie produktów dla osób trzecich .

(111) 353077 (220) 2021 11 23 (210) 536908
(151) 2022 04 06 (441) 2021 12 20
(732) AVALON-BEZPOŚREDNIA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) avalon helpuj .pl
(540) 

(591) szary, pomarańczowy, biały
(531) 03 .07 .10, 03 .07 .24, 27 .05 .05, 27 .05 .17, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Prowadzenie kampanii medialnych i marketingowych 
dotyczących wsparcia finansowego osób potrzebujących, 36 Groma-
dzenie i właściwe wykorzystanie środków finansowych i rzeczowych 
pochodzących z darów osób fizycznych i prawnych, 41 Prowadzenie 
działań edukacyjnych poświęconych crowdfundingowi i pozyskiwa-
niu środków na  cele społeczne, Prowadzenie szkoleń, prezentacji, 
webinariów edukacyjnych, Tworzenie i publikowanie edukacyjnych 
i informacyjnych materiałów multimedialnych (foto, tekst, film, grafi-
ka), Tworzenie i publikowanie wywiadów, wypowiedzi specjalistów, 
organizowanie spotkań online, 42 Prowadzenie serwisu interneto-
wego wspomagającego osoby z  niepełnosprawnościami w  zdoby-
waniu środków finansowych na  ich  potrzeby, Prowadzenie profili 
w  mediach wspierających działania crowdfundingowe osób z  nie-
pełnosprawnościami i przewlekle chorych .

(111) 353078 (220) 2021 11 23 (210) 536926
(151) 2022 04 05 (441) 2021 12 20
(732) WIBAR TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Augustów (PL)

(540) (znak słowny)
(540) EHES
(510), (511) 9 Akumulatorki, elektryczne, Akumulatory, elektryczne, 
Aparatura do kontrolowania temperatury, Baterie anodowe, Baterie 
elektryczne do pojazdów, Baterie słoneczne, Gniazdka elektryczne, 
Grodzie akumulatorów elektrycznych, Instalacje elektryczne, Ka-
ble elektryczne, Komórki fotowoltaiczne, Kondensatory, Ładowarki 
do  baterii, Panele słoneczne do  wytwarzania energii elektrycznej, 
Płyty do akumulatorów elektrycznych, Regulatory napięcia do pojaz-
dów, Stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, Tablice rozdziel-
cze [elektryczność], Transformatory elektryczne, Transformatory 
podwyższające napięcie, Układy scalone, 12 Mechanizmy napędowe 
do pojazdów lądowych, Pojazdy elektryczne, Silniki do pojazdów lą-
dowych, Pojazdy lotnicze, Pojazdy opancerzone, Silniki elektryczne 
do pojazdów lądowych, Statki kosmiczne, Wózki jezdniowe widłowe, 
Wózki transportowe, 37 Eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycz-
nych, Instalowanie i  naprawa urządzeń elektrycznych, Ładowanie 
akumulatorów do pojazdów, Usługi doładowywania pojazdów elek-
trycznych, Usługi elektryków .

(111) 353079 (220) 2021 11 03 (210) 536012
(151) 2022 04 25 (441) 2022 01 03
(732) MODULAREN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) modularen
(540) 

(591) czarny, zielony
(531) 05 .03 .11, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 37 Budowa budynków mieszkalnych i  komercyjnych, 
Budowa budynków przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, 
Budowa budynków wielorodzinnych, Budowa budynków na zamó-
wienie, Budowa domów, Budowa domów na  zamówienie, Budowa 
prywatnych budynków mieszkalnych, Budownictwo mieszkaniowe, 
Budownictwo komercyjne, Instalacja prefabrykowanych elementów 
budowlanych, Konstrukcja budynków, Konstruowanie budynków 
mieszkalnych i handlowych, Prace konstrukcyjne domów z prefabry-
katów, Stawianie domów z prefabrykatów, Stawianie fundamentów, 
Udzielanie informacji budowlanych, Usługi budowlane, Usługi bu-
dowlane i  konstrukcyjne, Usługi budowlane w  zakresie budynków 
mieszkalnych, Usługi budowlane w  zakresie stawiania budynków, 
Wylewanie (układanie) fundamentów, Wznoszenie prefabrykowa-
nych budynków i konstrukcji .

(111) 353080 (220) 2021 11 10 (210) 536351
(151) 2022 04 19 (441) 2021 12 20
(732) GOSK IWONA PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE GOSK, 
Łomża (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Garage
(540) 

(591) czerwony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .01
(510), (511) 35 Agencje importowo-eksportowe, Badanie rynku, Do-
radztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Eks-
pertyzy w działalności gospodarczej, Opinie, Organizowanie wystaw 
lub targów w celach handlowych lub reklamowych, Pokazy towarów, 
Promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich, Reklamy za  po-
średnictwem sieci komputerowej, Zaopatrzenie osób trzecich stoso-
wane jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych przedsiębiorstw, 
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Zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające 
nabywcy wygodnie oglądać i  kupować towary na  stronie interne-
towej i poprzez domy sprzedaży wysyłkowej, Usługi umożliwiające 
odbiorcom dogodny wybór i zakup towarów w hurtowni, sklepach 
poprzez Internet z: spożywczej, napoi, piwa, win i  alkoholi, samo-
chodów i  motocykli, maszyn i  urządzeń rolniczych, maszyn i  urzą-
dzeń dla budownictwa, paliw i  produktów ropopochodnych, stacji 
paliw, 43 Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Biura zakwaterowania 
[hotele, pensjonaty], Dekorowanie żywności, Domy opieki dla osób 
w podeszłym wieku, Domy turystyczne, Hotele dla zwierząt, Kafete-
rie [bufety], Motele, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, Pensjonaty, Restauracje samoobsługowe, 
Rzeźbienie w jedzeniu, Stołówki, Usługi barowe, Usługi barów z faj-
kami wodnymi, Usługi hotelowe, Usługi cateringowe, Usługi restau-
racji washoku, Usługi restauracyjne, Żłobki dla dzieci .

(111) 353081 (220) 2021 11 12 (210) 536437
(151) 2022 04 20 (441) 2021 12 27
(732) HCP PUMP MANUFACTURER CO ., LTD ., Pingtung City (TW)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HCP
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 7 Pompy odśrodkowe, Mechanizmy kontrolne do  ma-
szyn, silników spalinowych lub silników elektrycznych, Maszyny 
do odwadniania, Silniki napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, 
Hydrauliczne silniki spalinowe i elektryczne, Silniki elektryczne, inne 
niż do pojazdów lądowych, Silniki spalinowe, inne niż do pojazdów 
lądowych, Zawory ciśnieniowe [części maszyn], Membrany pomp, 
Pompy [maszyny], Pompy jako części maszyn, silników spalinowych 
lub silników elektrycznych, Pompy do instalacji grzewczych, Stojany 
[części maszyn], Pompy próżniowe [maszyny], Zawory [części ma-
szyn], Zawory sterujące do pomp, Aeratory z kołem łopatkowym .

(111) 353082 (220) 2021 11 17 (210) 536520
(151) 2022 04 25 (441) 2021 12 13
(732) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CALLIENTE
(540) 

(591) ciemnoszary, złoty, jasnoszary, czerwony
(531) 07 .01 .01, 26 .11 .12, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 33 Wina, Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa) .

(111) 353083 (220) 2021 11 17 (210) 536522
(151) 2022 04 25 (441) 2021 12 13
(732) ŁYSIAK MACIEJ, Słubice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NIE SŁO-DZĘ!

(540) 

(591) czarny, różowy, biały
(531) 08 .01 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 16 Książki, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z książkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z książkami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w  związku z  kubkami, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z kubkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z  koszulkami z  nadrukami, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z  koszulkami z  nadrukami, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą .

(111) 353084 (220) 2021 11 17 (210) 536534
(151) 2022 04 25 (441) 2021 12 13
(732) PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Północ Nieruchomości
(510), (511) 36 Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, Agen-
cje nieruchomości, Doradztwo w  zakresie nieruchomości, Ocena 
i  wycena nieruchomości, Pośrednictwo w  obrocie nieruchomo-
ściami, Usługi w  zakresie nieruchomości, Agencje pośrednictwa 
w  handlu nieruchomościami, Doradztwo dotyczące inwestowania 
w nieruchomości, Doradztwo finansowe związane z inwestowaniem 
w  nieruchomości, Doradztwo w  dziedzinie zakupu nieruchomości, 
Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, Ocena nieru-
chomości [wycena], Organizowanie najmu nieruchomości na  wy-
najem, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Usługi doradcze 
dotyczące nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące wyceny nieru-
chomości .

(111) 353085 (220) 2021 11 17 (210) 536536
(151) 2022 04 25 (441) 2021 12 13
(732) HUSZCZA MICHAŁ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BookFood
(510), (511) 9 Programy komputerowe zawarte w tej klasie, 42 Opro-
gramowanie jako usługa (Software as a Service-SaaS), Usługi w zakre-
sie tworzenia oprogramowania komputerowego .

(111) 353086 (220) 2021 11 17 (210) 536542
(151) 2022 04 25 (441) 2021 12 13
(732) HUMANIC UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HUMANIC
(540) 

(591) czarny, biały, zielony
(531) 24 .17 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 36 Agencje ubezpieczeniowe, Doradztwo w  sprawach 
ubezpieczeniowych, Pośrednictwo ubezpieczeniowe w  zakre-
sie nieruchomości, Pośrednictwo ubezpieczeniowe w  zakresie 
ubezpieczeń na  życie, Pośrednictwo ubezpieczeniowe związane 
ze  zwierzętami, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Pośrednictwo 
w  ubezpieczeniach samochodowych, Pośrednictwo w  ubezpie-
czeniach od  następstw nieszczęśliwych wypadków, Pośrednictwo 
w zakresie ubezpieczeń na życie, Pośrednictwo w zakresie ubezpie-
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czeń innych niż na życie, Ubezpieczenia, Ubezpieczenia budynków, 
Ubezpieczenia dla przedsiębiorstw, Ubezpieczenia lotnicze, Ubez-
pieczenia majątkowe [nieruchomości], Ubezpieczenia medyczne, 
Ubezpieczenia na życie, Ubezpieczenia od odpowiedzialności osób 
trzecich, Ubezpieczenia od  odpowiedzialności zawodowej, Ubez-
pieczenia od pożaru, Ubezpieczenia od wypadków, Ubezpieczenia 
od  wypadków samochodowych, Ubezpieczenia podróżne, Ubez-
pieczenia samochodowe, Ubezpieczenia towarów, Ubezpieczenia 
związane z mieniem osobistym, Ubezpieczenie dla właścicieli nie-
ruchomości, Ubezpieczenie dotyczące pojazdów, Ubezpieczenie 
garaży, Ubezpieczenie od  wydatków prawnych, Ubezpieczenie 
od  wypadków, Ubezpieczenie ryzyka kredytowego, Ubezpiecze-
nie wyposażenia nieruchomości, Ubezpieczenie zdrowotne, Usługi 
agencji ubezpieczeniowej, Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowe-
go, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi ubezpieczeniowe dotyczące 
życia, Usługi ubezpieczeniowe dotyczące mienia, Usługi ubezpie-
czeniowe dotyczące nieruchomości, Usługi ubezpieczeniowe zwią-
zane z pojazdami mechanicznymi, Usługi w zakresie ubezpieczeń 
na życie .

(111) 353087 (220) 2021 11 17 (210) 536546
(151) 2022 04 19 (441) 2021 12 27
(732) KRAINA SKRWY MANUFAKTURA ZDROWIA SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rak (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Złotomiód skrwileński skarb
(510), (511) 5 Syrop na  kaszel, Syropy do  użytku farmaceutyczne-
go, Herbata lecznicza, Herbata dla astmatyków, Herbata ziołowa 
[napoje lecznicze], Herbaty ziołowe do celów leczniczych, Herbata 
odchudzająca do celów medycznych, Herbata z ziół do celów lecz-
niczych, Lecznicze napary ziołowe, Suplementy ziołowe, Zioła lecz-
nicze suszone lub zakonserwowane, Mieszanki ziołowe do użytku 
medycznego, Napoje ziołowe do  użytku leczniczego, Ziołowo 
miodowe pastylki do ssania na gardło, Wywary z ziół leczniczych, 
Wywary do  celów farmaceutycznych, Napary lecznicze, Nalewki 
do  celów medycznych, Zioła lecznicze, 30 Miód, Miód truflowy, 
Miód manuka, Miód ziołowy, Miód naturalny, Substytuty miodu, 
Cukier, miód, melasa, Naturalny miód dojrzały, Surowe plastry mio-
du, Miód [do celów spożywczych], Płatki śniadaniowe zawierające 
miód, Słodycze (Nielecznicze-) na  bazie miodu, Miód biologiczny 
do spożycia przez ludzi, Miodowe cukierki (nie do celów medycz-
nych), Ziołowo-miodowe pastylki do ssania [wyrób cukierniczy], Sy-
rop spożywczy, Syrop smakowy, Syropy smakowe, Syropy i melasa, 
Syrop z agawy, Syropy czekoladowe do przygotowywania napojów 
na bazie czekolady, Herbaty, Herbata, Mieszanki herbat, Liście her-
baty, Herbata nienaturalna, Herbata lipowa, Herbata jaśminowa, 
Herbata zielona, Herbata rooibos, Herbaty owocowe, Herbata szał-
wiowa, Herbata miętowa, Herbata czarna, Herbata imbirowa, Wy-
ciągi z herbaty, Torebki herbaty do przyrządzania herbaty nielecz-
niczej, Herbata z rumianku, Herbata z gryki, Herbata z rozmarynu, 
Herbata do zaparzania, Herbaty ziołowe [napary], Herbata z dzikiej 
róży, Napoje sporządzone z  herbaty, Herbata z  kwiatu lipy, Her-
bata z  żeń-szenia [insamcha], Herbata jaśminowa, inna niż do  ce-
lów leczniczych, Kawa, herbata, kakao i  namiastki tych towarów, 
Herbata o  smaku jabłka [inna niż do  celów leczniczych], Herbata 
o smaku pomarańczowym [inna niż do celów leczniczych], Herbaty 
o smaku owocowym [inne niż lecznicze], Herbaty ziołowe, inne niż 
do celów leczniczych, Przetworzony żeń-szeń stosowany jako zioło, 
przyprawa lub aromat, Napary ziołowe, Napary, inne niż do celów 
leczniczych, Zioła do celów spożywczych, 32 Napoje bezalkoholo-
we na bazie miodu, Syropy do napojów, Syrop z czarnej porzeczki, 
Syropy owocowe [napoje bezalkoholowe], Syropy do wyrobu napo-
jów, Syrop z soku z limonki, Syropy do produkcji napojów aromaty-
zowanych owocami, Syropy do sporządzania smakowych wód mi-
neralnych, Syropy i inne preparaty bezalkoholowe do sporządzania 
napojów, Napoje owocowe z koncentratu lub syropu, z dodatkiem 
wody i cukru, Sok z czarnej porzeczki, 33 Miód pitny .

(111) 353088 (220) 2021 11 17 (210) 536550
(151) 2022 04 19 (441) 2021 12 27
(732) TALASKA TOMASZ, Słopnice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BESKID ROSE & SPA EXCLUSIVE COUNTRY ESCAPE

(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .17, 06 .01 .02, 06 .01 .04, 07 .01 .08
(510), (511) 43 Hotele, kawiarnie, motele, pensjonaty, Hotelowe usłu-
gi kateringowe, Organizowanie obozów wakacyjnych (zakwaterowa-
nie), Wynajmowanie pomieszczeń na  pobyt czasowy, Restauracje, 
Rezerwacje miejsc w hotelach, Krótkoterminowy wynajem przestrze-
ni biurowej, Wynajmowanie sal na posiedzenia, konferencje, kongre-
sy, seminaria, zjazdy, szkolenia zawodowe, Wynajem pomieszczeń 
na  uroczystości towarzyskie, Wynajem pomieszczeń na  przyjęcia 
towarzyskie, Wynajem pomieszczeń na wystawę, Wynajem wakacyj-
nych miejsc noclegowych, Zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, 
44 Analiza kosmetyczna, Aromaterapia, Chiropraktyka (nastawianie 
kręgosłupa), Depilacja woskiem, Fizjoterapia, Doradztwo dotyczące 
kosmetyków, Doradztwo dotyczące urody, Doradztwo w  dziedzi-
nie pielęgnacji ciała i urody, Elektroliza kosmetyczna, Fizykoterapia, 
Gabinety kosmetyczne, Kosmetyczne zabiegi laserowe, Kosmetyka, 
Kuracje do włosów, Manicure, Masaż, Nakładanie produktów kosme-
tycznych na ciało, Nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, 
Odnowa biologiczna, Pedicure, Pielęgnacja stóp, Pielęgnacja urody, 
Pielęgnacja urody dla ludzi, Salony piękności, spa, Usługi fryzjerskie, 
Zabiegi pielęgnacyjne ludzi .

(111) 353089 (220) 2021 11 16 (210) 536575
(151) 2022 04 15 (441) 2021 12 20
(732) CIEPŁUCHA-KOWALSKA ANNA GOSPODARSTWO 
SZKÓŁKARSKIE, Konstantynów Łódzki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zielony SHOW ROOM Zobacz i Zamów
(540) 

(591) jasnoszary, ciemnoszary, zielony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usłu-
gi w zakresie wystaw i prezentacji produktów .

(111) 353090 (220) 2021 11 19 (210) 536677
(151) 2022 04 25 (441) 2022 01 03
(732) CICHECKA AGNIESZKA DEVANGARI, Otwock (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DOODLOWNIK
(510), (511) 9 E-booki, Publikacje elektroniczne, 16 Materiały druko-
wane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały 
i środki dla artystów i do dekoracji, Papier i karton, Torebki oraz arty-
kuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw 
sztucznych, Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele ar-
chitektoniczne, Kleje do materiałów papierniczych lub do użytku do-
mowego, Artykuły do korektorowania i ścierania, Artykuły biurowe, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie 
edukacyjne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: materiały i  środki dla artystów i  do  dekoracji, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: papier 
i karton, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z pa-
pieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: dzieła sztuki oraz figurki z pa-
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pieru i kartonu, modele architektoniczne, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: kleje do materiałów pa-
pierniczych lub do użytku domowego, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: artykuły do korektorowania 
i  ścierania, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: artykuły biurowe, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: materiały drukowane i artykuły papier-
nicze oraz wyposażenie edukacyjne, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z  następującymi produktami: materiały i  środki dla artystów 
i do dekoracji, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: papier i  karton, Usługi handlu hurtowego związane 
z  następującymi produktami: torebki oraz artykuły do  pakowania 
i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Usłu-
gi handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: dzie-
ła sztuki oraz figurki z  papieru i  kartonu, modele architektoniczne, 
Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: 
kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: artykuły 
do  korektorowania i  ścierania, Usługi handlu hurtowego związane 
z  następującymi produktami: artykuły biurowe, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z  następującymi produktami: e-booki, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: pu-
blikacje elektroniczne, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: e-booki, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: publikacje elektroniczne .

(111) 353091 (220) 2021 11 18 (210) 536699
(151) 2022 04 13 (441) 2021 12 13
(732) SMĘTEK JERZY HURTOWNIA PRZEMYSŁOWA SMĘTEK,  
Łomża (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GARYBULGARY
(510), (511) 21 Aeratory do  wina, Brytfanny, Butelki, Butelki na  na-
poje dla podróżnych, Cedzaki do  użytku domowego, Chochle 
do  podawania, Cukiernice, Czajniczki do  herbaty, Deski do  kroje-
nia do  kuchni, Doniczki na  kwiaty, Doniczki okienne, Dozowniki 
mydła, Dzbanki, Dzieła sztuki z  porcelany, ceramiki, gliny, terakoty 
i  szkła, Dziobki do  nalewania, Elementy podtrzymujące ruszt, Fi-
gurki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, Filiżanki, Fiolki 
szklane [pojemniki], Formy do ciast i ciastek, Formy i foremki [przy-
bory kuchenne], Formy, foremki [przybory kuchenne], Garnki, Garnki 
kuchenne, Gąbki do  użytku domowego, Gąsiory, Gąsiory szklane, 
Karafki [na alkohol], Kieliszki do  jajek, Klamerki do wieszania ubrań 
na sznurze, Klosze do przykrywania masła, Klosze do przykrywania 
sera, Koryta, Koryta do  picia, Kosze do  użytku domowego, Kosze 
na  chleb do  użytku domowego, Kosze na  papier, Kosze na  śmieci, 
Kotły, Koziołki pod noże na  stół, Kruszarki do  użytku kuchennego, 
nieelektryczne, Kryształ [wyroby szklane], Kubki, Kubki z papieru lub 
z tworzyw sztucznych, Kubły, Kufle, Kufle na piwo, Kuwety dla zwie-
rząt domowych, Lejki, Lód (Foremki do-), Łapki do  garnków, Łapki 
na insekty, Łopatki do ciast, Łopatki do użytku domowego, Łopatki 
do  użytku kuchennego, Łyżki do  mieszania [przybory kuchenne], 
Łyżki do polewania pieczeni [utensylia kuchenne], Maselniczki, Maty 
do pieczenia, Maty na stół, nie z papieru ani materiałów tekstylnych, 
Miednice [naczynia], Mieszadełka do koktajli, Miksery, nieelektrycz-
ne, do  celów domowych [blendery], Miotełki do  kurzu, Miotełki 
do usuwania kurzu z mebli, Miotły, Miseczki, Miski dla zwierząt do-
mowych, automatyczne, Miski na owoce, Młynki do pieprzu, ręczne, 
Młynki do użytku domowego, ręczne, Mozaiki ze szkła nie do celów 
budowlanych, Moździerze do  użytku kuchennego, Mydelniczki, 
Naczynia ceramiczne, Naczynia do mieszania koktajli [shakery], Na-
czynia na  napoje, Naczynia szklane do  napojów, Nadmuchiwane 
wanny dla niemowląt, Nieelektryczne maszynki do  robienia maka-
ronu, do użytku domowego, Nocniki, Obrotowe suszarki do bielizny, 
Oddzielacze do jajek, nieelektryczne, do użytku domowego, Osłony 
na doniczki nie z papieru, Ozdobne kule szklane, Ozdoby z porcela-
ny, Pakuły czyszczące, Pałeczki [sprzęt kuchenny], Parowary nieelek-
tryczne, Patelnie, Patelnie do przyrządzania jaj w koszulkach, Patery, 
Pędzle kuchenne, Pieprzniczki, Pipety kuchenne, Płytki zapobiegają-
ce kipieniu mleka, Pochłaniacze dymu do użytku domowego, Pod-
kładki na  stół, nie  z  papieru ani materiałów tekstylnych, Podkładki 
pod garnki, Podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z materiałów 
tekstylnych, Podpórki, uchwyty do kwiatów i roślin [układanie kwia-
tów], Podstawki na torebki herbaty, Podstawki pod żelazka do praso-

wania, Pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, Pojemniki 
kuchenne, Pojemniki na chleb, Pojemniki na kleje, Pojemniki na olej, 
ocet, sól i pieprz, Pojemniki na wykałaczki, Pojemniki na żywność dla 
zwierząt domowych, Pojemniki termoizolacyjne, Pokrowce na deski 
do  prasowania, Pokrywki do  garnków, Popiersia z  porcelany, cera-
miki, gliny, terakoty lub szkła, Porcelana, Półmiski [tace], Półmiski 
do jarzyn, Prasy do czosnku [sprzęt kuchenny], Przenośne pojemniki 
chłodzące, nieelektryczne, Przepychaczki do  czyszczenia odpływu, 
Przesiewacze, sita [przybory gospodarstwa domowego], Przybory 
do  użytku w  gospodarstwie domowym, Przybory kuchenne, Przy-
bory kuchenne nieelektryczne, Przykrycia na czajniczek, Przykrywki 
do dań, Przyrządy do krojenia ciasta, Przyrządy do polerowania przy 
użyciu wosku, nieelektryczne, Przyrządy do  ściągania butów, Pu-
dełka na herbatę, Pudełka na słodycze, Pudełka obiadowe, Pudełka 
szklane, Ręczne młynki do kawy, Rękawice do mycia samochodów, 
Rękawice do polerowania, Rękawice do użytku domowego, Rękawi-
ce kuchenne, Rękawice ogrodnicze, Rogi do picia, Rondle, Rondle ce-
ramiczne, Rozpylacze środków odstraszających komary podłączane 
do  gniazdka, Rozpylacze zapachowe, Ruszty [kuchenne], Salaterki, 
Separatory do jajek, Serwetniki, Serwisy [zastawy stołowe], Serwisy 
do herbaty, Serwisy do kawy [zastawa stołowa], Siatki do gotowania, 
inne niż do mikrofalówek, Sitka do herbaty, Sitka do konewek, Sitka 
do  zaparzania herbaty, Skarbonki-świnki, Słoiki na  ciastka, Solnicz-
ki, Spodeczki, Spryskiwacze, Statuetki z  porcelany, ceramiki, gliny, 
terakoty lub szkła, Stojaki do przenośnych wanienek dla niemowląt, 
Stroiki na  świece, Suszarki do  bielizny, Szczotki do  butów, Szczotki 
do czyszczenia pojemników, Szczotki do dywanów, Szczotki do mi-
sek klozetowych, Szczotki do  mycia naczyń, Szczotki do  rozsma-
rowywania smoły, Szczotki do  szklanych kloszy do  lamp, Szczotki 
do  szorowania, Szczypce do  cukru, Szczypce do  lodu, Szczypce 
do  sałaty, Szklane naczynia do  picia, Szklane zatyczki, Szkło ema-
liowane, nie  do  budownictwa, Szkło mleczne, Szkło płaskie walco-
wane [materiał surowy], Szkło sproszkowane do  dekoracji, Szkło 
z  cienkimi przewodnikami elektrycznymi, Szmatki do  czyszczenia, 
Sztuczne jajka podkładowe, Szufelki lub przyrządy do  zbierania 
okruszków, Szybkowary nieelektryczne, Szybkowary, nieelektryczne, 
do  gotowania, Szyldy z  porcelany lub ze  szkła, Świeczniki, Świecz-
niki [oprawy], Tace do użytku domowego, Tace obrotowe, Tace pa-
pierowe, do użytku domowego, Talerze, Talerze do dyfuzji olejków 
zapachowych, Talerze jednorazowego użytku, Talerze papierowe, 
Tarki do celów kuchennych, Termoizolacyjne pojemniki na żywność, 
Termosy, Termosy do  napojów, Terraria domowe [uprawa roślin], 
Terraria wewnętrzne [wiwaria], Tłuczki do  użytku kuchennego, To-
rebki do wyciskania kremu przy dekoracji, Trzepaczki do dywanów, 
nie  będące maszynami, Trzepaczki nieelektryczne, Trzonki mioteł, 
Tubki do obierania czosnku, Urządzenia do rozciągania rękawiczek, 
Urządzenia do tażin, nieelektryczne, Urządzenia do usuwania kłacz-
ków, elektryczne lub nieelektryczne, Urządzenia do  wytwarzania 
makaronów, ręczne, Wałki do ciasta domowe, Wanienki dla niemow-
ląt przenośne, Wanienki dla ptaków, Wazony, Wazy do zup, Wiaderka 
do kostek lodu, Wiadra na pieluchy, Wiadra płócienne, Wiadra z wy-
ciskarkami do mopów, Wieszaki na ręczniki [pręty i koła], Wyciskacze 
do owoców nieelektryczne, do użytku domowego, Wyciskarki do pa-
sty do zębów, Wykałaczki, Wylewki do wina, Wyroby ceramiczne dla 
gospodarstwa domowego, Wyroby garncarskie, Wyroby szklane 
malowane, Zamknięcia pokrywek do garnków, Zastawa stołowa, Za-
stawa stołowa, inna niż noże, widelce i  łyżki, Zestawy do przypraw, 
Zgrzebła, Zraszacze, Zraszacze do  podlewania kwiatów i  roślin, 35 
Agencje importowo-eksportowe, Badanie rynku, Doradztwo specja-
listyczne w sprawach działalności gospodarczej, Ekspertyzy w dzia-
łalności gospodarczej, Opinie, Organizowanie wystaw lub targów 
w celach handlowych lub reklamowych, Pokazy towarów, Promocja 
sprzedaży stosowana dla osób trzecich, Reklamy za pośrednictwem 
sieci komputerowej, Usługi umożliwiające odbiorcom dogodny wy-
bór i zakup towarów w hurtowni, sklepach poprzez Internet z: branży 
AGD, wyrobów z ceramiki, odzieży, obuwia, samochodów i motocy-
kli, maszyn i urządzeń rolniczych, maszyn i urządzeń dla budownic-
twa, paliw i produktów ropopochodnych, stacji paliw, Zaopatrzenie 
osób trzecich stosowane jako zakupy i  sprzedaż produktów dla in-
nych przedsiębiorstw, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować towary 
na  stronie internetowej i  poprzez domy sprzedaży wysyłkowej, 43 
Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Biura zakwaterowania [hotele, 
pensjonaty], Dekorowanie żywności, Domy opieki dla osób w  po-
deszłym wieku, Domy turystyczne, Hotele dla zwierząt, Kafeterie 
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[bufety], Motele, Obsługa gastronomiczna z  własnym zapleczem, 
produktami i transportem, Pensjonaty, Restauracje samoobsługowe, 
Rzeźbienie w jedzeniu, Stołówki, Usługi barowe, Usługi barów z faj-
kami wodnymi, Usługi hotelowe, Usługi restauracji washoku, Usługi 
restauracyjne, Żłobki dla dzieci .

(111) 353092 (220) 2021 11 19 (210) 536726
(151) 2022 04 14 (441) 2021 12 13
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE OKNOPLUS SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Libertów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OknoPlus
(540) 

(591) czarny, zielony
(531) 24 .17 .05, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 6 Parapety metalowe, zamknięcia, zawiasy i  akcesoria 
metalowe do stolarki otworowej, 19 Stolarka otworowa niemetalo-
wa, okna, drzwi, bramy, bramki, witryny, naświetla, ścianki działowe 
szklane, parapety niemetalowe oraz elementy, zamknięcia i akceso-
ria niemetalowe do stolarki otworowej, 37 Usługi budowlane, napra-
wa, montaż, wymiana stolarki otworowej i  ścianek działowych bu-
dowlane roboty wykończeniowe .

(111) 353093 (220) 2021 11 19 (210) 536732
(151) 2022 04 14 (441) 2021 12 13
(732) MSW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CYTRYNÓWKA MINISTRA MOCNA, A JAK ! POLEJ, A NIE ! 100 
% NATURALNA Craft
(540) 

(591) beżowy, żółty, zielony, czarny
(531) 05 .07 .12, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 33 Alkohole wysokoprocentowe [napoje], wódka, goto-
we napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa .

(111) 353094 (220) 2021 11 22 (210) 536748
(151) 2022 04 26 (441) 2021 12 20
(732) REGAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Wejherowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Regain
(540) 

(591) czarny, zielony
(531) 24 .17 .19, 27 .05 .01, 29 .01 .12

(510), (511) 7 Maszyny do  recyklingu, Granulatory do  recyklingu 
nadlewów, Urządzenia rozdrabniające do  recyklingu [maszyny], 
Rozdrabniarki odpadów, Urządzenia do  ubijania odpadów, Ma-
szyny do  rozdrabniania odpadów, Maszyny do  ekstrakcji odpa-
dów, Maszyny do  usuwania odpadów, Maszyny do  usuwania cie-
kłych odpadów, Prasy do belowania odpadów [maszyny], Maszyny 
do  transportu materiałów odpadowych, Urządzenia do  ubijania 
i  prasowania odpadów [elektryczne urządzenia do  usuwania od-
padów], Separatory [maszyny], Separatory cyklonowe, Separatory 
odśrodkowe, Separatory sitowe wibracyjne [maszyny], Separatory 
do  oddzielania ciał stałych od  cieczy, 40 Obróbka [recykling] od-
padów, Obróbka chemikaliów [recykling], Recykling i  uzdatnianie 
odpadów, Usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne zwią-
zane z  recyklingiem odpadów i  śmieci, Obróbka [odzyskiwanie 
surowców wtórnych] odpadów przemysłowych, Odpadki i  odpa-
dy (Recykling-), Przetwarzanie odpadów, Obróbka odpadów tok-
sycznych, Obróbka odpadów chemicznych, Obróbka odpadów 
poprzez elektrolizę, Wynajem maszyn i urządzeń do zagęszczania 
odpadów, Pozyskiwanie składników z  pozostałości odpadów, Do-
radztwo związane z niszczeniem odpadów i śmieci, Obróbka mate-
riałów uzyskanych z odpadów [odzyskiwanie surowców wtórnych], 
Udzielanie informacji związanych z wynajmem maszyn i urządzeń 
do  zagęszczania odpadów, 42 Prace badawczo-rozwojowe w  za-
kresie produktów, Usługi naukowe, Badania naukowe, Doradztwo 
naukowe, Usługi w dziedzinie nauk przyrodniczych .

(111) 353095 (220) 2021 11 22 (210) 536756
(151) 2022 04 25 (441) 2021 12 20
(732) KULESZ ALEKSANDER BIS BEST INDUSTRY SOLUTIONS-
ALEKSANDER KULESZ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIS Best Industry Solutions
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 Aplikacje biurowe i  biznesowe, Aplikacje do  pobra-
nia do  użytku z  telefonami komórkowymi, Aplikacje do  pobrania 
na smartfony, Aplikacje do przepływu pracy, Aplikacje komputerowe 
do pobrania, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, 
Pobieralne aplikacje na  telefony komórkowe do  zarządzania dany-
mi, Pobieralne aplikacje na  telefony komputerowe do  zarządzania 
informacjami, Interaktywne oprogramowanie komputerowe umoż-
liwiające wymianę informacji, Interaktywne oprogramowanie kom-
puterowe, Komputerowe oprogramowanie użytkowe, Komputerowe 
oprogramowanie do  pracy zespołowej [groupware], Komputerowe 
oprogramowanie układowe, Oprogramowanie, Oprogramowanie 
biurowe, Oprogramowanie biznesowe, Oprogramowanie dla księ-
gowości, Oprogramowanie dla przedsiębiorstw, Oprogramowanie 
do aplikacji i serwerów internetowych .

(111) 353096 (220) 2021 11 23 (210) 536759
(151) 2022 04 26 (441) 2021 12 20
(732) LIS MACIEJ VILADECO, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VILADECO
(510), (511) 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wy-
burzeniowe .

(111) 353097 (220) 2021 11 23 (210) 536761
(151) 2022 04 26 (441) 2021 12 20
(732) PAWŁOWSKI ROBERT, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eZOZ
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(540) 

(591) czerwony, niebieski
(531) 26 .11 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 42 Projektowanie i  opracowywanie oprogramowania 
komputerowego, Instalacja oprogramowania komputerowego, Konfi-
guracja oprogramowania komputerowego, Tworzenie oprogramowa-
nia komputerowego, Naprawa oprogramowania komputerowego .

(111) 353098 (220) 2021 11 26 (210) 536978
(151) 2022 04 19 (441) 2022 01 03
(732) RODEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RODEON
(540) 

(591) niebieski, czerwony, zielony
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 27 .05 .10, 24 .15 .03, 24 .15 .21
(510), (511) 36 Zarządzanie nieruchomością, Zarządzanie nierucho-
mościami, Zarządzanie powiernicze nieruchomościami, Zarządzanie 
budynkami, Zarządzanie inwestycjami, 37 Budowa hal sportowych, 
Budowa obiektów sportowych, Budowa obiektów publicznych, Bu-
dowa obiektów do  celów sportowych, Budowa obiektów do  celów 
rekreacyjnych, Sprzątanie obiektów przed imprezami i po imprezach, 
41 Edukacja sportowa, Informacje na  temat sportu, Inscenizowanie 
turniejów, Kultura fizyczna, Kursy szkoleniowe dotyczące zajęć spor-
towych, Administrowanie [organizacja] zawodami, Konferencje (Orga-
nizowanie i prowadzenie-), Kongresy (Organizowanie i prowadzenie-), 
Organizacja i  przeprowadzanie zawodów sportowych, Organizacja 
konferencji edukacyjnych, Organizacja konkursów edukacyjnych, 
Organizacja kwizów, gier i  zawodów, Organizacja wystaw w  celach 
edukacyjnych, Organizowanie i  obsługa konferencji, Organizacja za-
wodów rekreacyjnych, Organizowanie konferencji edukacyjnych, 
Organizowanie i  prowadzenie seminariów, Organizowanie i  prowa-
dzenie gier, Organizowanie i  prowadzenie konferencji i  kongresów, 
Wynajem hal rozrywkowych, Organizowanie i zarządzanie imprezami 
sportowymi, 42 Projektowanie hal wystawowych, Badania przemy-
słowe obiektów technicznych, Planowanie i projektowanie obiektów 
sportowych, Usługi doradcze dotyczące planowania obiektów, Usługi 
architektoniczne w zakresie projektowania obiektów biurowych, Pro-
jektowanie obiektów sportowych, Projektowanie obiektów bizneso-
wych, Usługi projektowania obiektów biznesowych .

(111) 353099 (220) 2021 11 26 (210) 536979
(151) 2022 04 19 (441) 2022 01 03
(732) RODEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOPALNIA FUTBOLU .PL
(540) 

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 21 .03 .01, 26 .11 .06, 26 .02 .07

(510), (511) 36 Zarządzanie nieruchomością, Zarządzanie nierucho-
mościami, Zarządzanie powiernicze nieruchomościami, Zarządzanie 
budynkami, Zarządzanie inwestycjami, 41 Edukacja sportowa, Infor-
macje na  temat sportu, Inscenizowanie turniejów, Kultura fizyczna, 
Kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, Administrowanie 
[organizacja] zawodami, Konferencje (Organizowanie i  prowadze-
nie-), Kongresy (Organizowanie i prowadzenie-), Organizacja i prze-
prowadzanie zawodów sportowych, Organizacja konferencji eduka-
cyjnych, Organizacja konkursów edukacyjnych, Organizacja kwizów, 
gier i zawodów, Organizacja wystaw w celach edukacyjnych, Organi-
zowanie i obsługa konferencji, Organizacja zawodów rekreacyjnych, 
Organizowanie konferencji edukacyjnych, Organizowanie i  prowa-
dzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie gier, Organizowa-
nie i prowadzenie konferencji i kongresów, Wynajem hal rozrywko-
wych, Organizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi .

(111) 353100 (220) 2021 11 26 (210) 536980
(151) 2022 04 19 (441) 2022 01 03
(732) RODEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 29 .01 .13, 21 .03 .01, 26 .11 .03, 26 .11 .06
(510), (511) 36 Zarządzanie nieruchomością, Zarządzanie nierucho-
mościami, Zarządzanie powiernicze nieruchomościami, Zarządzanie 
budynkami, Zarządzanie inwestycjami, 41 Edukacja sportowa, Infor-
macje na  temat sportu, Inscenizowanie turniejów, Kultura fizyczna, 
Kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, Administrowanie 
[organizacja] zawodami, Konferencje (Organizowanie i  prowadze-
nie-), Kongresy (Organizowanie i prowadzenie-), Organizacja i prze-
prowadzanie zawodów sportowych, Organizacja konferencji eduka-
cyjnych, Organizacja konkursów edukacyjnych, Organizacja kwizów, 
gier i zawodów, Organizacja wystaw w celach edukacyjnych, Organi-
zowanie i obsługa konferencji, Organizacja zawodów rekreacyjnych, 
Organizowanie konferencji edukacyjnych, Organizowanie i  prowa-
dzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie gier, Organizowa-
nie i prowadzenie konferencji i kongresów, Wynajem hal rozrywko-
wych, Organizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi .

(111) 353101 (220) 2021 12 01 (210) 537136
(151) 2022 04 21 (441) 2022 01 03
(732) POLSKA TECHNIKA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA,  
Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B2 ENERGY EXPO KATOWICE
(540) 

(591) niebieski, czarny, biały
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .10, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Kompilacja, produkcja i  rozpowszechnianie mate-
riałów reklamowych, Produkcja materiałów reklamowych i  reklam, 
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Rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur i ma-
teriałów drukowanych], Reklama online za  pośrednictwem sieci 
komputerowej, Rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamo-
wych [ulotek, broszur, ulotek informacyjnych i próbek], Zarządzanie 
komputerowymi bazami danych, Komputerowe bazy danych (Pozy-
skiwanie danych do-), Systematyzacja danych w komputerowych ba-
zach danych, Informacja handlowa, Dekoracja wystaw sklepowych, 
Wypożyczanie urządzeń reklamowych, Wynajmowanie powierzchni 
na cele reklamowe, Organizowanie imprez, wystaw, targów i poka-
zów do  celów handlowych, promocyjnych i  reklamowych, Organi-
zowanie targów i wystaw, Organizowanie targów i wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych, Organizowanie i prowadzenie targów 
i  wystaw w  celach handlowych, Organizowanie i  prowadzenie tar-
gów i wystaw w celach reklamowych, 41 Organizowanie kongresów 
i  konferencji w  celach kulturalnych i  edukacyjnych, Organizowanie 
i przeprowadzanie targów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 
Usługi wydawnicze .

(111) 353102 (220) 2021 12 01 (210) 537138
(151) 2022 04 21 (441) 2022 01 03
(732) POLSKA TECHNIKA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA,  
Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EcoDom EXPO KATOWICE
(540) 

(591) niebieski, zielony, biały
(531) 26 .04 .02, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 27 .05 .10, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Kompilacja, produkcja i  rozpowszechnianie mate-
riałów reklamowych, Produkcja materiałów reklamowych i  reklam, 
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur i ma-
teriałów drukowanych], Reklama online za  pośrednictwem sieci 
komputerowej, Rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamo-
wych [ulotek, broszur, ulotek informacyjnych i próbek], Zarządzanie 
komputerowymi bazami danych, Komputerowe bazy danych (Pozy-
skiwanie danych do-), Systematyzacja danych w komputerowych ba-
zach danych, Informacja handlowa, Dekoracja wystaw sklepowych, 
Wypożyczanie urządzeń reklamowych, Wynajmowanie powierzchni 
na cele reklamowe, Organizowanie imprez, wystaw, targów i poka-
zów do  celów handlowych, promocyjnych i  reklamowych, Organi-
zowanie targów i wystaw, Organizowanie targów i wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych, Organizowanie i prowadzenie targów 
i  wystaw w  celach handlowych, Organizowanie i  prowadzenie tar-
gów i wystaw w celach reklamowych, 41 Organizowanie kongresów 
i  konferencji w  celach kulturalnych i  edukacyjnych, Organizowanie 
i przeprowadzanie targów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 
Usługi wydawnicze .

(111) 353103 (220) 2021 12 01 (210) 537140
(151) 2022 04 21 (441) 2022 01 03
(732) POLSKA TECHNIKA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA,  
Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EXPO KATOWICE
(540) 

(591) niebieski, biały, czerwony
(531) 26 .04 .02, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Kompilacja, produkcja i  rozpowszechnianie mate-
riałów reklamowych, Produkcja materiałów reklamowych i  reklam, 
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur i ma-
teriałów drukowanych], Reklama online za  pośrednictwem sieci 
komputerowej, Rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamo-
wych [ulotek, broszur, ulotek informacyjnych i próbek], Zarządzanie 

komputerowymi bazami danych, Komputerowe bazy danych (Pozy-
skiwanie danych do-), Systematyzacja danych w komputerowych ba-
zach danych, Informacja handlowa, Dekoracja wystaw sklepowych, 
Wypożyczanie urządzeń reklamowych, Wynajmowanie powierzchni 
na cele reklamowe, Organizowanie imprez, wystaw, targów i poka-
zów do  celów handlowych, promocyjnych i  reklamowych, Organi-
zowanie targów i wystaw, Organizowanie targów i wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych, Organizowanie i prowadzenie targów 
i  wystaw w  celach handlowych, Organizowanie i  prowadzenie tar-
gów i wystaw w celach reklamowych, 41 Organizowanie kongresów 
i  konferencji w  celach kulturalnych i  edukacyjnych, Organizowanie 
i przeprowadzanie targów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 
Usługi wydawnicze .

(111) 353104 (220) 2021 12 10 (210) 537568
(151) 2022 04 19 (441) 2022 01 03
(732) MORAWSKA-JANKOWSKA BEATA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Dent4you
(510), (511) 44 Usługi dentystyczne .

(111) 353105 (220) 2021 12 12 (210) 537593
(151) 2022 04 19 (441) 2022 01 03
(732) KUNYTSKYY YURYY, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) love epil
(540) 

(591) różowy, czarny
(531) 02 .09 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Hi-
giena i pielęgnacja urody istot ludzkich, Depilacja woskiem, Kosme-
tyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, Kosmetyczne usuwanie 
żylaków za pomocą lasera, Kosmetyczny zabieg laserowy skóry, La-
serowe usuwanie grzyba palców nóg, Laserowe usuwanie żylaków, 
Laserowe usuwanie tatuaży, Laserowy zabieg kosmetyczny pającz-
ków, Oferowanie terapii laserowej do  leczenia chorób, Usługi lase-
rowego usuwania owłosienia, Usługi w zakresie laserowego odmła-
dzania skóry, Usługi w zakresie naciągania skóry za pomocą lasera, 
Usuwanie laserowe pajączków naczyniowych .

(111) 353106 (220) 2021 12 12 (210) 537597
(151) 2022 04 19 (441) 2022 01 03
(732) GARBARCZUK MAŁGORZATA EUFORIA, Sierpc (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EUFORIA
(510), (511) 14 Biżuteria i  wyroby jubilerskie, Bransoletki [biżuteria], 
Kolczyki, Łańcuszki [biżuteria], Zawieszki [biżuteria], Pierścionki [bi-
żuteria], Obrączki ślubne, Spinki do mankietów i krawatów, Broszki 
[biżuteria], Imitacje biżuterii, Akcesoria do  biżuterii, Kamienie szla-
chetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, Pudełka na biżuterię 
i pudełka na zegarki, Szkatułki na biżuterię, Naszyjniki, Sygnety, Ze-
garki, Kolczyki do piercingu, Różańce, Wisiorki, Klipsy, Koraliki do wy-
robu biżuterii, Półfabrykaty z  kamieni szlachetnych przeznaczone 
do  produkcji biżuterii, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i  hurtowej 
oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online w za-
kresie następujących towarów: biżuteria i wyroby jubilerskie, branso-
letki [biżuteria], kolczyki, łańcuszki [biżuteria], zawieszki [biżuteria], 
pierścionki [biżuteria], obrączki ślubne, spinki do  mankietów i  kra-
watów, broszki [biżuteria], imitacje biżuterii, akcesoria do  biżuterii, 
kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, pudełka 
na  biżuterię i  pudełka na  zegarki, szkatułki na  biżuterię, naszyjniki, 
sygnety, zegarki, kolczyki do piercingu, różańce, wisiorki, klipsy, ko-
raliki do wyrobu biżuterii, półfabrykaty z kamieni szlachetnych prze-
znaczone do produkcji biżuterii .

(111) 353107 (220) 2021 12 12 (210) 537598
(151) 2022 04 19 (441) 2022 01 03
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(732) GARBARCZUK MAŁGORZATA EUFORIA, Sierpc (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EUFORIA
(540) 

(531) 01 .01 .02, 17 .02 .01, 17 .02 .17, 27 .05 .01
(510), (511) 14 Biżuteria i  wyroby jubilerskie, Bransoletki [biżuteria], 
Kolczyki, Łańcuszki [biżuteria], Zawieszki [biżuteria], Pierścionki [bi-
żuteria], Obrączki ślubne, Spinki do mankietów i krawatów, Broszki 
[biżuteria], Imitacje biżuterii, Akcesoria do  biżuterii, Kamienie szla-
chetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, Pudełka na biżuterię 
i pudełka na zegarki, Szkatułki na biżuterię, Naszyjniki, Sygnety, Ze-
garki, Kolczyki do piercingu, Różańce, Wisiorki, Klipsy, Koraliki do wy-
robu biżuterii, Półfabrykaty z  kamieni szlachetnych przeznaczone 
do  produkcji biżuterii, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i  hurtowej 
oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online w za-
kresie następujących towarów: biżuteria i wyroby jubilerskie, branso-
letki [biżuteria], kolczyki, łańcuszki [biżuteria], zawieszki [biżuteria], 
pierścionki [biżuteria], obrączki ślubne, spinki do  mankietów i  kra-
watów, broszki [biżuteria], imitacje biżuterii, akcesoria do  biżuterii, 
kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, pudełka 
na  biżuterię i  pudełka na  zegarki, szkatułki na  biżuterię, naszyjniki, 
sygnety, zegarki, kolczyki do piercingu, różańce, wisiorki, klipsy, ko-
raliki do wyrobu biżuterii, półfabrykaty z kamieni szlachetnych prze-
znaczone do produkcji biżuterii .

(111) 353108 (220) 2021 11 29 (210) 537030
(151) 2022 04 06 (441) 2021 12 20
(732) SIKORSKA-REUTT MAŁGORZATA, Niechorze (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BOMORZE
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w  zakresie żywności, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, 
40 Konserwowanie żywności, Mrożenie żywności, Obróbka żyw-
ności gotowanej, Przetwarzanie żywności, Przetwarzanie żywno-
ści gotowanej, Żywność (Wędzenie-), Przetwórstwo ryb, Wędzenie 
ryb, 43 Usługi barowe, Usługi barmanów, Oferowanie żywności 
i  napojów dla gości w  restauracjach, Serwowanie żywności i  na-
pojów dla gości w restauracjach, Usługi restauracyjne, Restauracje 
dla turystów, Usługi barów i restauracji, Usługi hotelowe, Obsługa 
gastronomiczna z  własnym zapleczem, produktami i  transpor-
tem, Dostarczanie żywności i  napojów za  pośrednictwem furgo-
netek, Oferowanie żywności i  napojów w  restauracjach i  barach, 
Oferowanie żywności i napojów dla gości, Przygotowywanie i za-
opatrywanie w  żywność i  napoje do  bezpośredniego spożycia, 
Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie posiłków i  napo-
jów, Przygotowywanie żywności dla innych na  zasadzie zlecania 
na  zewnątrz, Restauracje oferujące dania na  wynos, Serwowanie 
jedzenia i  napojów, Serwowanie żywności i  napojów dla gości, 
Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Usługi 
restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi w zakresie do-
starczania napojów, Usługi w  zakresie gotowania posiłków, Usłu-
gi w  zakresie jedzenia na  wynos, Usługi w  zakresie przygotowy-
wania jedzenia i  napojów, Usługi w  zakresie sprzedaży posiłków 
na wynos, Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, Usługi 
zaopatrzenia w  napoje, Usługi zaopatrzenia w  żywność i  napoje, 
Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach .

(111) 353109 (220) 2021 11 29 (210) 537031
(151) 2022 04 06 (441) 2021 12 20
(732) CUD NATURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KANIA
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje owocowe, Napoje aro-
matyzowane owocami, Napoje owocowe i soki owocowe .

(111) 353110 (220) 2021 11 25 (210) 537076
(151) 2022 04 07 (441) 2021 12 20
(732) SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BuforQ
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .02
(510), (511) 5 Suplementy diety dla zwierząt, preparaty weterynaryj-
ne, preparaty diagnostyczne do  celów weterynaryjnych, preparaty 
witaminowe, 31 Drób (preparaty zwiększające niesienie się), maku-
chy, otręby zbożowe, pasza dla zwierząt tucznych, karmy i pasze dla 
zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, spożywcze pasze wzmac-
niające dla zwierząt, produkty do tuczenia zwierząt .

(111) 353111 (220) 2021 11 24 (210) 537019
(151) 2022 04 06 (441) 2021 12 20
(732) VOLTA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VOLTA GROUPE
(540) 

(591) niebieski, żółty, zielony
(531) 01 .15 .23, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 4 Energia elektryczna, Energia elektryczna wytwarzana 
z energii słonecznej, Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, 7 
Generatory wytwarzające energię elektryczną z energii słonecznej, 
Przenośne generatory energii elektrycznej, Silniki do  wytwarzania 
energii elektrycznej, Aparatura do  dostarczania energii [generato-
ry], Generatory elektryczne korzystające z  energii geotermalnej, 9 
Falowniki fotowoltaiczne, Komórki fotowoltaiczne, Moduły foto-
woltaiczne, Fotowoltaiczne moduły słoneczne, Akumulatory energii 
fotowoltaicznej, Instalacje fotowoltaiczne do  wytwarzania energii 
elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], Kalibrowane referencyjne 
ogniwa fotowoltaiczne, Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania 
energii elektrycznej, Urządzenia fotowoltaiczne do  przekształcania 
promieniowania słonecznego na  energię elektryczną, Fotowolta-
iczne urządzenia i  instalacje do  wytwarzania energii elektrycznej 
z energii słonecznej, Regulatory energii, Aparatura kontrolna [ener-
gia elektryczna], Urządzenia do pomiaru energii elektrycznej, Przy-
rządy do pomiaru energii elektrycznej, Panele do  rozdziału energii 
elektrycznej, Kolektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycz-
nej, Ogniwa słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Panele 
słoneczne do  wytwarzania energii elektrycznej, Przenośne panele 
słoneczne do  wytwarzania energii elektrycznej, Panele słoneczne, 
Płyty słoneczne, 37 Montaż i  konserwacja instalacji fotowoltaicz-
nych, Instalacja ogniw i  modułów fotowoltaicznych, Konserwacja, 
naprawa i  odnowa urządzeń i  instalacji fotowoltaicznych, Instalo-
wanie systemów zasilanych energią słoneczną, Instalacja urządzeń 
do wytwarzania energii, Instalacja urządzeń do oszczędzania ener-
gii, Konserwacja i naprawa instalacji energii słonecznej, Konserwacja 
i  naprawa instalacji grzewczych zasilanych energią słoneczną, In-
stalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną 
w budynkach mieszkalnych, Instalacja systemów paneli słonecznych 
zasilanych energią słoneczną w  budynkach niemieszkalnych, 39 
Dystrybucja energii, Dystrybucja energii elektrycznej, Dostarczanie 
energii elektrycznej, Transmisja energii elektrycznej, Dostawa ener-
gii elektrycznej, Magazynowanie energii elektrycznej, Dystrybucja 
energii odnawialnej, Dostarczanie energii cieplnej [dystrybucja], Do-
stawa i dystrybucja energii, Przechowywanie energii i paliw, Dystry-
bucja energii elektrycznej do gospodarstw domowych, Dystrybucja 
energii do ogrzewania i chłodzenia budynków, Usługi informacyjne 
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i  doradcze w  związku z  dystrybucją energii, 40 Wytwarzanie ener-
gii, Usługi wytwarzania energii, Wytwarzanie energii elektrycznej, 
Powierzchniowe wzorowanie energii, Produkcja energii przez elek-
trownie, Wytwarzanie elektryczności z  energii słonecznej, Wytwa-
rzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, 42 Sporządzanie 
projektów i  opracowywanie systemów fotowoltaicznych, Badania 
w dziedzinie energii, Usługi doradcze dotyczące zużycia energii, Do-
radztwo w zakresie oszczędności energii, Projektowanie i opracowy-
wanie sieci dystrybucji energii, Rejestrowanie danych dotyczących 
zużycia energii w budynkach, Opracowywanie systemów do zarzą-
dzania energią i prądem .

(111) 353112 (220) 2021 11 24 (210) 537020
(151) 2022 04 06 (441) 2021 12 20
(732) VOLTA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VOLTA POLSKA
(540) 

(591) niebieski, żółty, zielony
(531) 01 .15 .23, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 4 Energia elektryczna, Energia elektryczna wytwarzana 
z energii słonecznej, Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, 7 
Generatory wytwarzające energię elektryczną z energii słonecznej, 
Przenośne generatory energii elektrycznej, Silniki do  wytwarzania 
energii elektrycznej, Aparatura do  dostarczania energii [generato-
ry], Generatory elektryczne korzystające z  energii geotermalnej, 9 
Falowniki fotowoltaiczne, Komórki fotowoltaiczne, Moduły foto-
woltaiczne, Fotowoltaiczne moduły słoneczne, Akumulatory energii 
fotowoltaicznej, Instalacje fotowoltaiczne do  wytwarzania energii 
elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], Kalibrowane referencyjne 
ogniwa fotowoltaiczne, Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania 
energii elektrycznej, Urządzenia fotowoltaiczne do  przekształcania 
promieniowania słonecznego na  energię elektryczną, Fotowolta-
iczne urządzenia i  instalacje do  wytwarzania energii elektrycznej 
z energii słonecznej, Regulatory energii, Aparatura kontrolna [ener-
gia elektryczna], Urządzenia do pomiaru energii elektrycznej, Przy-
rządy do pomiaru energii elektrycznej, Panele do  rozdziału energii 
elektrycznej, Kolektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycz-
nej, Ogniwa słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Panele 
słoneczne do  wytwarzania energii elektrycznej, Przenośne panele 
słoneczne do  wytwarzania energii elektrycznej, Panele słoneczne, 
Płyty słoneczne, 37 Montaż i  konserwacja instalacji fotowoltaicz-
nych, Instalacja ogniw i  modułów fotowoltaicznych, Konserwacja, 
naprawa i  odnowa urządzeń i  instalacji fotowoltaicznych, Instalo-
wanie systemów zasilanych energią słoneczną, Instalacja urządzeń 
do wytwarzania energii, Instalacja urządzeń do oszczędzania ener-
gii, Konserwacja i naprawa instalacji energii słonecznej, Konserwacja 
i  naprawa instalacji grzewczych zasilanych energią słoneczną, In-
stalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną 
w budynkach mieszkalnych, Instalacja systemów paneli słonecznych 
zasilanych energią słoneczną w  budynkach niemieszkalnych, 39 
Dystrybucja energii, Dystrybucja energii elektrycznej, Dostarczanie 
energii elektrycznej, Transmisja energii elektrycznej, Dostawa ener-
gii elektrycznej, Magazynowanie energii elektrycznej, Dystrybucja 
energii odnawialnej, Dostarczanie energii cieplnej [dystrybucja], Do-
stawa i dystrybucja energii, Przechowywanie energii i paliw, Dystry-
bucja energii elektrycznej do gospodarstw domowych, Dystrybucja 
energii do ogrzewania i chłodzenia budynków, Usługi informacyjne 
i  doradcze w  związku z  dystrybucją energii, 40 Wytwarzanie ener-
gii, Usługi wytwarzania energii, Wytwarzanie energii elektrycznej, 
Powierzchniowe wzorowanie energii, Produkcja energii przez elek-
trownie, Wytwarzanie elektryczności z  energii słonecznej, Wytwa-
rzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, 42 Sporządzanie 
projektów i  opracowywanie systemów fotowoltaicznych, Badania 
w dziedzinie energii, Usługi doradcze dotyczące zużycia energii, Do-
radztwo w zakresie oszczędności energii, Projektowanie i opracowy-
wanie sieci dystrybucji energii, Rejestrowanie danych dotyczących 

zużycia energii w budynkach, Opracowywanie systemów do zarzą-
dzania energią i prądem .

(111) 353113 (220) 2021 11 29 (210) 537024
(151) 2022 04 06 (441) 2021 12 20
(732) PHARM SUPPLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Keratostill
(510), (511) 3 Chusteczki nasączone preparatami czyszczącymi, 
Chusteczki zawierające preparaty czyszczące, Płyny do czyszczenia, 
Płyny do mycia, Roztwory do czyszczenia szkieł okularów, Ścierecz-
ki nasączane detergentami, do  czyszczenia, Ściereczki nasączone 
preparatem czyszczącym do  czyszczenia okularów, Ściereczki na-
sączone środkiem czyszczącym do  czyszczenia okularów, Środki 
czyszczące do szkła, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
Chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, Kosmetyki, Ko-
smetyki do użytku osobistego, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, 
Kosmetyki naturalne, Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki zawierające 
pantenol, Kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, Maści do celów 
kosmetycznych, Nasączone chusteczki do  użytku kosmetycznego, 
Nawilżane chusteczki nasączone balsamem kosmetycznym, Olejki 
do  celów kosmetycznych, Płatki oczyszczające nasączone prepara-
tami toaletowymi, Płatki oczyszczające nasączone kosmetykami, 
Preparaty kosmetyczne do twarzy, Waciki do celów kosmetycznych, 
Żel z  aloesem do  celów kosmetycznych, Żele do  masażu, inne niż 
do celów medycznych, 5 Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, 
Krople do  oczu, Leki do  celów weterynaryjnych, Leki weterynaryj-
ne, Mineralne preparaty spożywcze do celów medycznych, Nośniki 
uwalniające leki w  postaci rozpuszczalnych warstw ułatwiających 
uwalnianie preparatów farmaceutycznych, Nośniki uwalniające leki 
ułatwiające uwalnianie preparatów farmaceutycznych, Preparaty 
aminokwasowe do użytku medycznego, Preparaty chemiczne do ce-
lów medycznych, Preparaty chemiczne do  celów weterynaryjnych, 
Preparaty farmaceutyczne do  użytku weterynaryjnego, Preparaty 
farmaceutyczne dla zwierząt, Preparaty i substancje weterynaryjne, 
Preparaty lecznicze do  pielęgnacji zdrowia, Preparaty medyczne, 
Preparaty rehydratacyjne, Preparaty weterynaryjne, Preparaty wi-
taminowe i  mineralne, Preparaty zawierające pantenol do  użytku 
medycznego, Preparaty zawierające tryptofan, Serum łagodzące 
do  skóry [lecznicze], Serum kojące dla skóry [lecznicze], Środki na-
wilżające do  celów chirurgicznych, Środki nawilżające do  użytku 
medycznego, Suplementy do  karm do  celów weterynaryjnych, Su-
plementy wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne 
stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, Wody mineralne 
do celów medycznych, Antyseptyczne preparaty oczyszczające, An-
tyseptyki, Chusteczki do celów medycznych, Chusteczki odkażające, 
Nasączone chusteczki lecznicze, Płyny dezynfekujące [inne niż my-
dło], Preparaty antybakteryjne, Preparaty antyseptyczne, Preparaty 
antyseptyczne o działaniu terapeutycznym, Preparaty antyseptycz-
ne o  działaniu profilaktycznym, Preparaty bakteriobójcze [inne niż 
mydło], Preparaty czyszczące do szkieł kontaktowych, Produkty ste-
rylizujące do przemywania, Przeciwdrobnoustrojowe płyny do my-
cia twarzy, Roztwory do  dezynfekcji soczewek kontaktowych, Roz-
twory do płukania soczewek kontaktowych, Roztwory do sterylizacji 
soczewek kontaktowych, Roztwory do szkieł kontaktowych, Roztwo-
ry nawilżające do soczewek kontaktowych, Roztwory neutralizujące 
do  soczewek kontaktowych, Ściereczki do  czyszczenia nasączone 
środkami dezynfekującymi, do  celów higienicznych, Środki bakte-
riobójcze, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Środki de-
zynfekcyjne do celów medycznych, Środki dezynfekcyjne do szkieł 
kontaktowych, Środki dezynfekujące do  użytku weterynaryjnego, 
Środki dezynfekujące do użytku domowego, Środki dezynfekujące, 
którymi nasączane są chusteczki, Środki do usuwania bakterii, Środki 
odkażające, Środki odkażające do  użytku domowego, Dietetyczna 
żywność do  celów medycznych, Dietetyczna żywność przystoso-
wana do  celów medycznych, Dietetyczne preparaty żywnościowe 
przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne środki spożyw-
cze do  celów medycznych, Krople witaminowe, Mieszane prepa-
raty witaminowe, Mineralne suplementy diety dla ludzi, Mineralne 
suplementy diety, Mineralne suplementy odżywcze, Nutraceutyki 
do  stosowania jako suplementy diety, Odżywcze suplementy die-
ty, Preparaty nutraceutyczne dla ludzi, Preparaty nutraceutyczne 
do  celów terapeutycznych lub medycznych, Produkty dietetyczne 
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do  celów medycznych, Przeciwutleniacze do  użytku leczniczego, 
Przeciwutleniacze do użytku dietetycznego, Przeciwutleniające su-
plementy diety, Przeciwutleniające suplementy, Suplementy diete-
tyczne i odżywcze, Suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi, 
Suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, 
Suplementy diety dla osób ze  specjalnymi wymaganiami diete-
tycznymi, Suplementy diety dla ludzi i zwierząt, Suplementy diety 
do użytku medycznego, Suplementy diety o działaniu kosmetycz-
nym, Suplementy odżywcze w  płynie, Suplementy prebiotyczne, 
Witaminy i preparaty witaminowe, Żywność dietetyczna do celów 
leczniczych, Żywność dla diabetyków, Żywność dla diet medycz-
nych, Lubrykanty do celów medycznych .

(111) 353114 (220) 2021 11 29 (210) 537034
(151) 2022 04 06 (441) 2021 12 20
(732) PHARM SUPPLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Keratosept
(510), (511) 3 Kosmetyki do  stosowania na  skórę, Nawilżane chu-
steczki kosmetyczne, Nawilżane odświeżające chusteczki kosme-
tyczne, Płynne kremy [kosmetyki], Płyny pielęgnacyjne, Żelowe 
płatki pod oczy do  celów kosmetycznych, Chusteczki zawierające 
preparaty czyszczące, Nawilżane chusteczki nasączone środkiem 
oczyszczającym, Roztwory do czyszczenia szkieł okularów, Ścierecz-
ki nasączone preparatem czyszczącym do  czyszczenia okularów, 
Ściereczki nasączone środkiem czyszczącym do  czyszczenia okula-
rów, Uniwersalne waciki bawełniane do użytku osobistego, Kosme-
tyczne żele pod oczy, Krem pod oczy, Nielecznicze kremy pod oczy, 
Płyny do  oczu, Produkty do  pielęgnacji oczu, nielecznicze, Środki 
do oczyszczania skóry twarzy, Środki do oczyszczania skóry twarzy 
[kosmetyki], Środki nawilżające do twarzy [kosmetyki], Środki nawil-
żające [kosmetyki], Żele pod oczy, Chusteczki nasączane płynami 
kosmetycznymi, Chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, 
Kosmetyki, Kosmetyki do użytku osobistego, Kosmetyki i preparaty 
kosmetyczne, Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki zawierające pante-
nol, Kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, Płatki oczyszczające 
nasączone kosmetykami, Płatki oczyszczające nasączone preparata-
mi toaletowymi, Puszki bawełniane do celów kosmetycznych, Waciki 
do  celów kosmetycznych, Żel z  aloesem do  celów kosmetycznych, 
5 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Lubrykanty na bazie wody 
do użytku osobistego, Płyny do przemywania oczu, Preparaty do iry-
gacji do  celów medycznych, Preparaty higieniczne do  celów me-
dycznych, Preparaty higieniczne do użytku medycznego, Preparaty 
higieniczne do celów weterynaryjnych, Produkty higieniczne do ce-
lów medycznych, Roztwory oczyszczające do  użytku medycznego, 
Żele nawilżające do  użytku osobistego, Środki sanitarne do  celów 
medycznych, Detergenty bakteriobójcze, Antyseptyczne preparaty 
do mycia, Antyseptyki, Antyseptyczne preparaty oczyszczające, Chu-
steczki antybakteryjne, Chusteczki do celów medycznych, Chustecz-
ki nasączone preparatami przeciwbakteryjnymi, Chusteczki odkaża-
jące, Preparaty antybakteryjne, Preparaty antyseptyczne, Preparaty 
antyseptyczne o działaniu terapeutycznym, Preparaty antyseptycz-
ne o działaniu profilaktycznym, Preparaty czyszczące do szkieł kon-
taktowych, Produkty sterylizujące do przemywania, Roztwory do de-
zynfekcji soczewek kontaktowych, Roztwory do płukania soczewek 
kontaktowych, Roztwory do  sterylizacji soczewek kontaktowych, 
Roztwory do szkieł kontaktowych, Roztwory nawilżające do socze-
wek kontaktowych, Roztwory neutralizujące do  soczewek kontak-
towych, Ściereczki do  czyszczenia nasączone środkami dezynfe-
kującymi, do  celów higienicznych, Środki bakteriobójcze, Środki 
dezynfekcyjne do celów higienicznych, Środki dezynfekcyjne do ce-
lów medycznych, Środki dezynfekcyjne do przyrządów medycznych, 
Środki dezynfekcyjne do szkieł kontaktowych, Środki dezynfekujące 
do użytku weterynaryjnego, Środki dezynfekujące do użytku domo-
wego, Środki do  usuwania bakterii, Środki odkażające do  przyrzą-
dów i aparatury medycznej, Antybakteryjne środki do mycia, Anty-
bakteryjne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry, Antybiotyki, 
Antybiotyki dla ludzi, Antybiotyki do  użytku weterynaryjnego, An-
tybiotyki w formie płynów leczniczych, Krople do nawilżania oczu, 
Krople do uszu, Leki dla ludzi, Leki do celów weterynaryjnych, Leki 
przeciwzakaźne, Płyny do  oczu do  użytku medycznego, Preparaty 
bakteriologiczne do użytku farmaceutycznego, Preparaty farmaceu-
tyczne antybakteryjne, Preparaty farmaceutyczne do chirurgii okuli-

stycznej i wewnątrzgałkowej, Preparaty farmaceutyczne do leczenia 
chorób zakaźnych, Preparaty farmaceutyczne do  leczenia chorób 
i  dolegliwości oczu, Preparaty farmaceutyczne do  leczenia chorób 
wywoływanych przez bakterie, Preparaty farmaceutyczne do zapo-
biegania chorobom zapalnym, Preparaty farmaceutyczne do użytku 
w okulistyce, Preparaty farmaceutyczne stosowane w zapobieganiu 
stanów zapalnych, Preparaty farmaceutyczne do zapobiegania scho-
rzeniom wywoływanym przez bakterie, Preparaty farmaceutyczne 
do  zapobiegania schorzeniom oczu, Preparaty i  substancje farma-
ceutyczne z właściwościami przeciwzapalnymi, Preparaty lecznicze 
do  leczenia chorób zakaźnych, Preparaty nawilżające do oczu, Pre-
paraty oftalmologiczne, Preparaty przeciwwirusowe, Preparaty za-
wierające aloes do celów farmaceutycznych, Przeciwbakteryjne pre-
paraty farmaceutyczne, Przeciwinfekcyjne substancje do stosowania 
miejscowego do leczenia infekcji oczu, Środki lepkosprężyste do ce-
lów okulistycznych, Środki przeciwwirusowe, Substancje antybak-
teryjne do celów medycznych, Krople do oczu, Leki weterynaryjne, 
Lubrykanty do celów medycznych, Nasączone chusteczki lecznicze, 
Preparaty bakteriologiczne do celów medycznych, Preparaty bakte-
riologiczne do celów weterynaryjnych, Preparaty bakteryjne do ce-
lów weterynaryjnych, Preparaty bakteryjne do  celów medycznych, 
Preparaty medyczne, Preparaty weterynaryjne, Środki nawilżające 
do użytku medycznego, Wody mineralne do celów medycznych .

(111) 353115 (220) 2021 11 26 (210) 537099
(151) 2022 04 07 (441) 2021 12 20
(732) POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA 
AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLCOIN
(540) 

(591) biały
(531) 27 .05 .01, 26 .01 .03, 27 .05 .17, 29 .01 .11, 26 .01 .16, 24 .15 .01
(510), (511) 9 Komputerowe systemy i programy operacyjne, Aplika-
cje mobilne, Programy i oprogramowanie komputerowe do użytku 
w  zakresie działalności gospodarczej, usług finansowych, mone-
tarnych i  bankowych, Programy i  oprogramowanie komputerowe 
do  obsługi bankowości elektronicznej, obsługi transakcji finanso-
wych i  transakcji walutowych, Programy i  oprogramowanie kom-
puterowe do  obsługi usług portfela cyfrowego i  płatności elektro-
nicznych, Programy i  oprogramowanie komputerowe w  dziedzinie 
aktywów cyfrowych, kryptoaktywów, pieniądza elektronicznego, 
kryptowalut, walut cyfrowych, walut wirtualnych i  cyfrowych to-
kenów, Programy i  oprogramowanie do  zarządzania transakcjami 
z  wykorzystaniem aktywów cyfrowych, kryptoaktywów, pieniądza 
elektronicznego, kryptowalut, walut cyfrowych, walut wirtualnych 
i cyfrowych tokenów, Oprogramowanie komputerowe do pobrania 
dla technologii blockchain, Oprogramowanie komputerowe do po-
brania do  zarządzania transakcjami z  wykorzystaniem kryptowalut 
za  pomocą technologii łańcucha bloków [blockchain], Programy 
i  oprogramowanie do  monitorowania, wykrywania i  analizowania 
zagrożeń dla sieci komputerowych, Oprogramowanie antywiruso-
we, Oprogramowanie chroniące przed programami szpiegującymi, 
Oprogramowanie do  komputerowych zapór sieciowych, Oprogra-
mowanie do kryptografii, Utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
Komputerowe bazy danych, Elektroniczne bazy danych, Interak-
tywne bazy danych, Elektroniczne katalogi, Programy i oprogramo-
wanie umożliwiające utrzymywanie baz danych, Oprogramowanie 
i  programy komputerowe do  wyszukiwania i  gromadzenia danych 
i  informacji z  zakresu działalności gospodarczej, finansów, banko-
wości, aktywów cyfrowych, kryptoaktywów, pieniądza elektronicz-
nego, kryptowalut, walut cyfrowych, walut wirtualnych i cyfrowych 
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tokenów, Karty bankowe, Karty bankomatowe, Karty płatnicze, Karty 
identyfikacyjne, Karty debetowe, Karty kredytowe, Karty obciąże-
niowe, Karty wstępnie opłacone, Karty inteligentne [karty z układem 
scalonym], Elektroniczne kodowane karty z mikroprocesorem, Toke-
ny bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące], Klucze kryptograficzne 
do  pobrania, otrzymywania i  wydawania kryptoaktywów i  kryp-
towalut, Urządzenia do  przetwarzania płatności elektronicznych, 
36 Usługi finansowe, monetarne i  bankowe, Usługi bankowe z  do-
stępem bezpośrednim przez Internet lub telefon [home banking], 
Bankowość internetowa, Bankowość elektroniczna, Bankowość te-
lefoniczna, Bankowość hipoteczna i  pośrednictwo w  tym zakresie, 
Usługi bankowe i finansowe dla klientów korporacyjnych, Usługi do-
tyczące finansów przedsiębiorstw, Zarządzanie finansami korpora-
cyjnymi, Usługi operacji bankowych i finansowych, Usługi płatności 
finansowych, Przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, 
Przetwarzanie i  obsługa płatności, Usługi w  zakresie elektronicz-
nych płatności, Przeprowadzanie bezgotówkowych transakcji płat-
niczych, Elektroniczne przetwarzanie płatności za  pośrednictwem 
światowej sieci komputerowej, Elektroniczne transakcje walutowe, 
Finansowe usługi rozrachunkowe i  rozliczeniowe, Bankowe usługi 
rozliczeniowe, Rozliczanie transakcji papierów wartościowych, Re-
jestrowanie transakcji w  zakresie finansów i  inwestycji przeprowa-
dzanych między stronami, Usługi finansowe związane z akredytywą, 
Wydawanie akredytyw i  certyfikatów depozytowych, Prowadzenie 
rachunków bankowych, Usługi gotówkowe i  przekazy pieniężne, 
Operacje czekowe i  wekslowe, Usługi dotyczące kart bankowych, 
kart kredytowych, kart debetowych i  elektronicznych kart płatni-
czych, Usługi walutowe, Handel walutami i  wymiana walut, Usługi 
kantorów, Usługi finansowe związane z aktywami cyfrowymi, kryp-
toaktywami, pieniądzem elektronicznym, kryptowalutami, walutami 
cyfrowymi, walutami wirtualnymi oraz cyfrowymi tokenami, Trans-
akcje finansowe za  pośrednictwem łańcucha blokowego, Transfer 
elektroniczny aktywów cyfrowych, kryptoaktywów i  kryptowalut, 
transfer elektroniczny środków wykonywany za  pośrednictwem 
technologii blockchain, Wymiana finansowa aktywów cyfrowych, 
kryptoaktywów i  kryptowalut, Usługi kredytowe, Usługi udzielania 
pożyczek, Finansowanie i  organizowanie sprzedaży na  kredyt oraz 
sprzedaży ratalnej, Usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń, dzia-
łalności finansowej i  nieruchomości, Wyceny i  analizy finansowe, 
Usługi inwestycyjne, Usługi powiernicze, Powiernictwo środków 
pieniężnych, Korporacyjne usługi powiernicze, Usługi funduszy in-
westycyjnych, Fundusze emerytalne, Pośrednictwo w  zakresie pa-
pierów wartościowych i  aktywów, Rejestracja udziałów i  papierów 
wartościowych, Rejestrowanie transferu udziałów, akcji i  papierów 
wartościowych, Obrót towarami giełdowymi i papierami wartościo-
wymi, Usługi giełdowe, giełdy prowadzące obrót akcjami i  innymi 
papierami wartościowymi, usługi giełdy papierów wartościowych, 
usługi giełdy elektronicznej, Giełdy aktywów cyfrowych, kryptoakty-
wów, pieniądza elektronicznego, kryptowalut, walut cyfrowych, wa-
lut wirtualnych i cyfrowych tokenów, Usługi w zakresie zarządzania 
aktywami, Usługi maklerskie, Usługi w zakresie bankomatów, Usługi 
ubezpieczeniowe, Leasing finansowy, Factoring, Usługi w  zakresie 
nieruchomości, Usługi w  zakresie kupna-sprzedaży nieruchomości, 
Zarządzanie nieruchomościami, Usługi nabywania gruntów, Wyna-
jem nieruchomości i majątku, Usługi w zakresie emitowania obligacji 
i listów zastawnych, Usługi w zakresie windykacji długu, Usługi naby-
wania i zbywania wierzytelności, Usługi depozytowe, Obsługa kont 
depozytowych, Usługi przechowywania w  depozycie, Udzielanie 
poręczeń i gwarancji, Gwarancje i poręczenia finansowe, Udzielanie 
gwarancji i zabezpieczeń, Usługi dotyczące ubezpieczeń gwarancji, 
Usługi w  zakresie gwarancji umów, Gromadzenie funduszy i  spon-
sorowanie finansowe, Organizowanie finansowania projektów w za-
kresie aktywów cyfrowych, kryptoaktywów, pieniądza elektronicz-
nego, kryptowalut, walut cyfrowych, walut wirtualnych i cyfrowych 
tokenów, Sponsorowanie i  finansowanie działalności kulturalnej, 
rozrywkowej i  sportowej, Zbiórki funduszy na  cele dobroczynne, 
społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe oraz ekologiczne, 
Usługi zbierania funduszy za  pośrednictwem strony internetowej 
do  finansowania publicznego [crowdfunding], Usługi doradcze, 
konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, 
42 Usługi projektowania, wdrażania, rozwoju, serwisowania i  mo-
dernizacji systemów i  programów komputerowych, Projektowanie, 
rozwój i wdrażanie oprogramowania dla technologii blockchain, Ho-
sting serwerów, Usługi przygotowywania serwisów internetowych, 
Administrowanie stronami internetowymi, Tworzenie i projektowa-

nie platform i stron internetowych do handlu elektronicznego, Do-
radztwo związane z tworzeniem i projektowaniem platform i stron 
internetowych do handlu elektronicznego, Programowanie kompu-
terowe w dziedzinie aktywów cyfrowych, kryptoaktywów, pieniądza 
elektronicznego, kryptowalut, walut cyfrowych, walut wirtualnych 
i cyfrowych tokenów, Oprogramowanie jako usługa [SaaS] do zapisu 
danych i  zarządzania danymi z  zakresu walut cyfrowych w  krypto-
graficznym rejestrze współdzielonym, Usługi w  zakresie tworzenia 
aktywów cyfrowych mogących stanowić przedmiot obrotu, Certy-
fikacja i  przechowywanie danych za  pośrednictwem łańcucha blo-
kowego [blockchain], Usługi w zakresie uwierzytelniania użytkowni-
ków z zastosowaniem technologii blockchain, Łańcuch bloków jako 
usługa [BaaS], Wydobywanie kryptowaluty, Kopanie kryptowaluty, 
Hosting treści cyfrowych, Usługi doradcze, konsultacyjne i informa-
cyjne w zakresie wyżej wymienionych usług .

(111) 353116 (220) 2021 11 26 (210) 537129
(151) 2022 04 12 (441) 2021 12 27
(732) POTOK KRZYSZTOF PLATINET POLSKA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) varr
(540) 

(591) czerwony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .11, 26 .13 .25
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, Słuchawki, Klawia-
tury komputerowe, Uchwyty do  monitorów komputerowych, My-
szy do  komputerów, Podkładki pod myszy komputerowe, Głośniki, 
Podkładki i podstawki chłodzące do komputerów, Oprogramowanie 
komputerowe wspomagające granie w  gry, Oprogramowanie ga-
ming hub, 10 Maski sanitarne do celów medycznych, Maski stosowa-
ne przez personel medyczny, 20 Krzesła, Biurka, Stoły, 28 Interaktyw-
ne krzesła przystosowane do grania w gry wideo, Krzesła do grania 
w  gry, Podkładki chłodzące do  grania w  gry, Podkładki pod myszy 
komputerowe do  grania w  gry, Maty podłogowe do  grania w  gry, 
Kontrolery do  gier, Słuchawki do  grania w  gry, Klawiatury kompu-
terowe do grania, Mikrofony do grania, Maski karnawałowe, Biurka 
do grania w gry .

(111) 353117 (220) 2021 11 26 (210) 537139
(151) 2022 04 12 (441) 2021 12 27
(732) FULLBAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fullbax
(540) 

(591) czerwony, czarny
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 26 .01 .03, 03 .07 .17
(510), (511) 35 Usługi agencji eksportowo-importowych, Usługi do-
radcze i konsultacyjne w zakresie agencji importowo-eksportowych, 
Usługi przetwarzania danych w dziedzinie transportu, Reklama zwią-
zana z  transportem i  dostawą, Zarządzanie flotą transportową [dla 
osób trzecich], Usługi reklamowe związane z przemysłem transpor-
towym, Zarządzanie biznesowe w  dziedzinie transportu i  dostaw, 
Doradztwo biznesowe, Doradztwo biznesowe w  dziedzinie trans-
portu i dostaw, Administracja biznesowa w zakresie transportu i do-
staw, Usługi importowo-eksportowe, Usługi agencji eksportowych, 
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Agencje importu-eksportu towarów, Agencje importowe i eksporto-
we, Agencje eksportowe i importowe, Tworzenie rejestrów dotyczą-
cych eksporterów, Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi 
agencji importowo-eksportowych w dziedzinie energii, Usługi w za-
kresie promocji eksportu, Doradztwo w  zarządzaniu biznesowym 
w  dziedzinie transportu i  dostaw, Usługi zarządzania łańcuchem 
dostaw, Porady w  zakresie działalności gospodarczej, Administro-
wanie działalnością gospodarczą, Usługi pośrednictwa w  handlu, 
Usługi pośrednictwa w  interesach, Usługi pośrednictwa związane 
z reklamowaniem, Pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospo-
darczych, Pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, 
Usługi w  zakresie informacji handlowych za  pośrednictwem inter-
netu, Udzielanie informacji biznesowych za pośrednictwem global-
nych sieci komputerowych, Pośredniczenie i  zawieranie transakcji 
handlowych dla osób trzecich, Pośredniczenie w  umowach doty-
czących sprzedaży i  zakupu towarów, Pośredniczenie i  zawieranie 
transakcji handlowych na  rzecz osób trzecich, Pośrednictwo w  za-
wieraniu umów kupna i  sprzedaży na  rzecz osób trzecich, Dostar-
czanie informacji o przedsiębiorstwach handlowych oraz informacji 
handlowych za  pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, 
Usługi pośrednictwa biznesowego związane z  kojarzeniem profe-
sjonalistów o  zróżnicowanych profilach z  klientami, Usługi pośred-
nictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów 
i  świadczenia usług, Usługi w  zakresie prezentacji przedsiębiorstw 
za pośrednictwem Internetu i innych mediów .

(111) 353118 (220) 2021 11 26 (210) 537141
(151) 2022 04 12 (441) 2021 12 27
(732) FULLBAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Fullbax
(510), (511) 35 Usługi agencji eksportowo-importowych, Usługi do-
radcze i konsultacyjne w zakresie agencji importowo-eksportowych, 
Usługi przetwarzania danych w dziedzinie transportu, Reklama zwią-
zana z  transportem i  dostawą, Zarządzanie flotą transportową [dla 
osób trzecich], Usługi reklamowe związane z przemysłem transpor-
towym, Zarządzanie biznesowe w  dziedzinie transportu i  dostaw, 
Doradztwo biznesowe, Doradztwo biznesowe w  dziedzinie trans-
portu i dostaw, Administracja biznesowa w zakresie transportu i do-
staw, Usługi importowo-eksportowe, Usługi agencji eksportowych, 
Agencje importu-eksportu towarów, Agencje importowe i eksporto-
we, Agencje eksportowe i importowe, Tworzenie rejestrów dotyczą-
cych eksporterów, Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi 
agencji importowo-eksportowych w dziedzinie energii, Usługi w za-
kresie promocji eksportu, Doradztwo w  zarządzaniu biznesowym 
w  dziedzinie transportu i  dostaw, Usługi zarządzania łańcuchem 
dostaw, Porady w  zakresie działalności gospodarczej, Administro-
wanie działalnością gospodarczą, Usługi pośrednictwa w  handlu, 
Usługi pośrednictwa w  interesach, Usługi pośrednictwa związane 
z reklamowaniem, Pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospo-
darczych, Pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, 
Usługi w  zakresie informacji handlowych za  pośrednictwem inter-
netu, Udzielanie informacji biznesowych za pośrednictwem global-
nych sieci komputerowych, Pośredniczenie i  zawieranie transakcji 
handlowych dla osób trzecich, Pośredniczenie w  umowach doty-
czących sprzedaży i  zakupu towarów, Pośredniczenie i  zawieranie 
transakcji handlowych na  rzecz osób trzecich, Pośrednictwo w  za-
wieraniu umów kupna i  sprzedaży na  rzecz osób trzecich, Dostar-
czanie informacji o przedsiębiorstwach handlowych oraz informacji 
handlowych za  pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, 
Usługi pośrednictwa biznesowego związane z  kojarzeniem profe-
sjonalistów o  zróżnicowanych profilach z  klientami, Usługi pośred-
nictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów 
i  świadczenia usług, Usługi w  zakresie prezentacji przedsiębiorstw 
za pośrednictwem Internetu i innych mediów .

(111) 353119 (220) 2021 11 30 (210) 537221
(151) 2022 04 12 (441) 2021 12 27
(732) ŻYLIŃSKA BERNADETA BRI WYCENY, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BRI WYCENY

(510), (511) 35 Przeprowadzanie wycen przedsiębiorstw, Konsultacje 
w dziedzinie wycen biznesowych wyceny handlowe, Usługi w zakre-
sie wyceny marki, 36 Wyceny nieruchomości, Wyceny nieruchomości 
gruntowych, Wyceny budynków, Wyceny majątku, Wyceny majątku 
ruchomego, Wyceny ładunków i  towarów, Wyceny jachtów, Wyceny 
używanych samochodów, Wyceny urządzeń mechanicznych, Wyceny 
majątku rolnego, Wyceny drewna na pniu, Wyceny finansowe, Wyceny 
dla celów ubezpieczeniowych, Wycena roszczeń ubezpieczeniowych, 
Wycena finansowa dla celów bankowości, Wycena finansowa w celach 
fiskalnych, Wyceny finansowe nieruchomości dzierżawionych, Wycena 
związana z projektowaniem budynków, Wycena związana z eksperty-
zą budynków, Udzielanie informacji, konsultacji i porad w dziedzinie 
wycen majątkowych, Ocena nieruchomości [wycena], Usługi w zakre-
sie wyceny własności intelektualnej .

(111) 353120 (220) 2021 12 03 (210) 537282
(151) 2022 04 20 (441) 2022 01 03
(732) W .KRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W K
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 14 Biżuteria, Bransolety, Broszki [biżuteria], Kolczyki, 
Klipsy, Naszyjniki, Pierścionki, Wisiorki, Spinki do mankietów, Spinki 
do krawatów, Łańcuszki [biżuteria], Medale, Breloki do kluczy [kółka 
do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], 18 Parasole, 
Plecaki, Torby podróżne, Portfele, Portmonetki, Torby, Kufry i  torby 
podróżne, Kufry bagażowe, Kufry podróżne, Torebki, Walizki, 25 
Apaszki, Chustki [apaszki], Paski skórzane [odzież], 35 Reklama, Re-
klamy telewizyjne, Przygotowywanie reklam prasowych, Reklama 
korespondencyjna .

(111) 353121 (220) 2021 12 06 (210) 537332
(151) 2022 04 20 (441) 2021 12 27
(732) KAPUSTA MATEUSZ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UNIGEO NE
(540) 

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 17 .05 .21, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 42 Pomiary geodezyjne, Usługi w  zakresie miernictwa 
geodezyjnego, Projektowanie pomiarów geodezyjnych, Pomiary in-
żynieryjne .

(111) 353122 (220) 2021 12 06 (210) 537334
(151) 2022 04 20 (441) 2021 12 27
(732) BUD-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUD INVEST MODULAR
(540) 

(591) szary, biały
(531) 26 .11 .06, 26 .11 .09, 27 .05 .01, 29 .01 .12



52 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 30/2022

(510), (511) 6 Metalowe konstrukcje i budynki przenośne, Metalowe 
materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, 37 Usługi budowla-
ne, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe .

(111) 353123 (220) 2021 12 06 (210) 537335
(151) 2022 04 20 (441) 2021 12 27
(732) KOZYRA-PILARCZYK ANNA, Wolsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CAPRAVET
(540) 

(591) zielony, biały
(531) 02 .09 .01, 03 .06 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 44 Usługi weterynaryjne .

(111) 353124 (220) 2021 12 06 (210) 537336
(151) 2022 04 20 (441) 2021 12 27
(732) BUD-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BUD-INVEST Modular
(510), (511) 6 Metalowe konstrukcje i budynki przenośne, Metalowe 
materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, 37 Usługi budowla-
ne, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe .

(111) 353125 (220) 2021 12 06 (210) 537341
(151) 2022 04 12 (441) 2021 12 27
(732) BUD-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Krążymy wokół wielkich innowacji
(510), (511) 6 Metalowe konstrukcje i budynki przenośne, Metalowe 
materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, 9 Aparatura i urzą-
dzenia do  sterowania przepływu energii elektrycznej, Aparatura 
i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, 
Aparatura i urządzenia do kontrolowania elektryczności, Komponen-
ty elektryczne i elektroniczne, Urządzenia fotowoltaiczne do wytwa-
rzania energii elektrycznej, 35 Usługi handlu detalicznego i  hurto-
wego w zakresie urządzeń fotowoltaicznych do wytwarzania energii 
elektrycznej, komponentów elektrycznych i elektronicznych, apara-
tury i urządzeń do gromadzenia i przechowywania energii elektrycz-
nej, aparatury i urządzeń do kontrolowania elektryczności, aparatury 
i urządzeń do sterowania przepływem energii elektrycznej, 37 Usługi 
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe .

(111) 353126 (220) 2021 12 06 (210) 537350
(151) 2022 04 12 (441) 2021 12 27
(732) JUNG DOROTA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Senso Joga Jung
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne związane z jogą, Usługi edukacyjne 
i instruktażowe, Trening jogi .

(111) 353127 (220) 2021 12 06 (210) 537352
(151) 2022 04 12 (441) 2021 12 27
(732) AGENCJA TURYSTYCZNO-TRANSPORTOWA POLKĄTY 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Kąty Wrocławskie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Polkąty
(510), (511) 39 Organizacja wycieczek, Organizacja wycieczek tury-
stycznych, Zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne z  prze-
wodnikiem, Usługi organizowania wycieczek, Usługi pośrednictwa 
transportowego, Transport pasażerski .

(111) 353128 (220) 2021 12 06 (210) 537354
(151) 2022 04 12 (441) 2021 12 27
(732) CHĘĆ PIOTR BEBE CONCEPT, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BÉBÉ CONCEPT
(510), (511) 28 Zabawki, 35 Usługi handlu detalicznego w odniesie-
niu do akcesoriów odzieżowych, Usługi handlu detalicznego w od-
niesieniu do  domowego sprzętu elektronicznego, Usługi handlu 
detalicznego w  zakresie akcesoriów mody, Usługi handlu detalicz-
nego dotyczące tekstyliów domowych, Usługi handlu detalicznego 
związane z wózkami dziecięcymi, Usługi handlu detalicznego zwią-
zane z naczyniami kuchennymi, Usługi sklepów detalicznych online 
związane z  produktami kosmetycznymi i  pielęgnacyjnymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane ze  sprzedażą odzieży i  dodatków 
odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  obuwiem, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  wyposażeniem domu, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji 
dla ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami .

(111) 353129 (220) 2021 12 08 (210) 537432
(151) 2022 04 12 (441) 2021 12 27
(732) WOLAŃSKI JAROSŁAW PROHERBIS, Dębowiec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PROHERBIS
(510), (511) 5 Suplementy diety, Dodatki do żywności do celów nie-
medycznych, 30 Zioła suszone, Herbata, Przyprawy .

(111) 353130 (220) 2021 12 08 (210) 537477
(151) 2022 04 19 (441) 2022 01 03
(732) PepsiCo, Inc ., Purchase (US)
(540) (znak słowny)
(540) FUEL EVERY YOU
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje owocowe i soki owo-
cowe, Napoje dla sportowców, Napoje energetyzujące .

(111) 353131 (220) 2021 12 10 (210) 537549
(151) 2022 04 19 (441) 2022 01 03
(732) CIESIELSKI MARCIN MASTERGRUPA, Busko-Zdrój (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 105 Fabryka
(540) 

(591) jasnozielony, biały, czerwony, czarny
(531) 26 .01 .04, 26 .01 .17, 26 .01 .18, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .07 .01, 
27 .07 .17, 27 .07 .24, 26 .11 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 43 Pizzerie, Przygotowywanie posiłków i napojów, Przy-
gotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, 
Snack-bary, Usługi barowe, Usługi klubów w  zakresie dostarczania 
żywności i napojów, Dostarczanie żywności i napojów za pośrednic-
twem furgonetek .

(111) 353132 (220) 2021 12 10 (210) 537550
(151) 2022 04 19 (441) 2022 01 03
(732) KWIATKOWSKI RYSZARD DELIKATESY CENTRUM 
WYSIADŁÓW 8, 27-612 WILCZYCE, Wysiadłów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VILLA7
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(540) 

(591) ciemnozłoty, biały
(531) 06 .01 .04, 27 .05 .05, 27 .07 .17, 24 .07 .01, 26 .11 .03, 26 .11 .08, 
26 .11 .09, 29 .01 .12
(510), (511) 43 Hotele, hostele i  pensjonaty, zakwaterowanie waka-
cyjne i  turystyczne, Tymczasowy wynajem pokoi, Wynajem pokoi 
jako tymczasowego zakwaterowania, Tymczasowe zakwaterowanie, 
Usługi hotelowe, Świadczenie usług przez hotele i motele, Usługi re-
stauracji hotelowych, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usłu-
gi rezerwacji pokojów, Usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania, 
Udzielanie informacji dotyczących rezerwacji zakwaterowania, Usłu-
gi rezerwacji zakwaterowania na wakacje, Rezerwacja zakwaterowa-
nia, Rezerwacja zakwaterowania hotelowego, Rezerwacja zakwate-
rowania dla turystów, Rezerwacja zakwaterowania tymczasowego 
za  pośrednictwem Internetu, Udostępnianie miejsc noclegowych 
w hotelach .

(111) 353133 (220) 2021 12 10 (210) 537552
(151) 2022 04 19 (441) 2022 01 03
(732) CIESIELSKI MARCIN MASTERGRUPA, Busko-Zdrój (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 105 Fabryka Pizzeria Stopiątka
(540) 

(591) czarny, biały, jasnozielony, czerwony
(531) 26 .01 .04, 26 .01 .17, 26 .01 .18, 26 .11 .01, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 
27 .07 .01, 27 .07 .17, 27 .07 .24, 29 .01 .14
(510), (511) 43 Pizzerie, Przygotowywanie posiłków i napojów, Snack-
-bary, Usługi barowe, Usługi snack-barów, Usługi w zakresie przygo-
towywania jedzenia i napojów, Usługi w zakresie żywności i napojów 
na wynos .

(111) 353134 (220) 2021 12 10 (210) 537556
(151) 2022 04 20 (441) 2022 01 03
(732) G3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Konin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) G3
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .17, 27 .07 .01, 27 .07 .17, 29 .01 .13, 26 .04 .02, 26 .04 .17
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami plan-
szowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grami planszowy-
mi, 41 Usługi wydawnicze .

(111) 353135 (220) 2021 11 30 (210) 537100
(151) 2022 04 21 (441) 2021 12 27

(732) SYNGENTA CROP PROTECTION AG, Bazylea (CH)
(540) (znak słowny)
(540) TARLICOM
(510), (511) 1 Środki chemiczne stosowane w  rolnictwie, ogrodnic-
twie i  leśnictwie, Biostymulatory roślin, Preparaty do  wzmacniania 
roślin, Chemiczne i/lub biologiczne preparaty do  zarządzania stre-
sem u roślin, preparaty do regulacji wzrostu roślin, Środki chemiczne 
do zaprawiania nasion, Adjuwanty, nieprzeznaczone do celów me-
dycznych lub weterynaryjnych, Nawozy, 5 Preparaty do  niszczenia 
szkodników, Insektycydy, Fungicydy, Herbicydy, Nematocydy .

(111) 353136 (220) 2021 10 13 (210) 535214
(151) 2022 05 02 (441) 2022 01 17
(732) FE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZDROWE KORZYŚCI ESSELIFast
(540) 

(591) biały, czarny
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .01 .16, 26 .04 .04
(510), (511) 5 Suplementy diety .

(111) 353137 (220) 2019 07 01 (210) 500038
(151) 2022 04 22 (441) 2019 12 02
(732) ELEKTRA HURTOWNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stargard (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELEKTRA
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .01 .02, 26 .01 .18, 26 .04 .02, 26 .04 .12, 26 .04 .18
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowlane i konstruk-
cyjne, drobne wyroby metalowe, 7 pompy, kompresory, dmuchawy, 
roboty przemysłowe, generatory elektryczności, maszyny i  urzą-
dzenia do obróbki i przetwórstwa, silniki, układy napędowe i części 
maszyn oraz urządzenia sterujące do  obsługi maszyn i  silników, 8 
ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, bu-
dowlane, do naprawy i konserwacji, 9 urządzenia technologii infor-
macyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, aparatura, 
urządzenia i  kable do  zastosowania w  elektryce, przyrządy mierni-
cze, do  wykrywania i  monitorowania, wskaźniki i  kontrolery, urzą-
dzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, 17 artykuły i ma-
teriały izolacyjne i zabezpieczające, 35 usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej w zakresie branż: elektrycznej, budowlanej, hydraulicznej .

(111) 353138 (220) 2020 05 29 (210) 514147
(151) 2022 05 04 (441) 2022 01 17
(732) BIM INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Ciacho Café
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje .

(111) 353139 (220) 2021 04 15 (210) 527613
(151) 2021 08 31 (441) 2021 05 17
(732) KOWALSKA ANETA, Dąbrówka (PL)
(540) (znak słowny)
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(540) piapimo
(510), (511) 20 Meble, Meble dla dzieci, Poduszki do  karmienia nie-
mowląt, Poduszki dekoracyjne, Krzesełka do  karmienia dzieci, Łó-
żeczka dziecięce, Leżaki dla dzieci, Maty edukacyjne dla dzieci, 
Łóżeczka dla niemowląt, Konstrukcje wiklinowe do łóżeczek dla nie-
mowląt, Kojce dla dzieci, Maty do kojców dla dzieci, Kołyski, Chodziki 
dla dzieci, Osprzęt drewniany do mebli, Parawany [meble], Skrzynki 
na zabawki, Poduszki i jaśki, Zagłówki, Wałki jako poduszki, Materace, 
Materace do łóżeczek dla niemowląt, Materace do łóżeczek dziecię-
cych, Karimaty, Maty do kojców dziecięcych, Maty dla dzieci do spa-
nia, Maty do przewijania niemowląt, Regulowane foteliki nosidełka, 
Torby-nosidełka niemowlęce, 24 Tekstylia, Maty tekstylne na  stół, 
Pościel, Prześcieradła, Śpiworki dla niemowląt, Śpiworki dla dzieci, 
Kołdry, Materiały tekstylne nietkane, Materiały tekstylne tkane, Ma-
teriały tkane jako elementy wyposażenia wnętrz, Powlekane tkane 
materiały tekstylne, Elastyczne materiały tkane, Materiały tkane 
do mebli, Tkaniny i substytuty tkanin, Koce dla niemowląt, Koce dzie-
cięce, Pościel dla niemowląt, Pościel dziecięca, Pościel do  wózków 
dziecięcych, Pościel do łóżeczek dla niemowląt, Pościel do łóżeczek 
dziecięcych, Pościel do  kojców dla dzieci, Pościel do  kołysek, Bieli-
zna pościelowa, Narzuty na  łóżka, Pledy, Pościel do  śpiworków dla 
dzieci, Ręczniki, Ręczniki bawełniane, Kocyki do owijania niemowląt, 
Tkaniny do  dekoracji wnętrz, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, 
Czapeczki, Szaliki, Rękawiczki, Ubranka dla dzieci, Odzież dziecięca, 
Odzież ciążowa, Odzież dla kobiet karmiących, Obuwie dziecięce, 
Bielizna, Bielizna dziecięca, Bluzki, Getry, Majtki dla dzieci, Kalosze, 
Kamizelki, Kombinezony dla dzieci, Koszulki, Okrycia wierzchnie 
[odzież], Piżamy, Buty i  półbuty, Stroje kąpielowe, Szlafroki, Sanda-
ły, Skarpetki, Spodnie, Sukienki, Swetry, T-shirty, Wyprawki dziecię-
ce [odzież], Powijaki dla niemowląt, 28 Maskotki, Grzechotki, Gry, 
Zabawki, Przyrządy do  ćwiczeń fizycznych, Przyrządy do  ćwiczeń 
pobudzających zmysły, Karuzele będące przedmiotami do zabawy, 
Konie na biegunach [zabawki], Klocki do zabawy, Karty do gry, Za-
bawki pluszowe, Przytulanki, Maty do zabawy z zabawkami dla nie-
mowląt, 35 Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej 
(w  tym działalności handlowej), Usługi doradcze w  zakresie zarzą-
dzania działalnością gospodarczą (w  tym działalnością handlową), 
Pozyskiwanie i udostępnianie informacji o działalności gospodarczej 
(w  tym informacji handlowej), Doradztwo w  zakresie zarządzania 
personalnego, Promocja sprzedaży, Reklama online poprzez kom-
puterowe sieci komunikacyjne, Publikowanie tekstów reklamowych, 
Reklama radiowa i  telewizyjna, Organizowanie targów i  wystaw 
celach handlowych i  reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń 
i  materiałów reklamowych [ulotek, broszur, ulotek informacyjnych 
i  próbek], Badania rynku i  badania marketingowe, Usługi marke-
tingowe, Prezentacje towarów i usług, Pokazy towarów i prezento-
wanie usług w  celach handlowych i  reklamowych, Wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, Uaktualnianie materiałów reklamowych, 
Skomputeryzowane zarządzanie danymi, Gromadzenie i systematy-
zowanie informacji w komputerowych bazach danych, Zarządzanie 
bazami danych (w tym sortowanie danych), Komputerowe zarządza-
nie plikami, Usługi sprzedaży hurtowej i  detalicznej (w  tym za  po-
średnictwem internetu) następujących towarów: kosmetyki, prepa-
raty i artykuły higieniczne, torby, torby na zakupy, parasole, plecaki, 
walizki, nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, wózki, wózki 
dziecięce, żywność, napoje bezalkoholowe, preparaty medyczne, 
urządzenia i instrumenty medyczne, preparaty farmaceutyczne, su-
plementy diety, otulacze do pieluch, pieluchy dla niemowląt i doro-
słych, pieluchy jednorazowe, pieluchy wykonane z celulozy, pieluchy 
papierowe, meble, meble dla dzieci, poduszki do karmienia niemow-
ląt, poduszki dekoracyjne, krzesełka do  karmienia dzieci, łóżeczka 
dziecięce, leżaki dla dzieci, maty edukacyjne dla dzieci, łóżeczka dla 
niemowląt, konstrukcje wiklinowe do  łóżeczek dla niemowląt, koj-
ce dla dzieci, maty do kojców dla dzieci, kołyski, chodziki dla dzieci, 
osprzęt drewniany do mebli, parawany [meble], skrzynki na zabaw-
ki, poduszki i  jaśki, zagłówki, wałki jako poduszki, materace, mate-
race do łóżeczek dla niemowląt, materace do łóżeczek dziecięcych, 
karimaty, maty do  kojców dziecięcych, maty dla dzieci do  spania, 
maty do przewijania niemowląt, regulowane foteliki nosidełka, tor-
by-nosidełka niemowlęce, tekstylia, maty tekstylne na stół, pościel, 
prześcieradła, śpiworki dla niemowląt, śpiworki dla dzieci, kołdry, 
materiały tekstylne nietkane, materiały tekstylne tkane, materiały 
tkane jako elementy wyposażenia wnętrz, powlekane tkane mate-
riały tekstylne, elastyczne materiały tkane, materiały tkane do  me-
bli, tkaniny i substytuty tkanin, koce dla niemowląt, koce dziecięce, 

pościel, pościel dla niemowląt, pościel dziecięca, pościel do wózków 
dziecięcych, pościel do łóżeczek dla niemowląt, pościel do łóżeczek 
dziecięcych, pościel do kojców dla dzieci, pościel do kołysek, bielizna 
pościelowa, narzuty na łóżka, pledy, pościel do śpiworków dla dzieci, 
kołdry, ręczniki, ręczniki bawełniane, kocyki do owijania niemowląt, 
odzież, obuwie, nakrycia głowy, czapeczki, szaliki, rękawiczki, ubran-
ka dla dzieci, odzież dziecięca, odzież ciążowa, odzież dla kobiet kar-
miących, obuwie dziecięce, bielizna, bielizna dziecięca, bluzki, getry, 
majtki dla dzieci, kalosze, kamizelki, kombinezony dla dzieci, koszul-
ki, okrycia wierzchnie [odzież], piżamy, buty i półbuty, stroje kąpie-
lowe, szlafroki, sandały, skarpetki, spodnie, sukienki, swetry, t-shirty, 
wyprawki dziecięce [odzież], powijaki dla niemowląt, maskotki, grze-
chotki, gry, zabawki, przyrządy do  ćwiczeń fizycznych, przyrządy 
do  ćwiczeń pobudzających zmysły, karuzele będące przedmiotami 
do  zabawy, konie na  biegunach [zabawki], klocki do  zabawy, karty 
do  gry, zabawki pluszowe, przytulanki, maskotki, maty do  zabawy 
z  zabawkami dla niemowląt, tkaniny do  dekoracji wnętrz, girlandy 
[hafty], girlandy papierowe, girlandy sztuczne, girlandy tekstylne, 
zawieszki do smoczków .

(111) 353140 (220) 2021 06 10 (210) 530107
(151) 2022 04 19 (441) 2021 12 20
(732) ZAKŁADY POMIAROWO-BADAWCZE ENERGETYKI 
ENERGOPOMIAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SAI
(540) 

(591) żółty, niebieski
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .17, 26 .04 .16, 24 .15 .01
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyj-
ne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiaro-
we, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydak-
tycznych, Urządzenia i  przyrządy do  przewodzenia, przełączania, 
przekształcania, gromadzenia, sterowania i  regulacji energii elek-
trycznej, Urządzenia do  nagrywania, transmisji lub reprodukcji 
dźwięku lub obrazu, Magnetyczne nośniki danych, nagrywalne płyty 
(dyski), Płyty kompaktowe, D/D i inne cyfrowe nośniki do nagrywa-
nia danych, Maszyny liczące, Sprzęt przetwarzający dane, Kompute-
ry, Sprzęt komputerowy, Programy komputerowe nagrane, Progra-
my komputerowe do  ładowania, Publikacje elektroniczne 
do pobrania, Utrwalone na nośnikach informacje i dane, Komputero-
we bazy danych, Aplikacje komputerowe do  pobrania, Aplikacje 
komputerowe nagrane, Komputerowe urządzenia sterujące, Progra-
my komputerowe sterujące, Komputerowe stacje robocze, Sprzęt 
komputerowy [hardware], Sprzęt peryferyjny do komputerów, Pro-
gramy systemów operacyjnych, Oprogramowanie komputerowe 
[programy], Komputerowe programy operacyjne, Interaktywne mul-
timedialne programy komputerowe, Wstępnie nagrane programy 
komputerowe, Programy do przetwarzania danych, Programy steru-
jące komputerowe, nagrane, Programy do  sieciowych systemów 
operacyjnych, Programy komputerowe do  zarządzania projektami, 
Programy komputerowe do  przetwarzania obrazów, Programy 
do magazynowania danych, Programy komputerowe do przetwarza-
nia danych, Programy komputerowe przechowywane w  formie cy-
frowej, Programy komputerowe dotyczące sieci lokalnych [LAN], Pro-
gramy komputerowe do  projektowania interfejsów użytkownika, 
Oprogramowanie komputerowe [programy] do zarządzania bazami 
danych, Programy komputerowe do umożliwiania i kontroli dostępu, 
Programy komputerowe do edytowania obrazów, dźwięku i wideo, 
Programy komputerowe umożliwiające dostęp, przeglądanie i prze-
szukiwanie baz danych on-line, Programy komputerowe do przeszu-
kiwania zawartości komputerów i sieci komputerowych za pomocą 
zdalnego sterowania, Komputerowe systemy, Systemy operacyjne, 
Interaktywne systemy komputerowe, Systemy informatyczne (opro-
gramowanie), Komputerowe programy operacyjne, Oprogramowa-
nie komputerowe dla przemysłu: energetycznego, ciepłowniczego, 
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hutniczego, górniczego, hutniczego, gazowniczego, chemicznego, 
papierniczego, wodociągów i  pompowni wody, Oprogramowanie, 
programy i  aplikacje komputerowe do  prognozowania i  symulacji 
kosztów, Oprogramowanie, programy i  aplikacje komputerowe 
do  zarządzania projektami, Oprogramowanie, programy i  aplikacje 
komputerowe do  identyfikacji błędów pomiarowych, Oprogramo-
wanie, programy i aplikacje komputerowe do obliczeń i przetwarza-
nia danych pomiarowych, Oprogramowanie, programy i  aplikacje 
komputerowe do  bilansowania i  nadzoru eksploatacji urządzeń, 
Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe do oceny eks-
ploatacji i  stanu technicznego urządzeń w elektrowniach i elektro-
ciepłowniach, Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe 
do instalacji przemysłowych, Oprogramowanie, programy i aplikacje 
komputerowe do kontroli i optymalizacji procesów energetycznych, 
zarządzania energią, technicznej kontroli eksploatacji instalacji ener-
getycznych, Oprogramowanie, programy i  aplikacje komputerowe 
do bilansowania i bieżącego nadzoru pracy bloku energetycznego, 
Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe do rozdziela-
nia zużycia energii chemicznej na  produkcję ciepła i  energii elek-
trycznej, Oprogramowanie, programy i  aplikacje komputerowe 
do prognozowania produkcji, Oprogramowanie, programy i aplika-
cje komputerowe do wyznaczania wskaźników pracy turbozespołu 
parowego, gazowego, kotła i urządzeń pomocniczych, Oprogramo-
wanie, programy i  aplikacje komputerowe do  wyznaczania zużycia 
paliwa, Oprogramowanie, programy i  aplikacje komputerowe 
do identyfikacji czynników wpływających na pogorszenie pracy blo-
ku oraz przeliczenie tych czynników na wzrost kosztów wytwarzania 
energii elektrycznej i ciepła, Oprogramowanie, programy i aplikacje 
komputerowe do prognozowania produkcji energii i kosztów z tym 
związanych na podstawie prognoz pogody, Oprogramowanie, pro-
gramy i aplikacje komputerowe do kontroli i optymalizacji procesów 
energetycznych, Oprogramowanie, programy i aplikacje komputero-
we do  technicznej kontroli eksploatacji instalacji energetycznych, 
Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe do bilansowa-
nia i  bieżącego nadzoru pracy bloków i  urządzeń energetycznych, 
Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe do rozdziele-
nia zużycia energii chemicznej na  produkcję ciepła i  energii elek-
trycznej, Oprogramowanie, programy i  aplikacje komputerowe 
do obliczeń termodynamicznych, Oprogramowanie, programy i apli-
kacje komputerowe do  symulacji, Oprogramowanie, programy 
i  aplikacje komputerowe do  analiz rynkowych, Oprogramowanie, 
programy i  aplikacje komputerowe do  analiz środowiskowych, 
Oprogramowanie, programy i  aplikacje komputerowe do  wyzna-
czania zużycia paliw w  elektrowni, Oprogramowanie, programy 
i aplikacje komputerowe do rozdziału węgla w elektrowni, Oprogra-
mowanie, programy i aplikacje komputerowe podziału zużycia paliw 
w elektrowni, Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe 
do  indywidualnej oceny pracy poszczególnych urządzeń i  całych 
układów oraz wpływu ich  stanu technicznego na  ekonomię pracy 
elektrowni, Oprogramowanie, programy i  aplikacje komputerowe 
do określania efektywności pracy elektrociepłowni, Oprogramowa-
nie, Programy i aplikacje komputerowe utrzymania instalacji przemy-
słowych, Oprogramowanie, programy i  aplikacje komputerowe 
do  kontroli i  wsparcia w  optymalizacji urządzeń energetycznych, 
Oprogramowanie, programy i  aplikacje komputerowe do  obliczeń 
termodynamicznych, Oprogramowanie, programy i  aplikacje kom-
puterowe do  prognozowania wskaźników i  produkcji, Oprogramo-
wanie, programy i  aplikacje komputerowe do  analiz inżynierskich, 
Oprogramowanie, programy i  aplikacje komputerowe do  nadzoru 
nad efektywnością energetyczną, Oprogramowanie, programy 
i aplikacje komputerowe do agregacji danych oraz wykonania obli-
czeń i  wizualizacji danych, Oprogramowanie, programy i  aplikacje 
komputerowe do oceny pracy urządzeń i układów elektrociepłowni, 
35 Analiza kosztów, Analiza kosztów wytwarzania energii elektrycz-
nej i  ciepła, Zarządzanie zbiorami informatycznymi i  zbiorami da-
nych w systemach komputerowych, Pozyskiwanie danych do kom-
puterowych baz danych, Usługi systematyzacji, sortowania 
i kompilacji danych w komputerowych bazach danych, Komputero-
we zarządzanie plikami, Wyszukiwanie informacji w bazach i plikach 
komputerowych, Analizy i badania dotyczące działalności gospodar-
czej, Zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usłu-
gi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Badania rynkowe, Bada-
nia biznesowe, Informacja o  działalności gospodarczej, Analizy 
kosztów, Usługi w zakresie badania rynku i opinii publicznej, Zarzą-
dzanie zbiorami informatycznymi i  zbiorami danych w  systemach 

komputerowych, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz da-
nych, 42 Usługi naukowe i  technologiczne, Usługi projektowania, 
Usługi w  zakresie technologii informacyjnych, Badania techniczne 
urządzeń, Badania techniczne urządzeń energetycznych elektrowni, 
elektrociepłowni i  ciepłowni, Analizy systemów komputerowych, 
Usług inżynierskie i informatyczne w zakresie serwisowania i doradz-
twa dot . procesów energetycznych, Usług inżynierskie i informatycz-
ne w  zakresie rozwoju systemów komputerowych, Usług inżynier-
skie i informatyczne technicznych badań urządzeń energetycznych, 
Usługi naukowe i technologiczne, Usługi projektowania, Usługi w za-
kresie technologii informacyjnych, Kontrola jakości, Doradztwo, kon-
sultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, Badania 
i doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, Doradztwo doty-
czące bezpieczeństwa komputerowego, Doradztwo i  konsultacje 
dotyczące sieciowych aplikacji komputerowych, Doradztwo doty-
czące rozwijania systemów komputerowych, Zapewnianie wsparcia 
technicznego w zakresie obsługi sieci komputerowych, Usługi pro-
gramowania komputerowego, Projektowanie oprogramowania, Wy-
najem oprogramowania komputerowego, Usługi techniczne w  za-
kresie pobierania oprogramowania, Usługi doradcze i informacyjne 
związane z  projektowaniem oprogramowania komputerowego, 
Usługi doradcze w  dziedzinie analizy systemów informacyjnych, 
Usługi doradcze i informacyjne związane z projektowaniem, Progra-
mowaniem i  utrzymywaniem oprogramowania komputerowego, 
Usługi doradcze w zakresie sprzętu komputerowego, Usługi doradz-
twa technicznego dotyczące przetwarzania danych, Usługi doradz-
twa technicznego w zakresie technologii informacyjnej, Usługi infor-
macyjne dotyczące zastosowania systemów komputerowych, Usługi 
konsultacyjne dotyczące komputerów i informatyki, Usługi konsulta-
cyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, Hosting, oprogramo-
wanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputero-
wego, Doradztwo w  zakresie sieci i  aplikacji do  przetwarzania 
w  chmurze obliczeniowej, Elektroniczne przechowywanie plików 
i  dokumenty, Hosting aplikacji multimedialnych, Konfiguracja sieci 
komputerowych za  pomocą oprogramowania, Oprogramowanie 
jako usługa (SAAS), Platforma jako usługa (PAAS), Przechowywanie 
danych elektronicznych, Przechowywanie danych online, Tworzenie 
kopii zapasowych danych elektronicznych, Udostępnianie elektro-
nicznej przestrzeni pamięciowej w  internecie, Udostępnianie zapa-
sowych programów i  urządzeń komputerowych, Wynajem progra-
mów komputerowych, Wynajem oprogramowania komputerowego, 
urządzeń do  przetwarzania informacji i  komputerowych urządzeń 
peryferyjnych, Wynajem oprogramowania komputerowego do  od-
czytu strumienia danych, Usługi hurtowni danych (składowanie da-
nych), Zarządzanie zasobami cyfrowymi, Usługi badawczo-rozwojo-
we dotyczące sprzętu komputerowego i programów komputerowych, 
Rozwój, programowanie i  wdrażanie oprogramowania komputero-
wego, Aktualizacja i  konserwacja oprogramowania i  programów 
komputerowych, Aktualizacja programów komputerowych, Diagno-
zowanie błędów w  oprogramowaniu komputerowym, Naprawa 
uszkodzonych programów komputerowych, Modyfikowanie progra-
mów komputerowych, Konserwacja programów komputerowych, 
Instalacja oprogramowania komputerowego, Instalacja oprogramo-
wania sprzętowego, Opracowywanie baz danych, Usługi w zakresie 
kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, Powiela-
nie programów komputerowych, Usługi w zakresie szyfrowania i de-
kodowania danych, Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i od-
zyskiwania systemów informatycznych, Analizowanie zagrożeń dla 
bezpieczeństwa komputerowego w celu ochrony danych, Świadcze-
nie usług zabezpieczeń w  zakresie sieci komputerowych, Usługi 
w zakresie sieciowych zapór komputerowych, Wypożyczanie sprzętu 
i  urządzeń komputerowych, Wypożyczanie urządzeń kodujących, 
Wypożyczanie sprzętu komputerowego i komputerowych urządzeń 
peryferyjnych, Usługi inżynieryjne, Usługi w  zakresie miernictwa 
i eksploracji, Badania inżynieryjne, Pomiary inżynieryjne, Prowadze-
nie badań inżynierskich, Przygotowywanie raportów technicznych, 
Testy inżynieryjne, Analiza projektu produktu, Badanie jakości pro-
duktów .
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(540) 

(591) żółty, biały, ciemnogranatowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .04 .02, 26 .11 .12, 26 .11 .25, 26 .13 .25
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyj-
ne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiaro-
we, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydak-
tycznych, Urządzenia i  przyrządy do  przewodzenia, przełączania, 
przekształcenia, gromadzenia, sterowania i  regulacji energii elek-
trycznej, Urządzenia do  nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania 
dźwięku lub obrazów, Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
Płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, Mechani-
zmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, Kasy reje-
strujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, kompu-
tery, Programy komputerowe, Urządzenia do  gaszenia ognia, 
Publikacje elektroniczne, Oprogramowanie komputerowe, Elektro-
niczne nośniki danych, Nagrania cyfrowe, Nagrania audio, Nagrania 
wideo, Nagrania audio-wideo, telefony, tablety, telewizory, elektro-
niczne terminale komunikacyjne, terminale komputerowe, terminale 
telefoniczne, terminale danych, terminale multimedialne, terminale 
POS, terminale poczty elektronicznej, terminale elektronicznych 
płatności, modemy, modemy komunikacyjne, modemy telefoniczne, 
modemy komputerowe, modemy wewnętrzne, modemy zewnętrz-
ne, routery, karty sieciowe, elektroniczny sprzęt biurowy, wzmacnia-
cze, przedwzmacniacze, odbiorniki radiowe, elektroniczne urządze-
nia do  przetwarzania dźwięku, odtwarzacze treści audio-wideo, 
urządzenia audiowizualne z wyświetlaczem, dekodery, dekodery te-
lewizyjne, dekodery radiowe, dekodery sygnałów, dekodery elektro-
niczne, dekodery cyfrowe, urządzenia telewizyjne, aparatura telewi-
zyjna, nagrywarki telewizyjne, kamery, wzmacniacze sygnałów 
telewizyjnych, wzmacniacze sygnałów radiowych, wzmacniacze sy-
gnałów telekomunikacyjnych, elektroniczne urządzenia monitorują-
ce, konwertery standardów telewizyjnych, konwertery standardów 
radiowych, zestawy kina domowego, projektory do kina domowego, 
wyświetlacze do zestawów kina domowego, projektory, projektory 
cyfrowe, projektory multimedialne, akcesoria do urządzeń komuni-
kacyjnych, akcesoria do  urządzeń mobilnych, akcesoria do  telefo-
nów, akcesoria do tabletów, futerały na urządzenia mobilne, futerały 
na  telefony, futerały na  tablety, etui na  urządzenia mobilne, etui 
na telefony, etui na tablety, kable, adaptery, słuchawki, głośniki, łado-
warki, ładowarki samochodowe, przenośne urządzenia do  ładowa-
nia urządzeń mobilnych, zasilacze, uchwyty do mocowania urządzeń 
mobilnych, uchwyty samochodowe do  urządzeń mobilnych, szkło 
ochronne, szkło ochronne do  urządzeń mobilnych, szkło ochronne 
do  telefonów, szkło ochronne do  tabletów, szkło hartowane 
do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, szkło hartowane do ochro-
ny ekranów telefonów, szkło hartowane do ochrony ekranów table-
tów, ochraniacze ekranów urządzeń mobilnych z  tworzyw sztucz-
nych, ochraniacze ekranów telefonów z  tworzyw sztucznych, 
ochraniacze ekranów tabletów z tworzyw sztucznych, folia polime-
rowa do  ochrony ekranów urządzeń mobilnych, folia polimerowa 
do ochrony ekranów telefonów, folia polimerowa do ochrony ekra-
nów tabletów, 16 Publikacje, Gazety, Czasopisma, Druki, Kalendarze, 
Książki, Wydawnictwa jednorazowe, Katalogi, Komiksy, Fotografie, 
Notesy, Pióra, Długopisy, Ołówki, Materiały do  nauczania z  wyjąt-
kiem aparatów, Torby, Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe, 
Materiały instruktażowe, Materiały piśmienne, Papier, Tektura, 35 
Pomoc w  prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi wsparcia 
administracyjnego, prace biurowe, doradztwo i konsultacje w zakre-
sie działalności gospodarczej, usługi analizy i informacji biznesowej, 
badania rynkowe, analizy gospodarcze, administrowanie działalno-
ścią gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodarczą, planowa-
nie działalności gospodarczej, organizacja działalności gospodarczej, 
audyt działalności gospodarczej, informacja o działalności gospodar-

czej, handlu, reklamie, promocji, agencje informacji handlowej, orga-
nizacja wystaw handlowych, organizacja targów handlowych, usługi 
reklamowe, usługi agencji reklamowych, usługi marketingowe, usłu-
gi promocyjne, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
lub promocyjnych, promocja towarów i usług, usługi public relations, 
produkcja reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów rekla-
mowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajem 
czasu reklamowego w środkach przekazu, reklamy korespondencyj-
ne, sondaże opinii, organizowanie wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne 
zarządzanie działalnością artystyczną, przetwarzanie, systematyza-
cja danych i zarządzanie nimi, komputerowe przetwarzanie danych, 
elektroniczne przetwarzanie danych, zarządzanie przetwarzaniem 
danych, doradztwo związane z  przetwarzaniem danych, rozpo-
wszechnianie informacji gospodarczych, rozpowszechnianie infor-
macji biznesowych, rozpowszechnianie informacji handlowych, wy-
szukiwanie informacji w plikach informatycznych dla osób trzecich, 
skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, usługi 
sprzedaży towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fo-
towoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edu-
kacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa do-
mowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, 
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż detalicz-
na towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowolta-
icznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyj-
nej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa 
domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, 
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż hurtowa 
towarów z  branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicz-
nej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, 
technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, 
odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, 
medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, zgrupowanie na  rzecz osób 
trzecich towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, foto-
woltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edu-
kacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa do-
mowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, 
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, pozwalające na-
bywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się z opisem oraz kupo-
wać te towary, w szczególności: z katalogu różnych artykułów, za po-
średnictwem usługi elektronicznej, na  stronie internetowej oraz 
usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, pośrednictwo w zakre-
sie sprzedaży usług, usługa polegająca na  prezentacji ofert usług, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz 
produktów pochodnych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw 
stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, doradz-
two handlowe w zakresie wykorzystania energii i paliw oraz produk-
tów pochodnych, sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, w tym ener-
gii elektrycznej i cieplnej, pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii, 
w  tym energii elektrycznej i  cieplnej, zarządzanie wykonywaniem 
umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług 
w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycz-
nej i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególności elektryczną 
i  cieplną, dystrybucji i  zaopatrywania w  wodę, usług zaopatrywania 
w parę wodną i gorącą wodę, usług związanych z odprowadzaniem 
ścieków, usług związanych z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakre-
sie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i  za-
pewniania dostępu do usług medycznych, pośrednictwo w zakresie 
zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapew-
niania dostępu do usług opiekuńczych, zarządzanie wykonywaniem 
umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług 
medycznych i  opiekuńczych, pośrednictwo w  zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i  zapewniania do-
stępu do  usług w  zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i  ochrony 
osób i  mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w  sprawach 
bezpieczeństwa, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących 
udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie zapew-
nienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, 
usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, doradztwo podatko-
we, zarządzanie działalnością gospodarczą w  zakresie stacji radio-
wych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji tele-
wizyjnych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, usługi 
pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi finansowe, usługi pośred-
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nictwa w  zakresie usług finansowych, doradztwo ekonomiczno fi-
nansowe, usługi płatnicze, usługi maklerskie, obrót papierami warto-
ściowymi, usługi bankowe, usługi pośrednictwa bankowego, usługi 
leasingowe, leasing finansowy, usługi pośrednictwa w  zakresie le-
asingu, usługi związane z majątkiem nieruchomym, zarządzanie nie-
ruchomościami, pośrednictwo w zakresie zarządzania nieruchomo-
ściami, wynajem nieruchomości i  majątku, wynajem powierzchni 
biurowej, wynajem pomieszczeń handlowych, dzierżawa nierucho-
mości, finansowanie inwestycji, usługi informacyjne, doradcze i kon-
sultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 37 Usługi in-
stalacyjne dotyczące urządzeń i  przyrządów, w  szczególności 
urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu kompu-
terowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarza-
nia danych, urządzeń do  transmisji danych, urządzeń sieciowych, 
urządzeń do  nadawania, usługi naprawcze dotyczące urządzeń 
i  przyrządów, w  szczególności urządzeń elektronicznych, urządzeń 
elektrycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyj-
nych, urządzeń do przetwarzania danych, urządzeń do transmisji da-
nych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, usługi konser-
wacyjne dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń 
elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, 
urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania danych, 
urządzeń do  transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń 
do  nadawania, instalowanie i  naprawa urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne do-
tyczące uprzednio wymienionych usług, 38 Usługi w zakresie prowa-
dzenia agencji informacyjnych, usługi w zakresie prowadzenia agen-
cji prasowych, usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: 
rozpowszechniania wiadomości i aktualności, zbieranie i przesyłanie 
informacji, działalność centrów telefonicznych (call center), usługi tele-
komunikacyjne, usługi komunikacji elektronicznej, usługi telekomuni-
kacyjne przewodowe, usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe, 
usługi telekomunikacji satelitarnej, usługi komunikacji radiowej, usługi 
komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, usługi komu-
nikacji za  pośrednictwem telefonów komórkowych, usługi łączności 
poprzez terminale komputerowe, usługi nadawania bezprzewodowe-
go, usługi nadawania telewizji kablowej, oferowanie połączeń teleko-
munikacyjnych z globalną siecią komputerową, transfer strumienio-
wy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów 
radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja sateli-
tarna, transmisja wideo na żądanie, zapewnianie dostępu do global-
nych sieci komputerowych, usługi transmisyjne, łączność poprzez 
sieci komputerowe, usługi dostępu do  internetu, usługi dostępu 
do sieci komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie emisji radiowej 
i  telewizyjnej, bezprzewodowa transmisja programów telewizyj-
nych, nadawanie programów telewizyjnych, nadawanie audio, wi-
deo i multimedialne za pośrednictwem internetu i innych sieci łącz-
nościowych, nadawanie bezprzewodowe, przekaz satelitarny, 
nadawanie i transmisja programów radiowych, nadawanie i transmi-
sja programów telewizyjnych, nadawanie informacji za  pośrednic-
twem telewizji, nadawanie informacji za pośrednictwem radia, nada-
wanie informacji za  pośrednictwem satelity, nadawanie muzyki, 
nadawanie programów przez satelitę, nadawanie programów telewi-
zji kablowej, nadawanie programów za  pośrednictwem internetu, 
nadawanie telewizji kablowej, nadawanie wiadomości [środkami 
elektronicznymi], przekaz satelitarny, usługi zapewniania dostępu 
do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu teleko-
munikacyjnego do  filmów, innych nagrań i  programów telewizyj-
nych udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, 
zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do  programów radio-
wych, agencje informacyjne, przekazywanie i  rozpowszechnianie 
informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz in-
ternetu, usługi poczty elektronicznej, zapewnianie dostępu do  fo-
rów dyskusyjnych w internecie, usługi teletechniczne, usługi telein-
formatyczne, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, 
wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń służących do ko-
munikacji za  pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, do-
starczanie informacji o  położeniu obiektów lokalizowanych za  po-
mocą urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie prowadzenia 
stacji radiowych polegające na zapewnianie infrastruktury technicz-
nej, usługi w  zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych polegające 
na zapewnianie infrastruktury technicznej, usługi informacyjne, do-
radcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 39 
Wyznaczanie położenia obiektów za pomocą urządzeń telekomuni-
kacyjnych, Transport, transport samochodowy, transport morski, 

transport lotniczy, transport bagażu, transport osób, usługi kurier-
skie, wypożyczanie środków transportu, pakowanie i  składowanie 
towarów, organizowanie podróży, usługi w  zakresie przesyłania 
i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopa-
trywanie w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybu-
cja i  zaopatrywanie w  wodę, usługi zaopatrywania w  parę wodną 
i gorącą wodę, usługi związane z odprowadzaniem ścieków, usługi 
związane z  wywozem śmieci, pośrednictwo w  zakresie ww . usług, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług, 41 Nauczanie, kształcenie, edukacja, usługi 
edukacyjne świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicz-
nej, rozrywka, organizowanie imprez rozrywkowych, organizowanie 
konkursów i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, działalność spor-
towa, działalność kulturalna, organizowanie wystaw, wydarzeń kul-
turalnych oraz koncertów, organizowanie szkoleń, organizowanie 
konferencji, organizowanie sympozjów, usługi wydawnicze, elektro-
niczne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w  zakresie tekstów 
elektronicznych, publikowanie, publikowanie elektroniczne, publiko-
wanie drogą elektroniczną, publikowanie materiałów drukowanych, 
komputerowy skład drukarski, wydawanie książek, wydawanie wy-
kazów oraz list, wydawanie gazet, wydawanie czasopism, wydawa-
nie periodyków, produkcja filmów, produkcja nagrań wideo, rozpo-
wszechnianie i  dystrybucja analogowych i  cyfrowych programów 
telewizji kablowej, naziemnej, satelitarnej, usługi sprzedaży progra-
mów radiowych, wynajem stacji radiowych, usługi sprzedaży pro-
gramów telewizyjnych, wynajem stacji telewizyjnych, produkcja pro-
gramów telewizyjnych, produkcja programów radiowych, montaż 
programów radiowych i  telewizyjnych, usługi reporterskie, studia 
filmowe, studia telewizyjne, studia nagrań, usługa prowadzenia por-
tali internetowych w zakresie: udostępniania zapisów audycji radio-
wych i  telewizyjnych, informacji o  programach i  repertuarze, udo-
stępniania wersji obcojęzycznych i  polskojęzycznych utworów, 
udostępniania gier, wyboru pakietów programowych programów 
telewizyjnych i radiowych, produkcja nagrań dźwiękowych, produk-
cja nagrań muzycznych, usługi w zakresie nagrań, usługi studia na-
grań, usługi postprodukcji filmów, nagrań wideo, programów telewi-
zyjnych i  radiowych, projekcja filmów, wypożyczanie filmów, 
wypożyczanie nagrań wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, 
dystrybucja filmów, dystrybucja nagrań wideo, dystrybucja progra-
mów telewizyjnych, dystrybucja programów radiowych, gry ofero-
wane on-line, usługi publikowania tekstów, czasopism, wydawnictw 
nieperiodycznych i publikacji elektronicznych, w tym on-line, usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymie-
nionych usług ., 42 Naukowe i  techniczne usługi i  badania oraz 
ich  projektowanie, analiza przemysłowa, badania przemysłowe 
i usługi w zakresie projektowania przemysłowego, usługi kontroli ja-
kości i  uwierzytelniania, usługi w  zakresie technologii informacyj-
nych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania kompu-
terowego, oprogramowanie jako usługa [SaaS], usługi doradztwa 
w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], platformy do sztucz-
nej inteligencji jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], usługi do-
radztwa w  zakresie oprogramowania komputerowego, inżynieria 
oprogramowania komputerowego, opracowywanie oprogramowa-
nia komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, 
aktualizacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogra-
mowania komputerowego, konfiguracja oprogramowania kompute-
rowego, naprawa oprogramowania komputerowego, wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, udostępnianie oprogramowania 
komputerowego, informatyka śledcza, poradnictwo informatyczne, 
usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i  informatyki, projekto-
wanie systemów informatycznych, testowanie sprzętu informatyczne-
go, usługi doradcze w zakresie sieci informatycznych, usługi w zakresie 
ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, 
zarządzanie projektami informatycznymi, usługi zarządzania urządze-
niami informatycznymi, usługi doradcze w zakresie technologii infor-
matycznych i komputerowych, usługi zarządzania projektami w zakre-
sie technologii informatycznych i  komputerowych, inżynieria 
komputerowa, hosting, hosting serwerów, hosting portali interneto-
wych, hosting stron internetowych, hosting platform w  internecie, 
hosting treści cyfrowych, usługi dostawcy hostingu w chmurze, ho-
sting infrastruktury sieciowej online na rzecz osób trzecich, hosting 
aplikacji oprogramowania komputerowego, utrzymywanie portali 
internetowych dla osób trzecich, utrzymywanie stron internetowych 
dla osób trzecich, projektowanie stron internetowych, usługi prowa-
dzenia portali internetowych w zakresie utrzymywania stron interne-
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towych, prognozy pogody, udostępnienia wyszukiwarek interneto-
wych, usługi udostępniania aplikacji mobilnych i  internetowych, 
włączając udostępnienie aplikacji za pomocą platform z aplikacjami 
przeznaczonymi do tych celów, usługi informacyjne, doradcze i kon-
sultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 44 Usługi me-
dyczne, opieka pielęgniarska, opieka psychologiczna, opieka me-
dyczna i  zdrowotna, domy opieki nad starszymi ludźmi z  opieką 
pielęgniarską lub medyczną, usługi w  zakresie higieny i  urody dla 
ludzi i zwierząt, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne doty-
czące uprzednio wymienionych usług, 45 Usługi prawne, prywatne 
i społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w celu zaspokoje-
nia potrzeb poszczególnych osób takie jak: monitorowanie alarmu 
medycznego, opieka nad domem pod nieobecność właścicieli, usłu-
gi osobistych doradców w zakresie zakupów, usługi serwisów spo-
łecznościowych online, usługi towarzyskie, usługi tworzenia sieci 
kontaktów społecznych on-line za pomocą aplikacji mobilnych, usłu-
gi w  zakresie opieki, usługi astrologiczne i  duchowe, doradztwo 
w zakresie relacji osobistych, opieka osobista, wypożyczanie odzie-
ży, usługi detektywistyczne, usługi agencji pośrednictwa w zawiera-
niu znajomości, usługi w  zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
i  ochrony osób i  mienia, usługi ochroniarskie, usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług .

(111) 353142 (220) 2021 07 06 (210) 531269
(151) 2022 03 22 (441) 2021 12 06
(732) WOROŃKO AGNIESZKA VIZARO, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIZARO
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 18 Skóra i  imitacje skóry, wyroby z  tych materiałów ta-
kie jak: kufry, walizy, torby podróżne, 25 Botki, buty sportowe, buty 
sznurowane, buty za kostkę, cholewki do obuwia, chustki na głowę, 
czapki, nakrycia głowy, dzianina będąca odzieżą, espadryle, futra, 
krawaty, kurtki (odzież), legginsy, napiętki do obuwia, obuwie, obu-
wie plażowe, ocieplana odzież, odzież gotowa, odzież hartowana, 
odzież z  imitacji skóry, odzież z diodami elektroluminescencyjnymi 
LED, odzież ze  skóry, okrycia wierzchnie (odzież), okucia metalowe 
do  obuwia, osłonki na  obcasy, paski (odzież), podeszwy do  butów, 
podkoszulki sportowe, rękawiczki, sandały, skarpetki, szaliki, walonki 
(buty filcowe), 35 Usługi detalicznej sprzedaży towarów: torby, toreb-
ki, walizy, torby podróżne, odzież, nakrycia głowy, obuwie, galanteria 
i akcesoria obuwnicze, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, pla-
żowe, sportowe, Reklama, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
wynajmowanie nośników reklamowych, Dekoracje wystaw sklepo-
wych, Doradztwo w  zakresie organizowania i  prowadzenia działal-
ności gospodarczej, doradztwo w  zakresie zarządzania biznesem, 
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Handlowe informa-
cje i  porady udzielane konsumentom w  wyborze towarów i  usług, 
Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub rekla-
mowych, Organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, Orga-
nizowanie targów handlowych, Pokazy towarów, Pomoc w zarządza-
niu działalnością gospodarczą, Reklama online za  pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklama radiowa, reklama telewizyjna, Usługi 
pośrednictwa w handlu, Usługi w zakresie nabywania dla osób trze-
cich (zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw), Usługi 
w  zakresie opracowania graficznego do  celów reklamowych, Wy-
pożyczanie stoisk handlowych, Wystawy w  celach handlowych lub 
reklamowych .

(111) 353143 (220) 2021 07 12 (210) 531477
(151) 2022 03 16 (441) 2021 11 29
(732) ELECTREVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ELECTREVO
(510), (511) 12 Pojazdy jednośladowe (rowery, hulajnogi), w tym z na-
pędem elektrycznym, pojazdy wielośladowe, Pojazdy poruszające 
się po  wodzie i  w  powietrzu, Części i  akcesoria do  w/w  pojazdów, 

28 Sprzęt sportowy, sprzęt rehabilitacyjny, zabawki poruszane siłą 
mięśni, zabawki jeżdżące o  napędzie elektrycznym, wypożyczanie 
sprzętu, wypożyczanie zabawek poruszanych siłą mięśni i  jeżdżą-
cych o  napędzie elektrycznym, sprzęt rehabilitacyjny o  napędzie 
elektrycznym, 35 Sprzedaż: pojazdów, części i akcesoriów do pojaz-
dów jednośladowych i  wielośladowych, pojazdów poruszających 
się po  lądzie, wodzie i  w  powietrzu, Sprzedaż: odzieży, środków 
do konserwacji i pielęgnacji pojazdów, suplementów diety, napojów: 
energetycznych, sportowych, zawierających proteiny, gazowanych, 
energetyzujących, sprzętu sportowego, sprzętu rehabilitacyjnego, 
zdrowej żywności, sprzętu do wyposażenia siłowni i klubów fitness, 
Profesjonalnych urządzeń i narzędzi stanowiących wyposażenie myj-
ni pojazdów oraz punktów naprawy rowerów, pośrednictwo handlo-
we, Usługi reklamowe, promocyjne i  marketingowe, Usługi agencji 
eksportowo-importowej, reprezentowanie interesów podmiotów 
trzecich, usługi rozpowszechniania informacji handlowych, wynajem 
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, pozyskiwanie i  syste-
matyzacja danych do komputerowych baz danych, Usługi związane 
z  prowadzeniem przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych, 
Wydawanie i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, prospek-
tów, broszur, druków, usługi związane z propagowaniem zachowań 
sportowych i prozdrowotnych, zapewnienie platformy internetowej 
dla nabywców i  sprzedawców towarów i  usług, 37 Konserwacja, 
serwis, naprawa, regeneracja pojazdów, w  tym o  napędzie elek-
trycznym, naprawa sprzętu sportowego i  rehabilitacyjnego, Myj-
nie pojazdów, Usługi punktów ładowania pojazdów, Diagnostyka 
pojazdów, 39 Wypożyczanie: pojazdów, w  tym jednośladowych, 
pojazdów o  napędzie elektrycznym, pojazdów rehabilitacyjnych, 
przyrządów poruszających się, wypożyczanie sprzętu sportowego, 
prowadzenie parkingów, usługi biura podróży i biura turystycznego, 
41 Usługi edukacyjne, w  tym w  zakresie wszelkich dyscyplin spor-
towych i  zachowań prozdrowotnych, usługi w  zakresie rozrywki, 
rekreacji, kultury, usługi związane z działalnością sportową dla grup 
i  osób indywidualnych, prowadzenie: zajęć sportowych, obozów 
sportowych, klubów fitness, prowadzenie obiektów sportowych, 
promowanie i  organizowanie imprez sportowych, imprez plenero-
wych, imprez rozrywkowych, usługi producentów i sponsorów wy-
darzeń sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych, usługi w zakresie 
wypożyczania i dzierżawy sprzętu sportowego, maszyn i urządzeń, 
publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie on-line 
elektronicznych książek i  czasopism, produkcja filmów o  tematyce 
sportowej, kulturalnej, rozrywkowej, nagrywanie ćwiczeń fizycznych 
na nośnikach elektronicznych i ich rozpowszechnianie, usługi w za-
kresie rejestracji dźwięku i obrazu, usługi w zakresie organizowania, 
nagrywania, montażu i rozpowszechniania audycji radiowych i tele-
wizyjnych o tematyce rozrywkowej, sportowej, związanej z zachowa-
niami prozdrowotnymi, usługi wydawnicze, usługi tłumaczeń .

(111) 353144 (220) 2021 07 26 (210) 531960
(151) 2022 04 26 (441) 2022 01 03
(732) Vetements Group AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VETEMENTS
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 18 Torby, Plecaki, Torebki na  ramię, Sakiewki na  klucze, 
Torebki na  biodra [nerki], Małe damskie torebki bez rączki, Torby 
na zakupy, Torebki do przewieszania przez ramię, Portmonetki, Torby 
podróżne, Walizki, Parasole, Torebki, Aktówki, Skórzane aktówki 
na dokumenty, 25 Czapki [nakrycia głowy], Nakrycia głowy, Kapelu-
sze, Kaptury, Daszki, Szaliki, Rękawiczki, Obuwie, Botki, Paski, 35 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: perfumy, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: wyroby perfumeryjne, Usługi sprzeda-
ży detalicznej online związane z następującymi produktami: kosme-
tyki, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi 
produktami: okulary przeciwsłoneczne, Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z następującymi produktami: oprawki do okularów, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: zegary, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z na-
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stępującymi produktami: zegarki na rękę, Usługi sprzedaży detalicz-
nej online związane z  następującymi produktami: klejnoty, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: 
bransolety, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następu-
jącymi produktami: kolczyki, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: łańcuszki na klejnoty, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: 
broszki [biżuteria], Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: pierścionki [biżuteria], Usługi sprzeda-
ży detalicznej online związane z następującymi produktami: ozdoby 
[biżuteria], Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następu-
jącymi produktami: codzienne torby, Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z następującymi produktami: plecaki, Usługi sprze-
daży detalicznej online związane z  następującymi produktami: to-
rebki na ramię, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z nastę-
pującymi produktami: sakiewki na  klucze, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z  następującymi produktami: torebki 
na biodra [nerki], Usługi sprzedaży detalicznej online związane z na-
stępującymi produktami: małe damskie torebki bez rączki [koper-
tówki], Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
mi produktami: torby na zakupy, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z  następującymi produktami: torebki do  przewieszania 
przez ramię, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następu-
jącymi produktami: portmonetki, Usługi sprzedaży detalicznej onli-
ne związane z  następującymi produktami: torby podróżne, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: 
walizki, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
mi produktami: parasole, Usługi sprzedaży detalicznej online związa-
ne z następującymi produktami: torebki, Usługi sprzedaży detalicz-
nej online związane z  następującymi produktami: aktówki, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: 
skórzane aktówki na dokumenty, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z  następującymi produktami: czapki [nakrycia głowy], 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: nakrycia głowy, Usługi sprzedaży detalicznej online związa-
ne z następującymi produktami: kapelusze, Usługi sprzedaży deta-
licznej online związane z następującymi produktami: kaptury, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: 
daszki, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
mi produktami: szaliki, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: rękawiczki, Usługi sprzedaży detalicz-
nej online związane z następującymi produktami: buty, Usługi sprze-
daży detalicznej online związane z następującymi produktami: botki, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: paski, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z  na-
stępującymi produktami: materiały biurowe, Usługi sprzedaży deta-
licznej online związane z następującymi produktami: meble, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: 
tkaniny, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
mi produktami: sztućce, Usługi sprzedaży detalicznej online związa-
ne z następującymi produktami: przybory kuchenne, Usługi sprzeda-
ży detalicznej online związane z następującymi produktami: zastawa 
stołowa, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następują-
cymi produktami: tekstylia domowe, Usługi sprzedaży detalicznej 
online w  związku z  obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej online 
w związku z rowerami, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z wyrobami do uprawiania sportu, Usługi sprzedaży detalicznej onli-
ne związane z  następującymi produktami: materiały piśmienne, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: dekoracje świąteczne, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z  następującymi produktami: pokrycia ścienne, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: 
pokrycia podłogowe, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: urządzenia kuchenne, Usługi sprzeda-
ży detalicznej online związane z  następującymi produktami: urzą-
dzenia rowerowe, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z na-
stępującymi produktami: akcesoria modowe, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: akcesoria 
ubraniowe, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następu-
jącymi produktami: kubki i szklanki, Usługi sprzedaży detalicznej on-
line związane z  następującymi produktami: preparaty do  włosów, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: olejki eteryczne do  stosowania w  aromaterapii, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: 
świece, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-

mi produktami: umeblowanie domowe, Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z  następującymi produktami: futerały na  telefony, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: ręczniki, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z na-
stępującymi produktami: bielizna pościelowa, Usługi sprzedaży de-
talicznej online związane z  następującymi produktami: butelki 
na wodę wielokrotnego użytku, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: breloki, Usługi sprzedaży de-
talicznej online związane z następującymi produktami: bielizna ką-
pielowa, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następują-
cymi produktami: deskorolki, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: słuchawki [zakładane na gło-
wę], Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi 
produktami: torby do noszenia komputerów, Usługi sprzedaży deta-
licznej online związane z  następującymi produktami: futerały 
na smartfony, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z nastę-
pującymi produktami: futerały na słuchawki, Usługi sprzedaży deta-
licznej online związane z następującymi produktami: futerały na apa-
raty fotograficzne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: etui na okulary optyczne, Usługi sprze-
daży detalicznej online związane z następującymi produktami: etui 
na  okulary przeciwsłoneczne, Usługi sprzedaży detalicznej online 
w związku z torbami, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: portfele, Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z następującymi produktami: etui na klucze, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: perfu-
my, Usługi sprzedaży detalicznej związane z wyrobami perfumeryj-
nymi, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi pro-
duktami: kosmetyki, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z  następującymi produktami: okulary przeciwsłoneczne, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: opraw-
ki do okularów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: zegary, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: zegarki na rękę, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: klejnoty, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: bransolety, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
kolczyki, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: łańcuszki na  klejnoty, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z  następującymi produktami: broszki [biżuteria], Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: pier-
ścionki [biżuteria], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: ozdoby [biżuteria], Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z  następującymi produktami: codzienne torby, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: pleca-
ki, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: torebki na ramię, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: sakiewki na  klucze, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: torebki na biodra 
[nerki], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: małe damskie torebki bez rączki [kopertówki], Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: torby na za-
kupy, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: torebki do przewieszania przez ramię, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z  następującymi produktami: torebki, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: torby 
podróżne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: walizki, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z para-
solami przeciwdeszczowymi, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: bagaż podręczny, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z  następującymi produktami: aktówki, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: skórza-
ne aktówki na  dokumenty, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: czapki [nakrycia głowy], Usługi sprze-
daży detalicznej związane z  następującymi produktami: nakrycia 
głowy, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: kapelusze, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: kaptury, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: daszki, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: szaliki, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z  następującymi produktami: rękawiczki, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: buty, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
botki, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi pro-
duktami: paski, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
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cymi produktami: materiały biurowe, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z meblami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tka-
ninami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sztućcami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z  przyborami kuchennymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w  związku z  zastawą stołową, Usługi handlu 
detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z obuwiem Usługi handlu detalicznego dotyczą-
ce rowerów, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów spor-
towych, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  artykułami 
papierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dekoracja-
mi świątecznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokrycia-
mi naściennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokrycia-
mi podłogowymi, Usługi handlu detalicznego związane 
z  urządzeniami kuchennymi, Usługi handlu detalicznego związane 
z akcesoriami do rowerów, Usługi handlu detalicznego w zakresie ak-
cesoriów mody, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akce-
soriów odzieżowych, Usługi handlu detalicznego związane z filiżan-
kami i  szklankami, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: preparaty do włosów, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: olejki eteryczne 
do stosowania w aromaterapii, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: świece, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z  następującymi produktami: umeblowanie domowe, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
futerały na telefony, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: ręczniki, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: bielizna pościelowa, Usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z  następującymi produktami: butelki 
na wodę wielokrotnego użytku, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: breloki, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: bielizna kąpielowa, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: 
deskorolki, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: słuchawki [zakładane na głowę], Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z  następującymi produktami: torby do  noszenia 
komputerów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: futerały na smartfony, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: futerały na słuchawki, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: futera-
ły na  aparaty fotograficzne, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: etui na okulary optyczne, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: etui na oku-
lary przeciwsłoneczne, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tor-
bami, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: portfele, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: etui na klucze, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z perfumami, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: produkty perfumeryjne, Usługi handlu hurtowego 
związane z  następującymi produktami: kosmetyki, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: okulary przeciw-
słoneczne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: oprawki do okularów, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: zegary, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z  następującymi produktami: zegarki na  rękę, Usługi handlu 
hurtowego związane z  następującymi produktami: klejnoty, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: bransole-
ty, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
kolczyki, Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi pro-
duktami: łańcuszki na klejnoty, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: broszki [biżuteria], Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: pierścionki [biżute-
ria], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produkta-
mi: ozdoby [biżuteria], Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: codzienne torby, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: plecaki, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: torebki na ramię, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: sa-
kiewki na klucze, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: torebki na biodra [nerki], Usługi handlu hurtowego 
związane z  następującymi produktami: małe damskie torebki bez 
rączki [kopertówki], Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: torby na zakupy, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: torebki do przewieszania przez ra-
mię, Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi 
produktami: torebki, Usługi handlu hurtowego związane z następu-

jącymi produktami: torby podróżne, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: walizki, Usługi sprzedaży hurto-
wej w  związku z  parasolami przeciwdeszczowymi, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: bagaż podręcz-
ny, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produkta-
mi: aktówki, Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi 
produktami: skórzane aktówki na dokumenty, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: czapki [nakrycia gło-
wy], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produkta-
mi: nakrycia głowy, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: kapelusze, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: kaptury, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: daszki, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: szaliki, Usłu-
gi handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: 
rękawiczki, Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi 
produktami: buty, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: botki, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: paski, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: materiały biurowe, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z meblami Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z tkaninami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sztućcami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  przyborami kuchennymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  zastawą stołową, Usługi 
sprzedaży hurtowej dotyczące tekstyliów domowych, Usługi sprze-
daży hurtowej w  związku z  obuwiem, Usługi handlu hurtowego 
związane z  następującymi produktami: rowery, Usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży hur-
towej w  związku z  dekoracjami świątecznymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku z  pokryciami naściennymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z pokryciami podłogowymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie urządzeń kuchennych, Usługi sprzedaży hurto-
wej w  zakresie następujących produktów: akcesoria rowerowe, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie następujących produktów: 
akcesoria modowe, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie następu-
jących produktów: akcesoria ubraniowe, Usługi sprzedaży hurto-
wej w zakresie filiżanek i szklanek, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z  następującymi produktami: preparaty do  włosów, Usługi 
handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: olejki 
eteryczne do stosowania w aromaterapii, Usługi handlu hurtowego 
związane z  następującymi produktami: świece, Usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie następujących produktów: umeblowanie do-
mowe, Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi pro-
duktami: futerały na telefony, Usługi handlu hurtowego związane 
z  następującymi produktami: ręczniki, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  zakresie następujących produktów: bielizna pościelowa, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  zakresie następujących produktów: butelki 
na  wodę wielokrotnego użytku, Usługi sprzedaży hurtowej w  za-
kresie następujących produktów: breloki, Usługi sprzedaży hurto-
wej w zakresie następujących produktów: bielizna kąpielowa, Usłu-
gi handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: 
deskorolki, Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi 
produktami: słuchawki [zakładane na głowę], Usługi handlu hurto-
wego związane z  następującymi produktami: torby do  noszenia 
komputerów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie następujących 
produktów: futerały na smartfony, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z  następującymi produktami: futerały na  słuchawki, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie następujących produktów: futerały 
na aparaty fotograficzne, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie na-
stępujących produktów: etui na  okulary optyczne, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: etui na okulary 
przeciwsłoneczne, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami, 
Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: 
portfele, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: etui na klucze Promocja towarów i usług poprzez sponso-
rowanie imprez charytatywnych, koncertów, wydarzeń sportowych 
i wystaw artystycznych, Pokazy mody na potrzeby reklamy .

(111) 353145 (220) 2021 07 23 (210) 531987
(151) 2022 03 23 (441) 2021 12 06
(732) SURF CO LTDA ., Sao Paulo (BR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HANG LOOSE
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(540) 

(531) 27 .05 .01, 02 .09 .15
(510), (511) 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy .

(111) 353146 (220) 2021 08 25 (210) 533130
(151) 2022 05 06 (441) 2022 01 17
(732) NEVERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polski chłód
(540) 

(591) niebieski, szary
(531) 01 .17 .11, 26 .11 .03, 26 .11 .13, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 11 Urządzenia i instalacje chłodnicze, Urządzenia chłod-
nicze do  wystawiania żywności, Urządzenia chłodnicze do  użytku 
komercyjnego, Urządzenia chłodnicze w postaci ławek, Urządzenia 
grzewcze lub chłodnicze do  wydawania gorących i  zimnych napo-
jów, Urządzenia klimatyzacyjne, Centralne urządzenia klimatyzacyj-
ne, Urządzenia klimatyzacyjne do  użytku handlowego, Urządzenia 
klimatyzacyjne do  celów przemysłowych, Instalacje i  urządzenia 
wentylacyjne [klimatyzacyjne], Połączone urządzenia grzewcze i kli-
matyzacyjne, Miejscowo uruchamiane urządzenia klimatyzacyjne 
[do  celów przemysłowych], Urządzenia wentylacyjne, Urządzenia 
wentylacyjne zasilane energią słoneczną, Urządzenia grzewcze, 
Przenośne urządzenia grzewcze, Przemysłowe urządzenia grzewcze, 
Urządzenia grzewcze do pomieszczeń, Urządzenia i instalacje grzew-
cze, Połączone urządzenia grzewcze i  klimatyzacyjne, Urządzenia 
grzewcze zasilane energią słoneczną, Elektryczne promiennikowe 
urządzenia grzewcze, 37 Instalowanie, konserwacja i naprawa syste-
mów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja) .

(111) 353147 (220) 2021 08 25 (210) 533131
(151) 2022 05 06 (441) 2022 01 17
(732) NEVERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polski chłód
(540) 

(591) niebieski, błękitny
(531) 01 .17 .11, 26 .11 .03, 26 .11 .13, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 11 Urządzenia i instalacje chłodnicze, Urządzenia chłod-
nicze do  wystawiania żywności, Urządzenia chłodnicze do  użytku 
komercyjnego, Urządzenia chłodnicze w postaci ławek, Urządzenia 
grzewcze lub chłodnicze do  wydawania gorących i  zimnych napo-
jów, Urządzenia klimatyzacyjne, Centralne urządzenia klimatyzacyj-
ne, Urządzenia klimatyzacyjne do  użytku handlowego, Urządzenia 
klimatyzacyjne do  celów przemysłowych, Instalacje i  urządzenia 
wentylacyjne [klimatyzacyjne], Połączone urządzenia grzewcze i kli-
matyzacyjne, Miejscowo uruchamiane urządzenia klimatyzacyjne 
[do  celów przemysłowych], Urządzenia wentylacyjne, Urządzenia 
wentylacyjne zasilane energią słoneczną, Urządzenia grzewcze, 
Przenośne urządzenia grzewcze, Przemysłowe urządzenia grzewcze, 
Urządzenia grzewcze do pomieszczeń, Urządzenia i instalacje grzew-
cze, Połączone urządzenia grzewcze i  klimatyzacyjne, Urządzenia 
grzewcze zasilane energią słoneczną, Elektryczne promiennikowe 
urządzenia grzewcze, 37 Instalowanie, konserwacja i naprawa syste-
mów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja) .

(111) 353148 (220) 2021 09 06 (210) 533622
(151) 2022 03 23 (441) 2021 12 06
(732) NANIKOWSKA EWELINA, Legnica (PL)
(540) (znak słowny)
(540) taniko
(510), (511) 25 Odzież dziecięca, Odzież niemowlęca, 35 Pośredni-
czenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich poprzez 
wykonywanie usług również w  ramach handlu internetowego, Po-
średniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, 
Prezentacja towarów w mediach komunikacji dla handlu detaliczne-
go, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym usługi sprzedaży 
wysyłkowej, on-line lub za pośrednictwem katalogów w odniesieniu 
do  następujących towarów: odzież niemowlęca, odzież dziecięca, 
Usługi organizowania targów i  wystaw handlowych, Doradztwo, 
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji .

(111) 353149 (220) 2021 09 07 (210) 533649
(151) 2022 03 23 (441) 2021 12 06
(732) Hangzhou Shijing Technology Co ., Ltd, Hangzhou City (CN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EraClean
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .17
(510), (511) 7 Maszyny i  urządzenia do  czyszczenia [elektryczne], 
Urządzenia do  czyszczenia parowe, Odkurzacze, Pralki, Maszyny 
do  usuwania odpadków, Urządzenia do  mycia naczyń stołowych, 
Maszyny rozpylające, Pakowarki, Ubijaki elektryczne, Elektryczne 
wyciskacze do owoców do celów gospodarstwa domowego, Narzę-
dzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, Elektryczne mopy parowe, 
Zamiatarki bezprzewodowe, Elektryczne urządzenia do mycia okien, 
Przyrządy do polerowania butów, elektryczne, Maszyny czyszczące 
do basenów, Maszyny i urządzenia do prania dywanów, elektryczne, 
Pakowarki żywności, Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym, 11 
Kaloryfery elektryczne, Urządzenia elektryczne do kąpieli stóp, Urzą-
dzenia chłodzące, Lodówki na kosmetyki, Wentylatory elektryczne, 
Krany, Akcesoria łazienkowe, Sterylizatory, Urządzenia do  oczysz-
czania wody, Urządzenia oświetleniowe, Urządzenia i  instalacje 
do gotowania, Sterylizatory do szczoteczek do zębów, Sterylizatory 
ultradźwiękowe do  celów gospodarstwa domowego, Sterylizatory 
butów do celów domowych, Elektryczne suszarki do butów do ce-
lów gospodarstwa domowego, Nawilżacze powietrza [do  celów 
domowych], Oczyszczacze powietrza do  samochodów, Oczyszcza-
cze powietrza do lodówek, 21 Pojemniki do użytku domowego lub 
kuchennego, Kosze na  śmieci, Szczotki do  szorowania, Szczoteczki 
do  zębów elektryczne, Nici dentystyczne, Urządzenia do  usuwania 
kłaczków, elektryczne lub nieelektryczne, Grzebienie elektryczne, 
Wyciskarki do  pasty do  zębów, Uchwyty na  szczoteczki do  zębów, 
Elektroniczne dozowniki pokarmu dla zwierząt domowych, Kuwe-
ty dla kotów, Szczotki do  sprzątania, Koziołki pod noże, Wieszaki 
na ręczniki, Ultradźwiękowe urządzenia do odstraszania szkodników, 
Konewki, Zautomatyzowane kuwety dla zwierząt domowych, Dyfu-
zory do olejków zapachowych, inne niż dyfuzory z patyczkami zapa-
chowymi, Niemechaniczne poidła dla zwierząt domowych w postaci 
przenośnych dystrybutorów wody i płynów, Odstraszacze komarów .

(111) 353150 (220) 2021 09 09 (210) 533782
(151) 2022 04 27 (441) 2022 01 10
(732) BNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BELIVERY
(510), (511) 35 Administrowanie programami lojalności konsumenta, 
Agencje informacji handlowej, Agencje reklamowe, Aktualizacja 
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, Aktuali-
zacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, Analizy kosztów, Audyt 
działalności gospodarczej, Audyt finansowy, Badania biznesowe, Ba-
dania dotyczące działalności gospodarczej, Badania opinii publicz-
nej, Badania rynkowe, Badania w zakresie biznesu, Bezpośrednia re-
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klama pocztowa, Biura pośrednictwa pracy, Dekoracja wystaw 
sklepowych, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych pu-
blic relations, Doradztwo w  dziedzinie strategii komunikacyjnych 
w reklamie, Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodar-
czej, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalno-
ści gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Do-
radztwo w zakresie zarządzania personelem, Dostarczanie informacji 
dotyczących kontaktów handlowych i  biznesowych, Ekonomiczne 
prognozy, Fakturowanie, Fotokopiowanie, Handlowe informacje 
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Im-
presariat w działalności artystycznej, Indeksowanie stron interneto-
wych w celach handlowych lub reklamowych, Informacja o działal-
ności gospodarczej, Kolportaż próbek, Pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, Komputerowe zarządzanie plikami, 
Marketing ukierunkowany, Marketing w  ramach wydawania opro-
gramowania, Negocjowanie i  rozliczanie transakcji handlowych dla 
osób trzecich, Negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, 
Obróbka tekstów, Obsługa administracyjna firm na zlecenie, Obsłu-
giwanie centrali telefonicznych na rzecz innych, Opracowywanie CV 
dla osób trzecich, Optymalizacja stron internetowych, Optymalizacja 
wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, Organizacja pokazów 
mody w celach promocyjnych, Organizowanie targów handlowych, 
Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pisanie scenariuszy do  celów 
reklamowych, Pokazy towarów, Pomoc przy zarządzaniu przedsię-
biorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Pomoc w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, Poszukiwania w zakresie patronatu, Pre-
zentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
Produkcja filmów reklamowych, Produkcja programów typu teleza-
kupy, Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marke-
tingowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promowanie to-
warów i  usług w  formie sponsorowania wydarzeń sportowych, 
Przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji persone-
lu, Przygotowanie listy płac, Publikowanie tekstów reklamowych, 
Rejestracja komunikatów pisemnych i danych, Reklama, Reklama ko-
respondencyjna, Reklama online za pośrednictwem sieci komputero-
wej, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Reklamy 
radiowe, Reklamy telewizyjne, Rekrutacja personelu, Rozpowszech-
nianie reklam, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Sporządzanie in-
deksów informacji do  celów handlowych lub reklamowych, Staty-
styczne zestawienia, Stenografia, Systematyzacja danych 
w komputerowych bazach danych, Telefoniczne udzielanie informacji 
[dla nieobecnych abonentów], Telemarketing, Transkrypcja wiado-
mości [prace biurowe], Tworzenie tekstów reklamowych, Tymczaso-
we zarządzanie przedsiębiorstwem, Uaktualnianie materiałów rekla-
mowych, 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 
detalicznego online w zakresie dzwonków telefonicznych do pobra-
nia, Usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki cyfrowej 
do pobrania, 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 komu-
nikacji korporacyjnej, Usługi lobbingu handlowego, Usługi marketin-
gowe, Usługi menedżerskie dla sportowców, Usługi modelek i mode-
li do  celów reklamowych lub promocji sprzedaży, Usługi 
pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze  sobą po-
tencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebują-
cymi finansowania, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi pośrednic-
twa w  zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób 
trzecich, Usługi przeglądu prasy, Usługi przypominania o  spotka-
niach [prace biurowe], Usługi public relations, Usługi relacji z media-
mi, Usługi sekretarskie, Usługi umawiania spotkań [prace biurowe], 
Usługi w  zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów 
i usług dla innych przedsiębiorstw], Usługi w zakresie opracowania 
graficznego do celów reklamowych, Usługi w zakresie porównywa-
nia cen, Usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, Usługi w za-
kresie wywiadu rynkowego, Usługi związane z  listami prezentów, 
Usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, Wsparcie admini-
stracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, Wyce-
ny handlowe, Wynajem bilbordów [tablic reklamowych], Wynajem 
czasu reklamowego we  wszystkich środkach przekazu, Wynajem 
dystrybutorów automatycznych, Wynajmowanie przestrzeni rekla-

mowej, Wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, Wypo-
życzanie materiałów reklamowych, Wypożyczanie stoisk handlo-
wych, Wypożyczanie wyposażenia biurowego w  obiektach 
do  co-workingu, Wystawy w  celach handlowych lub reklamowych, 
Wyszukiwanie informacji w  plikach komputerowych dla osób trze-
cich, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedaw-
ców towarów i usług, Zapewnianie rankingów użytkowników w ce-
lach handlowych lub reklamowych, Zapewnianie recenzji 
użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, Zarządzanie 
biznesowe programami refundacji w  imieniu osób trzecich, Zarzą-
dzanie działalnością gospodarczą w  zakresie projektów budowla-
nych, Zarządzanie handlowe w  zakresie koncesjonowania dóbr 
i usług na rzecz osób trzecich, Zarządzanie w działalności gospodar-
czej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, Zarządzanie 
w zakresie zamówień handlowych, 36 Agencje kredytowe, Agencje 
nieruchomości, Agencje ściągania wierzytelności, Analizy finansowe, 
Bankowość hipoteczna, Bankowość online, Crowdfunding, Depozyty 
kosztowności, Doradztwo w  sprawach finansowych, Doradztwo 
w  sprawach ubezpieczeniowych, Doradztwo w  zakresie długów, 
Emisja bonów wartościowych, Emisja czeków podróżnych, Emisja 
kart kredytowych, Faktoring, Finansowe izby rozrachunkowe, Fundu-
sze inwestycyjne wzajemne, Gwarantowanie ubezpieczeń na życie, 
Handel walutami i wymiana walut, Inwestycje finansowe, Inwestycje 
kapitałowe, Leasing finansowy, Maklerstwo, Notowania giełdowe, 
Ocena finansowa aktywów własności intelektualnej, Ocena finanso-
wa kosztów rozwoju w odniesieniu do przemysłu naftowego, gazo-
wego i wydobywczego, Opracowywanie kosztorysów do celów wy-
ceny kosztów, Organizacja zbiórek pieniężnych, Organizowanie 
finansowania projektów budowlanych, Organizowanie wynajmu 
nieruchomości: pobieranie czynszu, Pośrednictwo giełdowe [akcje 
i obligacje], Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Pośrednictwo w obro-
cie akcjami i obligacjami, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościa-
mi, Pośrednictwo w zakresie pozwoleń na emisję dwutlenku węgla, 
Powiernictwo, Pożyczanie pod zastaw, Pożyczki [finansowanie], Po-
życzki ratalne, Przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart 
debetowych, Przetwarzanie płatności dokonanych za  pomocą kart 
kredytowych, Sponsorowanie finansowe, Szacowanie kosztów na-
prawy [wycena finansowa], Transakcje finansowe, Transfer elektro-
niczny środków pieniężnych, Transfery elektroniczne wirtualnych 
walut, Udostępnianie informacji finansowych za  pośrednictwem 
strony internetowej, Udostępnianie informacji o  ubezpieczeniach, 
Udzielanie informacji finansowych, Udzielanie rabatów w  uczestni-
czących obiektach innych osób poprzez wykorzystanie karty człon-
kowskiej, Usługi aktuarialne, Usługi badań dotyczących finansów, 
Usługi banków oszczędnościowych, Usługi depozytów sejfowych, 
Usługi dotyczące maklerstwa giełdowego, Usługi finansowania, 
Usługi funduszy zapomogowych, Usługi gwarancyjne, Usługi likwi-
dacji przedsiębiorstw, finansowe, Usługi portfela elektronicznego 
(usługi w zakresie płatności), Usługi pośrednictwa finansowego w za-
kresie ceł, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi w  zakresie świadczeń 
emerytalnych, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Wyceny 
finansowe w związku z odpowiedzią na ogłoszenia przetargowe, Wy-
ceny fiskalne, Wymiana finansowa waluty wirtualnej, Wynajem biur 
do coworkingu, Zarządzanie finansami, Zarządzanie finansowe płat-
nościami z  tytułu refundacji w  imieniu osób trzecich, Zarządzanie 
nieruchomością, Zbiórki funduszy na cele dobroczynne, 42 Aktuali-
zowanie oprogramowania komputerowego, Analizy pisma ręcznego 
[grafologia], Analizy systemów komputerowych, Badania w dziedzi-
nie technologii telekomunikacyjnych, Chmura obliczeniowa, Digita-
lizacja dokumentów [skanowanie], Doradztwo dotyczące bezpie-
czeństwa komputerowego, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa 
danych, Doradztwo w  dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, 
Doradztwo w  zakresie oprogramowania komputerowego, Doradz-
two w zakresie oszczędności energii, Doradztwo w zakresie projekto-
wania i rozbudowy sprzętu komputerowego, Doradztwo w zakresie 
projektowania stron internetowych, Dostarczanie informacji o tech-
nologii komputerowej i  programowaniu za  pośrednictwem strony 
internetowej, Elektroniczne monitorowanie aktywności związanej 
z  kartami kredytowymi w  celu wykrywania oszustw w  Internecie, 
Elektroniczne monitorowanie identyfikujących informacji w celu wy-
krywania kradzieży tożsamości w Internecie, Hosting serwerów, Ho-
sting stron internetowych, Instalacja oprogramowania komputero-
wego, Kalibrowanie [pomiary], Konserwacja oprogramowania 
komputerowego, Kontrola jakości, Konwersja danych lub dokumen-
tów na formę elektroniczną, Konwersja programów komputerowych 
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i danych, inna niż konwersja fizyczna, Monitoring systemów kompute-
rowych przy użyciu dostępu zdalnego, Monitorowanie systemów 
komputerowych w celu wykrywania awarii, Monitorowanie systemów 
komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub 
naruszeń bezpieczeństwa danych, Odzyskiwanie danych komputero-
wych, Opracowywanie oprogramowania w  ramach publikacji opro-
gramowania, Opracowywanie platform komputerowych, Opracowy-
wanie projektów technicznych, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], 
Platforma jako usługa [PaaS], Powielanie programów komputerowych, 
Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trze-
cich, Programowanie komputerów, Projektowanie dekoracji wnętrz, 
Projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, Projektowanie 
mody, Projektowanie opakowań, Projektowanie oprogramowania 
komputerowego, Projektowanie systemów komputerowych, Projek-
towanie urbanistyczne, Projektowanie wizytówek, Przechowywanie 
danych elektronicznych, Stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki, Sty-
lizacja [wzornictwo przemysłowe], Świadczenie usług dotyczących 
uwierzytelniania użytkowników przy użyciu technologii jednorazowe-
go logowania dla aplikacji online, Testowanie materiałów, Tworzenie 
i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach interneto-
wych dla osób trzecich [usługi informatycznej, Tworzenie i utrzymy-
wanie stron internetowych dla osób trzecich, Tworzenie zapasowych 
kopii danych poza lokalizacją użytkownika, Udostępnienie wyszukiwa-
rek internetowych, Usługi architektoniczne, Usługi doradcze w dzie-
dzinie technologii, Usługi doradcze w dziedzinie technologii kompu-
terowej, Usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, 
Usługi graficzne, Usługi konsultacyjne dotyczące architektury, Usługi 
konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, Usługi podmio-
tów zewnętrznych w  dziedzinie informatyki, Usługi szyfrowania da-
nych, Usługi w zakresie identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem 
technologii do  transakcji handlu elektronicznego, Usługi w  zakresie 
ochrony antywirusowej komputerów, Wynajem liczników do rejestro-
wania zużycia energii, Wynajem sprzętu do  przetwarzania danych, 
Wynajmowanie serwerów WWW, wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego, Wzornictwo przemysłowe .

(111) 353151 (220) 2021 09 14 (210) 534000
(151) 2022 04 15 (441) 2021 12 20
(732) POSKROP MACIEJ MACIOSOFT, Musuły (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S spedtrans
(540) 

(591) niebieski
(531) 26 .04 .01, 26 .04 .05, 26 .04 .16, 24 .15 .02, 24 .15 .13, 27 .05 .01, 
27 .05 .05, 29 .01 .04
(510), (511) 41 Usługi szkoleniowe, usługi wydawnicze, 42 Projekto-
wanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania .

(111) 353152 (220) 2021 09 20 (210) 534187
(151) 2022 03 24 (441) 2021 11 29
(732) JAWNY JAROSŁAW, Mirków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dr Jawny FORMUŁA
(540) 

(591) ciemnoniebieski, czerwony, zielony
(531) 26 .01 .14, 27 .05 .01, 29 .01 .13

(510), (511) 44 Akupunktura, Chiropraktyka, Fizjoterapia, Masaż, Ma-
saż sportowy, Masaż tkanek głębokich, Naprapatia, Osteopatia, Re-
habilitacja fizyczna, Usługi fizjoterapii, Opieka zdrowotna w zakresie 
masaży terapeutycznych, Opieka zdrowotna w  zakresie chiroprak-
tyki, Opieka zdrowotna związana z  osteopatią, Opieka zdrowotna 
związana z naturopatią, Opieka zdrowotna związana z akupunkturą, 
Masaż sportowy, Udzielanie informacji dotyczących chiropraktyki, 
Udzielanie informacji dotyczących akupunktury, Usługi medycyny 
alternatywnej, Usługi w zakresie akupunktury, Usługi w zakresie chi-
ropraktyki, Usługi w  zakresie reiki, Zabiegi terapeutyczne dla ciała, 
Badanie sprawności fizycznej, Opracowywanie indywidualnych pro-
gramów rehabilitacji fizycznej, Usługi paramedyczne, Hydroterapia, 
Usługi w zakresie leczenia bezsenności, Usługi doradcze dotyczące 
chorób zwyrodnieniowych, Usługi doradcze i informacje w zakresie 
zdrowia, Doradztwo w  zakresie diety i  odżywiania się, Doradztwo 
w zakresie dietetyki i odżywiania, Konsultacje z dziedziny żywienia, 
Leczenie w zakresie kontroli wagi ciała, Planowanie i nadzorowanie 
diety, Planowanie i  nadzorowanie diet odchudzających, Poradnic-
two dietetyczne, Poradnictwo w zakresie odżywiania, Poradnictwo 
żywieniowe, Profesjonalne doradztwo w zakresie żywienia, Profesjo-
nalne doradztwo związane z dietą, Świadczenie usług w zakresie pro-
gramów odchudzających, Udzielanie informacji na temat poradnic-
twa dietetycznego i żywieniowego, Udzielanie informacji w zakresie 
suplementów diety i odżywiania, Udzielanie informacji związanych 
z  odżywianiem, Udzielanie informacji związanych z  suplementami 
diety i odżywianiem, Usługi dietetyków, Usługi doradcze dotyczące 
odżywiania, Usługi doradcze i  konsultacje w  zakresie odżywiania, 
Usługi doradcze w zakresie odchudzania, Usługi doradcze w zakre-
sie żywienia, Usługi doradcze w zakresie dietetyki, Usługi doradcze 
związane z dietą, Usługi doradztwa w zakresie kontrolowania wagi, 
Usługi doradztwa związane z odchudzaniem, Usługi doradztwa ży-
wieniowego, Usługi świadczone przez dietetyków, Usługi w  zakre-
sie kontrolowania wagi, Usługi w  zakresie kuracji odchudzających, 
Usługi w  zakresie odchudzania, Usługi w  zakresie planowania pro-
gramów redukcji wagi, Usługi w  zakresie planowania diety odchu-
dzającej, Doradztwo dietetyczne, Doradztwo medyczne w zakresie 
redukcji masy ciała .

(111) 353153 (220) 2021 09 21 (210) 534260
(151) 2022 03 21 (441) 2021 11 29
(732) NORDIS CHŁODNIE POLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NORDIS Lime&HERBS Zdjęcie symboliczne/Symbolic picture
(540) 

(591) żółty, beżowy, biały, zielony, ciemnozielony, czarny, 
ciemnoniebieski, czerwony
(531) 05 .07 .01, 05 .07 .24, 05 .03 .11, 08 .01 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 30 Lody spożywcze, lody na patyku, desery lodowe, rola-
dy lodowe, torty lodowe, lody w kuwetach, sorbety, szerbety, konfek-
cja lodowa .
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(111) 353154 (220) 2021 09 25 (210) 534478
(151) 2022 03 29 (441) 2021 12 13
(732) PAJKA BOGDAN, Pcim (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CZARNY LEW
(510), (511) 35 Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych 
i  komercyjnych, Reklama, Zarządzanie działalnością gospodarczą, 
Zarządzanie działalnością handlową, Zarządzanie programami lo-
jalnościowymi, Administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami 
handlowymi, Zarządzanie w  działalności handlowej, Zarządzanie 
biznesowe dla sklepów, Doradztwo związane z  zarządzaniem, Za-
rządzanie działalnością gospodarczą w zakresie handlu, Zarządzanie 
programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, 
Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Wypożyczanie 
stoisk handlowych, Organizowanie targów handlowych, Organizo-
wanie pokazów handlowych, Pośrednictwo w  zakresie transakcji 
handlowych i  umów handlowych, Udzielanie informacji dotyczą-
cych sprzedaży handlowej, Przeprowadzanie wystaw w  celach 
handlowych, Dystrybucja reklam i  ogłoszeń handlowych, Przygo-
towywanie wystaw w  celach handlowych, Pomoc w  zarządzaniu 
przedsiębiorstwami handlowymi, Organizowanie i przeprowadzanie 
wystaw handlowych, Organizowanie i  prowadzenie targów han-
dlowych, Usługi w zakresie targów I wystaw handlowych, Wynajem 
powierzchni reklamowej i  materiałów reklamowych, Wynajem po-
wierzchni, czasu i  materiałów reklamowych, Usługi pośrednictwa 
w  zakresie wynajmu czasu reklamowego i  powierzchni reklamo-
wych, 36 Wynajem nieruchomości i  majątku, Wynajem nierucho-
mości, Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], Zarządzanie 
nieruchomościami, Administrowanie nieruchomościami, Organizo-
wanie wynajmu nieruchomości, Zarządzanie portfelem nierucho-
mości, Organizacja najmu nieruchomości handlowych, Planowanie 
Inwestycji w  nieruchomości, Usługi w  zakresie nieruchomości, Wy-
najmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], Usługi zarzą-
dzania nieruchomościami związane z centrami handlowymi, Usługi 
zarządzania nieruchomościami w  zakresie budynków handlowych, 
Usługi zarządzania nieruchomościami związane z pomieszczeniami 
przemysłowymi, Wynajmowanie powierzchni w  centrach handlo-
wych, Pobieranie czynszu, 43 Tymczasowe zakwaterowanie, Hotele, 
hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Usłu-
gi zaopatrzenia w żywność i napoje, Katering obejmujący żywność 
i napoje dla instytucji, Katering obejmujący żywność i napoje na ban-
kiety, Krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej, Wynajem 
pomieszczeń na  wystawy, Wynajem pomieszczeń na  uroczystości 
towarzyskie, Wynajem pomieszczeń na  przyjęcia towarzyskie, Wy-
najmowanie sal konferencyjnych, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
na  konferencje, wystawy i  spotkania, Udostępnianie pomieszczeń 
i urządzeń do obsługi wydarzeń, Udostępnianie biur, Usługi w zakre-
sie zapewniania obiektów na uroczystości .

(111) 353155 (220) 2021 09 30 (210) 534724
(151) 2022 04 06 (441) 2021 12 20
(732) BARDZO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bardzo .
(540) 

(591) ciemnoszary, żółty
(531) 24 .17 .02, 27 .05 .01, 27 .05 .17, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Usługi agencji reklamowych, usługi marketingowe, 
analizy kosztów, badania opinii publicznej, badania rynku, projek-
towanie wystaw sklepowych, powielanie dokumentów, doradztwo 
w  prowadzeniu działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów 
reklamowych, pozyskiwanie danych do  baz danych, obróbka tek-
stów reklamowych, pokazy towarów w  celach handlowych i  rekla-
mowych, prognozy ekonomiczne, reklama za pośrednictwem nośni-
ków papierowych i cyfrowych, usługi reklamowe za pośrednictwem 
łączy komputerowych, za  pośrednictwem Internetu, publikowanie 
tekstów reklamowych, reklama radiowa, telewizyjna, wyszukiwanie 
i sortowanie danych w bazach danych, wycena działalności handlo-

wej, organizowanie wystaw w  celach handlowych i  reklamowych, 
pośredniczenie i  pomoc w  zawieraniu transakcji handlowych, do-
radztwo handlowe, projektowanie materiałów reklamowych, w tym 
wydawnictw o  charakterze reklamowo-promocyjnym, gadżetów 
reklamowych, stendów reklamowych, ekspozycji reklamowych, 
przygotowywanie i prowadzenie kampanii reklamowych, promocja 
towarów, prowadzenie programów lojalnościowych, projektowanie 
i  wykonywanie tymczasowych materiałów reklamowych, wspoma-
gających sprzedaż w  punkcie handlowym, rozdawanie materiałów 
reklamowych w  punkcie sprzedaży, pozycjonowanie produktów 
na  półkach sklepowych, 40 Drukowanie materiałów reklamowych, 
nanoszenie nadruków na  przedmioty o  charakterze reklamowym, 
obróbka materiałów reklamowych, konfekcjonowanie towarów, 41 
Organizowanie imprez, szkoleń, konferencji, sympozjów, kursów 
edukacyjnych, publikowanie książek, podręczników, tekstów innych 
niż reklamowe, organizowanie wyjazdów edukacyjnych, wykony-
wanie zdjęć i  filmów, audycji, prowadzenie kursów edukacyjnych, 
produkcja filmów, prowadzenie kin, teatrów, prowadzenie agencji 
artystycznych, organizowanie pokazów artystycznych i sportowych, 
organizowanie zawodów sportowych, edukacja dzieci i  młodzieży 
w  zakresie utrwalania wiedzy historycznej, utrwalanie więzi mię-
dzypokoleniowych, międzyśrodowiskowych i  międzynarodowych, 
organizowanie odpoczynku, organizowanie sympozjów naukowych, 
organizowanie konkursów, kursów edukacyjnych, organizowanie 
koncertów, organizowanie wystaw artystycznych, edukacja, kultura 
fizyczna, fotoreportaże, organizowanie konferencji, kongresów, sym-
pozjów, nauczanie, nauczanie religii, publikowanie tekstów (inne 
niż reklamowe), usługi tłumaczenia tekstów, publikowanie książek, 
organizowanie wystaw, muzea, produkcja filmów, programów ra-
diowych i telewizyjnych, organizowanie spektakli, przedstawień te-
atralnych, organizowanie imprez o charakterze artystycznym, spor-
towym i rekreacyjnym, 42 Projektowanie znaków firmowych, usługi 
projektowania witryn internetowych, usługi związane z utrzymywa-
niem stron internetowych .

(111) 353156 (220) 2021 10 05 (210) 534763
(151) 2022 03 22 (441) 2021 12 06
(732) DYMANOWSKI RAFAŁ RAFMAN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TRICHOCOLOR
(510), (511) 3 Kosmetyki, 44 Fryzjerstwo .

(111) 353157 (220) 2021 10 05 (210) 534776
(151) 2022 03 29 (441) 2021 12 13
(732) DUSZYŃSKI JACEK, Ozorków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOOD LUCK
(540) 

(591) czarny, zielony
(531) 29 .01 .12, 11 .03 .05, 11 .03 .09, 02 .09 .01, 27 .05 .01
(510), (511) 6 Metalowe skrzynki służące do przechowywania i wy-
dawania produktów spożywczych, Pojemniki służące do przecho-
wywania i wydawania produktów spożywczych, Kontenery służą-
ce do  przechowywania i  wydawania produktów spożywczych, 7 
Urządzenia automatyczne i  ich części służące do sortowania i wy-
dawania produktów spożywczych, Elektroniczne systemy powia-
damiania, 11 Kontenery chłodnicze służące do  przechowywania 
i  wydawania produktów spożywczych, Kontenery utrzymujące 
ciepło produktów spożywczych, Kontenery utrzymujące ciepło słu-
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żące do  przechowywania i  wydawania produktów spożywczych, 
Chłodnicze gabloty wystawowe, Chłodzące automaty do napojów, 
Chłodziarki, elektryczne, Dystrybutory wody schłodzonej, oczysz-
czonej, Instalacje chłodnicze, Komory chłodzące, Kontenery chłod-
nicze, Szafy chłodnicze, Urządzenia chłodnicze, Szafki chłodnicze 
do  przechowywania żywności, Szafki chłodnicze do  przechowy-
wania napojów, Elektryczne urządzenia do podgrzewania żywno-
ści, Podgrzewacze do  jedzenia, Podgrzewane witryny do  użytku 
w  gastronomii, Stojaki utrzymujące ciepło pożywienia [ogrzewa-
ne], Urządzenia grzewcze lub chłodnicze do wydawania gorących 
i  zimnych napojów, Urządzenia grzewcze, Urządzenia grzejne 
do  produktów spożywczych, Urządzenia elektryczne do  ogrze-
wania, Urządzenia do  ogrzewania, Termoelektryczne urządzenia 
do podgrzewania żywności, Termoelektryczne urządzenia do pod-
grzewania napojów, Elektrycznie podgrzewane urządzenia caterin-
gowe, Elektrycznie chłodzące urządzenia cateringowe, 39 Dostawa 
produktów spożywczych, Pakowanie produktów spożywczych, 
Przechowywanie w chłodniach, Usługi przechowywania żywności, 
Tymczasowe przechowywanie dostaw, Przechowywanie towarów 
w  chłodniach, Przechowywanie w  warunkach chłodniczych owo-
ców morza, Magazynowanie, Magazynowanie i  składowanie, Ma-
gazynowanie w chłodniach, Magazynowanie rolniczych artykułów 
spożywczych, Usługi wynajmu związane z  transportem i magazy-
nowaniem ., Usługi kurierskie, 43 Usługi cateringu zewnętrznego, 
Dostarczanie żywności i  napojów za  pośrednictwem kontenerów 
służących do przechowywania i wydawania paczek spożywczych, 
Świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i napo-
je, Usługi kateringowe, Usługi kateringowe obwoźne, Usługi mo-
bilnych restauracji, Usługi restauracji fast-food, Usługi barów typu 
fast-food na wynos, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wy-
nos, Usługi w  zakresie transportu, pakowania, przechowywania 
i dostarczania przesyłek i paczek spożywczych, Dostarczanie infor-
macji o składowaniu paczek spożywczych, Dostarczanie posiłków 
do bezpośredniego spożycia, Usługi oceny jedzenia [dostarczanie 
informacji na temat jedzenia i picia], Dostarczanie informacji o usłu-
gach barów, Dostarczanie informacji o usługach restauracji .

(111) 353158 (220) 2021 10 05 (210) 534791
(151) 2022 03 22 (441) 2021 12 06
(732) DYMANOWSKI RAFAŁ RAFMAN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TRICHOCOLORING
(510), (511) 3 Kosmetyki, 35 Reklama, 44 Fryzjerstwo .

(111) 353159 (220) 2021 10 06 (210) 534883
(151) 2022 03 28 (441) 2021 12 06
(732) WOLFINGER MARCIN DR WOLFINGER CLINIC, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) dr Wolfinger
(510), (511) 3 Kosmetyki, 5 Suplementy diety, Preparaty farmaceu-
tyczne, Preparaty medyczne, Preparaty i artykuły higieniczne, Maści 
lecznicze, Kremy lecznicze, Lecznicze balsamy, Lecznicze szampo-
ny, Farmaceutyki i  naturalne środki lecznicze, Lecznicze preparaty 
do pielęgnacji włosów, Lecznicze preparaty do leczenia skóry, Mydła 
i detergenty lecznicze i odkażające, 44 Usługi medyczne, Kliniki me-
dyczne, Konsultacje medyczne, Prowadzenie placówek medycznych, 
Usługi w zakresie medycyny regeneracyjnej, Usługi w zakresie me-
dycyny estetycznej, Usługi klinik chirurgii plastycznej i  kosmetycz-
nej, Badania medyczne, Usługi analiz laboratoryjnych związanych 
z leczeniem ludzi, Usługi w zakresie akupunktury, Usługi w zakresie 
zdrowia psychicznego, Usługi medyczne w  zakresie leczenia prze-
wlekłego bólu, Usługi dermatologiczne w zakresie leczenia chorób 
skóry, Informacja medyczna, Badania w  zakresie diagnozy stanu 
zdrowia, Usługi w zakresie terapii za pomocą światła, Usługi terapii 
za pomocą komórek macierzystych, Usługi medycyny alternatywnej, 
Zabiegi pielęgnacji urody .

(111) 353160 (220) 2021 10 06 (210) 534884
(151) 2022 03 28 (441) 2021 12 06
(732) WOLFINGER MARCIN DR WOLFINGER CLINIC, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dr Wolfinger Clinic

(540) 

(591) złoty, czarny
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .01 .06, 26 .13 .25
(510), (511) 3 Kosmetyki, 5 Suplementy diety, Preparaty farmaceu-
tyczne, Preparaty medyczne, Preparaty i artykuły higieniczne, Maści 
lecznicze, Kremy lecznicze, Lecznicze balsamy, Lecznicze szampo-
ny, Farmaceutyki i  naturalne środki lecznicze, Lecznicze preparaty 
do pielęgnacji włosów, Lecznicze preparaty do leczenia skóry, Mydła 
i detergenty lecznicze i odkażające, 44 Usługi medyczne, Kliniki me-
dyczne, Konsultacje medyczne, Prowadzenie placówek medycznych, 
Usługi w zakresie medycyny regeneracyjnej, Usługi w zakresie me-
dycyny estetycznej, Usługi klinik chirurgii plastycznej i  kosmetycz-
nej, Badania medyczne, Usługi analiz laboratoryjnych związanych 
z leczeniem ludzi, Usługi w zakresie akupunktury, Usługi w zakresie 
zdrowia psychicznego, Usługi medyczne w  zakresie leczenia prze-
wlekłego bólu, Usługi dermatologiczne w zakresie leczenia chorób 
skóry, Informacja medyczna, Badania w  zakresie diagnozy stanu 
zdrowia, Usługi w zakresie terapii za pomocą światła, Usługi terapii 
za pomocą komórek macierzystych, Usługi medycyny alternatywnej, 
Zabiegi pielęgnacji urody .

(111) 353161 (220) 2021 10 04 (210) 534902
(151) 2022 03 18 (441) 2021 11 29
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,  
Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dobra torba
(540) 

(591) czarny, szary
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 36 Organizacja zbiórek charytatywnych, Zbiórki fundu-
szy na cele charytatywne, Usługi charytatywne w zakresie datków 
pieniężnych, Organizowanie zbiórek charytatywnych na rzecz osób 
trzecich, Udzielanie informacji związanych ze  zbiórkami funduszy 
na cele charytatywne, Usługi gromadzenia funduszy na cele ochro-
ny środowiska, Organizowanie działań mających na celu zbieranie 
funduszy na  cele charytatywne, Organizacja zbiórek pieniężnych, 
zbiórki funduszy i  sponsorowanie finansowe, Usługi zbiórki fun-
duszy w celu przeciwdziałania marnowaniu żywności, Organizacja 
działań mających na celu ochronę środowiska, Oferowanie dotacji 
na  programy uświadamiające w  dziedzinie ochrony środowiska 
i zdrowia, 41 Informacje o edukacji, Organizowanie i obsługa kon-
ferencji, konkursów, koncertów, targów edukacyjnych na rzecz do-
broczynności oraz ochrony środowiska, Organizowanie akcji wspie-
rających rozwój społeczny, Organizowanie akcji mających na  celu 
promowanie wolontariatu, Organizowanie imprez charytatywnych, 
Inicjowanie programów edukacyjnych dotyczących ekologii i prze-
ciwdziałania marnowaniu żywności, Usługi edukacyjne dotyczące 
ochrony środowiska .

(111) 353162 (220) 2021 10 04 (210) 534903
(151) 2022 03 18 (441) 2021 11 29
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,  
Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Biek
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(540) 

(591) żółty, czarny, czerwony, biały
(531) 03 .13 .09, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 16 Publikacje drukowane, Materiały drukowane, Reklamy 
drukowane, Kalendarze, Koperty, Teczki na  listy, Periodyki, Gazety, 
Książki, Banery wystawowe z papieru, Bony towarowe, Ulotki, Broszu-
ry, Afisze, plakaty, Pudełka z papieru, Drukowane foldery informacyj-
ne, Papeteria zapachowa, Dzienniki, Papier, Artykuły biurowe, Karto-
ny do pakowania, Opakowania na Żywność, Opakowania z  tworzyw 
sztucznych, Katalogi, Kupony, Nalepki, Naklejki, Drukowane kartono-
we tablice reklamowe, Znaczki pocztowe, Publikacje drukowane, Ma-
teriały drukowane, Reklamy drukowane, Kalendarze, Koperty, Teczki 
na listy, Periodyki, Gazety, Książki, Banery wystawowe z papieru, Bony 
towarowe, Ulotki, Broszury, Afisze, plakaty, Pudełka z papieru, Druko-
wane foldery informacyjne, Papeteria zapachowa, Dzienniki, Papier, 
Artykuły biurowe, Kartony do  pakowania, Opakowania na  Żywność, 
Opakowania z tworzyw sztucznych, Katalogi, Kupony, Nalepki, Naklej-
ki, Drukowane kartonowe tablice reklamowe, Znaczki pocztowe, 35 
Reklama, Bezpośrednia reklama pocztowa, Reklama w czasopismach, 
Udzielanie informacji związanych z reklamą, Gromadzenie informacji 
związanych z reklamą, Reklamy online, Reklamy telewizyjne, Usługi re-
klamy graficznej, Doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, Dystrybu-
cja materiałów promocyjnych, Dystrybucja materiałów reklamowych 
drogą pocztową, Obsługa programów lojalnościowych, Organizowa-
nie konsumenckich programów lojalnościowych i  zarządzanie nimi, 
Promowanie sprzedaży za  pośrednictwem programów lojalnościo-
wych dla klientów, Promocja sprzedaży, Dystrybucja ogłoszeń rekla-
mowych, Usługi konsultingowe w dziedzinie rozwoju koncepcji rekla-
mowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Sortowanie, obsługa 
i  przyjmowanie przesyłek pocztowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z  materiałami piśmiennymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  artykułami papierniczymi, Usługi w  zakresie promocji 
sprzedaży, Usługi sklepów detalicznych online związane z artykułami 
spożywczymi, produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Zawie-
ranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy online, Za-
pewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców to-
warów i usług, Pozyskiwanie umów na rzecz osób trzecich związanych 
ze sprzedażą towarów, Pozyskiwanie umów na rzecz innych, odnośnie 
kupna i  sprzedaży towarów, Usługi sprzedaży detalicznej świadczo-
nej online w zakresie artykułów spożywczych, Usługi w zakresie de-
talicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosme-
tycznych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie 
następujących towarów: ekstrakty mięsne, jaja, oleje i tłuszcze jadalne, 
mięso i wędliny, ryby, drób, dziczyzna, przetworzone owoce, warzywa 
i grzyby w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych, galaretki, dżemy, 
kompoty, pasty owocowe i warzywne, buliony gotowe, sałatki gotowe, 
gotowe dania z mięsa, przekąski z owoców, przekąski na bazie ziemnia-
ków, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: 
przekąski na bazie orzechów, batony na bazie orzechów i nasion, prze-
kąski na bazie warzyw, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie mię-
sa, desery owocowe, desery jogurtowe, desery mleczne, zupy, skład-
niki do sporządzania zup, mleko, nabiał i substytuty nabiału, jogurty, 
margaryna, masło, kefir, mleczne produkty, koktajle mleczne, biały 
ser, napoje mleczne, napoje z jogurtu, produkty serowarskie, twaróg, 
napój sojowy ryż, lody, sól, Usługi sprzedaży detalicznej świadczonej 
online w zakresie następujących towarów, Przyprawy, kawa, herbata, 
kakao, kawa nienaturalna, kawa zbożowa, sago, tapioka, mąka, cukier, 
miód, melasa, drożdże, proszek do pieczenia, cappuccino, Usługi w za-
kresie sprzedaży detalicznej i  internetowej następujących towarów 
sosy, przyprawy, sosy, przekąski z produktów zbożowych, kanapki, tor-
tille, batony zbożowe i energetyczne, preparaty zbożowe, mąka, musli, 
płatki śniadaniowe, owsianka, płatki jaglane, wyroby cukiernicze, cze-
kolada, lód, lody spożywcze, sorbety . torty, ciasto na wypieki, gorąca 
czekolada, cukierki, batony i guma do żucia, chleb, wyroby cukiernicze, 
ciasta, tarty i ciasteczka, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, Usłu-
gi w zakresie sprzedaży detalicznej i  internetowej następujących to-
warów: dania na bazie ryżu, dania gotowe zawierające makaron, płody 
rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, Usługi w zakresie 

sprzedaży detalicznej i  internetowej następujących towarów: świeże 
owoce i  warzywa, naturalne rośliny i  kwiaty, kwiaty, ziarna, nasiona, 
karma dla zwierząt domowych, mleko do stosowania jako karma dla 
zwierząt, słód, świeże ziemniaki, surowe ziemniaki, kwiaty świeże, ce-
bulki roślin, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoho-
lowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do pro-
dukcji napojów, napoje mrożone na bazie owoców, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej i internetowej następujących towarów: koktajle 
bezalkoholowe, napoje alkoholowe z  wyjątkiem piwa, wino, wódka, 
alkohole destylowane, destylowane napoje alkoholowe na bazie zbóż, 
alkoholowe esencje, alkoholowe ekstrakty owocowe, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży de-
talicznej świadczone online w zakresie artykułów bagażowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzie-
żowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w  zakresie 
artykułów tekstylnych i  przemysłowych, Usługi handlu detalicznego 
i handlu hurtowego w zakresie towarów takich jak środki wybielające 
i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polero-
wania, szorowania i  ścierania, pieluchy dla niemowląt, Usługi sprze-
daży detalicznej świadczone online w  zakresie produktów spożyw-
czych, kosmetycznych i pielęgnacyjnych, 38 Dostarczanie wiadomości 
za pośrednictwem środków elektronicznych, Elektroniczne przesyła-
nie wiadomości błyskawicznych i  danych, Przekazywanie informacji 
za pomocą środków elektronicznych, Transmisja elektroniczna komu-
nikatów pisemnych, Usługi przesyłania wiadomości, Usługi w zakresie 
elektronicznego przesyłania dokumentów, Usługi łączności on-line, 
Usługi elektronicznej skrzynki pocztowej, Usługi pocztowe przy wy-
korzystaniu Internetu i innych sieci przesyłu danych, 39 Usługi kurier-
skie, Dostarczanie poczty i usługi kurierskie, Usługi kurierskie w zakre-
sie dostarczania pakunków, Usługi spedycyjne, Dostarczanie paczek, 
Magazynowanie paczek, Usługi przewozu paczek, Organizowanie od-
bierania paczek, Dostarczanie i przekierowanie listów i paczek, Usługi 
pocztowe, Usługi śledzenia i lokalizowania listów i paczek, Odbieranie, 
transport i dostawa towarów, dokumentów, paczek i listów, Udzielanie 
informacji związanych z dostarczaniem dokumentów, listów i paczek .

(111) 353163 (220) 2021 10 05 (210) 534924
(151) 2022 03 15 (441) 2021 11 29
(732) KOSAKOWSKA ALINA IN PLUS, Wołomin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TOBA
(510), (511) 9 Programy komputerowe-oprogramowanie do  pobra-
nia, Aplikacje komputerowe do pobrania, 28 Karty do gry .

(111) 353164 (220) 2021 10 05 (210) 534938
(151) 2022 03 15 (441) 2021 11 29
(732) BECKER-ROSZKOWSKA MONIKA, Chełmża (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HANMAR
(540) 

(591) ciemnozielony, biały
(531) 14 .07 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 7 Noże jako części maszyn, 37 Instalacja, konserwacja 
i naprawa maszyn .

(111) 353165 (220) 2021 10 07 (210) 534940
(151) 2022 03 28 (441) 2021 12 06
(732) DYMANOWSKI RAFAŁ RAFMAN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRYCHOFRYZJERSTWO
(540) 

(591) zielony, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .13 .25, 16 .03 .17, 26 .11 .13
(510), (511) 35 Reklama, 44 Fryzjerstwo .
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(111) 353166 (220) 2021 10 07 (210) 534942
(151) 2022 03 28 (441) 2021 12 06
(732) DYMANOWSKI RAFAŁ RAFMAN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRYCHOKOLORYZACJA
(540) 

(591) zielony, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .13 .25, 16 .03 .17, 26 .11 .13
(510), (511) 3 Kosmetyki, 35 Reklama, 44 Fryzjerstwo .

(111) 353167 (220) 2021 06 10 (210) 530062
(151) 2021 12 17 (441) 2021 08 16
(732) SMART PROJECT ROKICKI ŚLIWKA SPÓŁKA JAWNA,  
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMART project
(540) 

(591) pomarańczowy, szary, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .11 .03, 26 .11 .08, 26 .11 .09, 26 .11 .10
(510), (511) 16 Drukowane materiały szkoleniowe i  dydaktyczne, 
Publikacje drukowane, Publikacje reklamowe, Ulotki, Afisze, Plaka-
ty, Albumy, Książki, Podręczniki, Broszury, Katalogi, Koperty, Papier 
do  pisania, Certyfikaty drukowane, Pisaki, Pióra żelowe, Notatniki 
ilustrowane, Kalendarze drukowane, Odbitki fotograficzne, Kartki 
na  notatki, Torebki do  pakowania z  papieru lub tworzyw sztucz-
nych, Nalepki, Naklejki, 35 Usługi w zakresie doradztwa, konsultacji 
i  badań w  zakresie działalności gospodarczej, Reklama, Marketing, 
Doradztwo handlowe, Doradztwo w zakresie strategii dla przedsię-
biorstw, Doradztwo w  zakresie zarządzania, Doradztwo w  zakresie 
outsourcingu, Analiza kosztów, Analiza funkcjonowania firm, Analiza 
rynku, Dostarczanie informacji dotyczących działalności gospodar-
czej, Audyty, Doradztwo związane z audytami, Usługi pozyskiwania, 
opracowywania i  udostępniania informacji o  działalności gospo-
darczej, Usługi doradztwa specjalistycznego w  sprawach działal-
ności gospodarczej, handlowej i  usługowej, Zarządzanie zbiorami 
informatycznymi i  zbiorami danych w  systemach komputerowych, 
Pozyskiwanie danych do  komputerowych baz danych, 41 Szkole-
nia, Usługi edukacyjne, Usługi szkoleniowe, Doradztwo szkoleniowe 
w  zakresie zarządzania, Doradztwo w  zakresie szkoleń, Doradztwo 
zawodowe, Dostarczanie informacji edukacyjnych, Edukacja doro-
słych, Edukacja, Informacja o edukacji, Organizowanie i/lub prowa-
dzenie kongresów, Opracowywanie podręczników edukacyjnych, 
Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Organizacja egzaminów 
edukacyjnych, Przeprowadzanie egzaminów, Organizowanie i/lub 
prowadzenie konferencji, Organizowanie i/lub prowadzenie semi-
nariów, Organizowanie i/lub prowadzenie sympozjów, Organizowa-
nie i/lub prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Organizowanie 
kursów szkoleniowych, Produkcja filmów szkoleniowych, Produkcja 
filmów w celach edukacyjnych, Przygotowanie prezentacji do celów 
szkoleniowych, Przygotowanie tekstów do  publikacji, Przygotowy-
wanie programów szkoleniowych, Publikacja broszur, Publikacja cza-
sopism internetowych, Publikacja i edycja materiałów drukowanych, 
Publikacja literatury instruktażowej, Publikowanie, Certyfikacja na-
gród edukacyjnych i szkoleniowych, Edukacja on-line, prowadzenie 
kursów e-learningowych, Udostępnianie materiałów edukacyjnych 
za  pomocą Internetu, Informacja o  edukacji udostępniana on-line, 
42 Doradztwo techniczne w  zakresie projektowania magazynów, 

Doradztwo związane z badaniami i rozwojem w dziedzinie logistyki, 
transportu i  magazynowania, Usługi inżynieryjne, Usługi projekto-
wania, Prowadzenie badań inżynierskich, Projektowanie techniczne 
i doradztwo, Ekspertyzy w zakresie technologii, Doradztwo technicz-
ne związane z  projektowaniem, Doradztwo w  zakresie projektów 
architektonicznych i  budowlanych, Profesjonalne doradztwo doty-
czące projektowania wnętrz, Usługi doradztwa technicznego w za-
kresie inżynierii budowlanej, Usługi doradcze w zakresie planowania 
architektonicznego, Usługi profesjonalne związane z projektami ar-
chitektonicznymi, Usługi architektoniczne w  zakresie projektowa-
nia budynków przemysłowych, Usługi architektoniczne w  zakresie 
projektowania budynków komercyjnych, Usługi architektoniczne 
w zakresie projektowania obiektów biurowych, Usługi inżynieryjne 
w zakresie projektowania konstrukcji, Usługi konsultacyjne dotyczą-
ce architektury .

(111) 353168 (220) 2021 09 10 (210) 533778
(151) 2022 06 23 (441) 2022 02 21
(732) MAZUREK MICHAŁ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRANZYSTOR WWW .TRANZYSTOR .PL
(540) 

(591) niebieski, czarny, jasnobrązowy, biały
(531) 26 .01 .01, 26 .01 .16, 26 .11 .07, 26 .11 .08, 27 .05 .01, 27 .05 .17, 29 .01 .14
(510), (511) 9 Tranzystory [elektronika] .

(111) 353169 (220) 2021 12 09 (210) 537507
(151) 2022 04 05 (441) 2021 12 20
(732) BALCER SYLWIA OXY-USŁUGI EDUKACYJNE, DR INŻ . SYLWIA 
MAŁGORZATA BALCER, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OXY USŁUGI EDUKACYJNE dr inż . Sylwia Małgorzata Balcer
(540) 

(591) szary, niebieski
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .17, 26 .11 .02, 
26 .11 .06, 26 .11 .12, 26 .03 .23
(510), (511) 41 Edukacja [nauczanie] .

(111) 353170 (220) 2021 12 13 (210) 537655
(151) 2022 04 12 (441) 2021 12 27
(732) MICHNO ZBIGNIEW, Gałków Duży (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MICHNO SYSTEM T
(540) 

(531) 26 .01 .03, 26 .01 .18, 27 .05 .01
(510), (511) 6 Drobne wyroby metalowe, Metalowe materiały i  ele-
menty budowlane i konstrukcyjne .

(111) 353171 (220) 2021 12 27 (210) 538116
(151) 2022 04 27 (441) 2022 01 10
(732) DOMUS VINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLORA CUVÉE SEMI-DRY ROSÉ
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(540) 

(591) biały, złoty, zielony, fioletowy, żółty, różowy, niebieski, czarny
(531) 03 .13 .04, 05 .03 .20, 05 .05 .23, 25 .01 .15, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 33 Wino .

(111) 353172 (220) 2021 12 31 (210) 538325
(151) 2022 05 04 (441) 2022 01 17
(732) NCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Tychy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) innova expert
(510), (511) 9 Urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządze-
nia dydaktyczne i symulatory, Urządzenia i przyrządy laboratoryjne .

(111) 353173 (220) 2020 06 08 (210) 514509
(151) 2020 12 18 (441) 2020 08 10
(732) SENDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) sendit
(510), (511) 9 oprogramowanie biznesowe, oprogramowanie biurowe, 
oprogramowanie dla przedsiębiorstw, oprogramowanie dla serwe-
rów internetowych, oprogramowanie do  aplikacji i  serwerów inter-
netowych, oprogramowanie do aplikacji internetowych, oprogramo-
wanie do  handlu detalicznego, oprogramowanie, oprogramowanie 
komputerowe do użytku jako interfejs programowania aplikacji (API), 
oprogramowanie komputerowe w  zakresie obsługiwania sklepów 
on-line, platform on-line, aplikacje mobilne w zakresie obsługiwania 
sklepów on-line, platform on-line, oprogramowanie komputerowe 
przeznaczone do  obsługi transakcji zamówienia usługi pocztowej, 
kurierskiej, 35 usługi wsparcia administracyjnego i  przetwarzania 
danych, negocjowanie i  rozliczanie transakcji handlowych dla osób 
trzecich, negocjowanie i  zawieranie transakcji handlowych dla osób 
trzecich za pośrednictwem systemów telekomunikacji, negocjowanie 
transakcji handlowych dla osób trzecich, pomoc w zakresie działalno-
ści gospodarczej, pomoc w organizowaniu działalności gospodarczej, 
pośrednictwo w  działalności handlowej dla osób trzecich, pośredni-
czenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, pośred-
niczenie i  zawieranie transakcji handlowych na  rzecz osób trzecich, 
dostarczanie informacji handlowych konsumentom, pośrednictwo 
w  kontaktach handlowych i  gospodarczych, pozyskiwanie umów 
na rzecz innych odnośnie świadczenia usług, obsługa rynków on-line 
w  celu umożliwienia zawierania transakcji handlowych dotyczących 
zamówienia usługi pocztowej, kurierskiej, 39 śledzenie i namierzanie 
wysyłek [informacja o transporcie], usługi śledzenia i lokalizowania li-
stów i paczek, usługi w zakresie monitorowania towarów, dostarczanie 
poczty i usługi kurierskie, dostarczanie poczty przez kuriera, dostawa 

droga lądową, dostawa towarów, odbiór, transport i dostawa towarów, 
odbieranie towarów, organizacja dostarczania towarów, organizowa-
nie odbierania towarów, organizowanie transportu towarów, organi-
zowanie wysyłki towarów, przewóz towarów, przewożenie, transport 
i składowanie towarów, transport towarów, usługi agencyjne w zakre-
sie organizowania transportu towarów, usługi pośrednictwa transpor-
towego, pośrednictwo w zakresie frachtu i transportu, usługi agencji 
spedycyjnych, usługi w zakresie spedycji towarów, usługi przewoźni-
ka, usługi przewozowe towarów, skomputeryzowane usługi informa-
cyjne dotyczące usług transportowych, usługi agencji transportowej 
w zakresie organizowania transportu towarów .

(111) 353174 (220) 2021 10 28 (210) 535786
(151) 2022 03 08 (441) 2021 11 22
(732) EMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Rusinowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) emix VEGE WEGAŃSKA MICHA KASZY
(540) 

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

(111) 353175 (220) 2021 12 01 (210) 537159
(151) 2022 04 12 (441) 2021 12 27
(732) NIGRIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NIGRIV
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(510), (511) 9 Komputerowe oprogramowanie użytkowe, Oprogra-
mowanie biznesowe, Oprogramowanie biznesowe interaktywne, 
Oprogramowanie antywirusowe, Oprogramowanie, Edukacyjne 
oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie chroniące przed 
programami szpiegującymi, Oprogramowanie do  aplikacji i  serwe-
rów internetowych, Oprogramowanie do  aplikacji Internetowych, 
Oprogramowanie do  edytowania, Oprogramowanie do  eksploracji 
danych, Oprogramowanie do  elektronicznych systemów wspo-
magających proces kierowania, Oprogramowanie do  kompute-
rowych zapór sieciowych, Oprogramowanie do  monitorowania 
sieci w  chmurze, 42 Usługi doradztwa informatycznego, Usługi 
konsultacyjne w  zakresie informatyki, Usługi w  zakresie ochrony, 
bezpieczeństwa i  odzyskiwania systemów informatycznych, Usługi 
podmiotów zewnętrznych w  dziedzinie informatyki, Usługi konsul-
tacyjne ekspertów w  związku ze  sprzętem informatycznym, Usługi 
konsultacyjne dotyczące komputerów i informatyki, Usługi doradcze 
ekspertów w zakresie sieci informatycznych, Rozwój, programowa-
nie i  wdrażanie oprogramowania komputerowego, Analizy syste-
mów komputerowych, Analizy komputerowe, Badania w dziedzinie 
technologii informacyjnej, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa 
danych, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, In-
tegracja systemów i sieci komputerowych, Inżynieria komputerowa, 
Monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalne-
go, Opracowywanie systemów do  przesyłania danych, Opracowy-
wanie systemów komputerowych, Projektowanie i  opracowywanie 
systemów przetwarzania danych, Udzielanie informacji na  temat 
projektowania i opracowywania oprogramowania, systemów i sieci 
komputerowych, Zarządzanie projektami komputerowymi .

(111) 353176 (220) 2021 12 03 (210) 537307
(151) 2022 04 26 (441) 2021 12 27
(732) APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NOTUS
(510), (511) 9 Liczniki energii elektrycznej, Urządzenia, aparaty i przy-
rządy pomiarowe, rejestrujące, kontrolne, sygnalizacyjne, sterujące, 
alarmowe, Przetworniki elektroniczne, Instalacje elektryczne oraz 
materiały i osprzęt do nich zawarty w tej klasie, Aparatura do prze-
twarzania informacji, Urządzenia i przyrządy do przewodzenia, prze-
łączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii 
elektrycznej, Zaciski do przewodów elektrycznych .

(111) 353177 (220) 2021 12 01 (210) 537144
(151) 2022 04 21 (441) 2022 01 03
(732) NOGUEIRA MARTINEZ FRANCISCO CRACOVIA HISTÓRICA 
TOURS, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Tour sobre la Segunda Guerra Mundial
(510), (511) 39 Organizowanie wycieczek, wyjazdów, zwiedzania i po-
dróży, Usługi agencji rezerwującej wycieczki ze  zwiedzaniem, Orga-
nizowanie podróży i  wycieczek dla celów kulturalnych, Zwiedzanie 
turystyczne, Usługi przewodników turystycznych oraz informacja 
o podróży, udzielanie informacji turystycznych, 41 Imprezy kulturalne, 
Informacje dotyczące działalności kulturalnej, dostarczanie wiadomo-
ści na temat aktywności kulturalnych, Organizowanie lokalnych wyda-
rzeń kulturalnych, organizowanie zjazdów w celach kulturalnych .

(111) 353178 (220) 2021 12 16 (210) 537775
(151) 2022 04 26 (441) 2022 01 10
(732) SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PH EFFECTIVE
(540) 

(591) biały, fioletowy
(531) 05 .03 .13, 05 .03 .14, 27 .05 .01, 29 .01 .12

(510), (511) 1 Nawozy, Nawozy dla rolnictwa, Chemiczne środki 
wspomagające do użytku w ogrodnictwie, Chemiczne środki wspo-
magające do  użytku w  rolnictwie, Adjuwanty, nieprzeznaczone 
do celów medycznych lub weterynaryjnych, 5 Pestycydy, Pestycydy 
do celów ogrodniczych, Pestycydy rolnicze .

(111) 353179 (220) 2021 11 26 (210) 537126
(151) 2022 04 12 (441) 2021 12 27
(732) GAGACKI DOMINIK, Radom (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PRO FORO
(510), (511) 35 Przygotowywanie rocznych zeznań podatkowych 
na  rzecz przedsiębiorstw, Porady związane z  przygotowywaniem 
zeznań podatkowych, Usługi konsultingowe w  zakresie księgowo-
ści podatkowej, Doradztwo księgowe w  zakresie sporządzania ze-
znań podatkowych, Usługi w  zakresie procesów związanych z  de-
klaracjami podatkowymi, Planowanie podatkowe [rachunkowość], 
Doradztwo podatkowe [rachunkowość], Przygotowywanie zeznań 
podatkowych i  doradztwo podatkowe, Przygotowywanie zeznań 
podatkowych, Przygotowywanie wymiaru podatku [rachunki], 
Skomputeryzowane ustalanie wysokości podatku [rachunkowość], 
Usługi wypełniania zeznań podatkowych, Doradztwo księgowe 
w  zakresie podatków, Przygotowywanie i  wypełnianie zeznań po-
datkowych, Doradztwo w zakresie zwrotu podatku [rachunkowość], 
Doradztwo biznesowe, Doradztwo z  zakresu księgowości, Doradz-
two w zakresie zarządzania biznesem, Usługi doradztwa biznesowe-
go, Rachunkowość, Rachunkowość, księgowość i audyt, Doradztwo 
i  informacja dotycząca rachunkowości, 36 Usługi podatkowe i  cel-
ne, Ocena i  wycena podatkowa, Planowanie podatkowe [nie  księ-
gowe], Usługi realizacji płatności podatków, Doradztwo finansowe 
dotyczące podatków, Ocena podatkowa, Doradztwo finansowe 
w  zakresie podatków, Planowanie finansów w  zakresie podatków, 
Doradztwo w  zakresie podatków dochodowych, Doradztwo finan-
sowe dotyczące planowania podatków, Doradztwo podatkowe 
[nie  prowadzenie rachunków], Doradztwo podatkowe [nie  dotyczy 
księgowości], Usługi związane z podatkami [nie księgowość], Konsul-
tacje podatkowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków], Doradztwo 
podatkowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków], Doradztwo w za-
kresie podatków dochodowych [finansowe], Konsultowanie zeznań 
podatkowych [nie  dotyczy prowadzenia rachunków], Doradztwo 
w sprawach finansowych, Doradztwo w zakresie długów, Doradztwo 
i  analiza finansowa, Doradztwo inwestycyjne, Doradztwo finanso-
we, Doradztwo kredytowe, Doradztwo w  zakresie nieruchomości, 
Doradztwo finansowe dotyczące inwestycji, 45 Doradztwo prawne, 
Usługi informacji prawnej, Kompilacja informacji prawnych, Dostar-
czanie informacji prawnych, Usługi asystentów prawnych, Usługi 
wsparcia prawnego, Usługi radców prawnych, Sporządzanie eksper-
tyz prawnych, Usługi monitorowania prawnego, Usługi prawne, Ba-
dania prawne, Pośrednictwo w procedurach prawnych, Doradztwo 
prawne w dziedzinie opodatkowania, Pomoc prawna przy tworzeniu 
umów, Porady prawne i zastępstwo procesowe, Usługi w zakresie ba-
dań prawnych, Usługi w  zakresie doradztwa prawnego, Udzielanie 
opinii prawnych przez ekspertów, Udzielanie informacji związanej 
ze sprawami prawnymi, Świadczenie usług w zakresie badań praw-
nych, Doradztwo związane z osobistymi sprawami prawnymi, Usługi 
w  zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, Profesjonal-
ne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych, Usługi prawne 
związane z  prowadzeniem działalności gospodarczej, Usługi infor-
macyjne w odniesieniu do kwestii prawnych, Usługi w zakresie ba-
dań i dochodzeń prawniczych, Usługi doradcze związane z prawami 
konsumenta [doradztwo prawne] .

(111) 353180 (220) 2021 12 10 (210) 537562
(151) 2022 04 19 (441) 2022 01 03
(732) JOHNSON & JOHNSON, New Brunswick (US)
(540) (znak słowny)
(540) JNTL CONSUMER HEALTH
(510), (511) 3 Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, Nielecz-
nicze środki do  czyszczenia zębów, Produkty perfumeryjne, olejki 
eteryczne, Środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, 
Środki do  czyszczenia, polerowania, szorowania i  ścierania, 5 Pro-
dukty farmaceutyczne, preparaty medyczne i weterynaryjne, Środki 
sanitarne do celów medycznych, Dietetyczna żywność i substancje 
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dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność 
dla niemowląt, Suplementy diety dla ludzi i zwierząt, Plastry, mate-
riały opatrunkowe, Materiały do plombowania zębów, woski denty-
styczne, Środki odkażające, Środki do  zwalczania robactwa, Fungi-
cydy, herbicydy, 10 Urządzenia i przyrządy chirurgiczne, medyczne, 
stomatologiczne i weterynaryjne, Protezy kończyn, oczu i zębów, Ar-
tykuły ortopedyczne, Materiały do zszywania stosowane w chirurgii, 
Urządzenia terapeutyczne i  wspomagające przystosowane do  po-
trzeb osób niepełnosprawnych, Urządzenia do masażu, Urządzenia, 
przyrządy i artykuły do opieki nad niemowlętami, Urządzenia, przy-
rządy i artykuły związane z aktywnością seksualną, 21 Przybory oraz 
pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, Przybory kuchen-
ne i zastawa stołowa z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, Grzebienie 
i gąbki, Pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), Materiały do wytwa-
rzania pędzli, Sprzęt do czyszczenia, Nieprzetworzone lub półprze-
tworzone szkło, z  wyjątkiem szkła stosowanego w  budownictwie, 
Wyroby szklane, porcelanowe i  ceramiczne, 35 Dostarczanie infor-
macji o  produktach konsumenckich dotyczących pielęgnacji skóry 
i  włosów, ochrony przeciwsłonecznej, wellness, opieki zdrowotnej 
i zdrowego trybu życia, sprawności fizycznej, odżywiania i zdrowego 
stylu życia, Usługi sklepów detalicznych online obejmujące produkty 
do pielęgnacji skóry i włosów, produkty do ochrony przeciwsłonecz-
nej, produkty dentystyczne, leki na kaszel, leki na przeziębienie, leki 
przeciwalergiczne, produkty odżywcze, 41 Usługi edukacyjne, mia-
nowicie prowadzenie programów online z  dziedziny urody, opieki 
zdrowotnej, ciąży, rodzicielstwa, pielęgnacji niemowląt i opieki nad 
dziećmi oraz dystrybuowanie materiałów edukacyjnych do  druku 
na temat pielęgnacji skóry i opieki zdrowotnej w ramach tych usług, 
Udostępnianie materiałów edukacyjnych nie do pobrania w posta-
ci artykułów i broszur z dziedziny pielęgnacji urody i zdrowia, Udo-
stępnianie publikacji on-line nie  do  pobrania w  postaci artykułów, 
biuletynów i blogów związanych z pielęgnacją urody i zdrowia, 42 
Badania i rozwój produktów w dziedzinie urody, wellness, alergii, ro-
dzicielstwa, pielęgnacji dzieci, pielęgnacji niemowląt i ochrony zdro-
wia, 44 Udzielanie informacji z zakresu produktów konsumenckich, 
urody, opieki zdrowotnej, wellness, alergii, żywienia, ciąży, rodziciel-
stwa, pielęgnacji niemowląt i opieki nad dziećmi .

(111) 353181 (220) 2021 12 03 (210) 537285
(151) 2022 04 20 (441) 2022 01 03
(732) KOWALSKI MARCIN, Makowiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ESTABLISHED 2019 4expert .pl HANDMADE
(540) 

(531) 02 .01 .01, 26 .02 .14, 10 .05 .05, 26 .13 .25, 27 .05 .05, 27 .05 .17, 27 .05 .24
(510), (511) 3 Środki do czyszczenia pojazdów, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej w  zakresie środków do  czyszczenia pojazdów, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie środków do czyszczenia pojazdów .

(111) 353182 (220) 2021 12 09 (210) 537489
(151) 2022 04 20 (441) 2022 01 03
(732) ISLAM MARTYNA, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAST Kebab

(540) 

(591) brązowy, czerwony, biały, pomarańczowy, zielony, fioletowy
(531) 08 .07 .10, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 43 Usługi barów i  restauracji, Usługi restauracji sprze-
dających posiłki na wynos, Usługi restauracji szybkiej obsługi, Usłu-
gi restauracyjne, Oferowanie żywności i  napojów w  restauracjach 
i barach, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, Obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem .

(111) 353183 (220) 2021 12 09 (210) 537490
(151) 2022 04 20 (441) 2022 01 03
(732) MIVERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PASTA ITALIA
(540) 

(591) czarny, zielony, biały, czerwony
(531) 26 .01 .01, 26 .01 .04, 26 .01 .16, 26 .01 .18, 26 .11 .03, 26 .11 .08, 
26 .11 .10, 26 .11 .13, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro-
duktami i transportem .

(111) 353184 (220) 2021 12 09 (210) 537495
(151) 2022 04 20 (441) 2022 01 03
(732) IMAKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMAKE
(540) 

(531) 26 .13 .25, 26 .05 .03, 26 .11 .01, 26 .11 .08, 27 .05 .01
(510), (511) 35 Zarządzanie procesami biznesowymi i  doradztwo 
w tym zakresie, Doradztwo biznesowe, Usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do domowego sprzętu elektronicznego, Usługi sprze-
daży hurtowej w  zakresie elektronicznego sprzętu gospodarstwa 
domowego, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: wyroby tekstylne wykorzystywane w  gospodarstwie 
domowym, Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi 
produktami: wyroby tekstylne wykorzystywane w  gospodarstwie 
domowym, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: bielizna pościelowa i  koce, Usługi handlu hurtowego 
związane z  następującymi produktami: bielizna pościelowa i  koce, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
bielizna stołowa i  pościelowa, Usługi handlu hurtowego związane 
z  następującymi produktami: bielizna stołowa i  pościelowa, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: bieli-
zna stołowa i kuchenne artykuły tekstylne, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: bielizna stołowa i kuchenne 
artykuły tekstylne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: szklanki, kieliszki, naczynia do  picia i  akcesoria 
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barowe, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produk-
tami: szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: zasta-
wa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, Usługi handlu hurtowe-
go związane z  następującymi produktami: zastawa stołowa, przy-
bory kuchenne i  pojemniki, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: lustra (srebrzone szkło), Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: lustra (srebrzone 
szkło), Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: sztućce, noże kuchenne i  przyrządy do  cięcia do  użytku 
kuchennego, Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi 
produktami: sztućce, noże kuchenne i przyrządy do cięcia do użyt-
ku kuchennego, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami 
toaletowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami 
toaletowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem 
domu, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  wyposażeniem 
domu, 42 Usługi architektoniczne w zakresie projektowania budyn-
ków, Doradztwo w zakresie projektowania konstrukcyjnego, Usługi 
projektowania dotyczące architektury, Projektowanie techniczne, 
Projektowanie graficzne .

(111) 353185 (220) 2021 12 09 (210) 537498
(151) 2022 04 20 (441) 2022 01 03
(732) GĘBALA TADEUSZ SIMEDICAL, Leńcze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BeFresh
(540) 

(591) jasnoniebieski
(531) 01 .01 .03, 01 .01 .09, 27 .05 .01, 29 .01 .04
(510), (511) 3 Preparaty do  mycia i  pielęgnacji ciała, Kosmetyki nie-
lecznicze i  preparaty toaletowe, Nielecznicze produkty toaletowe, 
Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, Mydło pielęgnacyjne .

(111) 353186 (220) 2021 11 29 (210) 537036
(151) 2022 04 06 (441) 2021 12 20
(732) PHARM SUPPLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kerato VitA
(510), (511) 3 Preparaty do  mycia i  pielęgnacji ciała, Aloesowe pre-
paraty do  celów kosmetycznych, Chusteczki nasączane preparata-
mi kosmetycznymi, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
Kosmetyki, Kosmetyki do użytku osobistego, Kosmetyki i preparaty 
kosmetyczne, Maści do celów kosmetycznych, Preparaty kosmetycz-
ne do twarzy, Żel z aloesem do celów kosmetycznych, 5 Higieniczne 
środki nawilżające, Lubrykanty na bazie wody do użytku osobistego, 
Płyny do  przemywania oczu, Preparaty higieniczne do  użytku me-
dycznego, Preparaty do irygacji do celów medycznych, Preparaty hi-
gieniczne do celów weterynaryjnych, Produkty higieniczne do celów 
medycznych, Żele nawilżające do  użytku osobistego, Balsamiczne 
preparaty do  celów medycznych, Balsamy do  celów farmaceutycz-
nych, Balsamy do  użytku medycznego, Farmaceutyczne produkty 
dermatologiczne, Farmaceutyczne preparaty i  substancje antyaler-
giczne, Kompresy lecznicze, Kremy do ciała do użytku farmaceutycz-
nego, Kremy do  pielęgnacji skóry do  użytku medycznego, Kremy 
lecznicze, Kremy farmaceutyczne, Krople do uszu, Lecznicze kremy 
do ust, Lecznicze kremy ochronne, Leki do celów weterynaryjnych, 
Leki pomocnicze [wspierające] do celów medycznych, Maści do ce-
lów farmaceutycznych, Maść do oczu do użytku medycznego, Maści 
lecznicze do  leczenia schorzeń dermatologicznych, Maści o właści-
wościach leczniczych, Maści przeciwzapalne, Maści z antybiotykami, 
Preparaty dermatologiczne, Preparaty czyszczące do skóry do użyt-
ku medycznego, Preparaty do  pielęgnacji skóry do  celów medycz-
nych, Preparaty farmaceutyczne do  leczenia chorób i  dolegliwości 
oczu, Preparaty farmaceutyczne do  użytku w  okulistyce, Preparaty 
farmaceutyczne do  zapobiegania chorobom oczu, Preparaty far-
maceutyczne do zapobiegania schorzeniom oczu, Preparaty farma-
ceutyczne do leczenia ran, Preparaty nawilżające do oczu, Preparaty 

oftalmologiczne, Środki do leczenia oparzeń, Środki lepkosprężyste 
do  celów okulistycznych, Wazelina do  celów medycznych, Waze-
lina do  celów weterynaryjnych, Żele do  stosowania miejscowego 
do użytku medycznego i terapeutycznego, Dodatki dietetyczne, Do-
datki witaminowe, Dodatki odżywcze, Multiwitaminy, Preparaty wi-
taminowe, Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty zawierające 
witaminę A, Suplementy diety składające się z witamin .

(111) 353187 (220) 2021 12 02 (210) 537219
(151) 2022 04 12 (441) 2021 12 27
(732) ARCHITYPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARCHITYPE more than stone
(540) 

(591) czarny, szary
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 26 .04 .04, 26 .04 .06, 
26 .04 .08, 26 .04 .09, 26 .02 .03, 26 .02 .12
(510), (511) 1 Tworzywa sztuczne w postaci surowej, Tworzywa sztucz-
ne w postaci nieprzerobionej, Tworzywa sztuczne w postaci surowców, 
Żywice sztuczne i  syntetyczne nieprzetworzone, Tworzywa sztuczne 
nieprzetworzone, Substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz su-
rowce naturalne, Sole do celów przemysłowych, Skrobia przeznaczona 
dla procesów produkcyjnych i  przemysłu, Preparaty i  materiały che-
miczne dla filmu, fotografii i drukowania, Podłoża hodowlane, nawozy 
i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, 
Mieszaniny chemiczne i  organiczne do  użytku w  produkcji żywności 
i napojów, Materiały filtracyjne [chemiczne, mineralne, roślinne i  inne 
nieprzetworzone materiały], Kity, wypełniacze i  pasty przeznaczone 
dla przemysłu, Detergenty przeznaczone dla procesów produkcyjnych 
i przemysłu, Powłoki zawierające kwarc do szkła optycznego, Powłoki 
zawierające kwarc do użytku w soczewkach, Kwarc syntetyczny do włó-
kien optycznych, Kwarc syntetyczny, Żywice akrylowe w  stanie suro-
wym, Akrylamid, Akrylan, Akryle bisfenolu, Akryle fluorowane, Akryle 
wielofunkcyjne, Akrylonitryl, Nieprzetworzone substancje akrylowe, 
Polimery akrylowe w postaci proszku, Surowe akrylowe lateksy, Kleje 
do płytek ceramicznych, 11 Akcesoria zabezpieczające i do regulacji in-
stalacji wodnych i gazowych, Filtry do użytku przemysłowego i domo-
wego, Instalacje do  obróbki przemysłowej, Instalacje i  urządzenia 
do  chłodzenia i  zamrażania, Instalacje i  urządzenia do  ogrzewania, 
wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, Instalacje i urządze-
nia do suszenia, Instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatry-
wania w  wodę i  sanitacji, Instalacje jądrowe, Oświetlenie i  reflektory 
oświetleniowe, Palniki, bojlery i podgrzewacze, Przewody i urządzenia 
do transportu gazów spalinowych, Sprzęt do gotowania, podgrzewa-
nia, chłodzenia i konserwowania, do żywności i napojów, Urządzenia 
do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, Urządzenia do opala-
nia się, Zapalniczki i  zapalarki, Urządzenia do  suszenia, Urządzenia 
do zapłonu, Płyty ceramiczne sprzedawane jako elementy kuchenek, 
Płyty ceramiczne sprzedawane jako elementy płyt grzejnych, Płyty ce-
ramiczne sprzedawane jako elementy piekarników, Produkty ceramicz-
ne imitujące działanie paliw, będące częściami i akcesoriami do komin-
ków, Umywalki [części instalacji sanitarnych], Umywalki do  mycia rąk 
[toalety] będące częścią instalacji sanitarnych, Umywalki do  łazienek, 
17 Artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, Giętkie rury, rurki, 
węże i wyposażenie do nich [w tym zawory] oraz wyposażenie do rur 
sztywnych, wszystkie niemetalowe, Plomby, uszczelki i  wypełnienia, 
Rury giętkie, rurki, przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym za-
wory, nie z metalu, Akrylowe żywice [półprodukty], Przezroczyste arku-
sze z żywicy akrylowej, zawierające siatki przewodzące, Przezroczyste 
arkusze akrylowe, zawierające osłony przed falami elektromagnetycz-
nymi, Przezroczyste arkusze akrylowe do osłony przed falami elektro-
magnetycznymi, Przetworzone lateksy akrylowe, Półprzetworzone la-
teksy akrylowe, Ochronne powłoki akrylowe w postaci farb, do celów 
izolacyjnych, Ochronne powłoki akrylowe w sprayu do celów izolacyj-
nych, Izolacyjne żywice akrylowe, Guma akrylowa, Blachy (arkusze) 
akrylowe do użytku w produkcji, Arkusze z żywicy akrylowej do użytku 
w  produkcji laminowanego szkła, Szkło akrylowe, półprzetworzone, 
Tkaniny wykonane z akrylu do wykorzystania jako izolacja, 19 Statuetki 
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i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak kamień, beton i mar-
mur, zawarte w tej klasie, Niemetalowe materiały i elementy budowla-
ne i konstrukcyjne, Niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, Nie-
metalowe drzwi, bramy, okna i  osłony okienne, Kamień, skała, glina 
i minerały, Gotowe kamienie brukowe, Opancerzenie z płyt, niemetalo-
we, Osłony pancerne, niemetalowe, dla budownictwa, Osłony pancer-
ne, niemetalowe, Ceramiczne płytki na podłogi wewnętrzne, Ceramicz-
ne płytki na  podłogi zewnętrzne, Ceramiczne płytki na  ściany 
zewnętrzne, Ceramiczne płytki podłogowe, Ceramiczne płytki podło-
gowe do  budynków, Ceramiczne płytki ścienne, Glazurowane cera-
miczne płytki podłogowe, Glazurowane ceramiczne płytki ścienne, 
Glazurowane płytki ceramiczne, Płytki ceramiczne, Płytki ceramiczne 
do podłóg i wykładziny, Płytki ceramiczne do podłóg i okładzin, Płytki 
ceramiczne na podłogi, Płytki ceramiczne na ściany wewnętrzne, Ścien-
ne płytki ceramiczne, Schody niemetalowe, Stopnie schodów niemeta-
lowe, 20 Statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane 
z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, 
zawarte w tej klasie, Pojemniki, spinacze i uchwyty do nich, niemetalo-
we, Plansze, stoiska wystawowe i  oznakowanie, niemetalowe, Meble 
i  akcesoria meblowe wyposażenia domu, Drabiny i  ruchome schody, 
niemetalowe, Budy, kojce i  legowiska dla zwierząt domowych, Blaty 
[części mebli], Blaty kuchenne, Blaty kuchenne [meble], Blaty na szafki, 
Blaty na szafki przeznaczone do użytku ze zlewozmywakami, Blaty ro-
bocze, Blaty robocze w postaci mebli, Blaty stołowe, Blaty wierzchnie 
do szafek, Biurka i stoły, Kontuary [stoły], Niskie stoły w stylu japońskim 
(zataku), Przemysłowe stoły robocze, Składane stoły tapeciarskie, Stoły, 
Stoły biurowe, Stoły do  celów toaletowych, Stoły do  jadalni, Stoły 
do kartotek, Stoły do klejenia tapet, Stoły do masażu, Stoły do pielę-
gnacji zwierząt domowych, Stoły do piły [imadła], niemetalowe, inne 
niż części maszyn, Stoliki pod umywalkę [meble], Szafki na umywalki, 
Szafki pod umywalki, 21 Umywalki [miski, nie części instalacji sanitar-
nych], 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządza-
nie i  administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marke-
tingowe, Usługi handlu detalicznego w zakresie materiałów budowla-
nych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami sanitarny-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  pokryciami naściennymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  pokryciami podłogowymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z meblami, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z ręcznymi urządzeniami do budowy, Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  ręcznymi narzędziami do  budowy, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z meblami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  materiałami artystycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  pokryciami naściennymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z pokryciami podłogowymi, Usługi aukcyjne, Agencje eks-
portowe i  importowe, Agencje importowe i eksportowe, Agencje im-
portu-eksportu towarów, Analiza cen, Elektroniczne przetwarzanie za-
mówień, Dostarczanie informacji handlowych konsumentom, 
Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, No-
towania cenowe towarów lub usług, Negocjowanie umów kupna 
i  sprzedaży towarów, Negocjowanie transakcji handlowych dla osób 
trzecich, Negocjowanie i  zawieranie transakcji handlowych dla osób 
trzecich za pośrednictwem systemów telekomunikacji, Negocjowanie 
i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Nabywanie towa-
rów w imieniu innych przedsiębiorstw, Nabywanie towarów i usług dla 
innych firm, Konsultacje w  zakresie technik sprzedaży i  programów 
sprzedaży, Informacje na temat rankingu sprzedaży produktów, Infor-
macje i doradztwo w zakresie handlu zagranicznego, Informacje na te-
mat metod sprzedaży, Handlowe informacje i porady udzielane konsu-
mentom w wyborze towarów i usług, Handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], Zarzą-
dzanie w  zakresie zamówień w  handlu, Pośrednictwo w  kontraktach 
na kupno i sprzedaż produktów, Udzielanie informacji rynkowej w od-
niesieniu do  produktów konsumpcyjnych, Udostępnianie informacji 
o  produktach konsumenckich, Udzielanie porad dla konsumentów 
o produktach, Usługi doradcze związane z transakcjami handlowymi, 
Usługi doradcze i  konsultingowe w  zakresie nabywania towarów dla 
osób trzecich, Usługi doradcze dotyczące zakupu towarów na  rzecz 
osób trzecich, Usługi konsultacyjne w  zakresie nabywania towarów 
i usług, Usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie 
wyboru nabywanych towarów, Usługi składania zamówień hurtowych, 
Usługi w  zakresie administrowania działalnością gospodarczą w  celu 
obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za  pomocą Internetu, 
Usługi w zakresie zamówień online, Usługi zarządzania sprzedażą .

(111) 353188 (220) 2021 10 07 (210) 534944
(151) 2022 03 28 (441) 2021 12 06
(732) DYMANOWSKI RAFAŁ RAFMAN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRYCHOFRYZJER
(540) 

(591) zielony, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .13 .25, 16 .03 .17, 26 .11 .13
(510), (511) 35 Reklama, 44 Fryzjerstwo .

(111) 353189 (220) 2021 10 08 (210) 534997
(151) 2022 03 22 (441) 2021 12 06
(732) DYMANOWSKI RAFAŁ RAFMAN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRYCHOBARBERSTWO
(540) 

(591) zielony, biały
(531) 16 .03 .17, 26 .11 .13, 26 .13 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 3 Kosmetyki, 35 Reklama, 44 Fryzjerstwo męskie, Fryzjer-
stwo .

(111) 353190 (220) 2021 10 08 (210) 534998
(151) 2022 03 22 (441) 2021 12 06
(732) DYMANOWSKI RAFAŁ RAFMAN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRYCHOBARBER
(540) 

(591) zielony, biały
(531) 16 .03 .17, 26 .11 .13, 26 .13 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Reklama, 44 Fryzjerstwo męskie, Fryzjerstwo .

(111) 353191 (220) 2021 10 20 (210) 535469
(151) 2022 04 08 (441) 2021 12 20
(732) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, Klęka (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 

(591) zielony, jasnozielony, biały, czarny, pomarańczowy, czerwony
(531) 02 .01 .01, 05 .03 .11, 26 .01 .01, 26 .01 .14, 29 .01 .15
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(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) 353192 (220) 2021 10 19 (210) 535416
(151) 2022 03 29 (441) 2021 12 13
(732) KRAWCZYK ELŻBIETA FIRMA SELIS, Tomaszów Lubelski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRAWTOWA COFFEE
(540) 

(591) brązowy
(531) 26 .11 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .07
(510), (511) 30 Kawa, kawa w  postaci całych ziaren, kawa palona, 
kawa aromatyzowana, kawa mielona, substytuty kawy, 40 Palenie 
i przetwarzanie kawy, mielenie kawy .

(111) 353193 (220) 2021 10 14 (210) 535259
(151) 2022 04 20 (441) 2021 12 20
(732) UZDROWISKO CIEPLICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ-GRUPA PGU, Jelenia Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UZDROWISKO CIEPLICE Polska Grupa Uzdrowisk
(540) 

(591) biał, zielony
(531) 26 .11 .03, 26 .11 .09, 26 .11 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 5 Naturalna woda lecznicza, Woda mineralna do  celów 
leczniczych, Biologiczne preparaty do  celów medycznych, Napary 
do celów leczniczych, Oleje lecznicze, Leki dla ludzi, Borowina lecz-
nicza, Kąpiele lecznicze, 43 Domy turystyczne, Domy opieki dla ludzi 
w podeszłym wieku, Hotele, Rezerwacje miejsc w hotelach, Rezerwa-
cje kwater na pobyt czasowy, Pensjonaty, Rezerwacja miejsc w pen-
sjonatach, Rezerwacja lub wynajem noclegów, Przygotowywanie 
dań na  zamówienie oraz ich  dostawa, Restauracje, Restauracje sa-
moobsługowe, Stołówki, Kawiarnie, Bary, Bary szybkiej obsługi, Wy-
najmowanie sal na posiedzenia i konferencje, Udostępnienie terenu 
i  urządzeń kempingowych, 44 Sanatoria, Usługi medyczne, Pomoc 
medyczna, Fizjoterapia, Fizykoterapia, Usługi rehabilitacyjne, Usłu-
gi pielęgniarskie, Opieka zdrowotna, Odnowa biologiczna, Salony 
piękności, Masaż, Szpitale, Kliniki medyczne, Opieka medyczna nad 
dziećmi chorymi .

(111) 353194 (220) 2021 10 12 (210) 535195
(151) 2022 04 12 (441) 2021 12 27
(732) KOLIPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INTELI CaLC

(540) 

(591) czarny, niebieski, granatowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .03 .04, 26 .04 .02, 26 .04 .11, 26 .04 .18
(510), (511) 3 Kosmetyki, Pasty do  zębów, Płyny do  płukania jamy 
ustnej, 35 Sprzedaż hurtowa, sprzedaż detaliczna, sprzedaż on-line, 
import, export: kosmetyków, past do zębów, płynów do jamy ustnej .

(111) 353195 (220) 2021 10 12 (210) 535196
(151) 2022 04 12 (441) 2021 12 27
(732) KOLIPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INTELI CaLC
(540) 

(591) czarny, niebieski, szary
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .04 .02, 26 .04 .11, 26 .04 .18, 26 .03 .04
(510), (511) 3 Kosmetyki, Pasty do  zębów, Płyny do  płukania jamy 
ustnej, 35 Sprzedaż hurtowa, sprzedaż detaliczna, sprzedaż on-line, 
import, export: kosmetyków, past do zębów, płynów do jamy ustnej .

(111) 353196 (220) 2021 10 29 (210) 535839
(151) 2022 04 26 (441) 2022 01 10
(732) WYSZKOWSKI DANIEL, Racibórz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ASC AUTOMATIC SYSTEM CONTROL
(540) 

(591) szary, biały, czewony
(531) 26 .04 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 9 Sterowniki elektryczne, Sterowniki elektroniczne, Ste-
rowniki procesów [elektryczne], Sterowniki automatyki przemysłowej, 
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Zdalne sterowniki zaworów automatycznych, Elektryczne sterowniki 
zaworów automatycznych, Elektroniczne sterowniki zaworów auto-
matycznych, Sterowniki urządzeń i oprogramowania wbudowanego 
w urządzenia, Bezprzewodowe sterowniki do zdalnego monitorowa-
nia i kontroli funkcjonowania i statusu innych urządzeń lub systemów 
elektrycznych, elektronicznych i  mechanicznych, Sterowniki opro-
gramowania do  urządzeń elektronicznych umożliwiające sprzętowi 
komputerowemu i  urządzeniom elektronicznym komunikację mię-
dzy sobą, Sterowniki programowalne, Podzespoły elektrotechniczne, 
Elektryczne obwody sterownicze, Elektryczne skrzynki sterownicze, 
Obwody sterownicze, Elektroniczne obwody sterownicze, Moduły ste-
rująco-kontrolne [elektryczne], Szafy rozdzielcze [elektryczność], Szafy 
na  wyłączniki elektryczne, Szafki przystosowane do  urządzeń elek-
trycznych, Skrzynki zasilające, Oprogramowanie elektromechaniczne, 
Oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie przemysłowe, systemy 
przemysłowe, Podzespoły do automatyki przemysłowej, Podzespoły 
do  energetyki, 42 Rozwój, programowanie i  wdrażanie oprogramo-
wania komputerowego, Doradztwo projektowe, Badania dotyczące 
projektowania, Doradztwo w  zakresie projektów technologicznych, 
Doradztwo w zakresie projektowania konstrukcyjnego, Projektowanie 
urządzeń i  sprzętu diagnostycznego, Projektowanie i  opracowywa-
nie aparatury diagnostycznej, Usługi technologiczne i projektowanie 
w  tym zakresie, Projektowaniem systemów przemysłowych, Progra-
mowanie sterowników .

(111) 353197 (220) 2021 10 21 (210) 535486
(151) 2022 04 25 (441) 2021 12 20
(732) FLASH INVESTMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLASH GROUP
(540) 

(591) ciemnofioletowy
(531) 05 .03 .06, 27 .05 .01, 29 .01 .05
(510), (511) 35 Audyt działalności gospodarczej, Doradztwo w zakre-
sie organizowania i  prowadzenia działalności gospodarczej, Usługi 
pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze  sobą po-
tencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebują-
cymi finansowania, 36 Inwestycje kapitałowe, Inwestycje finansowe, 
Crowdfunding .

(111) 353198 (220) 2021 10 26 (210) 535676
(151) 2022 05 02 (441) 2022 01 17
(732) UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UE Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
(540) 

(591) czarny, czerwony, żółty
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13

(510), (511) 35 Badania biznesowe, Badania dotyczące działalności 
gospodarczej, Badania opinii publicznej, Badania rynkowe, Organiza-
cja wystaw handlowych i reklamowych w zakresie osiągnięć nauko-
wo-technicznych, Pokazy towarów, wycena działalności handlowej, 
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Pozy-
skiwanie danych do komputerowych baz danych, Rozpowszechnia-
nie ogłoszeń i  materiałów reklamowych i  promocyjnych, Promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, Reklama, Zarządzanie działalnością go-
spodarczą, Zarządzanie personelem, Usługi doradcze w instytucjach 
i przedsiębiorstwach w zakresie struktury organizacyjnej, Prowadze-
nie rachunkowości, Analizy kosztów, Systematyzacja danych w kom-
puterowych bazach danych, 36 Doradztwo w sprawach finansowych, 
Doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, Analizy finansowe, Eks-
pertyzy do celów fiskalnych, Wycena nieruchomości, Wyceny ubez-
pieczeń, Zarządzanie majątkiem nieruchomym, Ekspertyzy i wyceny 
do celów podatkowych, 41 Usługi wyższych uczelni w zakresie na-
uczania i kształcenia oraz działalności sportowej i kulturalnej, Usługi 
bibliotekarskie, Informacja o edukacji, Nauczanie korespondencyjne, 
Nauczanie w  zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych, Publikacja 
książek i  periodyków on-line, Usługi wydawnicze, Organizowanie 
targów edukacyjnych, Prowadzenie internetowych serwisów eduka-
cyjnych, Doradztwo w zakresie edukacji i kształcenia, Organizowanie 
i prowadzenie sympozjów, konferencji i seminariów naukowych, Or-
ganizowanie i  prowadzenie pracowni specjalistycznych, Tłumacze-
nie materiałów naukowych i edukacyjnych na języki obce, Organizo-
wanie zawodów sportowych, Wynajmowanie obiektów sportowych, 
Organizowanie obozów sportowych i obozów wakacyjnych w zakre-
sie rozrywki, Organizowanie i prowadzenie zjazdów, Organizowanie 
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Organizowanie wy-
staw z dziedziny kultury i edukacji, Parki technologiczne, 42 Nauko-
wo-techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, Ekspertyzy 
inżynieryjne, Analizy chemiczne, Analizy systemów komputerowych, 
Doradztwo w zakresie ochrony środowiska, Usługi w zakresie opro-
gramowania komputerów .

(111) 353199 (220) 2021 10 26 (210) 535681
(151) 2022 05 04 (441) 2022 01 17
(732) UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UE Wroclaw University of Economics and Business
(540) 

(591) czarny, czerwony, żółty
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .23, 27 .01 .16, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Badania biznesowe, Badania dotyczące działalności 
gospodarczej, Badania opinii publicznej, Badania rynkowe, Organiza-
cja wystaw handlowych i reklamowych w zakresie osiągnięć nauko-
wo-technicznych, Pokazy towarów, Wycena działalności handlowej, 
Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Pozy-
skiwanie danych do komputerowych baz danych, Rozpowszechnia-
nie ogłoszeń i  materiałów reklamowych i  promocyjnych, Promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, Reklama, Zarządzanie działalnością go-
spodarczą, Zarządzanie personelem, Usługi doradcze w instytucjach 
i przedsiębiorstwach w zakresie struktury organizacyjnej, Prowadze-
nie rachunkowości, Analizy kosztów, Systematyzacja danych w kom-
puterowych bazach danych, 36 Doradztwo w sprawach finansowych, 
Doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, Analizy finansowe, Eks-
pertyzy do celów fiskalnych, Wycena nieruchomości, Wyceny ubez-
pieczeń, Zarządzanie majątkiem nieruchomym, Ekspertyzy i wyceny 
do celów podatkowych, 41 Usługi wyższych uczelni w zakresie na-
uczania i kształcenia oraz działalności sportowej i kulturalnej, Usługi 
bibliotekarskie, Informacja o edukacji, Nauczanie korespondencyjne, 
Nauczanie w  zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych, Publikacja 
książek i  periodyków on-line, Usługi wydawnicze, Organizowanie 
targów edukacyjnych, Prowadzenie internetowych serwisów eduka-
cyjnych, Doradztwo w zakresie edukacji i kształcenia, Organizowanie 
i prowadzenie sympozjów, konferencji i seminariów naukowych, Or-
ganizowanie i  prowadzenie pracowni specjalistycznych, Tłumacze-
nie materiałów naukowych i edukacyjnych na języki obce, Organizo-
wanie zawodów sportowych, Wynajmowanie obiektów sportowych, 
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Organizowanie obozów sportowych i obozów wakacyjnych w zakre-
sie rozrywki, Organizowanie i prowadzenie zjazdów, Organizowanie 
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Organizowanie wy-
staw z dziedziny kultury i edukacji, Parki technologiczne, 42 Nauko-
wo-techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, Ekspertyzy 
inżynieryjne, Analizy chemiczne, Analizy systemów komputerowych, 
Doradztwo w zakresie ochrony środowiska, Usługi w zakresie opro-
gramowania komputerów .

(111) 353200 (220) 2021 10 26 (210) 535729
(151) 2022 04 12 (441) 2021 12 27
(732) CERTAIN LIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skierniewice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NORSKE MEDISINER
(540) 

(591) czarny, niebieski, ciemnoniebieski, żółty, czerwony
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .17, 29 .01 .15, 26 .04 .02, 26 .04 .09
(510), (511) 35 Marketing ukierunkowany, Organizowanie targów 
handlowych, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprze-
daży detalicznej, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Reklama, 
Reklama korespondencyjna, Reklama online za pośrednictwem sieci 
komputerowej, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama zewnętrz-
na, Rozpowszechnianie reklam, Rozwijanie koncepcji reklamowych, 
Usługi marketingowe, Usługi pośrednictwa w  handlu, Zapewnia-
nie platformy internetowej dla nabywców i  sprzedawców towarów 
i usług  .

(111) 353201 (220) 2021 10 28 (210) 535791
(151) 2022 05 02 (441) 2022 01 17
(732) JANISZEWSKI KAMIL, Lędziny (PL);
KOSIERKIEWICZ KONRAD, Kraków (PL);
PASTURCZAK GRZEGORZ, Końskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aerotech
(540) 

(591) żółty, czarny
(531) 26 .04 .04, 26 .04 .22, 27 .05 .01, 27 .05 .17, 29 .01 .12
(510), (511) 11 Instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], 
Cyklony [urządzenia do  oczyszczania powietrza], Cyklony [maszy-
ny do  oczyszczania powietrza], Filtry do  instalacji przemysłowych, 
Filtry do  klimatyzacji, Filtry do  oczyszczania gazów odlotowych, 
Filtry do  oczyszczania gazów [części domowych lub przemysło-
wych instalacji], Filtry do  oczyszczania powietrza, Filtry do  oka-
pów do  wyciągów powietrznych, Filtry do  użycia z  urządzeniami 
do wentylacji, Filtry do użytku z urządzeniami do klimatyzacji, Filtry 
do  wyciągów spalin [części instalacji domowych lub przemysło-
wych], Filtry powietrza [części maszyn lub instalacji do oczyszczania 
powietrza], Filtry powietrza do  celów przemysłowych, Filtry po-
wietrza do  instalacji przemysłowych, Filtry powietrza do  urządzeń 
klimatyzacyjnych, Filtry powietrza do użytku jako odpylacze w pro-
cesach przemysłowych, Filtry powietrza do  użytku jako elementy 
zatrzymujące kurz w  procesach przemysłowych, Filtry powietrza 
do  użytku domowego, Przeciwpyłowe filtry cyklonowe, Odpylacze 
elektrostatyczne [elektrofiltry] do  oczyszczania gazów, Odpylacze 
elektrostatyczne do  oczyszczania powietrza, Wentylatory [części 
instalacji klimatyzacyjnych], Wentylatory do  systemów wentylacji, 
Wentylatory do  urządzeń klimatyzacyjnych, Wentylatory do  urzą-
dzeń wyciągowych gazów, Wentylatory do użytku przemysłowego, 
Wentylatory wywiewne, Wentylatory wyciągowe .  
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 353202 (220) 2021 11 02 (210) 535936
(151) 2022 05 04 (441) 2022 01 17
(732) DUVAL KATARZYNA, DUVAL WŁODZIMIERZ STUDIO PRO 
SPÓŁKA CYWILNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) studio pro
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 26 .11 .22, 27 .05 .01, 27 .05 .13, 27 .01 .13, 29 .01 .12
(510), (511) 9 Urządzenia elektryczne i  elektroniczne do  rejestracji, 
transformacji i odtwarzania obrazu, światła i dźwięku, a w tym kom-
putery i lasery nie do celów medycznych, Magnetofony, Gramofony, 
Rzutniki obrazu, Telebimy, Megafony, Głośniki i  kolumny głośniko-
we, Mikrofony, Monitory, Neony, Nośniki zapisów optycznych i aku-
stycznych, Miksery fonii i światła, Urządzenia i aparaty do pomiarów 
elektrycznych i  akustycznych, Przewody akustyczne i  elektryczne, 
Regulatory świateł scenicznych, Osprzęt i akcesoria do wymiennych 
towarów, 11 Lampy do celów oświetleniowych, Lampy do aparatów 
projekcyjnych, Reflektory do lamp, Żarówki oświetleniowe, Urządze-
nia i  aparaty do  wytwarzania pary, mgieł i  dymów, Części, osprzęt 
i akcesoria do wymienionych towarów, 13 Artykuły pirotechniczne, 
Materiały pirotechniczne, 41 Organizowanie kursów i szkoleń, Usługi 
w  zakresie organizacji i  prowadzenia imprez i  widowisk rozrywko-
wych, sportowych, edukacyjnych .

(111) 353203 (220) 2021 10 21 (210) 535553
(151) 2022 04 26 (441) 2022 01 10
(732) ARCHIDIECEZJA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) niedziela TYGODNIK KATOLICKI OD 1926 +REGINA POLONIAE
(540) 

(591) niebieski, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 02 .03 .04, 02 .07 .09
(510), (511) 16 Czasopisma .

(111) 353204 (220) 2021 11 02 (210) 535978
(151) 2022 03 15 (441) 2021 11 29
(732) PIĘTAK MICHAŁ CREATYWNIPRO, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PoProstu Naturalnie
(540) 

(591) zielony
(531) 05 .03 .11, 05 .03 .13, 05 .03 .14, 29 .01 .03, 27 .05 .01, 26 .11 .01, 
26 .11 .05, 26 .11 .12
(510), (511) 29 Jaja ptasie i  produkty z  jaj, Mięso i  wyroby mięsne, 
Nabiał i  substytuty nabiału, Naturalne i  sztuczne osłonki do  kieł-
bas, Oleje i tłuszcze jadalne, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, 
orzechy i nasiona roślin strączkowych, Ryby, owoce morza i mięczaki, 
nieżywe, Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Oleje i tłuszcze, Przetwo-
rzone owady i larwy, Oleje smakowe, Caponata [duszone warzywa], 
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Danie gotowe, w skład którego wchodzą przede wszystkim fermen-
towane warzywa, wieprzowina i  tofu [kimchi-jjigae], Dolma [fasze-
rowane warzywa], Kiszone warzywa [kimchi], Konserwowane warzy-
wa, Krojone warzywa, Liofilizowane warzywa, Pokrojone warzywa, 
Uprzednio pokrojone warzywa do  sałatek, Warzywa fermentowa-
ne, Warzywa gotowane, Warzywa grillowane, Warzywa kapustne, 
przetworzone, Warzywa konserwowane, Warzywa konserwowane 
[w  oleju], Warzywa liofilizowane, Warzywa marynowane, Warzywa 
marynowane w sosie sojowym, Warzywa mrożone, Warzywa obrane 
ze skórki, Warzywa preparowane, Warzywa przetworzone, Warzywa 
solone, Warzywa strączkowe przetworzone, Warzywa suszone, Wa-
rzywa w plasterkach, konserwowe, Warzywa w puszkach, Warzywa 
w słoikach, Krojone owoce, Gotowane owoce, Gotowane owoce mo-
rza, Kandyzowane owoce, Konserwowe owoce morza, Lukrowane 
(Owoce-), Mrożone owoce, Mrożone owoce morza, Nadzienie baka-
liowe [owoce konserwowane], Napoje mleczne zawierające owoce, 
Owoce aromatyzowane, Owoce glazurowane, Owoce gotowane, 
Owoce konserwowane, Owoce konserwowane w  alkoholu, Owoce 
konserwowane w  plasterkach, w  słoikach, Owoce konserwowane 
w  słoikach, Owoce lukrowane, Owoce marynowane, Owoce morza 
konserwowane, Owoce morza [nieżywe], Owoce morza ugotowane 
w  sosie sojowym [tsukudani], Owoce przetworzone, Owoce w  pla-
sterkach, konserwowe, Owoce w puszkach, Pokrojone owoce, Prze-
tworzone owoce morza, Przetworzone owoce liczi, Sfermentowane 
owoce, Solone i  fermentowane owoce morza [jeotgal], Suszone 
owoce, Suszone owoce morza, Kefir [napój mleczny], Kumys [napój 
mleczny], Mleko kokosowe do stosowania jako napój, Mleko kokoso-
we [napój], Mleko w proszku o różnych smakach, do przyrządzania 
napojów, Napoje mleczne, Napoje mleczne aromatyzowane, Napoje 
mleczne o  smaku kakaowym, Napoje mleczne z  dużą zawartością 
mleka, Napoje mleczne z kakao, Napoje mleczne z przewagą mleka, 
Napoje na  bazie jogurtu, Napoje na  bazie mleka, Napoje na  bazie 
mleka kokosowego, Napoje na  bazie mleka migdałowego, Napoje 
na  bazie mleka o  smaku czekolady, Napoje na  bazie mleka orze-
chowego, Napoje na bazie mleka zawierające sok owocowy, Napoje 
na bazie mleka zawierające kawę, Napoje na bazie nabiału zawierają-
ce owies, Napoje na bazie owsa [substytuty mleka], Napoje na bazie 
soi stosowane jako substytuty mleka, Napoje sporządzone z mleka, 
Napoje z jogurtu, Napoje z produktów mlecznych, Napoje zawiera-
jące bakterie kwasu mlekowego, Zabielacze do napojów, Zabielacze 
mleczne do napojów .

(111) 353205 (220) 2021 11 05 (210) 536107
(151) 2022 04 01 (441) 2021 12 13
(732) ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Legnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) N Team
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .01 .18
(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 sło-
necznego na energię elektryczną, Urządzenia fotowoltaiczne do wy-
twarzania energii elektrycznej, Urządzenia do  magazynowania 
energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do gromadzenia energii 

elektrycznej, Stacje ładowania samochodów elektrycznych, Stacje 
ładowania samochodów elektrycznych i hybryd plug in, Ładowarki 
do  samochodu elektrycznego, 11 Kolektory słoneczne z  rurowym 
systemem odprowadzania ciepła [wymienniki ciepła], Kolektory sło-
neczne do celów grzewczych, Kolektory energii słonecznej do ogrze-
wania, Urządzenia oświetleniowe z ogniwami słonecznymi, Termicz-
ne kolektory słoneczne, 35 Administrowanie i  organizacja usług 
sprzedaży wysyłkowej, usługi pośrednictwa w  zawieraniu umów, 
37 Instalacje i montaż odnawialnych źródeł energii w tym systemów 
paneli fotowoltaicznych, 42 doradztwo techniczne, projektowanie 
techniczne, audyty techniczne, opracowanie systemów do zarządza-
nia energią, projektowanie systemów fotowoltaicznych .

(111) 353206 (220) 2021 12 09 (210) 536410
(151) 2022 04 21 (441) 2022 01 03
(732) GŁOWACKI BARTOSZ LIDO, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SHOTFIRE MY FAVOURITE AMMUNITION
(540) 

(591) szary, ciemnoszary, pomarańczowy
(531) 26 .15 .07, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 13 Amunicja, Amunicja do broni palnej, Połączenie kabu-
ry i ładownicy na magazynki z amunicją, Części broni, Części składo-
we broni, Magazynki do tylnej części broni palnej, Zapadki, urządze-
nia unieruchamiające [części blokady na spust broni] .

(111) 353207 (220) 2021 11 16 (210) 536630
(151) 2022 04 20 (441) 2021 12 20
(732) PERFECT RENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) N-GLAMPING
(540) 

(531) 06 .07 .11, 26 .02 .07, 27 .05 .01
(510), (511) 43 Usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, 
Zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Wynajmowanie pomiesz-
czeń na  pobyt czasowy, Usługi informacji, doradztwa i  rezerwacji 
w  zakresie zakwaterowania tymczasowego, Wynajem obiektów 
na imprezy lub spotkania biznesowe lub rodzinne, Usługi obiektów 
gościnnych, Usługi w  zakresie obozów wakacyjnych lub turystycz-
nych, Zapewnienie umeblowanego zakwaterowania tymczasowego, 
Organizowanie i  udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, 
Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Rezerwacja zakwa-
terowania tymczasowego za  pośrednictwem Internetu, Usługi re-
cepcji na potrzeby tymczasowego zakwaterowania, Przygotowanie 
żywności i napojów do konsumpcji, Usługi zaopatrzenia w żywność, 
Serwowanie żywności i  napojów dla gości, Oferowanie żywności 
i napojów dla gości, Przygotowanie i zaopatrywanie w żywność i na-
poje do bezpośredniego spożycia, Świadczenie usług kateringowych 
obejmujących żywność i napoje w obiektach na zjazdy, Serwowanie 
napojów i  żywności w  restauracjach i  barach, Usługi kateringowe 
w zakresie zaopatrzenia w żywność, Hotele, hostele, pensjonaty .

(111) 353208 (220) 2021 11 16 (210) 536646
(151) 2022 04 25 (441) 2022 01 03
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(732) WELMAX PAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bezwola (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Veleo
(540) 

(591) zielony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .03
(510), (511) 16 Papier toaletowy, Ręczniki papierowe, Ręczniki papie-
rowe do czyszczenia, Papierowe chusteczki do wycierania .

(111) 353209 (220) 2021 11 18 (210) 536657
(151) 2022 04 20 (441) 2021 12 20
(732) S-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Mirków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RegeDexa
(510), (511) 3 Kosmetyki, Płyny do pielęgnacji, Balsamy do celów ko-
smetycznych, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Emul-
sje kosmetyczne, Kremy kosmetyczne, Żele kosmetyczne, Płatki pod 
oczy do celów kosmetycznych, 5 Leki, produkty lecznicze, produkty 
farmaceutyczne, produkty medyczne, krople do oczu, żele do oczu .

(111) 353210 (220) 2021 11 22 (210) 536767
(151) 2022 04 25 (441) 2021 12 20
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VET-AGRO SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) metroclos
(510), (511) 5 Preparaty weterynaryjne .

(111) 353211 (220) 2022 02 04 (210) 539480
(151) 2022 07 06 (441) 2022 02 28
(732) USEME SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) useme
(540) 

(591) czarny, niebieski, zielony
(531) 27 .05 .01, 26 .11 .03, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Casting [rekrutacja] wykonawców, Doradztwa w  od-
niesieniu do  rekrutacji personelu, Doradztwo w  zakresie rekrutacji 
personelu, Dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji pracow-
ników, Konsultacje w zakresie rekrutacji personelu, Konsultacja do-
tycząca rekrutacji w zakresie działalności gospodarczej, Ogłoszenia 
odnoszące się do rekrutacji personelu, Profesjonalne usługi w zakre-
sie rekrutacji, Reklama rekrutacji personelu, Rekrutacja personelu, 
Rekrutacja personelu do  pomocy w  biurze, Rekrutacja personelu 
informatycznego, Rekrutacja personelu tymczasowego, Rekrutacja 
personelu na  czas nieokreślony, Rekrutacja personelu wyższego 
szczebla kierowniczego, Usługi agencji pośrednictwa pracy i rekruta-
cji pracowników, Usługi agencji w zakresie rekrutacji personelu, Usłu-
gi doradcze i  konsultacyjne w  zakresie rekrutacji personelu, Usługi 
dotyczące rekrutacji kadry pracowniczej, Usługi reklamowe związa-
ne z rekrutacją personelu, Usługi rekrutacji personelu do sprzedaży 
i  marketingu, Usługi w  zakresie przeprowadzania rozmów kwalifi-
kacyjnych [w celu rekrutacji personelu], Usługi w zakresie rekrutacji 
personelu, Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji perso-
nelu, Ogłoszenia drobne, Fakturowanie, Sporządzanie faktur, Usługi 
w  zakresie fakturowania, Usługi fakturowania dla przedsiębiorstw, 
Zarządzanie kontami, fakturowanie i  uzgadnianie kont w  imieniu 

osób trzecich, Wynajem przestrzeni reklamowych w  internecie 
na  potrzeby ogłoszeń o  pracę, Usługi pośrednictwa biznesowego 
dotyczące kontaktowania ze  sobą potencjalnych inwestorów pry-
watnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Usługi re-
klamowe dotyczące usług finansowych, Pośrednictwo pracy, Pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administro-
wanie działalnością gospodarczą, Usługi wsparcia administracyjne-
go i  przetwarzania danych, Przetwarzanie, systematyzacja danych 
i zarządzanie nimi, 42 Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogra-
mowania komputerowego, Hosting, oprogramowanie jako usługa 
oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Programo-
wanie oprogramowania do portali internetowych, chatroomów, linii 
chatów i forów internetowych, Doradztwo, konsultacje i  informacja 
w  zakresie technologii informacyjnych, Usługi w  zakresie ochrony, 
bezpieczeństwa i  odzyskiwania systemów informatycznych, Usługi 
w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, 
Usługi projektowania oprogramowania komputerowego, Usługi 
projektowania w  odniesieniu do  sprzętu komputerowego, Usługi 
w zakresie projektowania komputerowego, Testowanie nowych pro-
duktów, Testowanie oprogramowania komputerowego, Testowanie 
sprzętu informatycznego, Testowanie programów komputerowych, 
Testowanie urządzeń, Testowanie, stwierdzanie autentyczności 
i kontrola jakości .

(111) 353212 (220) 2021 11 18 (210) 536591
(151) 2022 05 04 (441) 2022 01 03
(732) FINERGIS INVESTMENTS LIMITED, Nikozja (CY)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRUPA ERGIS
(540) 

(591) zielony, niebieski, żółty, różowy, ciemnoniebieski
(531) 26 .01 .06, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 12 Elementy wykończeniowe do  wnętrz samochodów, 
Tapicerka do  pojazdów, Plandeki przystosowane, ukształtowane 
do pojazdów, 16 Artykuły papiernicze do pisania, Biurowe artykuły 
papiernicze, Papier i karton, Tektura, Materiały piśmienne i wyposa-
żenie edukacyjne, Papierowe obrusy, Folie do pakowania artykułów 
żywnościowych, Folie z tworzyw sztucznych do owijania i pakowa-
nia, Folie polietylenowe do  zawijania lub pakowania, Folie z  poli-
propylenu do  pakowania, Nadruki, Materiały do  introligatorstwa, 
Etykiety nie z materiału tekstylnego, 17 Tworzywa sztuczne półprze-
tworzone, Folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, Folie z two-
rzyw sztucznych do wypełniania i wyściełania inne niż do zawijania, 
Folie elastyczne z tworzyw sztucznych inne niż do pakowania, Folie 
izolacyjne, Folia do laminowania-aktywowana cieplnie z nadrukiem, 
Materiały izolacyjne z  tworzywa sztucznego, Tkaniny izolacyjne, 
Taśmy izolacyjne, Izolatory, Materiały wyściełające z gumy lub two-
rzyw sztucznych, Materiały do pakowania-amortyzacja, wypychanie 
z gumy lub tworzyw sztucznych, Laminowane materiały z tworzyw 
sztucznych do  użytku w  produkcji, Folia laminowana do  nakłada-
nia na  podłoże, Termozgrzewalne laminaty z  tworzyw sztucznych 
do  użytku w  produkcji, 19 Niemetalowe materiały i  elementy bu-
dowlane i  konstrukcyjne, Laminaty nie  z  metalu, Laminaty z  mate-
riałów niemetalowych do użytku w budownictwie, Spienione two-
rzywa sztuczne do użytku w budownictwie, Przezroczyste tworzywa 
sztuczne do  użytku w  budownictwie, Płyty budowlane niemetalo-
we, Niemetalowe okładziny do  użytku w  budownictwie, Boazerie, 
20 Osprzęt niemetalowy do mebli, Wykończeniowe elementy z two-
rzyw sztucznych do mebli, 22 Taśmy niemetalowe do owijania i zwią-
zywania, Sznurki do  wiązania, Niemetalowe pasy do  przenoszenia 
ładunków, Pasy niemetalowe do transportu ładunków, Liny nieme-
talowe, 24 Ceraty, Obrusy niepapierowe, Tkaniny imitujące skóry 
zwierzęce, Zasłony z tkaniny lub z tworzyw sztucznych, Substytuty 
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tkanin z  tworzyw sztucznych, Tworzywa sztuczne-substytuty tka-
nin, Tkaniny z tworzyw sztucznych, 40 Recykling, Recykling złomu, 
Niszczenie odpadów, Sortowanie odpadów i materiałów nadających 
się do recyklingu, przetwarzanie, Usługi drukowania, Laminowanie, 
Introligatorstwo .

(111) 353213 (220) 2021 11 18 (210) 536607
(151) 2022 05 04 (441) 2022 01 03
(732) DRATWA MATEUSZ MDS, Burkatów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HS
(540) 

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 26 .04 .05, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 3 Środki ścierne i polerskie do renowacji reflektorów sa-
mochodowych, preparaty ścierne i polerskie do użytku w pielęgnacji 
samochodów, środki do czyszczenia i pielęgnacji pojazdów .

(111) 353214 (220) 2021 11 25 (210) 536937
(151) 2022 05 04 (441) 2022 01 17
(732) AUTOGALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Care by Sweden
(510), (511) 9 Mobilne aplikacje, Oprogramowanie komputerowe 
do mobilnych aplikacji umożliwiających interakcje i  łączenie pomię-
dzy pojazdami i urządzeniami mobilnymi, Oprogramowanie kompu-
terowe do obsługi pojazdów, Aplikacje komputerowe do sterowania 
pojazdami, Aplikacje komputerowe do automatycznej kontroli jazdy 
do  użytku w  samochodach, Urządzenia do  automatycznej kontroli 
jazdy do  użytku w  samochodach, Aplikacje komputerowe do  urzą-
dzeń nawigacyjnych do pojazdów, Urządzenia nawigacyjne do samo-
chodów, 12 Pojazdy i środki transportu, Samochody, Samochody oso-
bowe i części konstrukcyjne do nich, Samochody dostawcze, Części 
i  akcesoria do  pojazdów lądowych, Mechanizmy napędowe, w  tym 
silniki do  pojazdów lądowych, Osłony do  silników pojazdów lądo-
wych, Dopalacze do silników pojazdów lądowych, Rozruszniki do po-
jazdów lądowych, Wały napędowe do pojazdów lądowych, Amorty-
zatory [części pojazdów], Hamulce do pojazdów, Sprzęt hamulcowy 
do  pojazdów, Klocki hamulcowe do  pojazdów, Klocki hamulcowe 
do samochodów, Hamulcowe części do pojazdów, Systemy hamulco-
we do pojazdów, Szczęki hamulcowe do pojazdów, Tarcze hamulco-
we, Układy hamulcowe do pojazdów i części do nich, Zestawy hamul-
cowe do  pojazdów, Zaciski hamulca tarczowego do  pojazdów 
lądowych, Dźwignie hamulców ręcznych do pojazdów, Cylindry ha-
mulca głównego, Linki hamulców do pojazdów, Bębny hamulcowe, 
Cylindry amortyzujące [części do pojazdów], Karoserie do pojazdów, 
Części karoserii do pojazdów, Nadwozia pojazdów, Części nadwozia 
pojazdów, Deski rozdzielcze, Kierownice, Drzwi do pojazdów, Klamki 
do drzwi pojazdów lądowych, Sprzęt oraz urządzenia antywłamanio-
we i bezpieczeństwa do pojazdów, Elektroniczne urządzenia zabez-
pieczające przed kradzieżą do  pojazdów, Elektroniczne urządzenia 
alarmowe zabezpieczające przed kradzieżą do pojazdów, Dźwiękowe 
alarmy cofania do  pojazdów, Koła i  opony oraz gąsienicowe układy 
bieżne do  pojazdów, Konsole stanowiące części wnętrz pojazdów, 
Łączniki hydrauliczne do  pojazdów, Metalowe haki holownicze 
do pojazdów, Mocowania haków holowniczych, Obwody hydraulicz-
ne do pojazdów, Ochronne okładziny do wnęk w tapicerce w pojaz-
dach, Ochronne osłony termiczne do pojazdów, Okładziny do pojaz-
dów, Oparcia do  siedzeń pojazdów, Osie pojazdów, Osłony 
aerodynamiczne do pojazdów, Osłony boczne do pojazdów, Osłony 
ochronne do pojazdów [ukształtowane], Osłony na otwory głośników 
w  pojazdach, Podwozia pojazdów, Półki przystosowane do  użytku 
w pojazdach, Przednie lub tylne szyby do pojazdów, Przeguby homo-
kinetyczne [części pojazdów], Przeguby kulowe [części pojazdów], 
Przewody paliwowe do pojazdów, Ramiona do wycieraczek, Resory 

[sprężyny] zawieszenia pojazdów, Siedzenia do  pojazdów, Spoilery 
do pojazdów, Sprężyny amortyzujące do pojazdów, Stojaki na napoje 
do  pojazdów, Systemy kontroli stabilności do  użytku w  pojazdach, 
Szyby do pojazdów, Turbiny do pojazdów lądowych, Tuleje do pojaz-
dów, Zawieszenia do pojazdów, Zderzaki do pojazdów, Zębatki kie-
rownicze do pojazdów, Wycieraczki przednich świateł, Bieżniki opon, 
Dętki [do opon samochodowych], Kołpaki, Koła zębate tarczowe sta-
nowiące części pojazdów lądowych, Pompy powietrza do samocho-
dów, Sprzęt naprawczy do opon, Urządzenia do montażu opon, Urzą-
dzenia do  pompowania opon, Blokady kierownicy, Pasy 
bezpieczeństwa do  pojazdów, Poduszki powietrzne do  pojazdów, 
Uchwyty do  regulacji pasów bezpieczeństwa, Bagażniki do  pojaz-
dów, Pokrywy bagażników samochodowych, Pojemniki przystosowa-
ne do użytku w bagażnikach pojazdów, Błotniki, Dachy przesuwane 
do pojazdów, Elektryczne szyberdachy do pojazdów, Części wykoń-
czenia wnętrza samochodów, Sprzęgła do pojazdów lądowych, Ele-
menty sprzęgła i  przekładni maszynowych do  pojazdów lądowych, 
Mechanizmy sprzęgła do samochodów, Tarcze sprzęgła do pojazdów 
lądowych, Dźwignie do sprzęgieł do pojazdów lądowych, Dźwignie 
zmiany biegów do samochodów, Skrzynie biegów do pojazdów lądo-
wych, Gałki dźwigni zmiany biegów do pojazdów lądowych, Mecha-
nizmy zmiany biegów do pojazdów lądowych, Osłony górne skrzyni 
biegów do pojazdów lądowych, Elektryczne urządzenia zmiany bie-
gów do silników pojazdów lądowych, Misy olejowe stanowiące części 
skrzyń biegów pojazdów lądowych, Fotele samochodowe, Przenośne 
foteliki dziecięce do samochodów, Poduszki przystosowane do użyt-
ku w  pojazdach, Dopasowane pokrowce na  pojazdy, Ochronne po-
krowce do  pojazdów [dopasowane], Pokrowce na  siedzenia pojaz-
dów, Pokrowce na  zagłówki do  pojazdów, Kierunkowskazy 
do pojazdów, Klamki do drzwi samochodowych, Łańcuchy do samo-
chodów, Łożyska kół do pojazdów lądowych, Lusterka boczne do po-
jazdów, Lusterka wsteczne, Maski do pojazdów, Mechanizmy przekła-
dniowe do  pojazdów lądowych, Nadwozia samochodowe, Osie 
[części pojazdów lądowych], Panele ozdobne do nadwozi pojazdów, 
Podłokietniki do pojazdów, Przeguby uniwersalne do pojazdów lądo-
wych, Przekładnie do pojazdów lądowych, Ramki do tablic rejestra-
cyjnych, Szyberdachy do  samochodów, Wycieraczki do  przednich 
szyb, Zawieszenia kół, Zderzaki samochodowe, Zbiorniki paliwowe 
do  pojazdów lądowych, Zbiorniki utrzymujące poziom płynów 
w układach hamulcowych do pojazdów, Elektryczne napędy do po-
jazdów, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprze-
daży detalicznej i hurtowej świadczone online w zakresie następują-
cych towarów: aplikacje mobilne, oprogramowanie komputerowe 
do mobilnych aplikacji umożliwiających interakcje i  łączenie pomię-
dzy pojazdami i urządzeniami mobilnymi, oprogramowanie kompu-
terowe do obsługi pojazdów, aplikacje komputerowe do sterowania 
pojazdami, aplikacje komputerowe do automatycznej kontroli jazdy 
do  użytku w  samochodach, urządzenia do  automatycznej kontroli 
jazdy do  użytku w  samochodach, aplikacje komputerowe do  urzą-
dzeń nawigacyjnych do pojazdów, urządzenia nawigacyjne do samo-
chodów, pojazdy i środki transportu, samochody, samochody osobo-
we i  części konstrukcyjne do  nich, samochody dostawcze, części 
i  akcesoria do  pojazdów lądowych, mechanizmy napędowe, w  tym 
silniki do  pojazdów lądowych, osłony do  silników pojazdów lądo-
wych, dopalacze do silników pojazdów lądowych, rozruszniki do po-
jazdów lądowych, wały napędowe do pojazdów lądowych, amortyza-
tory [części pojazdów], hamulce do  pojazdów, sprzęt hamulcowy 
do  pojazdów, klocki hamulcowe do  pojazdów, klocki hamulcowe 
do samochodów, hamulcowe części do pojazdów, systemy hamulco-
we do pojazdów, szczęki hamulcowe do pojazdów, tarcze hamulco-
we, układy hamulcowe do pojazdów i części do nich, zestawy hamul-
cowe do  pojazdów, zaciski hamulca tarczowego do  pojazdów, 
dźwignie hamulców ręcznych do pojazdów, cylindry hamulca głów-
nego, linki hamulców do  pojazdów, bębny hamulcowe, cylindry 
amortyzujące [części do  pojazdów], karoserie do  pojazdów, części 
karoserii do  pojazdów, nadwozia pojazdów, części nadwozia pojaz-
dów, deski rozdzielcze, kierownice, drzwi do  pojazdów, klamki 
do drzwi pojazdów lądowych, sprzęt oraz urządzenia antywłamanio-
we i bezpieczeństwa do pojazdów, elektroniczne urządzenia zabez-
pieczające przed kradzieżą do  pojazdów, elektroniczne urządzenia 
alarmowe zabezpieczające przed kradzieżą do pojazdów, dźwiękowe 
alarmy cofania do  pojazdów, koła i  opony oraz gąsienicowe układy 
bieżne do  pojazdów, konsole stanowiące części wnętrz pojazdów, 
Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży deta-
licznej i hurtowej świadczone online w zakresie następujących towa-
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rów: łączniki hydrauliczne do pojazdów, metalowe haki holownicze 
do pojazdów, mocowania haków holowniczych, obwody hydraulicz-
ne do pojazdów, ochronne okładziny do wnęk w tapicerce w pojaz-
dach, ochronne osłony termiczne do pojazdów, okładziny do pojaz-
dów, oparcia do  siedzeń pojazdów, osie pojazdów, osłony 
aerodynamiczne do  pojazdów, osłony boczne do  pojazdów, osłony 
ochronne do pojazdów [ukształtowane], osłony na otwory głośników 
w  pojazdach, podwozia pojazdów, półki przystosowane do  użytku 
w pojazdach, przednie lub tylne szyby do pojazdów, przeguby homo-
kinetyczne [części pojazdów], przeguby kulowe [części pojazdów], 
przewody paliwowe do  pojazdów, ramiona do  wycieraczek, resory 
[sprężyny] zawieszenia pojazdów, siedzenia do  pojazdów, spoilery 
do pojazdów, sprężyny amortyzujące do pojazdów, stojaki na napoje 
do  pojazdów, systemy kontroli stabilności do  użytku w  pojazdach, 
szyby do pojazdów, turbiny do pojazdów lądowych, tuleje do pojaz-
dów, zawieszenia do  pojazdów, zderzaki do  pojazdów, zębatki kie-
rownicze do pojazdów, wycieraczki przednich świateł, bieżniki opon, 
dętki [do opon samochodowych], kołpaki, koła zębate tarczowe sta-
nowiące części pojazdów lądowych, pompy powietrza do samocho-
dów, sprzęt naprawczy do opon, urządzenia do montażu opon, urzą-
dzenia do  pompowania opon, blokady kierownicy, pasy 
bezpieczeństwa do  pojazdów, poduszki powietrzne do  pojazdów, 
uchwyty do regulacji pasów bezpieczeństwa, bagażniki do pojazdów, 
pokrywy bagażników samochodowych, pojemniki przystosowane 
do  użytku w  bagażnikach pojazdów, błotniki, dachy przesuwane 
do pojazdów, elektryczne szyberdachy do pojazdów, części wykoń-
czenia wnętrza samochodów, sprzęgła do pojazdów lądowych, ele-
menty sprzęgła i  przekładni maszynowych do  pojazdów lądowych, 
mechanizmy sprzęgła do samochodów, tarcze sprzęgła do pojazdów 
lądowych, dźwignie do  sprzęgieł do  pojazdów lądowych, dźwignie 
zmiany biegów do samochodów, Usługi sprzedaży detalicznej i hur-
towej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online 
w zakresie następujących towarów: skrzynie biegów do pojazdów lą-
dowych, gałki dźwigni zmiany biegów do pojazdów lądowych, me-
chanizmy zmiany biegów do  pojazdów lądowych, osłony górne 
skrzyni biegów do pojazdów lądowych, elektryczne urządzenia zmia-
ny biegów do silników pojazdów lądowych, misy olejowe stanowiące 
części skrzyń biegów pojazdów lądowych, fotele samochodowe, 
przenośne foteliki dziecięce do samochodów, poduszki przystosowa-
ne do  użytku w  pojazdach, dopasowane pokrowce na  pojazdy, 
ochronne pokrowce do  pojazdów [dopasowane], pokrowce na  sie-
dzenia pojazdów, pokrowce na zagłówki do pojazdów, kierunkowska-
zy do pojazdów, klamki do drzwi samochodowych, łańcuchy do sa-
mochodów, łożyska kół do  pojazdów lądowych, lusterka boczne 
do  pojazdów, lusterka wsteczne, maski do  pojazdów, mechanizmy 
przekładniowe do  pojazdów lądowych, nadwozia samochodowe, 
osie [części pojazdów lądowych], panele ozdobne do nadwozi pojaz-
dów, podłokietniki do pojazdów, przeguby uniwersalne do pojazdów 
lądowych, przekładnie do pojazdów lądowych, ramki do tablic reje-
stracyjnych, szyberdachy do samochodów, wycieraczki do przednich 
szyb, zawieszenia kół, zderzaki samochodowe, zbiorniki paliwowe 
do  pojazdów lądowych, zbiorniki utrzymujące poziom płynów 
w układach hamulcowych do pojazdów, elektryczne napędy do po-
jazdów, Zarządzanie flotą pojazdów [dla osób trzecich], 36 Usługi po-
średnictwa ubezpieczeniowego, Usługi ubezpieczeń pojazdów me-
chanicznych, Ubezpieczenia od wypadków samochodowych, Usługi 
ubezpieczeniowe związane z awariami mechanicznymi, Usługi gwa-
rancji finansowych w zakresie zwrotu kosztów poniesionych na sku-
tek wypadku lub awarii pojazdów, Usługi ubezpieczeń gwarancji, 
Usługi gwarancji w zakresie pojazdów, Usługi gwarancji ubezpiecze-
nia w przypadku awarii mechanicznej silnika, Usługi gwarantowania 
ubezpieczeń od wypadków, Usługi ubezpieczeniowe związane z kra-
dzieżą własności osobistej, Zapewnianie gwarancji na lądowe pojaz-
dy silnikowe, Zapewnianie gwarancji związanych z używanymi silni-
kowymi pojazdami lądowymi, Usługi w  zakresie organizowania 
ubezpieczenia, Usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpie-
czeniami pojazdów, Usługi doradztwa i  pośrednictwa związane 
z  ubezpieczeniami od  wypadków, Usługi pośrednictwa w  ubezpie-
czeniach samochodowych, Usługi pośrednictwa w ubezpieczeniach 
transportowych, Usługi pośrednictwa w usługach doradczych w za-
kresie ubezpieczeń, Usługi pośrednictwa w zakresie ubezpieczeń in-
nych niż na  życie, Doradztwo finansowe i  ubezpieczeniowe, Usługi 
informacyjne i  konsultacyjne w  zakresie ubezpieczeń i  finansów, 
Udzielanie informacji dotyczących usług finansowych i ubezpiecze-
niowych, Udzielanie informacji związanych z  zawieraniem ubezpie-

czeń innych niż na życie, Usługi finansowe związane z ubezpiecze-
niami, Usługi wyceny, uregulowania i  zaspokajania roszczeń 
ubezpieczeniowych, Wyceny dla celów ubezpieczeniowych, Wyce-
na i obsługa roszczeń ubezpieczeniowych, Zawieranie umów ubez-
pieczeniowych innych niż na życie, Likwidacja szkód z tytułu ubezpie-
czenia innego niż na  życie, Usługi udzielania pożyczek i  kredytów, 
usługi leasingowe, Usługi kredytowe dotyczące pojazdów mecha-
nicznych, Pośrednictwo w  umowach kredytowych, Pośrednictwo 
w  zakresie zakupu na  raty, Doradztwo dotyczące pożyczek i  usługi 
związane z uzyskiwaniem pożyczek, Usługi konsultingowe dotyczące 
udzielania pożyczek, Udostępnianie funduszy na sprzedaż ratalną i le-
asing, Usługi finansowania samochodów, Usługi finansowania skła-
dek ubezpieczeniowych, Usługi finansowe w zakresie zakupu pojaz-
dów, Usługi finansowe w  zakresie pożyczek pieniężnych, Usługi 
w zakresie finansowania zakupów na raty (leasing), Finansowanie le-
asingu pojazdów, Usługi w zakresie organizowania kredytów, Usługi 
zarządzania w  zakresie transakcji związanych z  pożyczkami, Zabez-
pieczone pożyczki udzielane w celu sfinansowania depozytu pojaz-
dów silnikowych, Zabezpieczone pożyczki udzielane w celu sfinanso-
wania postanowień umów ratalnych na  pojazdy silnikowe, Wycena 
używanych samochodów, Udzielanie informacji związanych z wyce-
ną samochodów używanych, Wynajem nieruchomości, Wynajem po-
wierzchni biurowej, 37 Naprawa i konserwacja pojazdów mechanicz-
nych, ich  części oraz silników pojazdów mechanicznych i  części 
do  nich, Naprawa i  wykańczanie karoserii samochodowej dla osób 
trzecich, Konserwacja i naprawa opon, Wulkanizacja opon samocho-
dowych [naprawa], Usługi w  zakresie montażu opon, Ustawianie 
zbieżności [wyrównywanie] opon, Wymiana kół, Wymiana opon, 
Przegląd pojazdów, Serwis pojazdów, Serwisowanie (przegląd) silni-
ków pojazdów, Odnawianie pojazdów, Czyszczenie i polerowanie po-
jazdów silnikowych, Mycie pojazdów, Usługi tuningu pojazdów, Na-
kładanie farb przeciwrdzewnych na  pojazdy, Malowanie pojazdów 
mechanicznych, Odświeżanie lakieru samochodu, Tapicerowanie sie-
dzeń w pojazdach, Usługi stacji obsługi pojazdów, Usługi stacji napra-
wy pojazdów, Usługi napraw awarii pojazdów, Doradztwo dotyczące 
naprawy pojazdów, Montaż [instalowanie] części do pojazdów, Insta-
lowanie urządzeń zapobiegających kradzieżom, Usługi informacyjne 
i  doradcze związane z  naprawą pojazdów, 39 Usługi transportowe, 
Usługi w zakresie transportu samochodami ciężarowymi, Usługi w za-
kresie organizowania transportu, Odbiór, transport i  dostawa towa-
rów, Logistyka transportu, Przewożenie i  dostarczanie towarów, 
Transport drogowy, Transport samochodowy, Składowanie i dostar-
czanie towarów, Transport i składowanie towarów, Usługi dostawcze, 
Usługi spedycyjne, Dostarczanie pojazdów, Ładowanie i wyładowa-
nie pojazdów, Przechowywanie pojazdów, Przechowywanie części 
do  pojazdów mechanicznych, Udostępnianie miejsc parkingowych, 
Udostępnianie obiektów parkingowych, Usługi w zakresie garażowa-
nia pojazdów, Wynajem garaży i miejsc parkingowych, Wynajem po-
jazdów, Usługi w zakresie wypożyczania pojazdów samochodowych, 
Organizowanie wynajmu pojazdów, Organizowanie wypożyczania po-
jazdów, Udostępnianie pojazdów do wynajmu, Usługi pomocy drogo-
wej w przypadku awarii pojazdów, Usługi holowania samochodów .

(111) 353215 (220) 2021 11 02 (210) 536040
(151) 2022 04 25 (441) 2022 01 03
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,  
Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dessella
(540) 

(591) brązowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .07
(510), (511) 29 Wyroby z mleka, Serki, Twarożki, Desery na bazie mle-
ka, jogurty, Desery na bazie jogurtów, kefiry, Galaretki owocowe, 30 
Kasza manna, przetworzona kasza manna, Kaszka ryżowa, Puddingi, 
Puddingi do użytku jako desery .

(111) 353216 (220) 2021 11 09 (210) 536255
(151) 2022 04 21 (441) 2022 01 03
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(732) APPI SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chodzież (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SCCOT
(510), (511) 9 Aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórko-
wymi, Aplikacje do pobrania na smartfony, Aplikacje komputerowe 
do  pobrania, Oprogramowanie do  aplikacji i  serwerów interneto-
wych, Oprogramowanie do aplikacji Internetowych, Oprogramowa-
nie do  serwera aplikacji, Oprogramowanie do  tworzenia aplikacji, 
Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, Oprogramo-
wanie komputerowe do integracji aplikacji i baz danych, Oprogramo-
wanie komputerowe do sterowania i zarządzania aplikacjami serwe-
rów dostępowych, Oprogramowanie komputerowe do użytku jako 
interfejs programowania aplikacji (API), Oprogramowanie kompute-
rowe do pobrania do użytku jako interfejs programowania aplikacji 
(API), Oprogramowanie symulacyjne do aplikacji, Pobieralne aplika-
cje na telefony komórkowe do zarządzania danymi, Pobieralne apli-
kacje na telefony komputerowe do zarządzania informacjami, Apara-
tura interfejsowa do  komputerów, Edukacyjne oprogramowanie 
komputerowe, Etykiety z odczytywanymi komputerowo kodami, In-
teraktywne oprogramowanie komputerowe, Interaktywne oprogra-
mowanie komputerowe umożliwiające wymianę informacji, Kompu-
terowe bazy danych, Komputerowe oprogramowanie użytkowe, 
Komputerowe oprogramowanie użytkowe do transmisji strumienio-
wej audiowizualnych treści medialnych za pośrednictwem Internetu, 
Komputerowe systemy operacyjne, Oprogramowanie do przeszuki-
wania i odnajdywania informacji za pośrednictwem sieci komputero-
wej, Oprogramowanie komputerowe do pobrania z Internetu, Opro-
gramowanie komputerowe do przesyłania danych, Oprogramowanie 
komputerowe do  wyszukiwarek internetowych, Oprogramowanie 
komputerowe dotyczące obsługi transakcji finansowych, Oprogra-
mowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, Opro-
gramowanie komputerowe zaprojektowane do  wyceny kosztów, 
Oprogramowanie komputerowe do automatyzacji hurtowni danych, 
Oprogramowanie komputerowe do zarządzania arkuszami kalkulacyj-
nymi, Oprogramowanie komputerowe [programy] do zarządzania ba-
zami danych, Oprogramowanie komputerowe do wytwarzania mode-
li finansowych, Oprogramowanie komputerowe do  tworzenia baz 
do wyszukiwania informacji i danych, Oprogramowanie komputerowe 
do e-handlu, Oprogramowanie komputerowe do handlu elektronicz-
nego, Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie komputero-
we do celów biznesowych, Oprogramowanie komputerowe do two-
rzenia i  projektowania stron internetowych, Oprogramowanie 
do oceny zachowania klientów w sklepach online, Oprogramowanie 
do  prowadzenia sklepu online, Bufory danych, Centralne jednostki 
przetwarzające do  przetwarzania informacji, danych, dźwięku lub 
obrazów, Elektroniczne bazy danych, Inteligentne bramy do analizy 
danych w  czasie rzeczywistym, Inteligentne bramy do  wstępnego 
przetwarzania danych, Interaktywne bazy danych, Oprogramowanie 
do  integracji sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w dzie-
dzinie dużych zbiorów danych, Oprogramowanie do eksploracji da-
nych, Oprogramowanie do analizy danych biznesowych, Silniki baz 
danych, Urządzenia pamięciowe do przechowywania danych, Opro-
gramowanie do  pobrania do  przetwarzania w  chmurze, Oprogra-
mowanie do  monitorowania sieci w  chmurze, Oprogramowanie 
do  przetwarzania w  chmurze, Oprogramowanie marketingowe 
do  wyszukiwania, 35 Administrowanie działalnością gospodarczą 
w zakresie sklepów detalicznych, Zarządzanie biznesowe dla skle-
pów, Zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez skle-
py online, Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych 
bazach danych, Aktualizacja informacji dotyczących działalności 
gospodarczej w komputerowej bazie danych, Aktualizowanie infor-
macji reklamowych w komputerowej bazie danych, Analiza danych 
biznesowych, Doradztwo związane z  przetwarzaniem danych, Do-
starczanie informacji handlowych za pośrednictwem komputerowej 
bazy danych, Dostarczanie informacji handlowych z  internetowych 
baz danych, Dostarczanie skomputeryzowanych danych w zakresie 
działalności gospodarczej, Gromadzenie danych, Elektroniczne prze-
twarzanie danych, Gromadzenie danych [dla osób trzecich], Groma-
dzenie i  systematyzowanie informacji w  komputerowych bazach 
danych, Interpretacja danych dotyczących badań rynku, Kompilacja 
danych dla osób trzecich, Komputerowe bazy danych (Pozyskiwanie 
danych do-), Przetwarzanie danych w  celu gromadzenia danych 
do  celów działalności gospodarczej, Skomputeryzowane usługi 

w zakresie zarządzania bazami danych, Usługi przetwarzania danych 
online, Usługi reklamowe za  pośrednictwem bazy danych, Usługi 
w  zakresie informacji handlowych dostarczanych poprzez dostęp 
do  komputerowych baz danych, Usługi w  zakresie marketingu baz 
danych, Zarządzanie bazami danych, Zarządzanie i kompilacja kom-
puterowych baz danych, Aktualizacja i  utrzymywanie informacji 
w  rejestrach, Marketing internetowy, Administrowanie dotyczące 
marketingu, Zarządzanie kontami, fakturowanie i uzgadnianie kont 
w imieniu osób trzecich, Marketing w ramach wydawania oprogra-
mowania, 38 Świadczenie usług w zakresie protokołu aplikacji bez-
przewodowych, w  tym usług wykorzystujących bezpieczny kanał 
komunikacji, Automatyczny transfer danych cyfrowych za  pomocą 
kanałów telekomunikacyjnych, Bezpieczna transmisja danych, 
dźwięków lub obrazów, Bezprzewodowe elektroniczne przesyłanie 
danych, Bezprzewodowy transfer danych za pośrednictwem proto-
kołów komunikacji bezprzewodowej [WAP], Bezprzewodowy trans-
fer danych przez Internet, Bezprzewodowy transfer danych za  po-
średnictwem cyfrowej telefonii komórkowej, Cyfrowa transmisja 
danych za pośrednictwem Internetu, Dostarczanie wiadomości i da-
nych w drodze transmisji elektronicznej, Dystrybucja danych lub ob-
razów audiowizualnych za pośrednictwem światowej sieci kompute-
rowej lub Internetu, Elektroniczna transmisja danych, Elektroniczna 
transmisja danych i dokumentów za pomocą terminali komputero-
wych i urządzeń elektronicznych, Komunikacja w celu wymiany da-
nych w  formie elektronicznej, Konsultacje w zakresie sieci przesyłu 
danych, Międzynarodowy transfer danych, Udostępnianie kompute-
rowej bazy danych, 42 Doradztwo i  konsultacje dotyczące siecio-
wych aplikacji komputerowych, Doradztwo w zakresie sieci i aplikacji 
do  przetwarzania w  chmurze obliczeniowej, Hosting aplikacji inte-
raktywnych, Hosting aplikacji mobilnych, Hosting aplikacji multime-
dialnych, Hosting skomputeryzowanych danych, plików, aplikacji 
i informacji, Instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji opro-
gramowania komputerowego, Opracowywanie oprogramowania 
aplikacji na  potrzeby dostarczania treści multimedialnych, Opraco-
wywanie rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, 
Programowanie aplikacji multimedialnych, Projektowanie i opraco-
wywanie oprogramowania w  dziedzinie aplikacji mobilnych, Tech-
niczna obsługa aplikacji w dużych i średnich systemach komputero-
wych, Usługi dostawcy usług aplikacyjnych [ASP], mianowicie 
hosting aplikacji oprogramowania komputerowego na  rzecz osób 
trzecich, Usługi pomocy technicznej związane z oprogramowaniem 
komputerowym i  aplikacjami, Programowanie oprogramowania 
do oceny zachowania klientów w sklepach online, Badania dotyczące 
przetwarzania danych, Badania w dziedzinie technologii przetwarza-
nia danych, Doradztwo techniczne w zakresie przetwarzania danych, 
Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, Doradztwo w za-
kresie komputerowych programów baz danych, Doradztwo związa-
ne z  projektowaniem i  opracowywaniem programów komputero-
wych baz danych, Hosting komputerowych baz danych, Instalacja 
i aktualizacja programów do przetwarzania danych, Instalacja i kon-
serwacja oprogramowania baz danych, Opracowywanie baz danych, 
Opracowywanie i  konserwacja oprogramowania komputerowego 
do  baz danych, Opracowywanie, aktualizacja i  konserwacja syste-
mów oprogramowania komputerowego i  baz danych, Pisanie pro-
gramów do  przetwarzania danych, Programowanie komputerów 
w  celu kontrolowania przepływu danych pomiędzy kupującymi 
a  dostawcami, Projektowanie baz danych, Projektowanie i  opraco-
wywanie oprogramowania komputerowego do zarządzania bazami 
danych, Projektowanie komputerowych baz danych, Przechowywa-
nie danych online, Przechowywanie danych elektronicznych, Zapew-
nianie infrastruktury centrów danych, Utrzymywanie baz danych, 
Usługi w zakresie przechowywania danych elektronicznych w chmu-
rze, Usługi komputerowe do analizy danych, Oprogramowanie jako 
usługa [SaaS], Usługi doradztwa w  zakresie oprogramowania jako 
usługi [SaaS], Chmura obliczeniowa, Udostępnianie wirtualnych śro-
dowisk komputerowych poprzez chmury obliczeniowe, Aktualizacja 
i konserwacja oprogramowania i programów komputerowych, Aktu-
alizacja i  ulepszanie oprogramowania komputerowego, Instalacja, 
aktualizacja i utrzymanie oprogramowania komputerowego .

(111) 353217 (220) 2021 11 10 (210) 536310
(151) 2022 05 02 (441) 2022 01 17
(732) COSMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
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(540) Bionicare
(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, kosmetyki do  pielęgnacji ciała 
i włosów, perfumy, wody kolońskie, olejki eteryczne, olejki perfume-
ryjne, dezodoranty do użytku osobistego, odświeżacze do ust w ae-
rozolu, preparaty do  golenia, kremy do  golenia, płyny po  goleniu, 
sole do kąpieli inne niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, 
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji włosów, skóry, oczu i paznok-
ci, kremy kosmetyczne, kremy do  rąk, mleczka i  balsamy do  ciała, 
maseczki, preparaty do kręcenia włosów, lakiery do paznokci, lotio-
ny kosmetyczne, lakiery do włosów, pasty, proszki i płyny do zębów, 
lakiery do paznokci, toniki, żele, odżywki, preparaty do kąpieli, sole 
wspomagające wyszczuplanie, maski do zabiegów kosmetycznych, 
wody termalne, kremy do pillingu, preparaty do makijażu, preparaty 
kosmetyczne wyszczuplające, preparaty do  pielęgnacji skóry, po-
madki, szminki, szampony, odżywki do włosów, preparaty do pielę-
gnacji włosów, cienie, pudry, fluidy do makijażu, błyszczyki, maskary, 
tusze do rzęs, zmywacze do paznokci, chusteczki nasączane płynami 
kosmetycznymi, preparaty do  mycia, mydła, mydła w  płynie, żele 
do mycia, kosmetyki do opalania, farby do włosów, produkty kosme-
tyczne do usuwania farby z włosów, płatki kosmetyczne antybakte-
ryjne do  oczyszczania cery problematycznej, wyroby kosmetyczne 
do pielęgnacji skóry i włosów .

(111) 353218 (220) 2021 11 10 (210) 536307
(151) 2022 05 06 (441) 2022 01 17
(732) COSMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Biocellfix
(510), (511) 3 Wyroby perfumeryjne, wyroby perfumeryjne, kosme-
tyki do  pielęgnacji ciała i  włosów, perfumy, wody kolońskie, olejki 
eteryczne, olejki perfumeryjne, dezodoranty do użytku osobistego, 
odświeżacze do ust w aerozolu, preparaty do golenia, kremy do go-
lenia, płyny po goleniu, sole do kąpieli inne niż lecznicze, prepara-
ty kosmetyczne do  kąpieli, preparaty kosmetyczne do  pielęgnacji 
włosów, skóry, oczu i  paznokci, kremy kosmetyczne, kremy do  rąk, 
mleczka i balsamy do ciała, maseczki, preparaty do kręcenia włosów, 
lakiery do paznokci, lotiony kosmetyczne, lakiery do włosów, pasty, 
proszki i  płyny do  zębów, lakiery do  paznokci, toniki, żele, odżyw-
ki, preparaty do  kąpieli, sole wspomagające wyszczuplanie, maski 
do  zabiegów kosmetycznych, wody termalne, kremy do  pillingu, 
preparaty do makijażu, preparaty kosmetyczne wyszczuplające, pre-
paraty do  pielęgnacji skóry, pomadki, szminki, szampony, odżywki 
do  włosów, preparaty do  pielęgnacji włosów, cienie, pudry, fluidy 
do  makijażu, błyszczyki, maskary, tusze do  rzęs, zmywacze do  pa-
znokci, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty 
do mycia, mydła, mydła w płynie, żele do mycia, kosmetyki do opa-
lania, farby do  włosów, produkty kosmetyczne do  usuwania farby 
z włosów, płatki kosmetyczne antybakteryjne do oczyszczania cery 
problematycznej, wyroby kosmetyczne do  pielęgnacji skóry i  wło-
sów, 5 Środki sanitarne stosowane w higienie osobistej, mianowicie: 
chusteczki nawilżane antybakteryjne, waciki odkażające, materiały 
opatrunkowe, podpaski, tampony, wkładki higieniczne, farmaceu-
tyczne preparaty odżywcze do  włosów, 35 Usługi dotyczące za-
rządzania działalnością gospodarczą handlową, usługi doradztwa 
w  zakresie organizowania i  zarządzania działalnością gospodarczą 
handlową, organizowanie wystaw w celach handlowych i  reklamo-
wych, pokazy towarów i prezentowanie usług w celach handlowych 
i reklamowych, promocja sprzedaży, publikowanie tekstów reklamo-
wych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie 
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, uaktualnianie materia-
łów reklamowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna kosmetyków, arty-
kułów higienicznych, perfum, akcesoriów i  przyborów kosmetycz-
nych, sprzedaż za pośrednictwem Internetu kosmetyków, artykułów 
higienicznych, perfum, akcesoriów i przyborów kosmetycznych .

(111) 353219 (220) 2021 11 10 (210) 536311
(151) 2022 05 02 (441) 2022 01 17
(732) COSMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) True Inci
(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, kosmetyki do  pielęgnacji ciała 
i włosów, perfumy, wody kolońskie, olejki eteryczne, olejki perfume-
ryjne, dezodoranty do użytku osobistego, odświeżacze do ust w ae-

rozolu, preparaty do  golenia, kremy do  golenia, płyny po  goleniu, 
sole do kąpieli inne niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, 
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji włosów, skóry, oczu i paznok-
ci, kremy kosmetyczne, kremy do  rąk, mleczka i  balsamy do  ciała, 
maseczki, preparaty do kręcenia włosów, lakiery do paznokci, lotio-
ny kosmetyczne, lakiery do włosów, pasty, proszki i płyny do zębów, 
lakiery do paznokci, toniki, żele, odżywki, preparaty do kąpieli, sole 
wspomagające wyszczuplanie, maski do zabiegów kosmetycznych, 
wody termalne, kremy do pillingu, preparaty do makijażu, preparaty 
kosmetyczne wyszczuplające, preparaty do  pielęgnacji skóry, po-
madki, szminki, szampony, odżywki do włosów, preparaty do pielę-
gnacji włosów, cienie, pudry, fluidy do makijażu, błyszczyki, maskary, 
tusze do rzęs, zmywacze do paznokci, chusteczki nasączane płynami 
kosmetycznymi, preparaty do  mycia, mydła, mydła w  płynie, żele 
do mycia, kosmetyki do opalania, farby do włosów, produkty kosme-
tyczne do usuwania farby z włosów, płatki kosmetyczne antybakte-
ryjne do  oczyszczania cery problematycznej, wyroby kosmetyczne 
do pielęgnacji skóry i włosów .

(111) 353220 (220) 2021 11 18 (210) 536597
(151) 2022 05 04 (441) 2022 01 03
(732) MIKROVOLT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLASMA fission
(540) 

(591) fioletowy, jasnoniebieski, czarny
(531) 26 .11 .03, 26 .11 .09, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 10 Przyrządy i  przybory dentystyczne, Urządzenia 
do  diagnostyki, badania i  kontroli, Urządzenia, narzędzia i  przybo-
ry chirurgiczne i do  leczenia ran, Analizatory automatyczne do ciał 
obcych w płynach ustrojowych do użytku medycznego, Analizatory 
automatyczne do płynów ustrojowych do celów medycznych, Apa-
ratura do leczenia dolegliwości płucnych, Aparatura do radioterapii, 
Aparatura medyczna do  leczenia chorób układu oddechowego, 
Aparatura medyczna wspomagająca oddychanie, Aplikatory do pre-
paratów farmaceutycznych, Skalpele, Skalpele elektryczne do celów 
chirurgicznych, Uchwyty do skalpeli, 44 Wynajem sprzętu do higieny 
i pielęgnacji urody u ludzi, Elektroliza do celów kosmetycznych, Ga-
binety pielęgnacji skóry .

(111) 353221 (220) 2021 11 18 (210) 536658
(151) 2022 04 20 (441) 2021 12 20
(732) S-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Mirków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Regenopia
(510), (511) 3 Kosmetyki, Płyny do pielęgnacji, Balsamy do celów ko-
smetycznych, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Emul-
sje kosmetyczne, Kremy kosmetyczne, Żele kosmetyczne, 5 Leki, 
produkty lecznicze, produkty farmaceutyczne, produkty medyczne, 
krople do oczu .

(111) 353222 (220) 2021 11 10 (210) 536331
(151) 2022 04 19 (441) 2021 12 20
(732) DOM INWESTYCYJNY XELION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Xelion
(510), (511) 9 Oprogramowanie, Aplikacje do pobrania na smartfony, 
Aplikacje komputerowe do pobrania, Aplikacje do pobrania, Aplika-
cje biurowe i  biznesowe, Aplikacje do  łączności maszyna-maszyna 
[m2m], Dane zapisane elektronicznie, Mobilne aplikacje, Oprogra-
mowanie biznesowe, Oprogramowanie do analizy danych bizneso-
wych, Oprogramowanie do smartfonów, Oprogramowanie i aplika-
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cje do  urządzeń przenośnych, Pobieralne aplikacje na  telefony 
komórkowe do zarządzania danymi, Oprogramowanie do tabletów, 
Oprogramowanie komputerowe, nagrane, Oprogramowanie do po-
brania, Oprogramowanie dla bankowości, Oprogramowanie do  za-
rządzania finansami, Oprogramowanie do płatności elektronicznych, 
Oprogramowanie do  wykonywania płatności, Oprogramowanie 
typu wirtualny asystent, Oprogramowanie do  prognoz rynkowych, 
Oprogramowanie komputerowe do  celów biznesowych, Oprogra-
mowanie do przetwarzania transakcji biznesowych, Oprogramowa-
nie do przetwarzania w chmurze, Oprogramowanie do zarządzania 
procesami biznesowymi, Oprogramowanie komputerowe dotyczące 
obsługi transakcji finansowych, Oprogramowanie komputerowe 
do  analizy informacji rynkowych, Oprogramowanie komputerowe 
do przetwarzania informacji rynkowych, Oprogramowanie kompute-
rowe do wytwarzania modeli finansowych, Pobieralne oprogramowa-
nie komputerowe do zarządzania danymi, Pobieralne oprogramowa-
nie komputerowe do  zarządzania informacjami, Oprogramowanie 
do zarządzania relacjami z klientami, Oprogramowanie komputerowe 
do pobrania dla technologii blockchain, Oprogramowanie kompute-
rowe [programy] do zarządzania bazami danych, Komputerowe opro-
gramowanie do chatbotów do symulowania rozmów, Oprogramowa-
nie do uczenia maszynowego dla sektora finansów, Oprogramowanie 
do handlu elektronicznego i płatności elektronicznych, Oprogramo-
wanie umożliwiające bezpieczne przeprowadzanie transakcji karta-
mi kredytowymi, Oprogramowanie komputerowe do  pobrania 
do stosowania jako portfel elektroniczny, Oprogramowanie do inte-
gracji sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w dziedzinie du-
żych zbiorów danych, Oprogramowanie komputerowe do  komuni-
kacji, umożliwiające klientom dostęp do  informacji na  temat 
rachunków bankowych i  przeprowadzanie operacji bankowych, 
Oprogramowanie do zarządzania danymi i plikami oraz do baz da-
nych, Oprogramowanie do zarządzania treścią, Interaktywne opro-
gramowanie komputerowe, Interaktywne płyty DVD, Interaktywne 
systemy komputerowe, Interaktywne urządzenia do  transferu da-
nych, Interfejsy komputerowe, Interfejsy komunikacyjne, Karty USB, 
Nagrane dyski kompaktowe, Nagrane programy komputerowe, No-
śniki do danych, Nośniki dostosowane do telefonów komórkowych, 
Pakiety oprogramowania komputerowego, Pamięć USB [pendrive], 
Płyty kompaktowe, Podcasty, Programy komputerowe, Publikacje 
elektroniczne, Sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych (elektrycz-
ne i mechaniczne), Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizu-
alne, Utrwalone na nośnikach informacje i dane, 35 Administrowanie 
dotyczące planowania działalności gospodarczej, Administrowanie 
i zarządzanie działalnością gospodarczą, Administrowanie w zakresie 
oceny przedsiębiorstw, Analiza danych biznesowych, Analiza danych 
i statystyk dotyczących badań rynkowych, Analiza informacji w zakre-
sie działalności gospodarczej, Analiza ocen dotyczących zarządzania 
działalnością gospodarczą, Analiza położenia (stanu) firmy, Analiza 
rynku, Analiza systemów zarządzania działalnością gospodarczą, 
Analiza trendów biznesowych, Analiza trendów marketingowych, 
Analiza zarządzania w biznesie, Analiza zysków biznesowych, Analizy 
badań rynkowych, Analizy biznesowe rynków, Analizy ekonomiczne 
do  celów działalności gospodarczej, Analizy funkcjonowania firm, 
Analizy gospodarcze, Analizy kosztów i  korzyści, Analizy prognoz 
ekonomicznych do celów działalności gospodarczej, Analizy rynku, 
Audyt działalności gospodarczej, Audyt przedsiębiorstw, Audyt fi-
nansowy, Badania biznesowe, Badania dla celów działalności gospo-
darczej, Badania dotyczące działalności gospodarczej dla nowych 
przedsiębiorstw, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności go-
spodarczej, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Badania 
ekonomiczne do celów działalności gospodarczej, Badania i analizy 
rynkowe, Badania działalności gospodarczej i badania rynkowe, Ba-
dania projektów dotyczących działalności gospodarczej, Badania 
rynku i analizy biznesowe, Badania w zakresie biznesu, Badania w za-
kresie działalności gospodarczej i usługi doradcze, Badania w zakre-
sie wydajności działalności gospodarczej, Badanie działalności go-
spodarczej i  rynku, biznesowe usługi doradcze i  konsultacyjne, 
Biznesowe usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością go-
spodarczą, Doradzanie przedsiębiorstwom handlowym w  zakresie 
prowadzenia ich interesów, Doradzanie przedsiębiorstwom przemy-
słowym w  zakresie prowadzenia interesów, Doradztwo biznesowe, 
Doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych 
w zakresie prowadzenia firmy, Doradztwo dotyczące działalności go-
spodarczej, Doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury firm, Do-
radztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, Do-

radztwo gospodarcze dotyczące likwidacji, Doradztwo dotyczące 
zbywania firm, Doradztwo handlowe w  zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, Doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalno-
ścią gospodarczą, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalno-
ści gospodarczej, Doradztwo w  dziedzinie przejmowania firm, Do-
radztwo w  dziedzinie zarządzania ryzykiem w  przedsiębiorstwie, 
Doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, Doradztwo w za-
kresie administrowania działalnością gospodarczą, Doradztwo w za-
kresie analizy biznesowej, Doradztwo w zakresie działalności gospo-
darczej dotyczące fuzji przedsiębiorstw, Doradztwo w  zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące zbyć, Doradztwo w  zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące reorganizacji finansowej, Do-
radztwo w  zakresie działalności gospodarczej dotyczące rozwoju 
produktu, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej związane 
z  niewypłacalnością, Doradztwo w  zakresie efektywności bizneso-
wej, Doradztwo w  zakresie fuzji przedsiębiorstw, Doradztwo w  za-
kresie nabywania przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie organizo-
wania i  prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo 
w  zakresie organizacji lub zarządzania przedsiębiorstwem handlo-
wym, Doradztwo w  zakresie organizacji i  zarządzania działalnością 
gospodarczą, Doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania przed-
siębiorstwami, Doradztwo w  zakresie organizowania działalności 
gospodarczej, Doradztwo w zakresie planowania działalności gospo-
darczej, Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodar-
czej, Doradztwo w  zakresie przejęć przedsiębiorstw, Doradztwo 
w  zakresie przejęć (nabycia), Doradztwo w  zakresie przenoszenia 
przedsiębiorstwa, Doradztwo w  zakresie strategii dla przedsię-
biorstw, Doradztwo w zakresie wydajności przedsiębiorstw, Doradz-
two w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie zarzą-
dzania firmą, Doradztwo w  zakresie zarządzania ryzykiem 
[działalność gospodarcza], Doradztwo w zakresie zarządzania bizne-
sowego i organizacji przedsiębiorstw, Doradztwo związane z audy-
tem, Doradztwo związane z zarządzaniem, Dostarczanie danych do-
tyczących działalności gospodarczej, Ekonomiczne prognozy, 
Ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, Gromadzenie in-
formacji dla firm, Interpretacja danych dotyczących badań rynku, In-
formacja handlowa, Informacja o działalności gospodarczej, Konsul-
tacje dotyczące zarządzania korporacyjnego, Konsultacje dotyczące 
zbyć w zakresie działalności gospodarczej, Konsultacje specjalistycz-
ne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania przed-
siębiorstw, Konsultacje w zakresie badań biznesowych, Konsultacje 
w dziedzinie wycen biznesowych, Konsultacje w zakresie działalności 
gospodarczej dla firm, Konsultacje w zakresie oceny rynku, Konsulta-
cje w  zakresie organizacji działalności gospodarczej, Konsultacje 
w zakresie organizacji działalności gospodarczej i ekonomiki przed-
siębiorstwa, Konsultacje w zakresie planowania działalności gospo-
darczej, Nabywanie przedsiębiorstw, Nabywanie informacji handlo-
wych, Nabywanie informacji o działalności gospodarczej dotyczących 
działalności spółki, Nabywanie informacji w zakresie działalności go-
spodarczej dotyczących statusu firmy, Nadzór nad zarządzaniem 
działalnością gospodarczą, Negocjowanie i  rozliczanie transakcji 
handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie transakcji handlowych 
dla osób trzecich, Negocjowanie umów biznesowych dla osób trze-
cich, Planowanie dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą, 
mianowicie wyszukiwanie partnerów do  fuzji i  przejęć oraz dla 
przedsiębiorstw, Planowanie działalności gospodarczej, Planowanie 
strategiczne dla działalności gospodarczej, Planowanie sukcesji w fir-
mach, Planowanie w  zakresie zarządzania działalnością gospodar-
czą, Pomoc w  prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie 
i administrowanie działalnością gospodarczą, Pośrednictwo w kon-
taktach handlowych i  gospodarczych, Pośrednictwo w  zakresie 
transakcji handlowych i umów handlowych, Pośredniczenie i zawie-
ranie transakcji handlowych dla osób trzecich, Poszukiwania przejęć 
firm, Pozyskiwanie umów [dla osób trzecich], Profesjonalne doradz-
two w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Profesjonal-
ne doradztwo w  zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 
Prowadzenie przedsiębiorstw [dla osób trzecich], Przenoszenie per-
sonelu, Przeprowadzanie wycen przedsiębiorstw, Przetwarzanie, 
systematyzacja danych i  zarządzanie nimi, Rachunkowość, księgo-
wość i audyt, Strategiczna analiza biznesowa, Usługi analizy i  infor-
macji biznesowej oraz badania rynkowe, Usługi doradcze i informa-
cyjne w  zakresie organizowania działalności gospodarczej 
i zarządzania nią, Usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, Usługi doradcze w zakresie prze-
jęć firm, Usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością han-
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dlową, Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, Usługi 
doradcze w zakresie działalności gospodarczej i usługi zarządzania 
działalnością gospodarczą, Usługi doradcze w  zakresie strategii 
w  działalności gospodarczej, Usługi doradcze związane z  nabywa-
niem przedsiębiorstw, Usługi doradztwa biznesowego, Usługi do-
radztwa w  zakresie zarządzania biznesowego, Usługi doradztwa 
w  zakresie przygotowywania i  przeprowadzania transakcji handlo-
wych, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej doty-
czące likwidacji przedsiębiorstw, Usługi ekspertów w zakresie wydaj-
ności przedsiębiorstw, Usługi ekspertów w  zakresie efektywności 
biznesowej, Usługi konsultacyjne i  doradcze w  dziedzinie strategii 
biznesowej, Usługi konsultacji biznesowych dotyczące planowania 
i wychodzenia z kryzysu, Usługi księgowe na potrzeby fuzji i przejęć, 
Usługi oceny rynku, Usługi planowania dla przedsiębiorstw, Usługi 
pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze  sobą po-
tencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebują-
cymi finansowania, Usługi pośrednictwa w  interesach, Usługi po-
średnictwa w handlu, Usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego 
w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, Usługi szaco-
wania ryzyka w działalności gospodarczej, Usługi w zakresie business 
intelligence [analityki biznesowej], Usługi w zakresie fuzji przedsię-
biorstw, Usługi w zakresie nawiązywania kontaktów między przed-
siębiorstwami gospodarczymi, Usługi w zakresie oceny podmiotów 
gospodarczych, Usługi w  zakresie oceny rynku, Usługi w  zakresie 
oceny marki, Usługi w zakresie oceny kosztów, Usługi w zakresie stra-
tegii biznesowych, Usługi związane z  przenoszeniem przedsię-
biorstw, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie i  do-
radztwo w  sprawach działalności gospodarczej, Zarządzanie 
procesami biznesowymi, Zarządzanie procesami biznesowymi i do-
radztwo w tym zakresie, 36 Administrowanie finansami, Administro-
wanie funduszami i  inwestycjami, Administrowanie funduszami in-
westycyjnymi, Administrowanie inwestycjami, Administrowanie 
planami ubezpieczeniowymi, Agencje ubezpieczeniowe, Analiza in-
westycyjna, Analizy danych finansowych, Analizy finansowe, Analizy 
w  zakresie inwestycji, Analizy finansowo-ekonomiczne, Analizy in-
westycji finansowych i badania w zakresie papierów wartościowych, 
Badania finansowe, Badania finansowe w dziedzinie zarządzania ry-
zykiem, Doradcze usługi zarządzania finansowego, Dokonywanie 
transakcji finansowych, Doradztwo dotyczące inwestycji kapitało-
wych, Doradztwo dotyczące inwestowania w  nieruchomości, Do-
radztwo dotyczące kredytów, Doradztwo dotyczące pożyczek, Do-
radztwo finansowe, Doradztwo finansowe dotyczące funduszy 
powierniczych, Doradztwo finansowe dotyczące inwestycji, Doradz-
two finansowe dotyczące podatków, Doradztwo finansowe dotyczą-
ce rozliczeń, Doradztwo finansowe i  ubezpieczeniowe, Doradztwo 
finansowe i usługi konsultingu finansowego, Doradztwo finansowe 
w  sprawach papierów wartościowych, Doradztwo finansowe w  za-
kresie podatków, Doradztwo finansowe dotyczące planowania po-
datków, Doradztwo finansowe w zakresie planów emerytalnych, Do-
radztwo finansowe w  zakresie zarządzania aktywami, Doradztwo 
finansowe związane z  inwestowaniem w  infrastrukturę, Doradztwo 
finansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości, Doradztwo 
i  analiza finansowa, Doradztwo inwestycyjne, Doradztwo kredyto-
we, Doradztwo podatkowe [nie  dotyczy prowadzenia rachunków], 
Doradztwo podatkowe [nie dotyczy księgowości], Doradztwo ubez-
pieczeniowe, Doradztwo w  dziedzinie zakupu nieruchomości, Do-
radztwo w  dziedzinie zarządzania ryzykiem [finansowym], Doradz-
two w  sprawach finansowych, Doradztwo w  sprawach papierów 
wartościowych, Doradztwo w  sprawach ubezpieczeniowych, Do-
radztwo w zakresie długów, Doradztwo w zakresie finansów przed-
siębiorstw, Doradztwo w zakresie inwestycji kapitałowych, Doradz-
two w  zakresie inwestycji finansowych, Doradztwo w  zakresie 
inwestycji mieszkaniowych, Doradztwo w  zakresie inwestowania 
funduszy, Doradztwo w zakresie kart kredytowych, Doradztwo w za-
kresie kredytów hipotecznych, Doradztwo w zakresie nieruchomości, 
Doradztwo w zakresie podatków dochodowych [finansowe], Doradz-
two w zakresie pozyskiwania funduszy politycznych, Dostarczanie ka-
pitału inwestycyjnego, Działalność finansowa, Faktoring, Finansowe 
(doradztwo-), Finansowe i inwestycyjne usługi konsultacyjne, Finanso-
we (informacje-), Finansowe usługi doradcze i dotyczące zarządzania, 
Finansowe usługi konsultingowe, Gwarancje, ekspertyzy i  oceny 
ubezpieczeniowe, Finansowe usługi rozrachunkowe i rozliczeniowe, 
Indywidualne planowanie finansowe, Informacja finansowa, usługi 
doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, Informacje finansowe 
i wyceny, Informacje inwestycyjne, Inwestycje kapitałowe, Inwesty-

cje finansowe, Inwestycje finansowe w  dziedzinie papierów warto-
ściowych, Inwestycje majątkowe [nieruchomości], Inwestycje prze-
mysłowe, Inwestycje w fundusze powiernicze, Konsultacje finansowe 
związane z kupnem i sprzedażą przedsiębiorstw, Konsultacje kredy-
towe, Konsultacje związane z bankowością, Korporacyjne usługi po-
wiernicze, Maklerstwo, Monitorowanie portfeli finansowych, Moni-
torowanie wyników inwestycji, Monitorowanie funduszy 
inwestycyjnych, Obrót towarami giełdowymi i papierami wartościo-
wymi, Obrót finansowymi instrumentami pochodnymi, Obrót opcja-
mi papierów wartościowych, Oceny i wyceny finansowe, Ocena sytu-
acji finansowej i  wystawianie raportów kredytowych, Ocena strat 
ubezpieczeniowych, Opracowania finansowe, Organizacja rynków 
handlowych w zakresie instrumentów pochodnych, Organizowanie 
finansów dla firm, Organizowanie inwestycji, Organizowanie kredy-
tów, Organizowanie transakcji finansowych, Organizowanie transfe-
ru pieniędzy, Organizowanie ubezpieczenia, Organizowanie udziela-
nia kredytów handlowych, Planowanie finansowe, Planowanie 
funduszy powierniczych, Planowanie i zarządzanie finansowe, Plano-
wanie majątkowe [porządkowanie spraw finansowych], Planowanie 
podatkowe [nie księgowe], Porady w zakresie oceny finansowej, Po-
rady w zakresie wyceny finansowej, Pośrednictwo inwestycyjne, Po-
średnictwo giełdowe [akcje i obligacje], Pośrednictwo handlowe w za-
kresie rozliczania zbycia papierów wartościowych, Pośrednictwo 
w sprawach inwestycji finansowych, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, 
Pośrednictwo reasekuracyjne, Pośrednictwo dotyczące papierów war-
tościowych i  aktywów, Pośrednictwo w  usługach finansowych, Po-
średnictwo w  zakresie instrumentów finansowych, Pośrednictwo 
w  zakresie papierów wartościowych i  towarów, Powiernictwo, Po-
wiernictwo inwestycyjne, Pożyczki, Pozyskiwanie inwestycji finanso-
wych, Pozyskiwanie kapitału, Przelewy i  transakcje finansowe oraz 
usługi płatnicze, Profesjonalne usługi konsultacyjne dotyczące finan-
sów, Prognozy finansowe, Prowadzenie transakcji na rynku kapitało-
wym, Przygotowywanie analiz finansowych, Rejestrowanie transak-
cji w  zakresie inwestycji przeprowadzanych między stronami, 
Rozwijanie portfeli inwestycyjnych, Rynek dewizowy, Sporządzanie 
oraz analiza raportów finansowych, Sporządzanie raportów kredyto-
wych, Sprawy monetarne, Szacunki w celach finansowych, Transak-
cje finansowe, Transakcje finansowe za  pośrednictwem łańcucha 
blokowego, Transakcje dewizowe, Transakcje monetarne, Transakcje 
gotówkowe i transakcje walutowe, Maklerstwo w zakresie transakcji 
terminowych, Transfer funduszy, Transfer pieniądza elektroniczne-
go, Ubezpieczenia, Udostępnianie i aranżowanie finansowania, Udo-
stępnianie i aranżowanie transakcji finansowych, Udzielanie gwaran-
cji finansowych i  poręczeń (bankowość inwestycyjna), Udzielanie 
informacji finansowych, Udzielanie informacji inwestycyjnych, 
Udzielanie informacji, konsultacji i porad w dziedzinie wyceny finan-
sowej, Udzielanie informacji, konsultacji i porad w dziedzinie banko-
wości inwestycyjnej, Usługa zapewniania finansów dla przedsię-
biorstw, Usługi administracyjne w zakresie inwestycji, Usługi analiz 
finansowych związane z inwestycjami, Usługi badań dotyczących fi-
nansów, Usługi badawcze dotyczące inwestycji, Usługi badawcze 
w zakresie inwestycji finansowych, Usługi badawcze związane z ban-
kowością, Usługi bankowe, Usługi domu maklerskiego, Maklerstwo 
finansowe, Usługi doradcze dotyczące inwestycji kapitałowych, 
Usługi doradcze dotyczące finansowania, Usługi doradcze dotyczące 
inwestycji finansowych, Usługi doradcze dotyczące kwestii finanso-
wych, Usługi doradcze dotyczące bankowości, Usługi doradcze doty-
czące zarządzania środkami finansowymi, Usługi doradcze finanso-
wo-ekonomiczne, Usługi doradcze w  zakresie spraw finansowych, 
Usługi doradcze w zakresie inwestycji kapitałowych, Usługi doradcze 
w zakresie strategii finansowych, Usługi doradcze w zakresie inwe-
stycji i  finansów, Usługi doradcze w  zakresie zarządzania ryzykiem 
[finansowym], Usługi doradcze w zakresie planowania finansowego, 
Usługi doradcze związane z inwestycjami, Usługi doradztwa finanso-
wego na rzecz przedsiębiorstw, Usługi doradztwa finansowego w za-
kresie zarządzania ryzykiem, Usługi doradztwa i udzielania informa-
cji finansowych, Usługi doradztwa inwestycyjnego i  planowania 
finansowego, Usługi doradztwa powierniczego, Usługi dotyczące fi-
nansów przedsiębiorstw, Usługi finansowania, Usługi finansowania 
projektów, Usługi finansowe, Usługi finansowe, monetarne i banko-
we, Usługi finansowe dotyczące inwestycji, Usługi finansowe, pie-
niężne i bankowe, Usługi finansowo-inwestycyjne, Usługi giełdowe, 
Usługi gotówkowe, czekowe i przekazy pieniężne, Usługi gwarancyj-
ne, Usługi informacji finansowej, Usługi informacji i doradztwa finan-
sowego, Usługi inwestycyjne, Usługi konsultacyjne dotyczące inwe-
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stycji, Usługi konsultacyjne dotyczące finansów korporacyjnych, 
Usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie bankowości inwestycyj-
nej, Usługi konsultacyjne w  zakresie inwestycji, Usługi konsultingu 
finansowego, Usługi kredytowe, Usługi maklerskie, Usługi maklerskie 
w dziedzinie instrumentów finansowych, Usługi maklerskie na ryn-
kach finansowych, Usługi firm maklerskich w  zakresie inwestycji, 
Usługi brokerskie w zakresie inwestycji kapitałowych, Usługi likwida-
cji przedsiębiorstw, finansowe, Usługi monetarne, Usługi oceny gwa-
rancji finansowych, Usługi oceny ryzyka finansowego, Usługi oceny 
ryzyka inwestycyjnego, Usługi podatkowe i celne, Usługi poręczeń, 
Usługi pośrednictwa finansowego, Usługi pośrednictwa ubezpiecze-
niowego, Usługi zarządzania ubezpieczeniami, Informacja o  ubez-
pieczeniach, Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym, Usługi po-
średnictwa w  zakresie organizowania finansowania przez inne 
instytucje finansowe, Usługi pośrednictwa walutowego, Usługi po-
wiernictwa i doradztwa inwestycyjnego, Usługi powiernicze, Usługi 
w zakresie powiernictwa inwestycyjnego, Usługi pożyczek finanso-
wych, Usługi transferu i transakcji w dziedzinie funduszy inwestycyj-
nych, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi w zakresie analiz finansowych, 
Usługi w zakresie badań ekonomiczno-finansowych, Usługi w zakre-
sie badań finansowych, Usługi w zakresie badań i analiz finansowych, 
Usługi w  zakresie bankowości inwestycyjnej, Usługi w  zakresie do-
radztwa inwestycyjnego, Usługi w  zakresie kont inwestycyjnych, 
Usługi w zakresie doradztwa kredytowego, Usługi w zakresie dotacji 
finansowych, Usługi w zakresie finansów handlowych, Usługi w za-
kresie obrotu instrumentami pochodnymi, Usługi w zakresie obrotu 
finansowego, Usługi w zakresie ocen finansowych, Usługi w zakresie 
planowania finansowego, Usługi w zakresie pozyskiwania funduszy, 
Usługi w zakresie wycen, Usługi w zakresie wyceny finansowej, Usłu-
gi w  zakresie zarządzania finansami, Usługi w  zakresie zarządzania 
inwestycjami, Usługi w zakresie zarządzania aktywami, Usługi w za-
kresie zarządzania inwestycjami finansowymi, Usługi walutowe, 
Usługi finansowe z zakresu zarządzania majątkiem, Usługi zarządza-
nia majątkiem i  nieruchomościami, Usługi zarządzania w  zakresie 
transakcji związanych z pożyczkami, Usługi związane z transakcjami 
finansowymi, Usługi związane z  dokonywaniem transakcji finanso-
wych, Usługi związane z kapitałem wysokiego ryzyka, Usługi związa-
ne z niewypłacalnością, Usługi związane z upadłością, Usługi związa-
ne z  zarządzaniem funduszami, Usługi związane z  prowadzeniem 
maklerskich rachunków papierów wartościowych, Wycena finanso-
wa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], Wyceny finansowe, 
Wyceny fiskalne, Wyceny firm w zakresie ocen kondycji finansowych, 
Wyceny portfeli papierów wartościowych, Zabezpieczanie funduszy, 
Zapewnianie finansowania, Zapewnianie kapitału obrotowego, Za-
pewnienie finansowania dla firm, Zarządzania finansowe zbiorowy-
mi programami inwestycyjnymi, Zarządzanie aktywami, Zarządzanie 
aktywami finansowymi, Zarządzanie aktywami inwestycyjnymi, Za-
rządzanie finansowe dotyczące inwestycji, Zarządzanie finansami, 
Zarządzanie funduszem, Zarządzanie finansowe związane z banko-
wością, Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, Zarządzanie finan-
sowe spółkami holdingowymi, Zarządzanie funduszami typu private 
equity, Zarządzanie finansowe udziałami w  innych firmach, Zarzą-
dzanie finansowe funduszami, Zarządzanie funduszami kapitału wy-
sokiego ryzyka, Zarządzanie funduszami korporacyjnymi, Zarządzanie 
funduszami typu offshore, Zarządzanie funduszem hedgingowym, 
Zarządzanie funduszem inwestycyjnym wzajemnym, Zarządzanie 
funduszem inwestycyjno-kapitałowym, Zarządzanie inwestycjami, 
Zarządzanie kapitałem, Zarządzanie majątkiem, Zarządzanie nieru-
chomościami, Zarządzanie papierami wartościowymi, Zarządzanie 
portfelem, Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, Zarządzanie port-
felem finansowym, Zarządzanie aktywami i  zarządzanie portfolio, 
Zarządzanie powiernicze, Zarządzanie ryzykiem finansowym, Zarzą-
dzanie ryzykiem kontrahentów, Zarządzanie udziałami, Zarządzenie 
funduszem kapitałowym, Zbieranie funduszy, Zarządzanie finanso-
we planami emerytalnymi pracowników, Zarządzanie inwestycjami 
emerytalnymi, Zarządzanie inwestycjami funduszy emerytalnych, 
Zarządzanie finansowe rachunkami bieżącymi .

(111) 353223 (220) 2021 11 19 (210) 536640
(151) 2022 04 29 (441) 2022 01 10
(732) SMARTLUNCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)  People Innovation

(540) 

(591) pomarańczowy, granatowy, różowy, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .14, 26 .01 .01, 26 .01 .06, 26 .13 .25, 26 .04 .02, 
26 .04 .04, 26 .04 .06
(510), (511) 35 Organizacja konkursów w celach reklamowych, Admi-
nistrowanie konkursami w celach reklamowych, Promowanie sprze-
daży towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów 
drukowanych i konkursy promocyjne, Administrowanie działalnością 
handlową w zakresie programów akcji pracowniczych, Promowanie 
sprzedaży towarów i  usług innych podmiotów za  pośrednictwem 
imprez promocyjnych, 41 Administrowanie [organizacja] konkursa-
mi, Konkursy (organizowanie-) [edukacja lub rozrywka], Konferencje 
(organizowanie i prowadzenie-) .

(111) 353224 (220) 2021 11 22 (210) 536717
(151) 2022 04 29 (441) 2022 01 10
(732) JEŻEWSKA ELŻBIETA, JEŻEWSKI ANDRZEJ PROMET-PLAST 
SPÓŁKA CYWILNA, Gaj Oławski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AHE
(540) 

(591) biały, granatowy
(531) 26 .04 .02, 26 .04 .18, 26 .04 .22, 27 .05 .01, 27 .05 .24, 29 .01 .12
(510), (511) 4 Paliwa alternatywne na bazie energii odnawialnej oraz 
produktów naturalnych, 7 Instalacje wiatrowe do wywarzania ener-
gii elektrycznej, turbiny wiatrowe, Generatory energii elektrycznej 
napędzane energią wiatru, Pompy wiatrowe, Wiatraki, Generatory 
wytwarzające energię elektryczną z  energii słonecznej, Generato-
ry elektryczności, Maszyny rolnicze, Silniki hydrauliczne, lotnicze, 
na  sprężone powietrze, Silniki parowe, Turbiny hydrauliczne, Tur-
bosprężarki, Wentylatory, Wymienniki ciepła, Maszyny i  obrabiarki, 
części zamienne do  maszyn, narzędzia ręczne o  napędzie innym 
niż ręczny, podnośniki, wszystkie ww . towary zawarte w  tej klasie, 
9 Urządzenia fotowoltaiczne do  wytwarzania energii elektrycznej, 
Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elek-
trycznej z energii słonecznej, Moduły fotowoltaiczne, Falowniki foto-
woltaiczne, Akumulatory energii fotowoltaicznej, Baterie słoneczne, 
Aparatura i  urządzenia do  gromadzenia i  przechowywania energii 
elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, 
przekształcenia, gromadzenia, sterowania i  regulacji energii elek-
trycznej, Elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące i  pomiarowe, 
Instalacje elektryczne do  zdalnego sterowania procesami przemy-
słowymi, Interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, Platformy 
oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, Prze-
mienniki, Inwentory, Urządzenia do zdalnego sterowania i do prze-
twarzania danych, Baterie, kolektory słoneczne, moduły słoneczne 
do  wytwarzania energii elektrycznej, wszystkie ww . towary zawar-
te w  tej klasie, 11 Kolektory słoneczne i  moduły słoneczne do  wy-
twarzania ciepła, wymienniki ciepła, instalacje do produkcji energii 
odnawialnej, wszystkie ww . towary zawarte w tej klasie, 35 Pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administro-
wanie działalnością gospodarczą, Doradztwo biznesowe w zakresie 
dostarczania systemów zarządzania jakością, Rozwój systemów za-
rządzania sprzedaż gazu, paliw, energii, energii odnawialnej, usługi 
marketingowe w  zakresie generowania energii odnawialnej, usługi 
reklamowe, Usługi w  zakresie promowania energii odnawialnych 
dla rozwoju lokalnego, 37 Budowa elektrowni z  wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii, Budowa elektrowni wiatrowych, Na-
prawa i  konserwacja elektrowni wiatrowych, Instalacja urządzeń 
do  wytwarzania energii, Instalacja systemów energii wiatrowej, In-
stalacja urządzeń do  oszczędzania energii, Instalowanie systemów 
zasilanych energią słoneczną, Konserwacja i  naprawa instalacji 
energii słonecznej, Naprawa, konserwacja i  instalowanie maszyn 
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i  urządzeń, Budowa elektrowni z  wykorzystaniem odnawialnych 
źródeł energii, budowa elektrowni wiatrowych, konstruowanie, 
instalowanie, konserwacja i naprawa elektrowni wiatrowych i urzą-
dzeń oraz instalacji do  produkowania energii odnawialnej, montaż 
elektrowni z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, montaż 
elektrowni wiatrowych, usługi w  zakresie obsługi urządzeń do  wy-
twarzania energii odnawialnej, 39 Dostarczanie energii elektrycznej 
ze  źródeł odnawialnych, Usługi doradztwa związane z  dystrybucją 
energii elektrycznej, Dystrybucja energii elektrycznej, dystrybucja 
wody, magazynowanie i  dystrybucja energii pochodzącej ze  źró-
deł odnawialnych, 40 Wytwarzanie energii elektrycznej ze  źródeł 
odnawialnych, Wytwarzanie energii elektrycznej z  energii wiatru, 
Wytwarzanie energii elektrycznej z  energii słonecznej, Usługi do-
radcze związane z wytwarzaniem energii elektrycznej, Oczyszczanie 
powietrza, Obróbka materiałowa, zwłaszcza rozdrabnianie, upłyn-
nianie i  nagrzewanie substancji organicznych, oraz odsiarczanie, 
czyszczenie i  suszenie biogazu, produkcja energii, produkcja ener-
gii odnawialnej, 42 Usługi naukowe i  technologiczne, Usługi ba-
dawczo-rozwojowe w zakresie odnawialnych źródeł energii, Usługi 
projektowania technicznego, Prowadzenie badań i opracowywanie 
projektów technicznych, związane z wykorzystywaniem naturalnych 
źródeł energii, Udzielanie informacji związanych z badaniami i opra-
cowaniami projektów technicznych dotyczących wykorzystywania 
naturalnych źródeł energii, Projektowanie i opracowywanie oprogra-
mowania do sterowania, regulacji i monitorowania systemów energii 
słonecznej i wiatrowej, Audyt energetyczny, Doradztwo techniczne, 
Doradztwo w  zakresie oszczędzania energii, Doradztwo technolo-
giczne w zakresie produkcji i używania energii, Analizy technologicz-
ne związane z  zapotrzebowaniem na  energię i  prąd osób trzecich, 
badania i analizy inżynieryjno–techniczne dotyczące upraw rolnych, 
środków ochrony roślin, Badania, ekspertyzy i doradztwo w zakresie 
ochrony środowiska naturalnego, doradztwo w zakresie energetyki, 
rozwoju energetyki, odnawialnych źródeł energii, rozwoju odnawial-
nych źródeł energii, paliw alternatywnych, rozwoju paliw alterna-
tywnych, 44 Usługi w zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa 
i leśnictwa, doradztwo w zakresie upraw i nawozów sztucznych, Roz-
siewanie z powietrza lub powierzchni ziemi nawozów i innych prepa-
ratów chemicznych stosowanych w rolnictwie .

(111) 353225 (220) 2021 11 02 (210) 536029
(151) 2022 04 25 (441) 2022 01 03
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRAINA MIĘS Select
(540) 

(591) biały, czarny, beżowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 25 .01 .19
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, ekstrakty mięsne, drób .

(111) 353226 (220) 2021 11 02 (210) 536032
(151) 2022 04 25 (441) 2022 01 03
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRAINA MIĘS Nature
(540) 

(591) biały, beżowy, czarny, zielony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .14, 25 .01 .19
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, ekstrakty mięsne, drób .

(111) 353227 (220) 2021 11 02 (210) 536036
(151) 2022 04 27 (441) 2022 01 03
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRAINA WĘDLIN Snack
(540) 

(591) granatowy, beżowy, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 25 .01 .19
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, ekstrakty mięsne, drób .

(111) 353228 (220) 2021 11 15 (210) 536426
(151) 2022 04 30 (441) 2021 12 27
(732) PYTOŃ KATARZYNA, Rogów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M MARI MARI
(540) 

(591) złoty, biały
(531) 27 .05 .01, 26 .04 .01, 26 .04 .03, 26 .04 .18, 29 .01 .12
(510), (511) 25 Odzież, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą .

(111) 353229 (220) 2021 11 08 (210) 536193
(151) 2022 05 06 (441) 2022 01 17
(732) Citigroup Inc ., Nowy Jork (US)
(540) (znak słowny)
(540) CITI PAYLITE
(510), (511) 35 Promowanie sprzedaży rachunków kart kredytowych 
poprzez prowadzenie programów zachęt, Promowanie sprzeda-
ży towarów i  usług osób trzecich poprzez przyznawanie punktów 
premiowych za  używanie kart kredytowych, 36 Obsługa kart kre-
dytowych, Usługi bankowe, Usługi w  zakresie pożyczek ratalnych, 
Płatności elektroniczne obejmujące elektroniczne przetwarzanie 
i  dalsze przekazywanie danych dotyczących płatności rachunków, 
Usługi w zakresie regulowania rachunków, Usługi związane z prze-
twarzaniem transakcji kartami kredytowymi oraz usługi związane 
z przetwarzaniem płatności kartami kredytowymi .

(111) 353230 (220) 2021 11 26 (210) 536954
(151) 2022 05 04 (441) 2022 01 17
(732) GAŁKA DOMINIK SZKOŁA JAZDY SQULL, Kielce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Squll
(510), (511) 25 Odzież, 35 Usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej 
i poprzez Internet odzieży, 41 Usługi szkół jazdy, Nauczanie i szkole-
nia, Nauka jazdy, Nauka jazdy w zakresie bezpieczeństwa na drodze, 
Nauka prowadzenia pojazdów użytkowych, Szkolenia w  zakresie 
bezpieczeństwa jazdy samochodem, Szkolenia w  zakresie prowa-
dzenia pojazdów mechanicznych, Usługi szkoleniowe dla kierowców 
z umiejętności prowadzenia pojazdu, Usługi w zakresie nauki jazdy 
dotyczące wszelkich pojazdów, Usługi szkoleniowe związane z pro-
wadzeniem pojazdów z napędem na cztery koła .

(111) 353231 (220) 2022 01 02 (210) 538341
(151) 2022 06 01 (441) 2022 01 31
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(732) GRZYBEK GABOR HANDEL I USŁUGI, Klucze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MotoGeneric
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .17
(510), (511) 12 Pojazdy, Urządzenia służące do poruszania się na  lą-
dzie, w  powietrzu lub wodzie, Kierownice do  motocykli, Hamulce 
do pojazdów, Kierunkowskazy do pojazdów, Silniki do pojazdów lą-
dowych, Koła do pojazdów lądowych, Lusterka boczne do pojazdów, 
Łańcuchy napędowe do  pojazdów lądowych, Tarcze hamulcowe 
do pojazdów, Mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, Maski 
silników do pojazdów, Motocykle, Motorowery, Nadwozia pojazdów .

(111) 353232 (220) 2021 03 25 (210) 526698
(151) 2022 05 24 (441) 2021 06 07
(732) SKIN-MEDIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKIN-MEDIC
(540) 

(531) 19 .13 .03, 26 .01 .16, 27 .05 .01
(510), (511) 42 Usługi w  zakresie badań naukowych i  prac rozwo-
jowych w  dziedzinie medycyny, nowych technologii medycznych 
i  biotechnologii, usługi w  zakresie badań biologicznych, chemicz-
nych i  bakteriologicznych, prowadzenie eksperymentów klinicz-
nych, usługi świadczone przez laboratoria naukowe, prowadzenie 
prac badawczo-rozwojowych nad nowymi produktami farmaceu-
tycznymi, 44 Usługi medyczne, Chirurgia kosmetyczna, Chirurgia 
plastyczna, Konsultacje medyczne, Usługi w zakresie opieki zdrowot-
nej dla ludzi, Ambulatoryjna opieka medyczna, Badania medyczne 
w  celach diagnostycznych lub leczenia, Przeprowadzanie badań 
medycznych, Udzielanie informacji związanych z usługami medycz-
nymi, Świadczenie usług medycznych, Usługi doradcze w  zakresie 
chirurgii, Usługi farm zdrowia [medyczne], Usługi indywidualnych 
konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, Usługi klinik chi-
rurgii kosmetycznej i  plastycznej, Usługi klinik medycznych, Usługi 
medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, Usługi opieki medycznej, 
Usługi opieki medycznej świadczone przez kliniki i  szpitale, Usługi 
poradnictwa medycznego, Usługi prywatnych szpitali, Usługi spa 
medycznych, Wykonywanie badań medycznych, Usługi w  zakresie 
medycyny regeneracyjnej, Usługi w zakresie leczenia medycznego, 
Usługi w zakresie leczenia chirurgicznego, Usługi w zakresie diagno-
styki chirurgicznej, Usługi w zakresie badań lekarskich, Usługi w za-
kresie analiz medycznych, usługi w zakresie wypożyczania urządzeń 
medycznych, Usługi salonów fryzjerskich .

(111) 353233 (220) 2021 12 30 (210) 538287
(151) 2022 05 09 (441) 2022 01 17
(732) XD PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STUDIO P7 THE NEXT LEVEL
(540) 

(591) złoty, czarny
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .03, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .24, 

27 .07 .01, 27 .07 .03, 27 .07 .11, 27 .07 .21, 27 .07 .24, 01 .01 .01, 01 .01 .05, 
01 .01 .10, 26 .04 .01, 26 .04 .05, 26 .04 .13, 26 .04 .17, 26 .04 .18, 26 .04 .22
(510), (511) 41 Usługi klubów [dyskotek], Usługi klubów nocnych, 
Usługi klubów nocnych [rozrywka], Usługi klubowe [rozrywka], Dys-
koteki, Prowadzenie dyskotek, 43 Usługi klubów nocnych [zaopa-
trzenie w żywność], Usługi klubów w zakresie dostarczania żywno-
ści i napojów, Usługi w zakresie pubów, Puby, Oferowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach, Serwowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, Usługi barów i restauracji .

(111) 353234 (220) 2021 12 30 (210) 538288
(151) 2022 05 09 (441) 2022 01 17
(732) XD PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) P7
(510), (511) 41 Usługi klubów [dyskotek], Usługi klubów nocnych, 
Usługi klubów nocnych [rozrywka], Usługi klubowe [rozrywka], Dys-
koteki, Prowadzenie dyskotek, 43 Usługi klubów nocnych [zaopa-
trzenie w żywność], Usługi klubów w zakresie dostarczania żywno-
ści i napojów, Usługi w zakresie pubów, Puby, Oferowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach, Serwowanie żywności i napojów w restau-
racjach i barach, Usługi barów i restauracji .

(111) 353235 (220) 2021 12 31 (210) 538317
(151) 2022 05 09 (441) 2022 01 17
(732) DIGITAL PATHOLOGY TEAM WITOLD REZNER SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DIGITAL PATHOLOGY TEAM
(540) 

(591) różowy, czarny, biały
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 26 .01 .01, 26 .01 .03, 
26 .01 .12, 26 .11 .02, 26 .11 .05, 26 .11 .09
(510), (511) 9 Oprogramowanie diagnostyczne i  do  rozwiązywania 
problemów, Oprogramowanie, Oprogramowanie wspomagające, 
Oprogramowanie komputerowe związane z  dziedziną medyczną, 
Oprogramowanie jako urządzenie medyczne [SaMD], do  pobrania, 
Oprogramowanie komputerowe do  wykorzystania w  systemach 
wspomagających podejmowanie decyzji medycznych, Oprogramo-
wanie rzeczywistości wirtualnej do  edukacji medycznej, Przyrząd 
laboratoryjny do  wykrywania patogenów i  toksyn w  próbce bio-
logicznej, stosowany w  badaniach naukowych, 41 Usługi edukacji 
medycznej, Medyczne usługi edukacyjne, Prowadzenie seminariów 
edukacyjnych dotyczących zagadnień medycznych, Publikowanie 
tekstów medycznych, Nauczanie praktyk medytacyjnych, Szkole-
nia w dziedzinie medycyny, Szkolenia i nauczanie w dziedzinie me-
dycyny, Kursy szkoleniowe związane z  medycyną, Organizowanie 
konferencji i  sympozjów w dziedzinie nauk medycznych, 42 Usługi 
diagnostyki komputerowej, Usługi testowania diagnostycznego 
wspomagane komputerowo, Projektowanie i  opracowywanie me-
dycznej aparatury diagnostycznej, Projektowanie i opracowywanie 
aparatury diagnostycznej, Badania i rozwój w dziedzinie preparatów 
diagnostycznych, Projektowanie i  opracowywanie oprogramowa-
nia komputerowego do  użytku z  technologią medyczną, Udostęp-
nianie informacji naukowych w  dziedzinie zaburzeń medycznych 
i ich leczenia, Udzielanie informacji i danych związanych z badania-
mi i rozwojem medycznym i weterynaryjnym, Udzielanie informacji 
na temat badań medycznych i naukowych w dziedzinie farmaceuty-
ków i badań klinicznych, Pisanie programów komputerowych do za-
stosowań medycznych, Programowanie komputerów w  dziedzinie 
medycyny, 44 Usługi w  zakresie diagnostyki chirurgicznej, Analizy 
medyczne do  diagnostyki i  leczenia ludzi, Obrazowanie optyczne 
do  użytku w  diagnostyce medycznej, Badania medyczne w  celach 
diagnostycznych lub leczenia, Usługi medyczne do celów diagnosty-
ki chorób ciała człowieka, Usługi analiz medycznych do  celów dia-
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gnostycznych i leczniczych świadczone przez laboratoria medyczne, 
Usługi w zakresie patologii, Usługi w zakresie patologii związane z le-
czeniem osób, Usługi medyczne, Usługi diagnostyki medycznej [te-
sty i analizy], Usługi analiz medycznych związane z diagnozowaniem 
raka, Usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem i lecze-
niem chorób, Usługi analiz medycznych związane z diagnozowaniem 
i prognozowaniem dotyczącym nowotworów, Analizy RNA lub DNA 
w zakresie diagnozowania i prognozowania zagrożenia nowotwora-
mi, Zdalne monitorowanie danych medycznych do  diagnozowania 
medycznego i  leczenia, Udostępnianie informacji on-line dotyczą-
cych onkologii, Udostępnianie informacji medycznych w dziedzinie 
opieki zdrowotnej .

(111) 353236 (220) 2021 11 18 (210) 536590
(151) 2022 04 29 (441) 2022 01 10
(732) WODOK RAFAŁ, Rudy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EXODUS
(540) 

(591) czerwony, pomarańczowy, biały
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .24, 26 .04 .02, 26 .04 .10, 26 .04 .16, 26 .04 .22, 
26 .13 .25, 29 .01 .13, 26 .01 .01, 26 .01 .02, 26 .01 .03, 26 .01 .04, 26 .01 .06, 
26 .01 .07, 26 .01 .16
(510), (511) 35 Usługi zarządzania społecznością online, 41 Rozrywka 
interaktywna online, 45 Usługi serwisów społecznościowych online .

(111) 353237 (220) 2021 10 04 (210) 534712
(151) 2022 05 02 (441) 2022 01 17
(732) SZELIŃSKA ZUZANNA ZUZU, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZUZU TOYS
(510), (511) 16 Książki, Książki dla dzieci, Książki do malowania, Książ-
ki do autografów, Książki do dyktand, Książki dla dzieci z elementem 
audio, Książki adresowe, Książki beletrystyczne, Komiksy [książki], 
Książki do podpisu, Książki do rysowania, Książki drukowane w dzie-
dzinie edukacji muzycznej, Książki edukacyjne, Książki fantasy, Książ-
ki informacyjne, Książki kucharskie, Książki niebeletrystyczne, Książki 
religijne, Książki telefoniczne, Książki z dziedziny gier i grania, Książki 
upominkowe, Książki z grafiką, Książki z dziedziny nauki golfa, Książ-
ki z  nutami, Książki z  obrazkami, Książki z  opowiadaniami, Książki 
z pieśniami religijnymi, Książki z plakatami, Książki z  regulaminami, 
Książki z rozkładanymi obrazkami, Książki z próbkami tapet, Książki 
z  zadaniami dla dzieci, Książki z  zasadami do  gier, Książki zawiera-
jące wzorce ściennych materiałów, Obwoluty papierowe na książki, 
Ochronne okładki na  książki, Podręczniki [książki], Rejestry, księgi 
główne [książki], Skórzane okładki na  książki, Książki telefoniczne 
firm .

(111) 353238 (220) 2016 05 12 (210) 456234
(151) 2022 04 05 (441) 2021 12 20
(732) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TV PLAY
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, 
smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, urządzenia do nada-
wania, przekazywania i  odbioru w  systemie telefonii komórkowej, 
aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, 
urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywa-
nia dźwięku i obrazu, oprogramowanie do gier, urządzenia do gier 
działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, czyste i zapisa-
ne magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy komórko-
we, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, płyty DVD i CD 
ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowi-
zualne, grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu, programy komputero-
we, publikacje elektroniczne, audiobooki, e-booki, programy telewi-
zyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i  filmowe 
utrwalone w  formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy 

magnetycznej, dysków optycznych, w zapisie cyfrowym, w formacie 
elektronicznym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w kompu-
terach, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapi-
sywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i za-
pisu filmowego w  formie analogowej i  cyfrowej, elektryczna 
i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego, 
naziemnego, kablowego i  światłowodowego, urządzenia służące 
do przesyłania, przekształcania, wzmacniania i rozdzielania sygnału 
telewizyjnego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitar-
nego, odbiorniki telewizyjne i  radiowe, odbiorniki telewizyjne i  ra-
diowe z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzenia do odkodo-
wywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do  odbioru 
telewizji, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i  interaktywną 
przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe za-
wierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewi-
zyjnych i  dźwiękowych rejestracja dźwięku i  obrazu na  wbudowa-
nym dysku twardym umożliwiająca wybór zapisywanych programów 
(Personal Video Recorder-osobisty rejestrator obrazu), programy 
komputerowe umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i za-
kup towarów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, 
programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, anteny 
radiowe i telewizyjne, telewizory, zestawy kina domowego, kamery 
internetowe, kamery cyfrowe, urządzenia do  nawigacji satelitarnej 
dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, tablety, komputery przeno-
śne, komputerowe urządzenia peryferyjne, gry do domowych kon-
soli do gier wideo, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komór-
kowego, pliki graficzne do  ściągnięcia do  telefonu komórkowego, 
muzyka, treści audio, wideo i obrazy do pobrania, oprogramowanie 
dla streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych za pośred-
nictwem Internetu i  globalnych sieci komunikacyjnych, transmisja 
strumieniowa, systemy dystrybucji multimediów, oprogramowanie 
dla streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych do telefo-
nów cyfrowych i urządzeń elektronicznych, oprogramowanie do wy-
szukiwania, organizowania i  rekomendowania treści multimedial-
nych, oprogramowanie komputerowe, narzędzia do  tworzenia 
oprogramowania i  aplikacji mobilnych, sprzęt do  strumieniowego 
przesyłania treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednic-
twem Internetu i sieci globalnej komunikacji, a mianowicie, mediów, 
cyfrowych urządzeń, cyfrowych rejestratorów wideo, DVD i płyt wi-
deo highdefinition, telewizory, dekodery, telewizja mobilna, telewi-
zja rozsiewcza naziemna, telewizja internetowa, w tym telewizja na-
ziemna, satelitarna, kablowa, 35 reklama, organizacja kampanii 
reklamowych, agencje reklamowe, badania marketingowe, opinii 
publicznej, rynku i w dziedzinie działalności gospodarczej, wynajem 
i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, usługi w zakresie dystrybucji 
i doręczania prospektów reklamowych, ofert sprzedaży i próbek re-
klamowych, również za  pośrednictwem sieci teleinformatycznych-
-Internetu, pośrednictwo w  sprzedaży towarów za  pośrednictwem 
Internetu, usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisem-
nych informacji, tekstów reklamowych dostosowanych do indywidu-
alnych wymagań odbiorcy, usługi świadczone w  systemie on-line 
w zakresie reklamy, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, wynajem 
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem no-
śników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, orga-
nizacja wystaw w  celach handlowych lub reklamowych, rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, public relations, usługi 
pośrednictwa w  zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, prowadzenie kupna i sprzeda-
ży, sprzedaży aukcyjnej i promocyjnej oraz sklepu internetowego dla 
sprzedaży towarów tj .: aparaty telefoniczne systemu telefonii ko-
mórkowej, smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, urządze-
nia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii ko-
mórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków 
i  obrazów, urządzenia współpracujące z  komputerami w  zakresie 
przekazywania dźwięku i obrazu, oprogramowanie do gier, urządze-
nia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, czy-
ste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy 
komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, płyty 
DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagra-
nia audiowizualne, grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu, programy 
komputerowe, publikacje elektroniczne, audiobooki, e-booki, pro-
gramy telewizyjne, filmy, audycję radiowe, nagrania dźwięku, obrazu 
i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, 
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w zapisie cyfrowym w for-
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macie elektronicznym, w  wersji przystosowanej do  odtwarzania 
w komputerach, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywa-
nia, zapisywania, odtwarzania i  reprodukcji dźwięku, obrazu, infor-
macji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektrycz-
na i  elektroniczna aparatura służąca do  odbioru przekazu 
satelitarnego, naziemnego, kablowego i  światłowodowego, urzą-
dzenia służące do  przesyłania, przekształcania, wzmacniania i  roz-
dzielania sygnału telewizyjnego: nadajniki sygnału naziemnego, ka-
blowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki 
telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału, urządze-
nia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw 
do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i in-
teraktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy apa-
raturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania progra-
mów telewizyjnych i  dźwiękowych-rejestracja dźwięku i  obrazu 
na  wbudowanym dysku twardym umożliwiająca wybór zapisywa-
nych programów, (Personal Video Recorder-osobisty rejestrator ob-
razu), programy komputerowe umożliwiające użytkownikom telewi-
zji oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem cyfrowych kanałów 
telewizyjnych, programy komputerowe do obsługi interaktywnej te-
lewizji, anteny, radiowe i telewizyjne, telewizory, zestawy kina domo-
wego, kamery internetowe, kamery cyfrowe, urządzenia do nawiga-
cji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, tablety, 
komputery przenośne, komputerowe urządzenia peryferyjne, gry 
do domowych konsoli do gier wideo, pliki muzyczne do ściągnięcia 
do telefonu komórkowego, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu 
komórkowego, muzyka, treści audio, wideo i  obrazy do  pobrania, 
oprogramowanie dla streamingu audiowizualnego i treści multime-
dialnych za  pośrednictwem Internetu i  globalnych sieci komunika-
cyjnych, Transmisja strumieniowa, systemy dystrybucji multimediów, 
oprogramowanie dla streamingu audiowizualnego i treści multime-
dialnych do telefonów cyfrowych i urządzeń elektronicznych, opro-
gramowanie do  wyszukiwania, organizowania i  rekomendowania 
treści multimedialnych, oprogramowanie komputerowe, narzędzia 
do tworzenia oprogramowania i aplikacji mobilnych, sprzęt do stru-
mieniowego przesyłania treści audiowizualnych i  multimedialnych 
za pośrednictwem Internetu i sieci globalnej komunikacji, a miano-
wicie, mediów, cyfrowych urządzeń, cyfrowych rejestratorów wideo, 
DVD i płyt wideo highdefinition, telewizory, dekodery, telewizja mo-
bilna, telewizja rozsiewcza naziemna, telewizja internetowa, w tym 
telewizja naziemna, satelitarna, kablowa, 38 usługi telekomunikacyj-
ne, usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej oraz stacjonarnej, 
usługi przesyłania i pobierania danych, wiadomości, dźwięku i obra-
zu przez portale telekomunikacyjne, usługi przesyłania i pobierania 
danych, wiadomości, dźwięku i  obrazu przez portale internetowe, 
usługi w zakresie sieci telekomunikacji komórkowej, usługi dostępu 
Internetu, usługi pobierania i  wysyłania poczty elektronicznej, na-
tychmiastowego powiadamiania i  wiadomości tekstowych, usługi 
przesyłania informacji głosowej, tekstowej i graficznej w sieciach te-
lekomunikacyjnych, usługi informacyjne i  doradcze dotyczące któ-
rychkolwiek z  wyżej wymienionych usług, przesyłanie informacji 
tekstowej i obrazowej za pośrednictwem komputerów i  sieci infor-
matycznych, przekazywanie danych przy pomocy terminali kompute-
rowych, przesyłanie wiadomości, danych, głosu i  obrazu za  pomocą 
przekazu satelitarnego, usługi przekazywania poczty elektronicznej 
za  pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i  telefonów komórko-
wych, udostępnianie połączeń z  sieciami informatycznymi wypoży-
czanie urządzeń służących do przekazywania głosu, obrazu i danych 
za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej, satelitarnej, udostępnia-
nie stron internetowych za  pośrednictwem telefonii komórkowej 
bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu telefonicznego, przekazywa-
nie pisemnych informacji za pośrednictwem sieci telefonicznych, In-
ternetu, dostarczanie pakietów informacji, usługi rozpowszechniania 
programów telewizyjnych, programów informacyjnych, reportaży, 
filmów dokumentalnych i  fabularnych, widowisk rozrywkowych 
i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi: 
emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, ob-
sługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych 
dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, usługi komunikacyjne za po-
średnictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego 
i światłowodowego, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożli-
wianiem wyboru spośród wielu programów i inteligentnej automa-
tycznej selekcji programów które mają być nagrywane, usługi emisji 
i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkur-
sów, usługi umożliwiania dostępu do stron WWW za pośrednictwem 

przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, 
wynajem urządzeń do  odbioru i  nadawania sygnału telewizyjnego 
i  radiowego, odbiorników radiowych i  telewizyjnych, urządzeń 
do  kodowania i  dekodowania sygnału cyfrowego i  analogowego, 
usługi telekomunikacyjne spersonalizowane-w  zakresie dostępu 
do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych dla każ-
dego abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania informacji 
od  abonenta do  operatora w  celu wyboru usług, uczestniczenia 
w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów z jedno-
czesnym przekazywaniem informacji od  i do klienta, usługi teleko-
munikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej towa-
rów poprzez bezpośrednią komunikację z  klientem, telewizja 
kablowa, transmisja programów radiowych i telewizyjnych, udostęp-
nianie internetowego forum dyskusyjnego, zapewnianie użytkowni-
kom dostępu do globalnej sieci komputerowej, transmitowanie bez-
przewodowe (usługi wireless broadcasting), usługi w  zakresie 
nadawania programów telewizyjnych świadczone online z sieci kom-
puterowej oraz z telefonów komórkowych, transmisja wideo na żą-
danie, dostarczanie dostępu do  zasobów muzycznych, filmowych 
i  zbiorów obrazów w  sieci internetowej i  telekomunikacyjnej oraz 
za  pośrednictwem przekazu telewizyjnego, usługi nadawcze dla 
urządzeń mobilnych, usługi telewizji mobilnej, usługi wideo na  ży-
czenie za pomocą przekazu satelitarnego, komputerowego, naziem-
nego, kablowego, światłowodowego, nadawanie treści audiowizual-
nych i  multimedialnych za  pośrednictwem Internetu, usługi 
dotyczące transmisji i  dostarczania treści audiowizualnych i  multi-
medialnych za pomocą Internetu, usługi transmisji wideo na żądanie, 
wideotransmisja, transmisja głosu, danych, obrazów, sygnałów, wia-
domości i  informacji, streaming treści audiowizualnych i  multime-
dialnych za pośrednictwem Internetu, przekazywanie i dostarczanie 
treści audiowizualnych i  multimedialnych za  pośrednictwem Inter-
netu, usługi transmisji wideo na żądanie, usługi informacyjne i do-
radcze dotyczące którychkolwiek z wyżej wymienionych usług, pro-
wadzenie portali internetowych i  telekomunikacyjnych, w  tym 
dostępnych bezpośrednio w telefonie komórkowym oraz w systemie 
telewizji interaktywnej, dostarczanie filmów i programów telewizyj-
nych bez pobierania za pośrednictwem usługi wideo na żądanie: do-
starczanie online programów telewizyjnych i filmów bez pobierania, 
41 edukacja, informacje o edukacji, wypożyczanie filmów kinowych, 
fotografie, usługi gier świadczone on-line, gry hazardowe, informa-
cja o  imprezach rozrywkowych, informacja o  rekreacji, instruktaże, 
tłumaczenia języka migowego, usługi związane z organizacją imprez 
karaoke, kasyna, organizowanie i obsługa konferencje, organizowa-
nie i  obsługa kongresów, organizowanie konkursów, publikowanie 
książek, wypożyczanie książek, kształcenie praktyczne, organizowa-
nie loterii, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, nauczanie, organizo-
wanie i prowadzenia warsztatów, organizowanie i prowadzenie kon-
certów, organizowanie i  prowadzenie seminariów, organizowanie 
i  prowadzenie sympozjów, organizowanie i  prowadzenie zjazdów, 
organizowanie zawodów sportowych, produkcja programów radio-
wych i telewizyjnych, publikacje elektroniczne on-line książek i pe-
riodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, pu-
blikowanie tekstów, realizacja spektakli, usługi reporterskie, 
rezerwacja miejsc na  spektakle, rozrywka, informacja o  rozrywce, 
widowiska, użytkowanie sal kinowych, sale koncertowe, salony gier, 
wystawianie spektakli, wystawianie spektakle na  żywo, sporządza-
nie napisów do filmów w wersji oryginalnej, pisanie tekstów, publiko-
wanie tekstów inne niż teksty reklamowe, tłumaczenia, usługi dys-
trybucji biletów, usługi komponowania układu graficznego 
publikacji, inne niż do celów reklamowych, usługi prezenterów mu-
zyki, usługi szkół, usługi tłumaczy, informacje o wypoczynku, wypo-
życzanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie kompu-
terów, usługi rozrywkowe i  edukacyjne: organizacja rozrywkowych 
widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów doku-
mentalnych i  fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, or-
ganizacji teleturniejów i  konkursów, organizacja audycji z  interak-
tywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki i  usług 
edukacyjnych za  pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, dostęp 
do wyżej wymienionych usług edukacyjnych i rozrywkowych w sys-
temie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, usługi wynajmo-
wania sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku i obrazu, dostar-
czanie informacji o rozrywce, programach radiowych i telewizyjnych, 
imprezach sportowych, usługi automatycznego zapisywania progra-
mów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie 
odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi rozryw-
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kowe polegające na udostępnianiu muzyki, video, dźwięku i obrazu 
w postaci plików dostępnych ze stron WWW poprzez Internet, usługi 
wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji i  pro-
dukcji nagrań filmowych, dźwiękowych, usługi obsługi technicznej 
i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej, udostępnianie fil-
mów, programów telewizyjnych i  informacyjnych, przeglądów oraz 
rekomendacji dotyczących filmów i programów telewizyjnych, udo-
stępnianie strony internetowej oferującej programy telewizyjne, fil-
my i treści multimedialne oraz informacyjne, przeglądy i rekomenda-
cje dotyczące programów telewizyjnych, filmów i  treści 
multimedialnych, wypożyczanie nagrań wideo, nagrań multimedial-
nych, udostępnianie informacji, recenzji i spersonalizowanych reko-
mendacji w dziedzinie rozrywki, 42 tworzenie i utrzymywanie stron 
internetowych dla osób trzecich, udostępnianie miejsca na  serwe-
rach, hosting serwerów, dostarczanie informacji, opinii i rekomenda-
cji dotyczących filmów i programów telewizyjnych .  .

(111) 353239 (220) 2016 12 29 (210) 465765
(151) 2022 05 06 (441) 2017 03 13
(732) EKO-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kalety (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKOTECH
(540) 

(591) niebieski, granatowy
(531) 26 .02 .03, 26 .02 .07, 26 .11 .01, 26 .11 .08, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 7 dozowniki taśmy klejącej, podajniki taśmy klejącej, au-
tomatyczne maszyny dozujące, podajniki, aplikatory etykiet-inne niż 
do użytku biurowego, maszyny pakujące do owijania, 9 taśmy ma-
gnetyczne, przylepne taśmy bezpieczeństwa [magnetyczne], mate-
riały odblaskowe, paski odblaskowe do noszenia, kółka odblaskowe 
na  odzież, 17 papierowe taśmy klejące inne niż do  gospodarstwa 
domowego, celów medycznych lub papierniczych, przylepne taśmy 
nie do użytku biurowego, medycznego czy domowego, samoprzy-
lepne taśmy tkaninowe [gaffa], taśmy izolacyjne, taśmy przeciw wi-
bracyjne, taśmy klejące dwustronne [inne niż do użytku domowego, 
medycznego lub związanego z  materiałami piśmiennymi], taśmy, 
paski i błony klejące, taśmy odblaskowe, taśmy powlekane substan-
cjami klejącymi do  użytku w  produkcji, taśmy przylepne do  celów 
izolacji elektrycznej, taśmy przylepne do użytku w przemyśle, taśmy 
samoprzylepne do celów technicznych, taśmy samoprzylepne, inne 
niż do  użytku biurowego, medycznego czy  domowego, taśmy tłu-
miące hałas [guma], taśmy uszczelniające (niemetalowe-), folie izo-
lacyjne, folie z tworzyw sztucznych [półprodukty], folie polimerowe 
do użytku w produkcji, folie z tworzyw sztucznych do  izolacji elek-
trycznej, folie z tworzyw sztucznych do izolacji elektronicznej, folie 
z tworzyw sztucznych nie do pakowania, folie z celulozy do użytku 
w produkcji, folie polipropylenowe inne niż do zawijania lub pako-
wania, folie z  tworzyw sztucznych stosowane w  laminowaniu pa-
pieru, folie celulozowe [inne niż do  pakowania lub zawijania], folie 
polietylenowe [inne niż do  zawijania lub pakowania], folie pokryte 
substancjami klejącymi do użytku w produkcji, folie poliestrowe inne 
niż do zawijania lub pakowania, folie elastyczne z  tworzyw sztucz-
nych inne niż do  pakowania, folie z  octanu celulozy używane przy 
produkcji taśm klejących, folie wodoodporne z tworzyw sztucznych 
[inne niż do pakowania], odblaskowe folie z  tworzywa sztucznego, 
folie z  tworzyw sztucznych do  wypełniania i  wyściełania [inne niż 
do zawijania], termoizolacja z pianki silikonowej, materiały izolacyjne 
wykonane z pianki polietylenowej, arkusze z pianki poliuretanowej 
do użytku jako izolacja budowlana, laminaty zawierające pianki po-
liamidowe do  użytku jako środki ognioodporne, filc izolacyjny, filc 
azbestowy, podkładki przylepne [inne niż do  użytku w  gospodar-
stwie domowym, medycznego lub biurowego], podkładki sprężyste 
gumowe amortyzujące wstrząsy do  maszyn przemysłowych, pod-
kładki sprężyste z kauczuku, podkładki z gumy lub fibry, podkładki 
z gumy lub wulkanizowanych włókien, 35 prowadzenie sklepu/hur-
towni oraz oferowanie do sprzedaży w ramach sklepu internetowego 
towarów takich jak: taśmy i folie klejące, taśmy i folie samoprzylepne, 

taśmy jednostronne, taśmy dwustronne, taśmy elektroizolacyjne, 
taśmy magnetyczne, dyspensery taśm i  etykiet, folie odblaskowe 
i  ochronne, rzepy i  filce techniczne, rzepy i  filce przemysłowe, za-
pięcia na rzep, taśmy nośne typu rzep, materiały odblaskowe, nóżki, 
dystanse, odbojniki (bumpony), pianki techniczne, 40 laminowanie, 
obróbka i przetwarzanie materiałów z tworzyw sztucznych, obróbka 
materiałów wiązką laserową, usługi trasowania laserem .

(111) 353240 (220) 2017 07 05 (210) 473749
(151) 2022 05 04 (441) 2017 12 04
(732) GORGOLIS SA, Trikala (GR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Daytona MOTORS
(540) 

(591) biały, czerwony, czarny, szary
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .22, 26 .01 .03, 26 .01 .10, 26 .01 .18, 29 .01 .14
(510), (511) 12 pojazdy .

(111) 353241 (220) 2020 03 02 (210) 510852
(151) 2022 04 21 (441) 2022 01 03
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW SUSZONE POWIETRZEM AIR-DRIED WYSOKA 
ZAWARTOŚĆ BIAŁKA HIGH PROTEIN CHRUP’US GLUTEN FREE BEZ 
GLUTENU CHRUPIĄCE SALAMI CHIPS {CHILLI} EXTRA CRISPY 100 g 
PRODUKTU UZYSKANO Z 246 g MIĘSA
(540) 

(591) biały, czerwony, czarny, żółty, zielony
(531) 29 .01 .15, 27 .07 .01, 27 .05 .01, 25 .01 .01, 05 .01 .16, 05 .09 .21, 
05 .09 .23, 08 .05 .04, 08 .05 .25
(510), (511) 29 chipsy salami z chilli .

(111) 353242 (220) 2020 07 21 (210) 516268
(151) 2022 04 27 (441) 2020 10 26
(732) GRUPA INTERIA .PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ding
(540) 

(591) czerwony, czarny
(531) 26 .02 .07, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .17, 29 .01 .12
(510), (511) 9 programy komputerowe do  pobrania służące do  pre-
zentowania ofert handlowych podmiotów trzecich, 35 indeksowanie 
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stron internetowych w celach handlowych i reklamowych, optyma-
lizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do  celów 
promocji dodatkowej, reklama, reklama online za  pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, rozpowszech-
nianie reklam, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, 38 fora [pokoje rozmów] dla serwi-
sów społecznościowych, transmisja wideo na żądanie, zapewnianie 
dostępu do  baz danych, 41 dostarczanie filmów, nie  do  pobrania, 
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie 
programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu 
transmisja wideo na  żądanie, fotoreportaże, informacja o  edukacji, 
informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, kom-
puterowe przygotowanie materiałów do  publikacji, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie 
konkursów [edukacja lub rozrywka], produkcja filmów, innych niż 
reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja programów radio-
wych i  telewizyjnych, przekazywanie know-how [szkolenia], publi-
kowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych 
niż teksty reklamowe), udostępnianie filmów online nie do pobrania, 
udostępnianie publikacji elektronicznych, nie  do  pobrania, usługi 
gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci kompu-
terowej, 42 doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, 
doradztwo w  zakresie projektowania stron internetowych, dostar-
czanie informacji o  technologii komputerowej i  programowaniu 
za  pośrednictwem strony internetowej, hosting serwerów, hosting 
stron internetowych, projektowanie graficzne materiałów promocyj-
nych, projektowanie systemów komputerowych, przechowywanie 
danych elektronicznych, tworzenie i projektowanie indeksów infor-
macji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi 
informatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla 
osób trzecich, tworzenie platform komputerowych, tworzenie zapa-
sowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, udostępnienie 
wyszukiwarek internetowych, usługi doradcze w  dziedzinie tech-
nologii, usługi podmiotów zewnętrznych w  dziedzinie informatyki, 
wynajmowanie serwerów WWW .

(111) 353243 (220) 2020 08 10 (210) 516989
(151) 2022 05 04 (441) 2022 01 17
(732) ARLEN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) arlen
(510), (511) 9 urządzenia zabezpieczające, ochronne i  sygnalizu-
jące, odzież antyterrorystyczna, trudnopalna, maski ochronne, 
odzież przeznaczona do  użycia w  laboratoriach, odzież azbestowa 
do ochrony przed ogniem, odzież chroniąca przed wypadkami, na-
promieniowaniem i  ogniem, odzież kuloodporna, ognioodporna 
odzież, ognioodporne części odzieży, odzież ochronna chroniąca 
przed wypadkami i  urazami, rękawice ochronne, chroniące przed 
ogniem, wypadkami i urazami, 10 odzież medyczna, odzież, nakrycia 
głowy i obuwie, aparaty i podpory do celów medycznych, odzież, na-
krycia głowy i obuwie dla personelu medycznego i pacjentów, odzież 
ochronna do celów medycznych, 25 części odzieży, obuwia i nakryć 
głowy, nakrycia głowy, obuwie, odzież, odzież specjalna i  specjali-
styczna dla służb mundurowych, antystatyczna, wodoszczelna, wo-
doodporna, ciepłochronna, odzież ochronna zakładana na ubrania, 
odzież specjalna i specjalistyczna dla przemysłu farmaceutycznego, 
chemicznego, petrochemicznego, jako mundury, uniformy .

(111) 353244 (220) 2020 09 07 (210) 518022
(151) 2022 04 29 (441) 2020 11 16
(732) PET EXPERTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZOOZOO .pl
(540) 

(591) zielony, czerwony, niebieski
(531) 27 .05 .05, 27 .05 .10, 27 .05 .17, 29 .01 .13, 26 .13 .01

(510), (511) 31 karmy i pasze dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domo-
wych, napoje dla zwierząt domowych, ziarno do żywienia zwierząt, 
ściółka dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, 
artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, piasek aromatyczny [ściółka] 
dla zwierząt domowych, żwirek dla kota i  dla małych zwierząt do-
mowych, kości do  gryzienia, siano, słoma, rośliny, 35 prowadzenie 
sklepów z produktami dla zwierząt, marketing internetowy, rozpo-
wszechnianie reklam poprzez Internet, organizacja subskrypcji usług 
internetowych, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, wy-
najem przestrzeni reklamowej w Internecie, rozpowszechnianie ma-
teriałów reklamowych w  Internecie, reklama w  Internecie dla osób 
trzecich, wynajem powierzchni reklamowej na  stronach interneto-
wych, dostarczanie informacji marketingowych za  pośrednictwem 
stron internetowych, reklama za  pośrednictwem mediów elektro-
nicznych, w szczególności Internetu usługi w zakresie handlu i usługi 
informacyjne dla konsumentów .

(111) 353245 (220) 2020 12 31 (210) 522759
(151) 2022 05 11 (441) 2022 01 10
(732) HERBAL PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niepołomice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) vivoforte
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .05
(510), (511) 5 preparaty do  dezodoryzacji i  oczyszczania powietrza, 
preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszcze-
nia zębów, preparaty i artykuły do tępienia szkodników, preparaty i ar-
tykuły higieniczne, preparaty medyczne i weterynaryjne, suplementy 
diety i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne .

(111) 353246 (220) 2021 03 22 (210) 526459
(151) 2021 08 18 (441) 2021 05 04
(732) LANDAU HANNA, Zakopane (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Per Amore la cucina italiana
(540) 

(591) brązowy, czarny, biały
(531) 11 .01 .01, 26 .01 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .13 .25
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z  własnym zapleczem, 
produktami i  transportem, Usługi restauracji sprzedających posiłki 
na wynos .

(111) 353247 (220) 2021 04 28 (210) 528223
(151) 2022 04 13 (441) 2021 12 13
(732) HABARTA BOGUSŁAW, Pruchna (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CASA NOVI
(510), (511) 33 Wino, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wi-
nami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z winami .



Nr 30/2022 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 91

(111) 353248 (220) 2021 05 25 (210) 529339
(151) 2021 10 28 (441) 2021 07 12
(732) WENET GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WeNet
(510), (511) 9 Dyskietki, Karty SIM, graficzne, dźwiękowe, telefonicz-
ne, USB, kredytowe, Kasety video, Płyty CD-ROM, Płyty DVD i inne no-
śniki elektroniczne jako takie oraz z nagranym dźwiękiem, obrazem, 
grafiką, tekstami, Komputery i sprzęt przetwarzający dane, Programy 
do  maszyn cyfrowych, Publikacje elektroniczne, Oprogramowanie 
dla komputerów, 16 Papier, arkusze papieru, taśmy papierowe, bloki 
papierowe, pudła, pojemniki i obrusy papierowe, teczki, worki, szyl-
dy papierowe, maty papierowe, kokardy papierowe, plakaty z papie-
ru, klamry do papieru, rolki papieru toaletowego, papier na czasopi-
sma, papier do etykietowania, papier do zawijania, papier filtracyjny, 
papierowe materiały biurowe, artykuły piśmienne, papierowe wyro-
by artystyczne, papier do drukarek, Druki, w szczególności dzienniki, 
Poradniki, Publikacje, Broszury, Czasopisma, Informatory, Kalenda-
rze, Katalogi, Skrypty, Książki, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, 
Materiały promocyjne, Materiały do  korespondencji, 35 Reklama, 
Usługi reklamowe, Usługi public relations, Reklama za  pośrednic-
twem sieci komputerowej, Marketing, Usługi agencji marketingo-
wych, Doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Admini-
strowanie i zarządzania działalnością gospodarczą, Administrowanie 
i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Usługi edytorskie w dzie-
dzinie reklamy, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Pre-
zentowanie produktów w  mediach dla celów sprzedaży, Promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, Wynajem przestrzeni reklamowej, Udo-
stępnianie powierzchni reklamowej, Publikowanie tekstów spon-
sorowanych, tworzenie tekstów reklamowych i  sponsorowanych, 
Usługi w zakresie badania rynku, badania opinii publicznej, Organi-
zowanie giełd i targów, Organizowanie gier, konkursów i loterii oraz 
imprez rozrywkowych o charakterze reklamowym, z zastosowaniem 
reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z wyko-
rzystaniem elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników 
informacji, Informacja o  wyżej wymienionych usługach, Promocja 
sprzedaży, Usługi informacyjne dla konsumentów, usługi informa-
cyjne dotyczące reklamy, zarządzanie bazami danych, tworzenie 
i kompilacja komputerowych baz danych, udostępnienie i zarządza-
nie bazami danych, Publikowanie tekstów reklamowych, 38 Agencje 
informacyjne, Usługi agencji informacyjnych i  agencji prasowych, 
Rozpowszechnianie programów i  audycji radiowych, Udostępnia-
nie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, 
Przesyłanie informacji tekstowej i  obrazowej, nagrań fonograficz-
nych i nagrań video, przy pomocy sieci komputerowej, Poczta elek-
troniczna, Przesyłanie informacji zapisanej na płytach DVD, CD, VCD 
oraz kasetach video, Przesyłanie informacji SMS-em, Przesyłanie 
informacji, z  zastosowaniem urządzeń mobilnych do  nadawania i/
lub odbioru informacji, Udostępnianie internetowego forum dysku-
syjnego, Udostępnianie komputerowych baz danych, Telekomuni-
kacja za pomocą platform i portali w  Internecie, Zapewnianie plat-
formy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
41 Organizowanie i  prowadzenie szkoleń, konferencji, kongresów 
i sympozjów, wystaw i targów w celach kulturalnych i edukacyjnych, 
Wydawanie publikacji multimedialnych i  internetowych, Usługi wy-
dawnicze, Publikacja czasopism, magazynów, Organizowanie kon-
kursów, Prowadzenie blogów, dzienników internetowych, Udostęp-
nianie publikacji on-line, periodyków, tekstów, tekstów innych niż 
reklamowe, Publikacja zdjęć, w tym zdjęć reklamowych, Działalność 
sportowa i  kulturalna, Usługi w  zakresie organizacji i  prowadzenia 
imprez, kursów i  zajęć sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych, 
tanecznych, kulturalnych, Organizowanie zawodów sportowych, In-
formacja o powyższych usługach, 42 Badania oraz usługi naukowe 
i techniczne oraz ich projektowanie, Analizy przemysłowe i usługi ba-
dawcze, Przemysłowa analiza i badanie towarów oraz usług, Odtwa-
rzanie baz danych dla osób trzecich, Projektowanie komputerowych 
baz danych, Elektroniczny serwis informacji typu on-line polegający 
na tworzeniu, prowadzeniu baz danych, Tworzenie programów kom-
puterowych, Usługi komputerowe w  zakresie zarządzania sieciami 
komputerowymi, Odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych 
lub baz danych, Usługi w  zakresie tworzenia i  utrzymywania stron 
i witryn internetowych dla osób trzecich, Tworzenie i utrzymywanie 
serwisów internetowych i multimedialnych, Administrowanie serwi-
sami internetowymi, Usługi w zakresie tworzenia prezentami inter-
netowych i multimedialnych, Informacja o powyższych usługach .

(111) 353249 (220) 2021 09 07 (210) 533616
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 17
(732) PARTNER-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MULTIBOX
(540) 

(591) czerwony, żółty, zielony, niebieski, fioletowy, czarny, biały
(531) 26 .04 .02, 26 .04 .09, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 39 Wynajem miejsc magazynowych, Wynajem kontenerów .

(111) 353250 (220) 2021 09 23 (210) 534301
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) LUMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Bielany Wrocławskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUMINA PARK
(540) 

(591) biały, ciemnoszary
(531) 26 .04 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 41 Parki i miasteczka rozrywki i tematyczne, zoo i muzea, 
Usługi związane z działalnością parków rozrywki .

(111) 353251 (220) 2021 09 28 (210) 534433
(151) 2022 05 12 (441) 2022 01 24
(732) KATHERINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mazovia galeria handlowa
(540) 

(591) ciemnobrązowy
(531) 09 .01 .09, 27 .05 .01, 29 .01 .07
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, za-
rządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi rekla-
mowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne 
i marketingowe, Usługi aukcyjne, Administrowanie sprzedażą, Ana-
liza cen, Elektroniczne przetwarzanie zamówień, Usługi w  zakresie 
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej i handlowej, 
w tym usługi w zakresie prowadzenia centrum handlowego, Usługi 
w zakresie zarządzania i administrowania działalnością gospodarczą 
i handlową, w tym usługi w zakresie zarządzania i administrowania 
centrum handlowym, Usługi doradcze i  informacyjne w  zakresie 
działalności gospodarczej i handlowej, Usługi w zakresie sprzedaży 
hurtowej i  detalicznej chemii, kosmetyków, produktów farmaceu-
tycznych, artykułów oświetleniowych, artykułów gospodarstwa 
domowego, elektroniki, komputerów i artykułów związanych z kom-
puterami, wyrobów jubilerskich i zegarmistrzowskich, instrumentów 
muzycznych, publikacji i utworów literackich i muzycznych na nośni-
kach papierowych i elektronicznych, dzieł sztuki, artykułów papierni-
czych, wyrobów skórzanych, bielizny, odzieży, obuwia, nakryć głowy, 
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mebli, artykułów dekoracyjnych, gier i zabawek, artykułów spożyw-
czych i przemysłowych, napojów bezalkoholowych i alkoholowych 
oraz wyrobów tytoniowych, w  tym usługi świadczone za  pośred-
nictwem systemu telezakupów, za  pośrednictwem strony interne-
towej, z  wykorzystaniem zamówień korespondencyjnych, środków 
telekomunikacji, komunikacji bezprzewodowej i  komunikacji elek-
tronicznej, Usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne świad-
czone za  pośrednictwem radia, telewizji, prasy, poczty oraz sieci 
komputerowej lub z wykorzystaniem billboardów, afiszy, plakatów, 
neonów, flag i  transparentów, Usługi w  zakresie publikacji tekstów 
reklamowych, Usługi w  zakresie rozpowszechniania materiałów re-
klamowych i promocyjnych w postaci próbek, ulotek, katalogów, ga-
zetek, prospektów i broszur informacyjnych, Usługi w zakresie orga-
nizowania, prowadzenia i obsługi wystaw, targów, pokazów, loterii, 
zawodów i konkursów w celach reklamowych i promocyjnych, Usługi 
w  zakresie dekoracji wystaw sklepowych, Usługi w  zakresie badań 
rynkowych i badań opinii publicznej, Usługi w zakresie przygotowy-
wania i prowadzenia sondaży i ankiet, Usługi w zakresie badań staty-
stycznych, Usługi w zakresie prac biurowych, Usługi w zakresie zarzą-
dzania i administrowania zbiorami informatycznymi zgromadzonymi 
na  serwerach, w  pamięci komputerów oraz w  pamięci bezprzewo-
dowych urządzeń elektronicznych, Usługi w zakresie wyszukiwania 
danych i informacji w plikach i bazach komputerowych, Usługi w za-
kresie wyszukiwania danych i informacji za pośrednictwem Internetu 
i  sieci bezprzewodowych, Usługi w  zakresie pozyskiwania danych 
do  komputerowych baz danych oraz sortowania, systematyzacji 
i  wyszukiwania danych w  komputerowych bazach danych, Usługi 
w  zakresie wynajmowania powierzchni na  cele reklamowe oraz 
miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, Usługi w zakresie rozpo-
wszechniania ogłoszeń reklamowych, Usługi w zakresie wypożycza-
nia manekinów do  celów reklamowych i  promocyjnych, Dekoracja 
wystaw i witryn sklepowych, Dystrybucja materiałów reklamowych, 
Planowanie i organizowanie targów, wystaw i imprez w celach han-
dlowych lub reklamowych, Rekrutacja personelu, Pokazy towarów, 
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Pośrednictwo w  zawieraniu 
transakcji handlowych, Wynajmowanie powierzchni na  cele rekla-
mowe, 36 Administrowanie nieruchomościami, Dzierżawa nieru-
chomości, Zarządzanie majątkiem nieruchomym, Wydzierżawianie 
i  wynajmowanie centrów handlowych, Wynajmowanie obiektów 
handlowych, biurowych, usługowych, Wynajem powierzchni han-
dlowych w centrach handlowo-rozrywkowych, ich administrowanie, 
pobieranie czynszu, Usługi wyceny powierzchni w centrach handlo-
wo-usługowo-rozrywkowych, Usługi związane z  dzierżawą, zarzą-
dzaniem i  administrowaniem nieruchomościami oraz ich  obrotem, 
Doradztwo inwestycyjne, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi związane 
z  kredytowaniem zakupu nieruchomości, Wycena nieruchomości, 
Leasing nieruchomości, Prowadzenie kantorów wymiany walut, 
Finansowanie inwestycji, Emisja talonów, kuponów i bonów warto-
ściowych, w  tym w  związku z  programami lojalnościowymi, Emisja 
bonów wartościowych w  związku z  programami motywacyjnymi, 
Wynajmowanie powierzchni w  celu sprzedaży samochodów, 39 
Usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, Pako-
wanie i składowanie towarów, Ładowanie i wyładowanie pojazdów, 
Napełnianie maszyn i  pojemników, Dzielenie na  części i  przepako-
wywanie towarów, Informacja o magazynowaniu, Informacja o skła-
dowaniu, Konfekcjonowanie towarów, Magazynowanie, Magazyno-
wanie towarów, Organizowanie składowania towarów, Pakowanie, 
Przechowywanie w chłodniach, Składowanie, Składowanie i dostar-
czanie towarów, Wynajem przestrzeni, struktur, jednostek i pojem-
ników do  magazynowania i  transportu, Wypożyczanie środków 
transportu, Dzierżawa magazynów, Wynajem magazynów, Wynajem 
palet, Wynajem kontenerów do magazynowania i składowania, Wy-
najem miejsc magazynowych, Dystrybucja towarów, Wypożyczanie 
kontenerów magazynowych, Wypożyczanie chłodziarek i lad chłod-
niczych, Pośrednictwo transportowe, Wynajmowanie garaży i miejsc 
parkingowych, Dostarczanie towarów zgodnie z  zamówieniem 
do wnętrz mieszkalnych, biur i pomieszczeń handlowych .

(111) 353252 (220) 2021 09 29 (210) 534656
(151) 2022 03 28 (441) 2021 12 06
(732) GATEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Pawłowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OPTIMALINE Partnerska Sieć Wysyłkowa

(540) 

(591) czarny, niebieski, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .05 .01, 26 .05 .10
(510), (511) 39 Dostarczanie korespondencji, dostarczanie paczek, 
dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, dostawa 
towarów, usługi kurierskie, składowanie towarów, spedycja, transport 
towarów, magazynowanie, pośrednictwo w spedycji i transporcie, po-
średnictwo w usługach kurierskich, wynajmowanie magazynów .

(111) 353253 (220) 2021 10 11 (210) 535110
(151) 2022 03 30 (441) 2021 12 13
(732) ALDI Einkauf SE & Co . oHG, Essen (DE)
(540) (znak słowny)
(540) RAZ ALDI ZAWSZE coś z ALDI
(510), (511) 16 Plakaty reklamowe, publikacje reklamowe, drukowa-
ne bilbordy reklamowe, 35 Reklama, publikowanie materiałów re-
klamowych, 41 Publikacja materiałów drukowanych, w  tym ulotek 
i broszur, gazetek, plakatów .

(111) 353254 (220) 2021 10 20 (210) 535471
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) ALVANAEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Osowiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A ALVANAEKO NATURALNE PRODUKTY EKOLOGICZNE
(540) 

(591) zielony, czerwony
(531) 05 .03 .11, 05 .03 .13, 27 .05 .01, 27 .05 .08, 26 .11 .01, 26 .11 .08, 29 .01 .12
(510), (511) 1 Nawozy naturalne do  użytku w  rolnictwie i  ogrodnic-
twie, Nawozy w  postaci wapnia organicznego, 3 Naturalne środki 
kosmetyczne dla ludzi, 5 Dietetyczna żywność przystosowana do ce-
lów medycznych, Dietetyczne substancje przystosowane do  celów 
medycznych, Lecznicze dodatki do  żywności, Suplementy diety, 
Preparaty dietetyczne i odżywcze, Białkowe suplementy diety, Mine-
ralne suplementy diety, Witaminowe suplementy diety, Suplementy 
ziołowe, Preparaty wzbogacające organizm w  niezbędne witaminy 
i  mikroelementy, Preparaty zawierające wapń (suplementy), Prepa-
raty zawierające kolagen (suplementy), Naturalne suplementy diety 
z pokrzywy, Suplementy diety w płynie, Suplementy diety w prosz-
ku, Suplementy diety, preparaty dietetyczne i odżywcze dla zwierząt, 
Ekologiczne preparaty do  dezodoryzacji i  oczyszczania powietrza, 
Neutralizatory zapachu zwierząt domowych, Preparaty do neutrali-
zacji zapachów, Naturalne preparaty i  środki do odstraszania zwie-
rząt, 31 Karmy i pasze dla zwierząt .

(111) 353255 (220) 2021 10 29 (210) 535848
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) ZDRZAŁKA JAN P .U .H . SANITEX JAN I ELŻBIETA ZDRZAŁKA, 
Gorzów Wielkopolski (PL);
SANITEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gorzów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SANITEX
(540) 

(591) biały, ciemnoniebieski
(531) 27 .05 .01, 26 .11 .02, 29 .01 .12
(510), (511) 37 Budowa i konserwacja rurociągów, Budowa instalacji 
wodociągowych, Czyszczenie i  naprawa kotłów, Czyszczenie insta-
lacji wodociągowych, Czyszczenie rur kanalizacyjnych, Czyszczenie 
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studzienek ściekowych wodą pod wysokim ciśnieniem, Instalowanie 
i  naprawa urządzeń elektrycznych, Instalacja gazociągów i  wodo-
ciągów, Instalacja, naprawa i  konserwacja sprzętu grzewczego, In-
stalacja systemów do  odprowadzania wody deszczowej, Instalacja 
i  naprawa rurociągów, Instalowanie, konserwacja i  naprawa sieci 
wodno-kanalizacyjnych, Instalacja systemów wodociągowo-kanali-
zacyjnych, Instalacja urządzeń do zaopatrzenia w gaz i do dystrybu-
cji gazu, Instalacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, Instalo-
wanie systemów rur przewodzących gazy, Instalowanie systemów 
rur doprowadzających gaz, Montaż i naprawa instalacji grzewczych, 
Naprawa instalacji sanitarnych, Nadzór budowlany, Oczyszczanie 
i  czyszczenie kanałów ściekowych, Spawanie do  celów napraw-
czych, Układanie rurociągów, Usługi czyszczenia kanalizacji, Usługi 
czyszczenia rur, Usługi instalowania rur, Układanie nawierzchni dro-
gowych, Instalowanie i naprawa pieców, Instalowanie oraz naprawa 
urządzeń klimatyzacyjnych, Czyszczenie studzienek ściekowych, In-
stalacja gazociągów, Konserwacja i  naprawa palników, Nadzór nad 
robotami budowlanymi, Układanie i budowa rurociągów, Układanie 
rur, Usługi układania rur, Usługi budowlane, Usługi budowlane i kon-
strukcyjne, Wynajem maszyn, narzędzi i urządzeń do użytku w budo-
wie budynków, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, 
rozbiórkowego, czyszczącego i  konserwacyjnego, Wynajem kopa-
rek, Wynajem sprzętu do robót ziemnych i koparek, Wynajem sprzę-
tu budowlanego, Wynajem sprzętu konstrukcyjnego i budowlanego, 
Spawanie konstrukcji stalowych do celów budowlanych .   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 353256 (220) 2021 10 26 (210) 535711
(151) 2022 05 04 (441) 2022 01 17
(732) KOŁODZIEJCZYK JOANNA, KOWALSKA OLGA ROSEANA 
SPÓŁKA CYWILNA, Niegowoniczki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Roseana
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty do  pielęgnacji skóry, Preparaty 
przeciwsłoneczne i po opalaniu, Preparaty do golenia, przed i po go-
leniu, Mydła, środki do mycia i kąpieli, Preparaty do higieny intymnej, 
Środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodo-
ranty i  antyperspiranty, Olejki eteryczne, Kosmetyczne preparaty 
do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, Środki do pielęgnacji ust, 
Środki do  czyszczenia zębów i  pielęgnacji jamy ustnej, Chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, Maski kosmetyczne, Środki to-
aletowe, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym sprzedaż 
elektroniczna i  za  pośrednictwem internetu, towarów: kosmetyki, 
Preparaty do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciwsłoneczne i po opa-
laniu, Preparaty do golenia, przed i po goleniu, Mydła, środki do my-
cia i  kąpieli, Preparaty do  higieny intymnej, Środki perfumeryjne, 
perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiran-
ty, Olejki eteryczne, Kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, 
rzęs, brwi, paznokci, Środki do pielęgnacji ust, Środki do czyszczenia 
zębów i pielęgnacji jamy ustnej, Chusteczki nasączane płynami ko-
smetycznymi, Maski kosmetyczne, Środki toaletowe .

(111) 353257 (220) 2021 10 27 (210) 535783
(151) 2022 05 02 (441) 2022 01 17
(732) SEGOVIA BONET JORGE, Boca Raton (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SEK SAPIENTIA QUOD FACIENDUM FACIAM INSTITUCION 
INTERNACIONAL
(540) 

(591) biały, szary, czarny, zielony, żółty, czerwony
(531) 26 .01 .04, 26 .01 .14, 26 .01 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .15, 26 .01 .10, 
26 .03 .22, 05 .03 .20, 05 .13 .08, 13 .01 .05, 22 .05 .10

(510), (511) 41 Usługi w  zakresie oświaty [nauczanie], Nauczanie, 
Usługi rozrywkowe, Zajęcia sportowe i kulturalne .

(111) 353258 (220) 2021 11 24 (210) 536835
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) MEDSERVICE SZTANDAR SPÓŁKA KOMANDYTOWA,  
Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEDSERVICE
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 02 .09 .01
(510), (511) 5 Amalgamaty dentystyczne, antyseptyki, bandaże hi-
gieniczne, bandaże opatrunkowe, biocydy, bransolety do celów lecz-
niczych, cementy dentystyczne, chemiczne przewodniki do  elek-
trod, elektrokardiografów, chirurgiczne materiały opatrunkowe, 
chloroform, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, den-
tystyczne materiały ścierne, diastaza do  celów medycznych, gaza 
opatrunkowa, gazy do celów medycznych, gąbka do ran, tamponiki 
do odkażania miejsc iniekcji, gencjana do celów farmaceutycznych, 
implanty chirurgiczne w postaci żywych tkanek, kleje dentystyczne 
do protez, kompresy, lakiery dentystyczne, leki dla ludzi, leki do ce-
lów stomatologicznych, leki do celów weterynaryjnych, leki pomoc-
nicze, mastyksy dentystyczne, materiały dentystyczne do odcisków, 
materiały opatrunkowe, materiały opatrunkowe chirurgiczne, od-
czynniki chemiczne do  celów medycznych lub weterynaryjnych, 
opaski barkowe do celów chirurgicznych, opaski higieniczne, plastry 
do celów medycznych, plastry lecznicze przylepne, plastry tamujące 
krwawienie, plastry z opatrunkiem uciskającym, preparaty bakteryj-
ne do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty biologicz-
ne do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczno-farmaceutycz-
ne, preparaty farmaceutyczne, preparaty bakteriologiczne do celów 
medycznych i weterynaryjnych, preparaty biologiczne do celów me-
dycznych, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, prepa-
raty chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczne do ce-
lów weterynaryjnych, preparaty diagnostyczne do  celów 
medycznych, separator osocza z krwi, radiologiczne substancje kon-
trastowe do celów medycznych, substancje radioaktywne do celów 
medycznych, substancje żrące do  celów farmaceutycznych, środki 
bakteriobójcze, środki czyszczące, środki tamujące krwawienia, ta-
śmy przylepne do  celów medycznych, tkaniny chirurgiczne, wata 
antyseptyczna, wata aseptyczna, wata higroskopijna, wyposażone 
apteczki przenośne, wyposażone apteczki przenośne pierwszej po-
mocy, 9 Analizatory glukozy, hemoglobiny i  opadu OB, aparatura 
do analizy inna niż do celów medycznych, aparatura do przetwarza-
nia informacji, aparatura elektryczna do komutacji, aparatura i instru-
menty chemiczne, aparatura i instrumenty optyczne, aparaty do ra-
diologii do  celów przemysłowych, aparaty i  przyrządy do  ważenia, 
chromatografy do  celów laboratoryjnych, czytniki kodów kresko-
wych, drukarki termotransferowe, ekrany radiologiczne do  celów 
przemysłowych, instrumenty medyczne, karty magnetyczne kodo-
wane, kodery magnetyczne, komputery, komutatory, programy 
komputerowe typu software ładowalne, programy komputerowe 
nagrane, rastry do  chemigrafii, rastry do  chemiografii, oprogramo-
wanie stałe komputerowe nagrane, sterujące programy komputero-
we systemu operacyjnego nagrane, termometry nie  do  celów me-
dycznych, urządzenia do identyfikacji preparatów krwiopochodnych 
w oparciu o kody kreskowe, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, 
urządzenia do  przetwarzania informacji, urządzenia do  ważenia, 
wskaźniki ilości, wskaźniki napromieniowania krwi, zestawy przybo-
rów do  analizy mikroskopijnej, zewnętrzne komputerowe urządze-
nia peryferyjne, 10 Aparatura anestezjologiczna, aparatura denty-
styczna elektryczna, aparatura diagnostyczna do celów medycznych, 
aparatura do  analizy do  celów medycznych, aparatura do  analizy 
krwi, aparatura do leczenia głuchoty, aparatura do radioterapii, apa-
ratura i  instalacje do wytwarzania promieni rentgenowskich do ce-
lów medycznych, aparatura i  instrumenty chirurgiczne, aparatura 
i instrumenty dentystyczne, aparaty do mierzenia tętniczego ciśnie-
nia krwi, aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, aparaty do re-
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animacji, aparaty i instrumenty medyczne, aparaty i narzędzia wete-
rynaryjne, Aparaty radiologiczne do  celów medycznych, aparaty 
rentgenowskie do celów medycznych, bandaże elastyczne, bandaże 
gipsowane, bandaże usztywniające ortopedyczne, chirurgiczne 
prześcieradła sterylne, dializatory, dreny do  celów medycznych, 
ekrany radiologiczne do  celów medycznych, filmy dozymetryczne 
stosowane w radiologii, kasety dozymetryczne służące do walidacji 
radiatorów, elektrody do celów medycznych, elektrokardiografy, fil-
try promieni ultrafioletowych do celów leczniczych, fotele lekarskie 
i dentystyczne, galwaniczna aparatura terapeutyczna, gastroskopy, 
gaziki do  czyszczenia wgłębień ciała, gąbki chirurgiczne, gorsety 
brzuszne, gorsety do celów leczniczych, hematometry, igły do aku-
punktury, igły do celów medycznych, implanty z materiałów synte-
tycznych, inhalatory, inkubatory dla noworodków, inkubatory me-
dyczne, irygatory do celów medycznych, irygatory do wstrzykiwania, 
irygatory do wstrzykiwań, klamry chirurgiczne, kolby radowe do ce-
lów medycznych, kompresory chirurgiczne, kompresy termoelek-
tryczne, kroplomierze do celów medycznych, lampy promieni rent-
genowskich do  celów medycznych, lampy ultrafioletowe do  celów 
leczniczych, lancety, lasery do  celów medycznych, lusterka chirur-
giczne, lusterka dentystyczne, łóżka hydrostatyczne do celów leczni-
czych, maski stosowane przez personel medyczny, meble specjalne 
do celów medycznych, narzędzia do nacinania do celów chirurgicz-
nych, nici chirurgiczne, oftalmometry, oftalmoskopy, opaski gipso-
wane, opaski podtrzymujące, pasy galwaniczne do  celów leczni-
czych, podkłady zapobiegające tworzeniu się odleżyn, pojemniki 
do  podawania leków, protezy, przyborniki lekarskie, przyborniki 
na instrumenty medyczne, przyborniki na instrumenty chirurgiczne, 
przyrządy do leczniczych ćwiczeń gimnastycznych, przyrządy do fi-
zykoterapii, rentgenografia do  celów medycznych, respiratory 
do sztucznego oddychania, sfigmomanometry, skalpele, sprzęt labo-
ratoryjny do celów medycznych, stoły operacyjne, strzykawki do ce-
lów medycznych, nakłuwacze, strzykawki do cewki moczowej, strzy-
kawki do zastrzyków, strzykawki domaciczne, strzykawki podskórne, 
termometry do celów medycznych, termometry kliniczne i osobiste, 
urządzenia do  gimnastyki leczniczej, urządzenia do  terapii galwa-
nicznej, urządzenia zabezpieczające przed promieniami rentgenow-
skimi do  celów medycznych, 35 Usługi sprzedaży, w  tym sprzedaż 
przez Internet, towarów: amalgamaty dentystyczne, antyseptyki, 
bandaże higieniczne, bandaże opatrunkowe, biocydy, bransolety 
do celów leczniczych, cementy dentystyczne, chemiczne przewod-
niki do  elektrod, elektrokardiografów, chirurgiczne materiały opa-
trunkowe, chloroform, chusteczki nasączane płynami farmaceutycz-
nymi, dentystyczne materiały ścierne, diastaza do celów medycznych, 
gaza opatrunkowa, gazy do celów medycznych, gąbka do ran, tam-
poniki do  odkażania miejsc iniekcji, gencjana do  celów farmaceu-
tycznych, implanty chirurgiczne w postaci żywych tkanek, kleje den-
tystyczne do protez, kompresy, lakiery dentystyczne, leki dla ludzi, 
leki do celów stomatologicznych, leki do celów weterynaryjnych, leki 
pomocnicze, mastyksy dentystyczne, materiały dentystyczne do od-
cisków, materiały opatrunkowe, materiały opatrunkowe chirurgicz-
ne, odczynniki chemiczne do  celów medycznych lub weterynaryj-
nych, opaski barkowe do celów chirurgicznych, opaski higieniczne, 
plastry do  celów medycznych, plastry lecznicze przylepne, plastry 
tamujące krwawienie, Plastry z opatrunkiem uciskającym, preparaty 
bakteryjne do  celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty 
biologiczne do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczno-farma-
ceutyczne, preparaty farmaceutyczne, preparaty bakteriologiczne 
do  celów medycznych i  weterynaryjnych, preparaty biologiczne 
do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów farmaceutycz-
nych, preparaty chemiczne do  celów medycznych, preparaty che-
miczne do celów weterynaryjnych, preparaty diagnostyczne do ce-
lów medycznych, separator osocza z krwi, radiologiczne substancje 
kontrastowe do celów medycznych, substancje radioaktywne do ce-
lów medycznych, substancje żrące do  celów farmaceutycznych, 
środki bakteriobójcze, środki czyszczące, środki tamujące krwawie-
nia, taśmy przylepne do  celów medycznych, tkaniny chirurgiczne, 
wata antyseptyczna, wata aseptyczna, wata higroskopijna, wyposa-
żone apteczki przenośne, wyposażone apteczki przenośne pierwszej 
pomocy, analizatory glukozy, hemoglobiny i  opadu OB, aparatura 
do analizy inna niż do celów medycznych, aparatura do przetwarza-
nia informacji, aparatura elektryczna do komutacji, aparatura i instru-
menty chemiczne, aparatura i instrumenty optyczne, aparaty do ra-
diologii do  celów przemysłowych, aparaty i  przyrządy do  ważenia, 
chromatografy do  celów laboratoryjnych, czytniki kodów kresko-

wych, drukarki termotransferowe, ekrany radiologiczne do  celów 
przemysłowych, instrumenty medyczne, karty magnetyczne kodo-
wane, kodery magnetyczne, komputery, komutatory, programy 
komputerowe typu software ładowalne, programy komputerowe 
nagrane, Rastry do chemigrafii, rastry do chemiografii, oprogramo-
wanie stałe komputerowe nagrane, sterujące programy komputero-
we systemu operacyjnego nagrane, termometry nie  do  celów me-
dycznych, urządzenia do identyfikacji preparatów krwiopochodnych 
w oparciu o kody kreskowe, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, 
urządzenia do  przetwarzania informacji, urządzenia do  ważenia, 
wskaźniki ilości, wskaźniki napromieniowania krwi, zestawy przybo-
rów do  analizy mikroskopijnej, zewnętrzne komputerowe urządze-
nia peryferyjne, aparatura anestezjologiczna, aparatura dentystycz-
na elektryczna, aparatura diagnostyczna do  celów medycznych, 
aparatura do  analizy do  celów medycznych, aparatura do  analizy 
krwi, aparatura do leczenia głuchoty, aparatura do radioterapii, apa-
ratura i  instalacje do wytwarzania promieni rentgenowskich do ce-
lów medycznych, aparatura i  instrumenty chirurgiczne, aparatura 
i instrumenty dentystyczne, aparaty do mierzenia tętniczego ciśnie-
nia krwi, aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, aparaty do re-
animacji, aparaty i instrumenty medyczne, aparaty i narzędzia wete-
rynaryjne, aparaty radiologiczne do  celów medycznych, aparaty 
rentgenowskie do celów medycznych, bandaże elastyczne, bandaże 
gipsowane, bandaże usztywniające ortopedyczne, chirurgiczne 
prześcieradła sterylne, dializatory, dreny do  celów medycznych, 
ekrany radiologiczne do  celów medycznych, filmy dozymetryczne 
stosowane w radiologii, kasety dozymetryczne służące do walidacji 
radiatorów, elektrody do celów medycznych, elektrokardiografy, fil-
try promieni ultrafioletowych do celów leczniczych, fotele lekarskie 
i dentystyczne, galwaniczna aparatura terapeutyczna, gastroskopy, 
gaziki do  czyszczenia wgłębień ciała, gąbki chirurgiczne, gorsety 
brzuszne, gorsety do celów leczniczych, hematometry, igły do aku-
punktury, igły do celów medycznych, implanty z materiałów synte-
tycznych, inhalatory, inkubatory dla noworodków, inkubatory me-
dyczne, irygatory do celów medycznych, irygatory do wstrzykiwania, 
irygatory do wstrzykiwań, klamry chirurgiczne, Kolby radowe do ce-
lów medycznych, kompresory chirurgiczne, kompresy termoelek-
tryczne, kroplomierze do celów medycznych, lampy promieni rent-
genowskich do  celów medycznych, lampy ultrafioletowe do  celów 
leczniczych, lancety, lasery do  celów medycznych, lusterka chirur-
giczne, lusterka dentystyczne, łóżka hydrostatyczne do celów leczni-
czych, maski stosowane przez personel medyczny, meble specjalne 
do celów medycznych, narzędzia do nacinania do celów chirurgicz-
nych, nici chirurgiczne, oftalmometry, oftalmoskopy, opaski gipso-
wane, opaski podtrzymujące, pasy galwaniczne do  celów leczni-
czych, podkłady zapobiegające tworzeniu się odleżyn, pojemniki 
do  podawania leków, protezy, przyborniki lekarskie, przyborniki 
na instrumenty medyczne, przyborniki na instrumenty chirurgiczne, 
przyrządy do leczniczych ćwiczeń gimnastycznych, przyrządy do fi-
zykoterapii, rentgenografia do  celów medycznych, respiratory 
do  sztucznego oddychania, Sfigmomanometry, skalpele, sprzęt la-
boratoryjny do  celów medycznych, stoły operacyjne, strzykawki 
do celów medycznych, nakłuwacze, strzykawki do cewki moczowej, 
strzykawki do zastrzyków, strzykawki domaciczne, strzykawki pod-
skórne, termometry do  celów medycznych, termometry kliniczne 
i osobiste, urządzenia do gimnastyki leczniczej, urządzenia do terapii 
galwanicznej, urządzenia zabezpieczające przed promieniami rent-
genowskimi do  celów medycznych, 37 Serwis aparatury i  sprzętu 
medycznego .

(111) 353259 (220) 2021 11 22 (210) 536801
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) REPUBLIKA SMAKOSZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) REPUBLIKA SMAKOSZY
(510), (511) 29 Desery mleczne, Jogurty, Jogurty kremowe, Zupy 
z makaronem, Zupy, Desery owocowe, Jogurty smakowe, Desery wy-
konane z  produktów mlecznych, Jogurty pitne, Desery jogurtowe, 
Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Jogurty o smaku owocowym, Jo-
gurty o niskiej zawartości tłuszczu, 30 Gotowe produkty spożywcze 
w postaci sosów, Przekąski wykonane z pszenicy, Przekąski z kuku-
rydzy, Ouiche, Gotowe potrawy na bazie ryżu, Owoce pod kruszon-
ką, Naleśniki słone, Batony gotowe do spożycia na bazie czekolady, 
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Przekąski słone na  bazie kukurydzy, Przekąski składające się głów-
nie z wyciśniętych ziaren zbóż, Batoniki na bazie czekolady będące 
zamiennikami posiłków, Placki, Desery z  muesli, Przekąski na  bazie 
tortilli, Potrawy składające się głównie z ryżu, Sałatka z makaronem, 
Placki z kurczakiem, Wrapy z kurczakiem, Tostowe opiekane kanapki 
z serem, Ciasta [słodkie lub słone], Zapakowane zestawy obiadowe 
składające się głównie z ryżu, ale również z mięsa, ryb lub warzyw, 
Lasagne, Kleiste kuleczki ryżowe, Przekąski wieloziarniste, Przekąski 
wykonane z mąki kukurydzianej, Ciasteczka ryżowe, Solone wyroby 
piekarnicze, Koreczki, kanapeczki, Gotowe dania z  ryżu, Zawijana 
kanapka typu wrap, Makaron z serem, Dziczyzna w cieście, Gotowe 
desery [na bazie czekolady], Brioszki (drożdżowe bułeczki), Naleśniki 
[cienkie], Potrawy z makaronu, Przekąski wykonane z mąki razowej, 
Gotowe potrawy na bazie makaronu, Czipsy na bazie zbóż, Przekąski 
wytwarzane z  muesli, Wyroby piekarnicze składające się z  warzyw 
i  mięsa, Przekąski na  bazie ryżu, Tamales, Przekąski słone na  bazie 
zbóż, Gotowe pizze, Ciastka z prosa, Naleśniki, Suche i płynne potra-
wy gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów, Placki 
z nadzieniem z warzyw, Spaghetti i klopsy, Gotowe do spożycia solo-
ne przekąski z mąki kukurydzianej formowane przez wyciskanie, Kle-
ik ryżowo-dyniowy [hobak-juk], Batoniki zbożowe będące zamienni-
kami posiłków, Wyroby piekarnicze składające się z warzyw i drobiu, 
Przekąski przyrządzone z mąki ziemniaczanej, Ryż smażony po chiń-
sku, Gotowe potrawy zawierające [głównie] makaron, Drób w cieście, 
Kanapki, Dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, 
Przekąski wykonane z  mąki zbożowej, Ciasta zawierające mięso, 
Sałatka ryżowa, Puddingi do  użytku jako desery, Batony zbożowe 
i energetyczne, Sałatka z makaronu typu rurki, Wyroby cukiernicze, 
Gotowe posiłki w formie pizzy, Makarony zawierające nadzienia, Wy-
roby piekarnicze z  warzywami i  rybami, Potrawy gotowe na  bazie 
makaronu, Ciasto na  bazie jaj, Posiłki składające się głównie z  ma-
karonów, Desery czekoladowe, Gotowy lunch w pudełku składający 
się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, Pizza, Przekąski wy-
konane z mąki sojowej, Burrito, Przekąski z ekstrudowanej pszenicy, 
Ciasto z przyprawionymi owocami, Dania na bazie ryżu, Kanapki to-
stowe opiekane, Przekąski wykonane z kukurydzy, Chow mein [dania 
na  bazie makaronu], Tabule [sałatka z  kuskus], Gotowe desery [wy-
roby piekarnicze], Risotto, Tacos [danie meksykańskiej, Hamburgery 
gotowane i w bułkach, Paszteciki z wieprzowiny, Przekąski wykona-
ne z mąki ryżowej, Przekąski na bazie zbóż, Przekąski składające się 
z produktów zbożowych, Gotowe potrawy zawierające [głównie] ryż, 
Ciastka owsiane, Warzywa w  cieście, Przekąski wykonane ze  skrobi 
zbożowej, Opiekane kanapki z serem i z szynką, Przekąski składające 
się głównie z chleba, Tortille, Ramen (japońskie danie na bazie maka-
ronu), Gotowa solona żywność przyrządzona z mąki ziemniaczanej, 
Fajitas (grillowane mięso podawane na pszennej lub kukurydzianej 
tortilli), 31 Produkty rolne, ogrodnicze i leśne (niepreparowane i nie-
konserwowane), ziarno (nasiona), Świeże owoce i  warzywa, słód, 
migdały, orzechy i orzechy kokosowe, Produkty pochodzące z upraw 
ekologicznych, oraz wyprodukowane z  produktów pochodzących 
z  upraw ekologicznych, 32 Soki owocowe [napoje], Soki, Mieszane 
soki owocowe, Soki warzywne [napoje], Napoje z sokiem ananaso-
wym, Napoje owocowe i  soki owocowe, Soki warzywne, 43 Usługi 
cateringu zewnętrznego, Informacje i doradztwo w zakresie przygo-
towywania posiłków, Udzielanie informacji związanych z przygoto-
wywaniem żywności i napojów, Usługi doradcze w dziedzinie kate-
ringu obejmującego żywność i  napoje, Usługi doradcze dotyczące 
żywności, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi doradcze 
w zakresie przygotowania żywności, Usługi kateringowe w zakresie 
zaopatrzenia w  żywność, Spersonalizowane usługi planowania po-
siłków za pośrednictwem strony internetowej, Usługi w zakresie ca-
teringu żywności dietetycznej, Usługi polegające na udostępnianiu 
witryny internetowej oraz udostępnianiu baz danych zawierających 
przepisy i  porady kulinarne, Usługi doradcze w  dziedzinie gastro-
nomii, Usługi doradcze w  zakresie planowania jadłospisu dla osób 
trzecich, 44 Usługi dietetyków, Usługi w zakresie planowania i nad-
zorowania diety, Usługi doradcze i konsultingowe w dziedzinie diete-
tyki, w tym poradnictwo indywidualne i grupowe, Usługi polegające 
na prowadzeniu badań i doświadczeń w dziedzinie dietetyki, Usługi 
informacyjne w dziedzinie dietetyki, Usługi polegające na udostęp-
nianiu witryny internetowej zawierającej informacje i  porady doty-
czące odżywiania, programów dietetycznych, kontrolowania i reduk-
cji wagi oraz stylu życia związanego z właściwym odżywianiem oraz 
kontrolowaniem wagi .

(111) 353260 (220) 2021 11 22 (210) 536800
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) REPUBLIKA SMAKOSZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REPUBLIKA SMAKOSZY
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 03 .07 .17, 11 .01 .04
(510), (511) 29 Desery mleczne, Jogurty, Jogurty kremowe, Zupy 
z makaronem, Zupy, Desery owocowe, Jogurty smakowe, Desery wy-
konane z  produktów mlecznych, Jogurty pitne, Desery jogurtowe, 
Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Jogurty o smaku owocowym, Jo-
gurty o niskiej zawartości tłuszczu, 30 Gotowe produkty spożywcze 
w postaci sosów, Przekąski wykonane z pszenicy, Przekąski z kuku-
rydzy, Ouiche, Gotowe potrawy na bazie ryżu, Owoce pod kruszon-
ką, Naleśniki słone, Batony gotowe do spożycia na bazie czekolady, 
Przekąski słone na  bazie kukurydzy, Przekąski składające się głów-
nie z wyciśniętych ziaren zbóż, Batoniki na bazie czekolady będące 
zamiennikami posiłków, Placki, Desery z  muesli, Przekąski na  bazie 
tortilli, Potrawy składające się głównie z ryżu, Sałatka z makaronem, 
Placki z kurczakiem, Wrapy z kurczakiem, Tostowe opiekane kanapki 
z serem, Ciasta [słodkie lub słone], Zapakowane zestawy obiadowe 
składające się głównie z ryżu, ale również z mięsa, ryb lub warzyw, 
Lasagne, Kleiste kuleczki ryżowe, Przekąski wieloziarniste, Przekąski 
wykonane z mąki kukurydzianej, Ciasteczka ryżowe, Solone wyroby 
piekarnicze, Koreczki, kanapeczki, Gotowe dania z  ryżu, Zawijana 
kanapka typu wrap, Makaron z serem, Dziczyzna w cieście, Gotowe 
desery [na bazie czekolady], Brioszki (drożdżowe bułeczki), Naleśniki 
[cienkie], Potrawy z makaronu, Przekąski wykonane z mąki razowej, 
Gotowe potrawy na bazie makaronu, Czipsy na bazie zbóż, Przekąski 
wytwarzane z  muesli, Wyroby piekarnicze składające się z  warzyw 
i  mięsa, Przekąski na  bazie ryżu, Tamales, Przekąski słone na  bazie 
zbóż, Gotowe pizze, Ciastka z prosa, Naleśniki, Suche i płynne potra-
wy gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów, Placki 
z nadzieniem z warzyw, Spaghetti i klopsy, Gotowe do spożycia solo-
ne przekąski z mąki kukurydzianej formowane przez wyciskanie, Kle-
ik ryżowo-dyniowy [hobak-juk], Batoniki zbożowe będące zamienni-
kami posiłków, Wyroby piekarnicze składające się z warzyw i drobiu, 
Przekąski przyrządzone z mąki ziemniaczanej, Ryż smażony po chiń-
sku, Gotowe potrawy zawierające [głównie] makaron, Drób w cieście, 
Kanapki, Dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, 
Przekąski wykonane z  mąki zbożowej, Ciasta zawierające mięso, 
Sałatka ryżowa, Puddingi do  użytku jako desery, Batony zbożowe 
i energetyczne, Sałatka z makaronu typu rurki, Wyroby cukiernicze, 
Gotowe posiłki w formie pizzy, Makarony zawierające nadzienia, Wy-
roby piekarnicze z  warzywami i  rybami, Potrawy gotowe na  bazie 
makaronu, Ciasto na  bazie jaj, Posiłki składające się głównie z  ma-
karonów, Desery czekoladowe, Gotowy lunch w pudełku składający 
się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, Pizza, Przekąski wy-
konane z mąki sojowej, Burrito, Przekąski z ekstrudowanej pszenicy, 
Ciasto z przyprawionymi owocami, Dania na bazie ryżu, Kanapki to-
stowe opiekane, Przekąski wykonane z kukurydzy, Chow mein [dania 
na  bazie makaronu], Tabule [sałatka z  kuskus], Gotowe desery [wy-
roby piekarnicze], Risotto, Tacos [danie meksykańskiej, Hamburgery 
gotowane i w bułkach, Paszteciki z wieprzowiny, Przekąski wykona-
ne z mąki ryżowej, Przekąski na bazie zbóż, Przekąski składające się 
z produktów zbożowych, Gotowe potrawy zawierające [głównie] ryż, 
Ciastka owsiane, Warzywa w  cieście, Przekąski wykonane ze  skrobi 
zbożowej, Opiekane kanapki z serem i z szynką, Przekąski składające 
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się głównie z chleba, Tortille, Ramen (japońskie danie na bazie maka-
ronu), Gotowa solona żywność przyrządzona z mąki ziemniaczanej, 
Fajitas (grillowane mięso podawane na pszennej lub kukurydzianej 
tortilli), 31 Produkty rolne, ogrodnicze i leśne (niepreparowane i nie-
konserwowane), ziarno (nasiona), Świeże owoce i  warzywa, słód, 
migdały, orzechy i orzechy kokosowe, Produkty pochodzące z upraw 
ekologicznych, oraz wyprodukowane z  produktów pochodzących 
z  upraw ekologicznych, 32 Soki owocowe [napoje], Soki, Mieszane 
soki owocowe, Soki warzywne [napoje], Napoje z sokiem ananaso-
wym, Napoje owocowe i  soki owocowe, Soki warzywne, 43 Usługi 
cateringu zewnętrznego, Informacje i doradztwo w zakresie przygo-
towywania posiłków, Udzielanie informacji związanych z przygoto-
wywaniem żywności i napojów, Usługi doradcze w dziedzinie kate-
ringu obejmującego żywność i  napoje, Usługi doradcze dotyczące 
żywności, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi doradcze 
w zakresie przygotowania żywności, Usługi kateringowe w zakresie 
zaopatrzenia w  żywność, Spersonalizowane usługi planowania po-
siłków za pośrednictwem strony internetowej, Usługi w zakresie ca-
teringu żywności dietetycznej, Usługi polegające na udostępnianiu 
witryny internetowej oraz udostępnianiu baz danych zawierających 
przepisy i  porady kulinarne, Usługi doradcze w  dziedzinie gastro-
nomii, Usługi doradcze w  zakresie planowania jadłospisu dla osób 
trzecich, 44 Usługi dietetyków, Usługi w zakresie planowania i nad-
zorowania diety, Usługi doradcze i konsultingowe w dziedzinie diete-
tyki, w tym poradnictwo indywidualne i grupowe, Usługi polegające 
na prowadzeniu badań i doświadczeń w dziedzinie dietetyki, Usługi 
informacyjne w dziedzinie dietetyki, Usługi polegające na udostęp-
nianiu witryny internetowej zawierającej informacje i  porady doty-
czące odżywiania, programów dietetycznych, kontrolowania i reduk-
cji wagi oraz stylu życia związanego z właściwym odżywianiem oraz 
kontrolowaniem wagi .

(111) 353261 (220) 2021 11 27 (210) 536997
(151) 2022 05 11 (441) 2022 01 24
(732) JACHNA-GRZESIAK MONIKA KLINIKA GRZESIAK,  
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Klinika Grzesiak expert w lipofillingu
(540) 

(591) czarny, biały, żółty
(531) 02 .09 .25, 27 .05 .01, 26 .11 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 1 Komórki macierzyste do badań lub celów naukowych, 
5 Przeszczepy skóry, Przeszczepy [żywe tkanki], Tkanka biologicz-
na do  przeszczepiania, Komórki rekonstytuowane do  zabiegów 
medycznych w  zakresie pielęgnacji skóry, Preparaty grzybobójcze 
do  zabijania szkodników, Komórki do  celów medycznych, Komór-
ki macierzyste, Komórki macierzyste do  celów medycznych, Żywe 
komórki do  celów medycznych, 10 Przeszczepy do  użytku chirur-
gicznego, Protezy do przeszczepów do użytku w chirurgii, 41 Usłu-
gi edukacyjne związane z  zabiegami terapeutycznymi, Nauczanie 
w  dziedzinie medycyny, Nauczanie w  zakresie pielęgnacji urody, 
Nauczanie w  zakresie zdrowia, Szkolenia i  nauczanie w  dziedzinie 
medycyny, 44 Usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Chirurgia 
plastyczna, Usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej .

(111) 353262 (220) 2021 11 26 (210) 536992
(151) 2022 05 11 (441) 2022 01 24
(732) NOWAK KRZYSZTOF, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OLD FOXES HDC POLAND

(540) 

(591) pomarańczowy, biały, czarny
(531) 03 .01 .08, 26 .02 .01, 26 .04 .04, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży następujących towarów: pojazdy 
oraz urządzenia służące do  poruszania się na  lądzie, w  powietrzu 
lub wodzie oraz ich  części, motocykle, motocyklowe wycieraczki 
i lusterka oraz lampy wewnętrzne i zewnętrzne oraz anteny, motory-
zacyjne akcesoria i części, nadwozia, podwozia, pontony, pokrowce 
do  środków transportu, makiety środków transportu, sprzęt do  tu-
ningowania motocykli, chemia oraz kosmetyki motocyklowe, środki 
czyszczące i  konserwujące do  karoserii i  szyb oraz wnętrza pojaz-
dów i  opon oraz felg, lakiery, farby, środki do  czyszczenia podłoża 
od smarów i olei oraz paliw motocyklowych, sprzęt sportowy i rekre-
acyjny, akcesoria sportowe, odzież i obuwie sportowe i rekreacyjne, 
artykuły spożywcze, napoje bezalkoholowe, piwo, woda mineralna, 
napoje izotoniczne oraz energetyzujące, suplementy diety, odżyw-
ki oraz preparaty witaminowe dla sportowców wyczynowych oraz 
amatorów i  ludzi obciążonych dużym wysiłkiem fizycznym, brelo-
ki, listwy chromowane, nakrętki na  wentyle, listwy LED, podkładki 
pod tablice, zapinki, wskaźniki motocyklowe, foteliki, czapki, kubki 
termiczne, skrobaczki do  szyb, kamizelki, opaski i  taśmy odblasko-
we, motocyklowe ładowarki, Reklama, Wynajmowanie powierzchni 
na  cele reklamowe, Usługi w  zakresie aukcji i  przetargów publicz-
nych, Organizowanie wystaw oraz targów w celach handlowych lub 
reklamowych, Pokazy towarów, Zarządzanie sklepami: detalicznymi, 
hurtowymi, internetowymi, Usługi w  zakresie pośrednictwa han-
dlowego polegające na  kojarzeniu partnerów handlowych, Usługi 
agencji importowo-eksportowych, Usługi doradztwa handlowego 
i  reklamowego na  rzecz osób trzecich w zakresie wyboru i doboru 
produktów, Usługi w  zakresie promowania: zdrowia, podnoszenia 
bezpieczeństwa ruchu i kwalifikacji kierujących pojazdami, 41 Orga-
nizowanie i prowadzenie rajdów oraz imprez integracyjnych, rozryw-
kowych, sportowych i rekreacyjnych, Organizowanie i prowadzenie 
warsztatów, treningów, seminariów, sympozjów, zjazdów, podróży 
studyjnych, kongresów, konferencji, Organizowanie i  prowadzenie 
kursów, szkoleń edukacyjnych i  rozrywkowych, Kształcenie usta-
wiczne, Usługi w zakresie edukacji i nauczania, Organizowanie wy-
staw oraz pokazów związanych z  kulturą lub edukacją, Publikowa-
nie tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line, 
usługi wydawnicze, Publikacje elektroniczne czasopism, gazet, ksią-
żek, fotografii, poradników, broszur, Doradztwo w zakresie edukacji 
lub kształcenia, Organizowanie konkursów, gier losowych i  loterii, 
Organizowanie pokazów mody, Organizowanie i  obsługa plebiscy-
tów, Usługi administrowania, zarządzania i wynajmowania obiektów 
sportowych, rozrywkowych i rekreacyjnych .

(111) 353263 (220) 2021 11 25 (210) 536916
(151) 2022 05 11 (441) 2022 01 24
(732) BIMLY PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bimly
(540) 

(591) fioletowy, zielony
(531) 27 .05 .01, 26 .01 .01, 29 .01 .12
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(510), (511) 9 Platformy oprogramowania komputerowego, Platfor-
my oprogramowania komputerowego służące do  zarządzania bu-
dową domu oraz zarządzania wykończeniem i remontami mieszkań, 
Platformy oprogramowania komputerowego zapewniające współ-
pracę pomiędzy indywidualnym inwestorem a  profesjonalnymi 
uczestnikami w danej branży, Aplikacje mobilne, Aplikacje mobilne 
służące do zarządzania budową domu oraz zarządzania wykończe-
niem i remontami mieszkań, Aplikacje mobilne zapewniające współ-
pracę pomiędzy indywidualnym inwestorem a  profesjonalnymi 
uczestnikami w  danej branży, Oprogramowanie, Oprogramowanie 
służące do zarządzania budową domu, zarządzania wykończeniem 
i remontami mieszkań, Oprogramowanie zapewniające współpracę 
pomiędzy indywidualnym inwestorem a  profesjonalnymi uczestni-
kami w danej branży, 35 Promocja towarów dla osób trzecich, Pro-
mocja online sieci komputerowych i stron internetowych, Marketing 
dotyczący promocji, Usługi marketingowe, Dostarczanie informacji 
marketingowej, Przygotowywanie planów marketingowych, Prowa-
dzenie badań marketingowych, Planowanie strategii marketingo-
wych, Doradztwo w zakresie marketingu, Zarządzanie działalnością 
gospodarczą, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych w inter-
necie, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Rozpowszechnianie 
sponsorowanych powierzchni reklamowych, Zarządzanie biznesowe 
dla sklepów, Administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie 
sklepów detalicznych, Pomoc w organizowaniu działalności gospo-
darczej, Administracja biznesowa w  zakresie transportu i  dostaw, 
Negocjowanie i  zawieranie transakcji handlowych dla osób trze-
cich za  pośrednictwem systemów telekomunikacji, Pośrednictwo 
w  kontaktach handlowych i  gospodarczych, Pośrednictwo w  za-
kresie transakcji handlowych i  umów handlowych, Reklamowanie 
usług innych dostawców, umożliwiając klientom dogodne obejrze-
nie i porównanie usług tych dostawców, Skomputeryzowane usługi 
w zakresie składania zamówień online, Promowanie towarów i usług 
osób trzecich przez sieci komputerowe i  komunikacyjne, Usługi 
handlu detalicznego w  zakresie materiałów budowlanych, Zarzą-
dzanie działalnością gospodarczą w  zakresie projektów budowla-
nych, Usługi administracyjne w  zakresie kierowania na  konsultacje 
do generalnych wykonawców budowlanych, 36 Obsługa płatności, 
Elektroniczne przetwarzanie płatności, Usługi w zakresie administro-
wania płatności, Elektroniczne transakcje pieniężne, Usługi płatności 
w  handlu elektronicznym, Usługi portfela elektronicznego (usługi 
w  zakresie płatności), Usługi związane z  dokonywaniem transakcji 
finansowych, Pośrednictwo w umowach kredytowych, Organizowa-
nie finansowania w  zakresie operacji budowlanych, Finansowanie 
inwestycji budowlanych, Organizowanie finansowania projektów 
budowlanych, Usługi doradztwa związane z  finansowaniem robót 
budowlanych oraz projektów z zakresu infrastruktury, Sporządzanie 
raportów finansowych w zakresie projektów budowlanych, 42 Plat-
forma jako usługa [PaaS], Platforma jako usługa [PaaS] obejmująca 
platformy oprogramowania do transmisji obrazów, treści audiowizu-
alnych, treści wideo i wiadomości, Platforma jako usługa [PaaS] słu-
żąca do zarządzania budową domu oraz zarządzania wykończeniem 
i  remontami mieszkań, Platforma jako usługa [PaaS] zapewniająca 
współpracę pomiędzy indywidualnym inwestorem a  profesjonal-
nymi uczestnikami w  danej branży, Tworzenie platform interneto-
wych, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Oprogramowanie jako 
usługa [SaaS] służące do zarządzania budową domu oraz zarządza-
nia wykończeniem i  remontami mieszkań, Oprogramowanie jako 
usługa [SaaS] zapewniające współpracę pomiędzy indywidualnym 
inwestorem a  profesjonalnymi uczestnikami w  danej branży, Pisa-
nie oprogramowania komputerowego, Doradztwo komputerowe, 
Doradztwo w  zakresie oprogramowania komputerowego, Usługi 
doradztwa informatycznego, Projektowanie i  opracowywanie sys-
temów komputerowych, Opracowywanie projektów budowlanych, 
Doradztwo w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, 
Usługi projektowania wspomaganego komputerowo w zakresie pro-
jektów budowlanych .

(111) 353264 (220) 2021 11 03 (210) 536017
(151) 2022 04 25 (441) 2022 01 03
(732) KAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kleosin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PERTAL²

(540) 

(591) biały, szary, ciemnoszary
(531) 27 .05 .01, 27 .07 .01, 26 .01 .17, 29 .01 .13
(510), (511) 6 Rury, rurki i  przewody giętkie i  wyposażenie do  nich, 
w tym zawory, metalowe, Metalowe złączki do rur, Metalowe nakręt-
ki do rur, Kolanka metalowe do rur, Metalowe łączniki do rur, Metalo-
we zawory do rur wodociągowych, Metalowe złączki połączeniowe 
do rur, Części połączeniowe do rur z metalu, Łączniki [złącza] wyko-
nane z metalu do rur, 11 Zawory do rur, Rurowe elementy grzewcze, 
Elementy zabezpieczające do  rur wodnych, Instalacje regulacyjne 
do rur wodnych, Rury wodociągowe do  instalacji sanitarnych, Rury 
będące częściami instalacji sanitarnych, Kolanka z  tworzyw sztucz-
nych do  rur [części instalacji sanitarnych], Instalacje do  dystrybucji 
wody, Instalacje do  ogrzewania wodnego, Instalacje do  zaopatry-
wania w wodę pitną, Instalacje do zaopatrywania w wodę, 17 Rury 
giętkie, Izolacja do  rur, Rury izolowane (niemetalowe), Rury giętkie 
niemetalowe, Niemetalowe złącza rurowe, Złącza rurowe (nieme-
talowe), Złączki do  rur niemetalowe, Niemetalowe kolanka do  rur, 
Izolacja do  rur giętkich z  tworzywa sztucznego, Giętkie przewody 
rurowe wykonane z  tworzyw sztucznych, Rury giętkie z  tworzywa 
sztucznego do celów hydraulicznych, Niemetalowe półsztywne rury 
do użytku z cieczami pod ciśnieniem, 19 Rury wodociągowe nieme-
talowe, Rurociągi zasilające, niemetalowe, Niemetalowe izolowane 
rury wodociągowe, Kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, 
Rury wodociągowe (nie  z  metalu), Rury wodociągowe z  tworzyw 
sztucznych [sztywne], Rury sztywne niemetalowe stosowane w bu-
downictwie, Niemetalowe rurociągi wodne [inne niż części instalacji 
sanitarnych], Rury z  tworzyw sztucznych do celów instalacji wodo-
ciągowo-kanalizacyjnych, Sztywne rury z tworzyw sztucznych [inne 
niż części instalacji sanitarnych], 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  urządzeniami sanitarnymi, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z instalacjami sanitarnymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  instalacjami sanitarnymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  urządzeniami sanitarnymi, Usługi prowadzenia sprze-
daży rur i kształtek z tworzyw sztucznych za pośrednictwem strony 
internetowej, Usługi prowadzenia sprzedaży detalicznej i  hurtowej 
rur oraz kształtek z tworzyw sztucznych .

(111) 353265 (220) 2021 11 03 (210) 536015
(151) 2022 04 28 (441) 2022 01 03
(732) KAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kleosin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PERT²
(540) 

(591) szary, biały
(531) 27 .05 .01, 27 .07 .01, 26 .01 .17, 29 .01 .12
(510), (511) 6 Rury, rurki i  przewody giętkie i  wyposażenie do  nich, 
w tym zawory, metalowe, Metalowe złączki do rur, Metalowe nakręt-
ki do rur, Kolanka metalowe do rur, Metalowe łączniki do rur, Metalo-
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we zawory do rur wodociągowych, Metalowe złączki połączeniowe 
do rur, Części połączeniowe do rur z metalu, Łączniki [złącza] wyko-
nane z metalu do rur, 11 Zawory do rur, Rurowe elementy grzewcze, 
Elementy zabezpieczające do  rur wodnych, Instalacje regulacyjne 
do rur wodnych, Rury wodociągowe do  instalacji sanitarnych, Rury 
będące częściami instalacji sanitarnych, Kolanka z  tworzyw sztucz-
nych do  rur [części instalacji sanitarnych], Instalacje do  dystrybucji 
wody, Instalacje do  ogrzewania wodnego, Instalacje do  zaopatry-
wania w wodę pitną, Instalacje do zaopatrywania w wodę, 17 Rury 
giętkie, Izolacja do  rur, Rury izolowane (niemetalowe), Rury giętkie 
niemetalowe, Niemetalowe złącza rurowe, Złącza rurowe (nieme-
talowe), Złączki do  rur niemetalowe, Niemetalowe kolanka do  rur, 
Izolacja do  rur giętkich z  tworzywa sztucznego, Giętkie przewody 
rurowe wykonane z  tworzyw sztucznych, Rury giętkie z  tworzywa 
sztucznego do celów hydraulicznych, Niemetalowe półsztywne rury 
do użytku z cieczami pod ciśnieniem, 19 Rury wodociągowe nieme-
talowe, Rurociągi zasilające, niemetalowe, Niemetalowe izolowane 
rury wodociągowe, Kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, 
Rury wodociągowe (nie  z  metalu), Rury wodociągowe z  tworzyw 
sztucznych [sztywne], Rury sztywne niemetalowe stosowane w bu-
downictwie, Niemetalowe rurociągi wodne [inne niż części instalacji 
sanitarnych], Rury z  tworzyw sztucznych do celów instalacji wodo-
ciągowo-kanalizacyjnych, Sztywne rury z tworzyw sztucznych [inne 
niż części instalacji sanitarnych], 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  urządzeniami sanitarnymi, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z instalacjami sanitarnymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  instalacjami sanitarnymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  urządzeniami sanitarnymi, Usługi prowadzenia sprze-
daży rur i kształtek z tworzyw sztucznych za pośrednictwem strony 
internetowej, Usługi prowadzenia sprzedaży detalicznej i  hurtowej 
rur oraz kształtek z tworzyw sztucznych .

(111) 353266 (220) 2021 11 08 (210) 536185
(151) 2022 04 05 (441) 2021 12 06
(732) KRZEMPEK ZBIGNIEW, Cieszyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VATRA
(510), (511) 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wy-
burzeniowe .

(111) 353267 (220) 2021 11 22 (210) 536710
(151) 2022 04 29 (441) 2022 01 10
(732) 4 YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Księżyno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNDACJA FIT CAKE BEZCUKROWI
(540) 

(591) niebieski, biały
(531) 02 .09 .01, 26 .04 .01, 26 .04 .09, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 36 Organizacja zbiórek charytatywnych, Organizacja 
zbiórek pieniężnych, Crowdfunding, Organizowanie działań mają-
cych na  celu zbieranie funduszy na  cele charytatywne, Organizo-
wanie funduszy na  cele dobroczynne, Organizowanie wydarzeń 
mających na  celu zbieranie funduszy na  cele charytatywne, Orga-
nizowanie zbierania funduszy, Organizowanie zbiórek finansowych, 
Udzielanie informacji związanych ze  zbiórkami funduszy na  cele 
charytatywne, Usługi gromadzenia funduszy na cele charytatywne 
dla dzieci potrzebujących, Usługi zbierania funduszy na cele dobro-
czynne, Zbieranie funduszy, Zbiórki funduszy na cele charytatywne, 
Zbiórki funduszy na  cele dobroczynne, Oferowanie dotacji na  pro-
jekty uświadamiające w  dziedzinie ochrony środowiska i  zdrowia, 
Gromadzenie funduszy na cele charytatywne za pomocą imprez roz-
rywkowych, Inwestowanie funduszy na cele charytatywne, Organi-

zacja zbiórek, Organizowanie zbiórek charytatywnych [na rzecz osób 
trzecich] .

(111) 353268 (220) 2021 11 22 (210) 536712
(151) 2022 04 26 (441) 2021 12 20
(732) BARTOSZYN PIOTR, Ligota Czamborowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Silent Gray
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  kierowni-
cami [częściami motocykli], Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z  kierownicami [częściami motocykli], Usługi sprzedaży detalicz-
nej w  związku z  amortyzatorami kierownicy [częściami motocykli], 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z amortyzatorami kierownicy 
[częściami motocykli], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pe-
dałami hamulca [częściami motocykli], Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z pedałami hamulca [częściami motocykli], Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z uchwytami kierownicy [częściami mo-
tocykli], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z uchwytami kierow-
nicy [częściami motocykli], Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z  przekładkami przednimi [częściami motocykli], Usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku z  przekładkami przednimi [częściami motocy-
kli], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z oprawami reflektorów 
[częściami motocykli], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z opra-
wami reflektorów [częściami motocykli], Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z przewodami sprzęgła [częściami motocykli], Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z przewodami sprzęgła [częściami mo-
tocykli], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z oponami do mo-
tocykli, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  oponami do  mo-
tocykli, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  kołami zębatymi 
do napędów motocyklowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z  kołami zębatymi do  napędów motocyklowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  pompami powietrza do  motocykli, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z pompami powietrza do motocykli, 
Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  dźwiękowymi sygnałami 
ostrzegawczymi do motocykli, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z  dźwiękowymi sygnałami ostrzegawczymi do  motocykli, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w  związku z  ramami do  motocykli, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z ramami do motocykli, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z pedałami do motocykli, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z pedałami do motocykli, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z łańcuchami do motocykli, Usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku z  łańcuchami do  motocykli, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z korbami do motocykli, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z korbami do motocykli, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z wahaczami do motocykli, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z wahaczami do motocykli, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z amortyzatorami kierownicy [częściami motocykli], Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z amortyzatorami kierownicy [czę-
ściami motocykli], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przekład-
kami przednimi [częściami motocykli], Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  przekładkami przednimi [częściami motocykli], Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z linkami hamulcowymi [częściami 
motocykli], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z linkami hamulco-
wymi [częściami motocykli], Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z blokadami hamulców tarczowych do motocykli, Usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku z  blokadami hamulców tarczowych do  moto-
cykli, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przednimi panelami 
deski rozdzielczej [częściami motocykli], Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z przednimi panelami deski rozdzielczej [częściami moto-
cykli], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z silnikami do moto-
cykli, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z silnikami do motocykli, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wirnikami hamulca [częścia-
mi motocykli], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wirnikami ha-
mulca [częściami motocykli], Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z  linkami hamulcowymi [częściami motocykli], Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z  linkami hamulcowymi [częściami motocykli], 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z częściami konstrukcyjnymi 
do motocykli, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z częściami kon-
strukcyjnymi do motocykli, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z dźwigniami kontrolnymi kierownicy [częściami motocykli], Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z dźwigniami kontrolnymi kierownicy 
[częściami motocykli], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z osło-
nami przeciwpyłowymi amortyzatora [częściami motocykli], Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z osłonami przeciwpyłowymi amorty-
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zatora [częściami motocykli], Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z zaciskami hamulca tarczowego [częściami motocykli], Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z zaciskami hamulca tarczowego [częścia-
mi motocykli], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dźwigniami 
zmiany biegów [częściami do motocykli], Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  dźwigniami zmiany biegów [częściami do  motocykli], 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z filtrami powietrza do silni-
ków motocyklowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z filtrami 
powietrza do silników motocyklowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  lampami motocyklowymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z lampami motocyklowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  oparciami pasażerów do  motocykli, Usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku z  oparciami pasażerów do  motocykli, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami odzieży ochronnej dla 
motocyklistów do  ochrony przed wypadkami lub urazami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  artykułami odzieży ochronnej dla 
motocyklistów do  ochrony przed wypadkami lub urazami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z kaskami motocyklowymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  kaskami motocyklowymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z częściami do motocyklów, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  częściami do  motocyklów, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z odzieżą, 37 Naprawa i konserwacja motocykli .

(111) 353269 (220) 2021 11 22 (210) 536714
(151) 2022 04 26 (441) 2021 12 20
(732) BARTOSZYN PIOTR, Ligota Czamborowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Powered by FIS Piotr Bartoszyn
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  kierowni-
cami [częściami motocykli], Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z  kierownicami [częściami motocykli], Usługi sprzedaży detalicz-
nej w  związku z  amortyzatorami kierownicy [częściami motocykli], 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z amortyzatorami kierownicy 
[częściami motocykli], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pe-
dałami hamulca [częściami motocykli], Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z pedałami hamulca [częściami motocykli], Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z uchwytami kierownicy [częściami mo-
tocykli], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z uchwytami kierow-
nicy [częściami motocykli], Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z  przekładkami przednimi [częściami motocykli], Usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku z  przekładkami przednimi [częściami motocy-
kli], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z oprawami reflektorów 
[częściami motocykli], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z opra-
wami reflektorów [częściami motocykli], Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z przewodami sprzęgła [częściami motocykli], Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z przewodami sprzęgła [częściami mo-
tocykli], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z oponami do mo-
tocykli, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  oponami do  mo-
tocykli, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  kołami zębatymi 
do napędów motocyklowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z  kołami zębatymi do  napędów motocyklowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  pompami powietrza do  motocykli, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z pompami powietrza do motocykli, 
Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  dźwiękowymi sygnałami 
ostrzegawczymi do motocykli, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z  dźwiękowymi sygnałami ostrzegawczymi do  motocykli, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w  związku z  ramami do  motocykli, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z ramami do motocykli, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z pedałami do motocykli, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z pedałami do motocykli, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z łańcuchami do motocykli, Usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku z  łańcuchami do  motocykli, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z korbami do motocykli, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z korbami do motocykli, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z wahaczami do motocykli, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z wahaczami do motocykli, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z amortyzatorami kierownicy [częściami motocykli], Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z amortyzatorami kierownicy [czę-
ściami motocykli], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przekład-
kami przednimi [częściami motocykli], Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  przekładkami przednimi [częściami motocykli], Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z linkami hamulcowymi [częściami 
motocykli], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z linkami hamulco-

wymi [częściami motocykli], Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z blokadami hamulców tarczowych do motocykli, Usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku z  blokadami hamulców tarczowych do  moto-
cykli, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przednimi panelami 
deski rozdzielczej [częściami motocykli], Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z przednimi panelami deski rozdzielczej [częściami moto-
cykli], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z silnikami do moto-
cykli, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z silnikami do motocykli, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wirnikami hamulca [częścia-
mi motocykli], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wirnikami ha-
mulca [częściami motocykli], Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z  linkami hamulcowymi [częściami motocykli], Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z  linkami hamulcowymi [częściami motocykli], 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z częściami konstrukcyjnymi 
do motocykli, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z częściami kon-
strukcyjnymi do motocykli, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z dźwigniami kontrolnymi kierownicy [częściami motocykli], Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z dźwigniami kontrolnymi kierownicy 
[częściami motocykli], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z osło-
nami przeciwpyłowymi amortyzatora [częściami motocykli], Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z osłonami przeciwpyłowymi amorty-
zatora [częściami motocykli], Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z zaciskami hamulca tarczowego [częściami motocykli], Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z zaciskami hamulca tarczowego [częścia-
mi motocykli], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dźwigniami 
zmiany biegów [częściami do motocykli], Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  dźwigniami zmiany biegów [częściami do  motocykli], 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z filtrami powietrza do silni-
ków motocyklowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z filtrami 
powietrza do silników motocyklowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  lampami motocyklowymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z lampami motocyklowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  oparciami pasażerów do  motocykli, Usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku z  oparciami pasażerów do  motocykli, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami odzieży ochronnej dla 
motocyklistów do  ochrony przed wypadkami lub urazami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  artykułami odzieży ochronnej dla 
motocyklistów do  ochrony przed wypadkami lub urazami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z kaskami motocyklowymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  kaskami motocyklowymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z częściami do motocyklów, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  częściami do  motocyklów, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z odzieżą, 37 Naprawa i konserwacja motocykli .

(111) 353270 (220) 2021 11 15 (210) 536432
(151) 2022 04 01 (441) 2021 12 13
(732) SŁAWIEC SZYMON, Kręczki (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(531) 05 .01 .20, 05 .03 .02, 05 .03 .13, 05 .03 .14
(510), (511) 20 Meble .

(111) 353271 (220) 2021 11 16 (210) 536440
(151) 2022 04 01 (441) 2021 12 13
(732) BLAUMANN SEBASTIAN, Świecie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GANG CZEKOLADOŻERCÓW
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(540) 

(591) brązowy, szary, biały
(531) 02 .01 .01, 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .14, 26 .01 .18, 27 .05 .05, 29 .01 .13
(510), (511) 30 Czekolada, Czekoladki, Substytuty czekolady .

(111) 353272 (220) 2021 11 16 (210) 536447
(151) 2022 04 15 (441) 2021 12 20
(732) MULTIOFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOYAL
(540) 

(591) niebieski, pomarańczowy, biały
(531) 13 .01 .17, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 9 Sterowniki do lamp i opraw oświetleniowych LED, Kon-
trolery do  lamp i  opraw oświetleniowych LED, Sterowniki pasków 
LED, Kontrolery pasków LED, Zasilacze do pasków LED, Łączniki pa-
sków LED, Profile do pasków LED i  ich akcesoria, zaślepki, uchwyty 
montażowe, łączniki, klosze, Gniazda przyłączeniowe żarówek LED, 
Kable do  lamp, Wtyczki, Przedłużacze, 11 Źródła światła LED, Mo-
duły światła LED, Żarówki oświetleniowe LED, Paski świetlne LED, 
Taśmy świetlne LED, Rury świetlne LED, Węże świetlne LED, Lampy 
LED, Oprawy oświetleniowe LED, Panele LED, Latarnie LED, Latarki 
LED, Uchwyty montażowe do  świetlnych pasków, taśm, rur i  węży 
LED, Obudowy lamp, Podstawy lamp, Uchwyty lamp, Systemy pod-
wieszania lamp, Szyny do podwieszania lamp, Zawiesia do podwie-
szania lamp, Zaciski mocujące do lamp, Maszty do mocowania lamp, 
Uchwyty i maszty do lamp zewnętrznych, Akcesoria do źródeł świa-
tła i lamp .

(111) 353273 (220) 2021 11 17 (210) 536548
(151) 2022 05 09 (441) 2022 01 17
(732) GNIEWEK-LEWICKA KAROLINA, Tarnów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) poca & poca
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 25 Odzież, Odzież damska, Odzież dla dzieci, Odzież co-
dzienna, Odzież wizytowa, Sukienki, Spódnice, Bluzki, Spodnie, Kom-
binezony, Kurtki, Płaszcze, Odzież wierzchnia, Marynarki, Peleryny, 
Koszulki, Szorty, Paski, Buty, Buty damskie, Buty dziecięce, Apaszki, 
Bolerka, Chusty, Gorsety, Halki, Hidżaby, Kostiumy dla kobiet, Na-
krycia głowy, Odzież wieczorowa, Stroje wizytowe, Suknie ślubne, 
Suknie balowe, Suknie koktajlowe, Suknie wieczorowe, Szale, Swetry, 
Tuniki, Woalki, welony, 26 Dekoracyjne akcesoria do włosów, Ozdoby 
do włosów, Artykuły do upinania włosów, Wstążki do włosów, Opaski 
do włosów, Kokardy do włosów, Spinki do włosów, Gumki do włosów, 
Wsuwki do włosów, Szpilki do włosów, 35 Usługi sprzedaży odzieży, 

odzieży damskiej, odzieży dla dzieci, odzieży codziennej, odzieży wi-
zytowej, sukienek, spódnic, bluzek, spodni, kombinezonów, kurtek, 
płaszczy, odzieży wierzchniej, marynarek, peleryn, koszulek, szor-
tów, pasków, butów, butów damskich, butów dziecięcych, apaszek, 
bolerek, chust, gorsetów, halek, hidżabów, kostiumów dla kobiet, 
nakryć głowy, odzieży wieczorowej, strojów wizytowych, sukni ślub-
nych, sukni balowych, sukni koktajlowych, sukni wieczorowych, szali, 
swetrów, tunik, woalek, welonów, dekoracyjnych akcesoriów do wło-
sów, ozdób do  włosów, artykułów do  upinania włosów, wstążek 
do włosów, opasek do włosów, kokard do włosów, spinek do włosów, 
gumek do włosów, wsuwek do włosów, szpilek do włosów, Reklama 
i marketing .

(111) 353274 (220) 2021 11 17 (210) 536545
(151) 2022 05 09 (441) 2022 01 17
(732) GNIEWEK-LEWICKA KAROLINA, Tarnów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOFA PINK
(540) 

(591) czarny, różowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 29 Dżemy, konfitury, Przetwory owocowe, Pasty warzyw-
ne, 30 Bajgle, Bułeczki słodkie, Chleb, Bułki, Ciastka, Croissant-roga-
liki z ciasta francuskiego, Czekolada, Desery czekoladowe, Kanapki, 
Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Lód, lody spożywcze, 
mrożone jogurty i  sorbety, Muesli, Musy, Napoje na  bazie herbaty 
z  owocowymi dodatkami smakowymi, Napoje na  bazie kawy, Na-
poje na bazie substytutów kawy, Napoje na bazie czekolady, Napoje 
na bazie kakao, Pieczywo owocowe, Słodkie bułeczki, Słodkie pole-
wy i nadzienia, Tosty, Wrapy, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i cia-
steczka, Placki, naleśniki, Popcorn, Ciasta typu monoporcje, 32 Piwo, 
Soki, Soki owocowe, Soki warzywne, Napoje typu smoothie, Lemo-
niada, Napoje bezalkoholowe, 33 Wino, Wino musujące, Prosecco, 
Cydr, Napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, 43 Kawiarnie, Restaura-
cje, Bary, Oferowanie żywności i napojów dla gości, Przygotowywa-
nie posiłków i  napojów, Serwowanie jedzenia i  napojów, Udostęp-
nianie obiektów i  sprzętu na  bankiety i  uroczystości towarzyskie 
na specjalne okazje, Usługi barów i restauracji, Usługi kateringowe, 
Usługi kawiarni, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napo-
jów, Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, Zapewnianie 
pomieszczeń na uroczystości .

(111) 353275 (220) 2021 11 17 (210) 536543
(151) 2022 05 09 (441) 2022 01 17
(732) GNIEWEK-LEWICKA KAROLINA, Tarnów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOFA KIDS
(540) 

(591) czarny, zielony, różowy, niebieski, żółty
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 29 Dżemy, konfitury, Przetwory owocowe, Desery jogur-
towe, Desery owocowe, Galaretki, 30 Bajgle, Bułeczki słodkie, Chleb, 
Bułki, Ciastka, Croissant [rogaliki z  ciasta francuskiego], Czekolada, 
Desery czekoladowe, Kanapki, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych 
towarów, Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i  sorbety, Muesli, 
Musy, Napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami smakowy-
mi, Napoje na bazie kawy, Napoje na bazie substytutów kawy, Napo-
je na  bazie czekolady, Napoje na  bazie kakao, Pieczywo owocowe, 
Słodkie bułeczki, Słodkie polewy i nadzienia, Tosty, Wrapy, Wyroby 
cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Placki, naleśniki, Desery lodowe, 
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Puddingi, 32 Soki, Soki owocowe, Soki warzywne, Napoje typu smo-
othie, Lemoniada, Napoje bezalkoholowe, 43 Kawiarnie, Restauracje, 
Bary, Oferowanie żywności i  napojów dla gości, Przygotowywanie 
posiłków i napojów, Serwowanie jedzenia i napojów, Udostępnianie 
obiektów i  sprzętu na  bankiety i  uroczystości towarzyskie na  spe-
cjalne okazje, Usługi barów i restauracji, Usługi kateringowe, Usługi 
kawiarni, Usługi w  zakresie przygotowywania jedzenia i  napojów, 
Usługi w  zakresie żywności i  napojów na  wynos, Zapewnianie po-
mieszczeń na uroczystości .

(111) 353276 (220) 2021 11 17 (210) 536540
(151) 2022 05 09 (441) 2022 01 17
(732) GNIEWEK-LEWICKA KAROLINA, Tarnów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOFA FIT
(540) 

(591) czarny, zielony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 29 Dżemy, konfitury, Przetwory owocowe, Pasty wa-
rzywne, Desery jogurtowe, Desery owocowe, Burgery warzywne, 
Przekąski na bazie orzechów, Przekąski na bazie owoców, Przekąski 
na bazie warzyw, 30 Bajgle, Chleb, Bułki, Ciastka, Kanapki, Kawa, her-
bata, kakao i namiastki tych towarów, Lód, lody spożywcze, mrożone 
jogurty i  sorbety, Muesli, Musy, Napoje na  bazie herbaty z  owoco-
wymi dodatkami smakowymi, Napoje na bazie kawy, Napoje na ba-
zie substytutów kawy, Napoje na bazie kakao, Pieczywo owocowe, 
Tosty, Wrapy, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i  ciasteczka, Placki, 
naleśniki, Batony zbożowe i  energetyczne, 32 Soki, Soki owocowe, 
Soki warzywne, Napoje typu smoothie, Napoje bezalkoholowe, 43 
Kawiarnie, Restauracje, Bary, Oferowanie żywności i napojów dla go-
ści, Przygotowywanie posiłków i napojów, Serwowanie jedzenia i na-
pojów, Udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości 
towarzyskie na  specjalne okazje, Usługi barów i  restauracji, Usługi 
kateringowe, Usługi kawiarni, Usługi w  zakresie przygotowywania 
jedzenia i napojów, Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, 
Zapewnianie pomieszczeń na uroczystości .

(111) 353277 (220) 2021 11 23 (210) 536811
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Fundacja Pekao
(510), (511) 16 Publikacje drukowane, Raporty, Książki, Kompendia 
wiedzy, Poradniki, Przewodniki, Opracowania, Monografie, Reklamy 
drukowane, Periodyki, Kalendarze, Katalogi, Almanachy, Broszury, 
Formularze, Publikacje promocyjne, Afisze, Albumy, Atlasy, Fotogra-
fie, Plakaty, Naklejki, Nalepki, Obwoluty, Prospekty, Rysunki, Mate-
riały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), Reprezen-
tacje graficzne, Skoroszyty, Szyldy papierowe, Tablice drukowane, 
Torby papierowe, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowy-
wania z papieru lub kartonu, Ulotki, Materiały z tworzyw sztucznych 
do  pakowania, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne 
związane z działalnością fundacji, Reklama, Usługi reklamowe ukie-
runkowane na  promowanie działań w  zakresie inicjatyw niesienia 
pomocy osobom chorym i  niepełnosprawnym, Usługi charytatyw-
ne, mianowicie organizowanie osób fizycznych w  celu realizacji 
projektów na rzecz osób zubożałych, pokrzywdzonych i cierpiących 
oraz ofiar klęsk żywiołowych, Usługi reklamowe w celu zwiększania 
świadomości społecznej w  zakresie kwestii społecznych, ochrony 
środowiska, upowszechnienia kultury fizycznej i sportu, Sponsoring 
promocyjny, Promowanie wydarzeń specjalnych, Marketing imprez 
i  wydarzeń, Usługi public relations, Usługi promocyjne w  formie 
sponsorowania wydarzeń sportowych, Dystrybucja materiałów pro-
mocyjnych, Organizowanie, prowadzenie i  obsługa kampanii oraz 
akcji promocyjnych, Promocja online stron internetowych, Usługi 
w  zakresie strategii rozwoju przedsiębiorstw i  przedsiębiorczości, 

Analizy świadomości społecznej w dziedzinie zarządzania przedsię-
biorstwami, Usługi zarządzania społecznością online, Usługi doradz-
twa w  zakresie ww . usług, Informacja o  ww . usługach, w  tym rów-
nież prezentowana za pośrednictwem internetu, 36 Sponsorowanie 
finansowe, Patronat finansowy, Sponsorowanie finansowe imprez 
kulturalnych, akcji społecznych, seminariów, sympozjów, konferen-
cji, wykładów, odczytów, konkursów i  plebiscytów, Organizowanie 
funduszy, Usługi w  zakresie mecenatu i  sponsoringu finansowego, 
Usługi w zakresie pozyskiwania środków finansowych, Usługi orga-
nizowania funduszy na  cele dobroczynne, wspierania rzeczowego 
i finansowego osób fizycznych i instytucji, Organizacja zbiórek finan-
sowych, Usługi w  zakresie inicjowania programów stypendialnych, 
Finansowanie, Finansowanie społecznościowe, Pomoc finansowa, 
Usługi finansowe, Usługi bankowe, Usługi doradztwa w  zakresie 
ww . usług, Informacja o ww . usługach, w tym również prezentowa-
na za  pośrednictwem internetu, 41 Organizowanie i  prowadzenie 
konferencji, wykładów, szkoleń, odczytów, kongresów, seminariów, 
sympozjów, prelekcji, dyskusji, sesji, wystaw, spotkań, konkursów, 
plebiscytów, koncertów, warsztatów, pokazów, Organizowanie 
wydarzeń kulturalnych, Organizowanie konkursów edukacyjnych 
i  wystaw związanych z  edukacją, Organizowanie programów edu-
kacyjnych dla dzieci i młodzieży, Warsztaty tematyczne, Nauczanie 
i  promowanie wiedzy ekonomicznej oraz przedsiębiorczości, Or-
ganizowanie wydarzeń w  celu popularyzowania wiedzy bankowej, 
Informacja i wiadomości online w dziedzinie edukacji i kultury, Pu-
blikowanie książek i tekstów innych niż teksty reklamowe, Publikacje 
elektroniczne on-line, Usługi doradztwa w zakresie ww . usług, Infor-
macja o ww . usługach, w tym również prezentowana za pośrednic-
twem internetu, 42 Publikowanie informacji naukowych, Kompilacja 
informacji naukowych, Sporządzanie raportów naukowych, Usługi 
badawczo-rozwojowe, Projektowanie systemów informatycznych 
związanych z finansami, Sporządzanie raportów dotyczących badań 
naukowych, Udostępnianie informacji online w  zakresie badań na-
ukowych i technologicznych z komputerowej bazy danych lub inter-
netu, Udzielanie informacji dotyczących badań naukowych, Udzie-
lanie informacji online na  temat usług analiz i  badań naukowych, 
Usługi doradztwa w zakresie ww . usług, Informacja o ww . usługach, 
w tym również prezentowana za pośrednictwem internetu .

(111) 353278 (220) 2021 11 22 (210) 536751
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SelfieSign
(510), (511) 9 Karty bankowe, Karty kredytowe, Karty debetowe, Karty 
płatnicze, Kodowane karty płatnicze, Karty dostępu, Karty wielofunk-
cyjne do usług bankowych i finansowych, Karty identyfikacyjne, Karty 
kodowane magnetycznie, Karty zawierające płytki obwodów scalo-
nych, Czytniki kart, Nośniki danych, Elektroniczne, magnetyczne 
i optyczne nośniki danych, Sprzęt przetwarzający dane, Komputery, 
Bankomaty, Aparatura elektroniczna do  weryfikacji autentyczności 
kart bankowych, Urządzenia do  weryfikacji danych, Automaty 
do wpłat i pozostawiania depozytów, Automatyczne maszyny sortu-
jące i  liczące monety, Urządzenia dla punktów sprzedaży, Terminale 
elektroniczne do punktów sprzedaży, Mechanizmy na monety do au-
tomatów sprzedających, Elektroniczne maszyny do  rejestrowania 
operacji finansowych, Kasy sklepowe, Maszyny liczące, Urządzenia 
do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, Termi-
nale do przetwarzania transakcji z użyciem kart płatniczych, Progra-
my komputerowe, Oprogramowanie komputerowe wspomagające 
świadczenie usług bankowych, finansowych i inwestycyjnych, Aplika-
cje do pobrania, Oprogramowanie komputerowe do obsługi banko-
wości elektronicznej, Oprogramowanie do  handlu elektronicznego 
i płatności elektronicznych, Systemy elektronicznych terminali płatni-
czych [EPOS], Oprogramowanie do  mobilnych urządzeń komunika-
cyjnych, Oprogramowanie komputerowe umożliwiające kartom płat-
niczym współdziałanie z  terminalami i  czytnikami, Programowania 
do zabezpieczenia baz danych, Oprogramowanie do transmisji pouf-
nych informacji, Oprogramowanie do  zarządzania finansami, urzą-
dzenia i systemy identyfikacji biometrycznej, kodowane karty identy-
fikacyjne, karty kodowane z  funkcjami zabezpieczenia do  celów 
identyfikacyjnych, oprogramowanie komputerowe systemów biome-
trycznych do identyfikacji i potwierdzania tożsamości osób, elektro-
niczne i  magnetyczne karty identyfikacyjne do  użytku w  związku 
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z płatnością za usługi, urządzenia do weryfikacji tożsamości, oprogra-
mowanie do monitorowania, analizy, kontroli i prowadzenia operacji 
bankowych, urządzenia do weryfikacji znaków, urządzenia do weryfi-
kacji danych na magnetycznie kodowanych kartach, Oprogramowa-
nie komputerowe do  autoryzacji dostępu do  usług bankowych, 35 
Usługi audytorskie, Usługi księgowe, Rachunkowość, Sporządzanie 
wyciągów z konta, Doradztwo biznesowe, Doradztwo w zakresie pro-
wadzenia działalności gospodarczej i  handlowej, Analizy rynkowe, 
Prognozy i analizy ekonomiczne, Usługi w zakresie ekspertyz ekono-
micznych, Reklama, Usługi reklamy z  wykorzystaniem metod słow-
nych, dźwiękowych, audiowizualnych i  multimedialnych, Reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Rozpowszechnianie materia-
łów reklamowych i  ofert reklamowych, Wynajmowanie przestrzeni 
reklamowej, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Udostęp-
nienie powierzchni reklamowej i czasu reklamowego, Usługi obsługi 
programów lojalnościowych i  programów promocyjnych, Promocja 
sprzedaży, Pośrednictwo w  zawieraniu umów kupna i  sprzedaży 
na rzecz osób trzecich, Analizy kosztów, Usługi pozyskiwania, opraco-
wywania i  udostępniania informacji o  działalności gospodarczej, 
Opracowywanie informacji statystycznych, Zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi i zbiorami danych w systemach komputerowych, Po-
zyskiwanie danych do komputerowych baz danych, Usługi systema-
tyzacji, sortowania i  kompilacji danych w  komputerowych bazach 
danych, Zarządzanie komputerowymi bazami danych, Wsparcie 
w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem, Wsparcie w dziedzinie 
promocji biznesu, Zarządzanie relacjami z klientami, Zarządzanie pro-
gramami lojalności klientów i  programami motywacyjnymi, Zarzą-
dzanie punktami obsługi telefonicznej dla osób trzecich, Rekrutacja 
personelu, Konsultacje w zakresie rekrutacji personelu, Usługi agencji 
pośrednictwa pracy i  rekrutacji pracowników, Agencje zatrudnienia 
tymczasowego, Skomputeryzowana weryfikacja danych, Doradztwo 
w zakresie wszystkich ww . usług, Informacja o wszystkich ww . usłu-
gach, w tym prezentowana w Internecie, 36 Usługi finansowe, Usługi 
bankowe, Usługi bankowości internetowej, Bankowość elektroniczna, 
Usługi maklerskie, Usługi prowadzenia rachunków bankowych, Admi-
nistrowanie rachunkami oszczędnościowymi, Usługi przyjmowania 
wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, Usługi kredytowe, 
Pożyczki, Usługi przeprowadzania rozliczeń pieniężnych we  wszyst-
kich formach przyjętych w  krajowych i  międzynarodowych stosun-
kach bankowych, Usługi wykonywania operacji wekslowych i czeko-
wych, Usługi przyjmowania i dokonywania lokat w bankach krajowych 
i zagranicznych, Usługi przyjmowania i udzielania poręczeń i gwaran-
cji bankowych, Bankowość inwestycyjna, Usługi giełdowe, Usługi ma-
klerstwa giełdowego, Obrót towarami giełdowymi, Transakcje w za-
kresie wartości dewizowych, Usługi prowadzenia obsługi pożyczek 
państwowych, Zarządzanie funduszami na zlecenie, Emisja papierów 
wartościowych, Obrót papierami wartościowymi, Prowadzenie kont 
depozytowych papierów wartościowych, Gwarantowanie emisji pa-
pierów wartościowych, Usługi agencji transferowych świadczone 
na rzecz emitentów papierów wartościowych, Pożyczki na emisję pa-
pierów wartościowych, Analizy finansowe, Analizy inwestycji finanso-
wych, Pośrednictwo, doradztwo i gromadzenie informacji w zakresie 
emisji papierów wartościowych, Usługi depozytowe, Usługi przyjmo-
wania do  depozytu przedmiotów, dokumentów i  papierów warto-
ściowych, Usługi udostępniania skrytek sejfowych, Obrót wierzytel-
nościami, Inwestycje kapitałowe, Usługi finansowe w  zakresie 
emerytur, Fundusze emerytalne, Usługi planowania w zakresie eme-
rytur, Zarządzenia inwestycjami emerytalnymi, Usługi świadczeń 
emerytalnych, Zarządzanie funduszami powierniczymi, funduszami 
inwestycyjnymi, funduszami emerytalnymi, Usługi powiernicze, Usłu-
gi weryfikacji płatności i  autoryzacja płatności, Usługi wydawania 
i  obsługi kart płatniczych, Obsługa płatności, Obsługa transakcji fi-
nansowych online za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej 
lub za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych, mobilnych lub 
bezprzewodowych, Usługi płatności bezdotykowych, Przetwarzanie 
płatności, Przetwarzanie płatności dokonanych za  pośrednictwem 
kart kredytowych, Usługi portfela elektronicznego (usługi w zakresie 
płatności), Usługi w zakresie płatności zdalnych, Finansowanie sprze-
daży ratalnej, Zapewnianie funduszy na sprzedaż ratalną, Zapewnia-
nie kredytów poprzez plany ratalne, automatyzowane usługi płatni-
cze, Przeprowadzanie bezgotówkowych transakcji płatniczych, 
Przetwarzanie płatności na  rzecz banków, Obsługa płatności odro-
czonych, Elektroniczny transfer środków pieniężnych za  pośrednic-
twem telekomunikacji, Usługi płatnicze świadczone za  pośrednic-
twem bezprzewodowej aparatury i  urządzeń telekomunikacyjnych, 

Usługi finansowe świadczone przez telefon i za pośrednictwem glo-
balnej sieci komputerowej lub Internetu, Usługi kasy mieszkaniowej, 
Informacja finansowa, Usługi doradcze i konsultingowe w zakresie fi-
nansów, Doradztwo inwestycyjne, Usługi leasingowe, Leasing finan-
sowy, finansowanie leasingu pojazdów, Leasing finansowy (zakup ra-
talny), Finansowanie zakupów na  raty, pośrednictwo w  zakresie 
zakupu na raty, Usługi oceny finansowej i zarządzania ryzykiem dla 
innych osób, w dziedzinie kredytów konsumenckich, Usługi uwierzy-
telniania płatników, Bankowość hipoteczna, Udzielanie kredytów hi-
potecznych, Administrowanie kredytami hipotecznymi, Usługi w za-
kresie faktoringu, Faktoring eksportowy, Faktoring dyskontowy, 
Faktoring długów, Faktoring przedsiębiorstw finansowych, Usługi 
wykonywania terminowych operacji finansowych, Organizowanie 
funduszy na cele dobroczynne, Sponsorowanie finansowe, Ubezpie-
czenia, Ubezpieczenia w  zakresie bankowości hipotecznej, Usługi 
w zakresie majątku nieruchomego, Usługi wynajmowania i wydzier-
żawiania nieruchomości oraz lokali, Doradztwo w zakresie wszystkich 
ww . usług, Informacja o wszystkich ww . usługach, w tym prezentowa-
na w Internecie, 38 Usługi telekomunikacyjne, Usługi przesyłania in-
formacji, Usługi przesyłania informacji tekstowej, obrazowej, dźwię-
kowej i  skompilowanej w  formie zapisu elektronicznego, Usługi 
udostępniania łączności do przesyłania informacji poprzez terminale 
komputerowe, sieci światłowodów, urządzenia telekomunikacyjne 
oraz urządzenia satelitarne, Zapewnianie dostępu do baz danych do-
tyczących finansów, Usługi udostępniania połączenia ze  światową 
siecią komputerową za  pośrednictwem telekomunikacji, Usługi roz-
powszechniania ogłoszeń elektronicznych oraz informacji elektro-
nicznych, Usługi w zakresie transmisji internetowych, Usługi przydzie-
lania dostępu i obsługi poczty elektronicznej i skrzynek mailowych, 
Usługi udostępniania portali internetowych, Usługi prowadzenia fo-
rum on-line, Usługi portali komunikacyjnych i informacyjnych, Usługi 
w zakresie dostępu do portalu z  informacjami finansowymi, banko-
wymi, gospodarczymi, giełdowymi, podatkowymi, prawnymi oraz 
z  komentarzami i  poradami dla konsumentów i  inwestorów, Usługi 
udostępniania platformy internetowej używanej do  wykonywania 
operacji finansowych i  bankowych oraz prezentowania informacji, 
Przesyłanie informacji dotyczących finansów drogą online, Usługi 
łączności elektronicznej dla instytucji finansowych, Usługi łączności 
elektronicznej w zakresie informacji finansowych, Usługi telekomuni-
kacyjne pomiędzy instytucjami finansowymi, Udostępnianie urzą-
dzeń transmisyjnych umożliwiających wymianę danych dotyczących 
finansów drogą elektroniczną, Usługi przydzielania dostępu do  baz 
danych dostępnych przez Internet, Usługi udostępniania środków 
łączności umożliwiających obsługę klienta przez Internet, Usługi ob-
sługi telekonferencji, Usługi przesyłania telekopii, Usługi łączności 
elektronicznej związane z  autoryzacją dostępu do  kart bankowych 
oraz usług bankowych, Doradztwo w zakresie wyżej wymienionych 
usług, Informacja o wyżej wymienionych usługach, w tym prezento-
wana w Internecie .

(111) 353279 (220) 2021 11 25 (210) 536917
(151) 2022 05 11 (441) 2022 01 24
(732) ADAMCZYK DOMINIK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO 
HANDLOWO GASTRONOMICZNE ICE-FULL,  
Tomaszów Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Delicioz
(540) 

(591) czarny, złoty
(531) 05 .03 .04, 26 .13 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 33 Wina .
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(111) 353280 (220) 2021 11 21 (210) 536693
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) PANKOŃCÓWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PK PAN Końcówka
(540) 

(591) czarny, biały, szary, jasnobrązowy, ciemnobrązowy
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 02 .01 .30
(510), (511) 10 Dentystyczne urządzenia do  usuwania kamienia, 
Aparatura dentystyczna, elektryczna, Elektryczne irygatory jamy 
ustnej do  użytku przez dentystów, Fotele do  celów medycznych 
lub dentystycznych, Irygatory do jamy ustnej do stosowania w sto-
matologii, Irygatory przyzębne do  użytku w  leczeniu dentystycz-
nym, Jednorazowe kątnice do  stomatologii zachowawczej, Kątnice 
do  stomatologii zachowawczej, Prostnice dentystyczne, Przyrządy 
endodontyczne, Przyrządy elektryczne do użytku przez dentystów 
przy pielęgnacji zębów, Przyrządy elektryczne do użytku przez den-
tystów przy pielęgnacji jamy ustnej, Przyrządy do użytku w przygo-
towywaniu sztucznych zębów, Przyrządy do  użytku przy wstawia-
niu sztucznych zębów, Przyrządy do użytku przy wstawianiu protez 
dentystycznych, Sprzęt i instrumenty chirurgiczne do użytku stoma-
tologicznego, Urządzenia do  polerowania zębów do  użytku przez 
dentystów, Urządzenia do użytku przez techników dentystycznych, 
Urządzenia do użytku w ortodoncji, Aparaty i instrumenty medyczne 
i  weterynaryjne, Przyrządy i  przybory dentystyczne, Dentystyczne 
(Urządzenia i  przyrządy-), Instrumenty medyczne, 35 Sprzedaż de-
taliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych 
i  sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Sprzedaż detaliczna 
środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i  sanitarnych oraz 
zaopatrzenia medycznego, Usługi handlu detalicznego w  zakresie 
preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i  sanitarnych oraz 
materiałów medycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
ze  sprzętem medycznym, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z urządzeniami medycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze sprzętem medycznym, 37 Czyszczenie instrumentów i urządzeń 
chirurgicznych, Czyszczenie silników elektrycznych, Instalacja apara-
tury medycznej, Instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń i przy-
rządów medycznych .

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) 036018 (180) 2033 02 28 Prawo przedłużono w całości .
(111) 043227 (180) 2032 04 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 050950 (180) 2032 08 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 051104 (180) 2032 08 23 Prawo przedłużono w całości .
(111) 051169 (180) 2032 12 21 Prawo przedłużono w całości .
(111) 076462 (180) 2032 07 14 Prawo przedłużono w całości .
(111) 077703 (180) 2032 07 28 Prawo przedłużono w całości .
(111) 077751 (180) 2032 09 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 078458 (180) 2032 05 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 078777 (180) 2032 06 15 Prawo przedłużono w całości .
(111) 078852 (180) 2032 06 29 Prawo przedłużono w całości .
(111) 079035 (180) 2032 08 26 Prawo przedłużono w całości .

(111) 079119 (180) 2032 09 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 080548 (180) 2032 06 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 081979 (180) 2032 07 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 082137 (180) 2032 05 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 082169 (180) 2032 10 16 Prawo przedłużono w całości .
(111) 082597 (180) 2032 07 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 083147 (180) 2032 08 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 083289 (180) 2032 08 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 083651 (180) 2032 12 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 084186 (180) 2032 07 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 084941 (180) 2032 07 09 Prawo przedłużono w całości .
(111) 085260 (180) 2032 12 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 086071 (180) 2032 08 28 Prawo przedłużono w całości .
(111) 086813 (180) 2032 12 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 087608 (180) 2032 06 23 Prawo przedłużono w całości .
(111) 088585 (180) 2032 10 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 089270 (180) 2032 07 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 119283 (180) 2032 08 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 147499 (180) 2032 07 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 163689 (180) 2032 07 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 164097 (180) 2032 06 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 164098 (180) 2032 06 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 164099 (180) 2032 06 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 164502 (180) 2032 03 29 Prawo przedłużono w całości .
(111) 165761 (180) 2032 05 21 Prawo przedłużono w całości .
(111) 166059 (180) 2032 01 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 166877 (180) 2032 08 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 166878 (180) 2032 08 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 167058 (180) 2032 04 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 167117 (180) 2032 09 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 167129 (180) 2032 10 15 Prawo przedłużono w całości .
(111) 168039 (180) 2032 07 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 168082 (180) 2032 08 23 Prawo przedłużono w całości .
(111) 168099 (180) 2032 08 29 Prawo przedłużono w całości .
(111) 168357 (180) 2032 11 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 168436 (180) 2032 08 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 169189 (180) 2032 07 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 169265 (180) 2032 08 23 Prawo przedłużono w całości .
(111) 169410 (180) 2032 07 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 169574 (180) 2032 09 09 Prawo przedłużono w całości .
(111) 169687 (180) 2032 11 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 169689 (180) 2032 11 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 169690 (180) 2032 11 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 169692 (180) 2032 11 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 169696 (180) 2032 11 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 169699 (180) 2032 11 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 169974 (180) 2032 11 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 170189 (180) 2032 11 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 170258 (180) 2032 11 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 170259 (180) 2032 11 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 170261 (180) 2032 11 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 170262 (180) 2032 11 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 170758 (180) 2032 11 29 Prawo przedłużono w całości .
(111) 171091 (180) 2032 11 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 171396 (180) 2032 08 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 172044 (180) 2032 02 13 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 6: metalowe skrzynki 
na listy i gazety .

(111) 172121 (180) 2032 09 02 Prawo przedłużono w całości .
(111) 172517 (180) 2032 12 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 172723 (180) 2032 09 16 Prawo przedłużono w całości .
(111) 173967 (180) 2032 07 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 174617 (180) 2032 12 09 Prawo przedłużono w całości .
(111) 174744 (180) 2032 07 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 180779 (180) 2032 06 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 182645 (180) 2032 04 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 191282 (180) 2032 08 14 Prawo przedłużono w całości .
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(111) 195022 (180) 2032 04 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 202882 (180) 2032 07 15 Prawo przedłużono w całości .
(111) 207752 (180) 2032 08 14 Prawo przedłużono w całości .
(111) 208901 (180) 2032 08 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 254696 (180) 2032 01 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 255013 (180) 2032 06 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 255218 (180) 2032 01 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 255328 (180) 2032 02 23 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 32: soki, koncentraty so-
ków, przefermentowane koncen-
traty soków .

(111) 255805 (180) 2032 02 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 255965 (180) 2032 03 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 256410 (180) 2032 01 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 256912 (180) 2032 06 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 256913 (180) 2032 06 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 256915 (180) 2032 06 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257430 (180) 2032 07 02 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257544 (180) 2032 02 09 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257791 (180) 2032 02 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257929 (180) 2032 06 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258017 (180) 2031 12 09 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258385 (180) 2032 08 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258386 (180) 2032 08 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258388 (180) 2032 08 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258389 (180) 2032 08 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258390 (180) 2032 08 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258391 (180) 2032 08 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258393 (180) 2032 08 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258394 (180) 2032 08 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259081 (180) 2032 06 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259082 (180) 2032 06 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259084 (180) 2032 06 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259447 (180) 2032 07 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259598 (180) 2032 06 21 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259599 (180) 2032 06 21 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259629 (180) 2032 07 15 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259670 (180) 2032 10 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259697 (180) 2032 07 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259717 (180) 2032 06 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259731 (180) 2032 06 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259817 (180) 2032 08 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259818 (180) 2032 08 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259820 (180) 2032 08 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260038 (180) 2032 08 09 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260797 (180) 2032 09 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260798 (180) 2032 09 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260825 (180) 2032 08 02 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260826 (180) 2032 08 02 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261019 (180) 2032 10 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261031 (180) 2032 10 29 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261074 (180) 2032 05 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261075 (180) 2032 05 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261092 (180) 2032 10 31 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261177 (180) 2032 05 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261186 (180) 2032 08 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261388 (180) 2032 12 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261404 (180) 2032 12 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261405 (180) 2032 12 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261929 (180) 2032 12 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262064 (180) 2032 06 29 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 32: wody mineralne, na-
poje bezalkoholowe, soki owoco-
we, syropy, piwo .

(111) 262065 (180) 2032 06 29 Prawo przedłużono w  części dla 
towarów: 32: wody mineralne, na-
poje bezalkoholowe, soki owoco-
we, syropy, piwo .

(111) 262610 (180) 2032 07 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262619 (180) 2032 10 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262657 (180) 2033 01 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262803 (180) 2032 12 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262832 (180) 2032 07 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263134 (180) 2032 11 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263303 (180) 2033 02 14 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263328 (180) 2033 01 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263620 (180) 2032 11 21 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263660 (180) 2032 11 21 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263662 (180) 2032 11 21 Prawo przedłużono w całości .
(111) 265054 (180) 2032 10 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 265372 (180) 2033 02 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 270146 (180) 2032 07 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 270925 (180) 2032 07 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 274688 (180) 2032 12 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 274689 (180) 2032 12 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 287321 (180) 2032 07 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 288077 (180) 2032 07 16 Prawo przedłużono w całości .
(111) 289553 (180) 2032 07 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 299601 (180) 2032 08 31 Prawo przedłużono w całości .
(111) 301170 (180) 2032 08 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 301171 (180) 2032 08 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 303401 (180) 2032 06 27 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) 539456 U
(210) 505562 U
(210) 509342 U
(210) 523001 U
(210) 527046 U
(210) 527048 U
(210) 527050 U
(210) 528487 U
(210) 531944 U
(210) 535169 U
(210) 535315 U
(210) 535735 U

(210) 536402 U
(210) 536450 U
(210) 537476 U
(210) 537712 U
(210) 538274 U
(210) 538276 U
(210) 496673 U
(210) 515757 U
(210) 524921 U
(210) 526359 U
(210) 528322 U
(210) 532975 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) 462243 25/2016
(210) 492982 ZT52/2018
(210) 514704 U
(210) 517082 U
(210) 532195 U

(210) 534906 ZT45/2021
(210) 535768 U
(210) 536780 U
(210) 538433 U
(210) 538521 U
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(210) 538956 U
(210) 539588 U
(210) 539594 U
(210) 539701 U

(210) 540455 U
(210) 541375 U
(210) 541862 U

DECYZJE STWIERDZAJĄCE  
WYGAŚNIĘCIE DECYZJI O UDZIELENIU PRAWA

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

(210) 243865 13/2002
(210) 264514 23/2003
(210) 264515 23/2003
(210) 264516 23/2003
(210) 289398 07/2005
(210) 292357 13/2005
(210) 372355 21/2010
(210) 374866 25/2010
(210) 405897 03/2013
(210) 405899 03/2013
(210) 434072 02/2015
(210) 434637 03/2015
(210) 437353 08/2015
(210) 443413 20/2015
(210) 447605 01/2016
(210) 447838 02/2016
(210) 448738 03/2016
(210) 455759 12/2016
(210) 457605 19/2016
(210) 460728 24/2016
(210) 462547 15/2019
(210) 470253 42/2017
(210) 470677 38/2020
(210) 473603 34/2017
(210) 475928 42/2017
(210) 478776 18/2018
(210) 479598 19/2018
(210) 483899 05/2021
(210) 484106 22/2018
(210) 484944 22/2018
(210) 488750 37/2018
(210) 491596 48/2018
(210) 491685 08/2021
(210) 495170 10/2019
(210) 496122 44/2019
(210) 498292 11/2021
(210) 499245 30/2019
(210) 502488 38/2019
(210) 503467 06/2021
(210) 503532 45/2019
(210) 505446 14/2021
(210) 506381 03/2021
(210) 506810 11/2021
(210) 507686 08/2021
(210) 508397 12/2020
(210) 510066 07/2021
(210) 510118 03/2021
(210) 510426 10/2021
(210) 510486 08/2021
(210) 510491 08/2021
(210) 510718 10/2021
(210) 510808 16/2020
(210) 510817 09/2021
(210) 512009 08/2021
(210) 512942 08/2021

(210) 513397 28/2020
(210) 513707 06/2021
(210) 513714 12/2021
(210) 513725 29/2020
(210) 514485 17/2021
(210) 514486 11/2021
(210) 514487 17/2021
(210) 514500 11/2021
(210) 514501 17/2021
(210) 515144 13/2021
(210) 515655 07/2021
(210) 515728 07/2021
(210) 515744 07/2021
(210) 516430 10/2021
(210) 516480 07/2021
(210) 516707 09/2021
(210) 516937 12/2021
(210) 517018 09/2021
(210) 517111 10/2021
(210) 517223 07/2021
(210) 517248 13/2021
(210) 517263 03/2021
(210) 517389 45/2020
(210) 517427 19/2021
(210) 517455 48/2020
(210) 518014 07/2021
(210) 518086 03/2021
(210) 518234 07/2021
(210) 518660 04/2021
(210) 518679 07/2021
(210) 518790 07/2021
(210) 518831 10/2021
(210) 518835 45/2020
(210) 519169 08/2021
(210) 519346 05/2021
(210) 519464 17/2021
(210) 519474 18/2021
(210) 519852 04/2021
(210) 520009 50/2020
(210) 520287 06/2021
(210) 520321 06/2021
(210) 520774 13/2021
(210) 520880 16/2021
(210) 521345 11/2021
(210) 521389 04/2021
(210) 521741 03/2021
(210) 521835 07/2021
(210) 521851 05/2021
(210) 521852 17/2021
(210) 521858 09/2021
(210) 522082 05/2021
(210) 522247 05/2021
(210) 522249 04/2021
(210) 522250 08/2021
(210) 522252 05/2021

(210) 522324 09/2021
(210) 522346 06/2021
(210) 522467 11/2021
(210) 522468 11/2021
(210) 522472 11/2021
(210) 522605 06/2021
(210) 522606 07/2021
(210) 522608 08/2021
(210) 522715 06/2021
(210) 522734 05/2021
(210) 522829 06/2021
(210) 522867 08/2021
(210) 522908 12/2021
(210) 522922 07/2021
(210) 522933 09/2021
(210) 522937 09/2021
(210) 523030 07/2021
(210) 523032 07/2021
(210) 523049 10/2021
(210) 523063 06/2021
(210) 523101 07/2021
(210) 523201 10/2021
(210) 523285 07/2021
(210) 523352 09/2021
(210) 523416 08/2021
(210) 523425 08/2021
(210) 523528 10/2021
(210) 523541 10/2021
(210) 523542 10/2021

(210) 523548 09/2021
(210) 523602 10/2021
(210) 523631 09/2021
(210) 524070 15/2021
(210) 524073 12/2021
(210) 524126 13/2021
(210) 524311 16/2021
(210) 524390 11/2021
(210) 524424 09/2021
(210) 524443 10/2021
(210) 524537 16/2021
(210) 524549 10/2021
(210) 524554 12/2021
(210) 524714 12/2021
(210) 524767 13/2021
(210) 524903 11/2021
(210) 525093 11/2021
(210) 525317 13/2021
(210) 525332 15/2021
(210) 525389 14/2021
(210) 525621 15/2021
(210) 525738 14/2021
(210) 525875 13/2021
(210) 526247 19/2021
(210) 526267 15/2021
(210) 527418 20/2021
(210) 531052 31/2021
(210) 531053 31/2021

UNIEWAŻNIENIE PRAWA

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

(111) 269591 Prawo unieważniono w całości . 
(111) 309474 Prawo unieważniono w całości . 

WYGAŚNIĘCIE PRAWA

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

(111) 273053 (141) 2022 02 22 Prawo wygasło w całości
(111) 335553 (141) 2021 10 18 Prawo wygasło w  części doty-

czącej towarów i/lub usług: 21: 
balony szklane jako pojemni-
ki, brytfanny, deski do  krojenia 
do  kuchni, filiżanki, fiolki szklane 
jako pojemniki, gąsiory szklane, 
kryształ jako wyroby szklane, 
kubki, miseczki, naczynia szklane 
do napojów, ozdobne kule szkla-
ne, półmiski jako tace, salaterki, 
serwetniki, spodeczki, szklane 
naczynia do  picia, talerze, wazo-
ny, wazy do zup, zastawa stołowa, 
inna niż noże, widelce i łyżki .

(111) 335554 (141) 2021 10 18 Prawo wygasło w  części doty-
czącej towarów i/lub usług: 21: 
balony szklane jako pojemni-
ki, brytfanny, deski do  krojenia 
do  kuchni, filiżanki, fiolki szklane 
jako pojemniki, gąsiory szklane, 
kryształ jako wyroby szklane, 
kubki, miseczki, naczynia szklane 
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do napojów, ozdobne kule szkla-
ne, półmiski jako tace, salaterki, 
serwetniki, spodeczki, szklane 
naczynia do  picia, talerze, wazo-
ny, wazy do zup, zastawa stołowa, 
inna niż noże, widelce i łyżki .

(111) 346312 (141) 2022 04 05 Prawo wygasło w  części doty-
czącej towarów i/lub usług: 7: 
Odkurzacze elektryczne i ich czę-
ści; Prądnice; Silniki elektryczne 
inne niż do  pojazdów lądowych; 
Silniki na  prąd stały; 9: Programy 
komputerowe przechowywane 
w formie cyfrowej; Transformato-
ry elektryczne 42: Projektowanie 
wzorów; Projektowanie modeli; 
Projektowanie produktów; Pro-
jektowanie nowych produktów; 
Projektowanie produktu [wzor-
nictwo] . 

(111) 346606 (141) 2022 04 05 Prawo wygasło w  części doty-
czącej towarów i/lub usług: 7: 
Odkurzacze elektryczne i ich czę-
ści; Prądnice; Silniki elektryczne 
inne niż do  pojazdów lądowych; 
Silniki na  prąd stały; 9: Programy 
komputerowe przechowywane 
w formie cyfrowej; Transformato-
ry elektryczne 42: Projektowanie 
wzorów; Projektowanie modeli; 
Projektowanie produktów; Pro-
jektowanie nowych produktów; 
Projektowanie produktu [wzor-
nictwo] .

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) 057843 A . Wykreślono: MERCK SHARP & DOHME B .V ., 
HAARLEM, Holandia; Wpisano: N .V . ORGANON, OSS, Holandia .

(111) 067143 A . Wykreślono: MERCK SHARP & DOHME B .V ., 
HAARLEM, Holandia; Wpisano: N .V . ORGANON, OSS, Holandia .

(111) 067828 A . Wykreślono: MERCK SHARP & DOHME B .V ., 
HAARLEM, Holandia; Wpisano: N .V . ORGANON, OSS, Holandia .

(111) 079801 A . Wykreślono: Arjowiggins Healthcare, Ame-
lie-les-Bains, Francja; Wpisano: STERIMED SAS, Amelie-les-Bains, 
Francja .

(111) 080912 A . Wykreślono: SPV IMPEXMETAL SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
146936719; Wpisano: GRÄNGES KONIN SPÓŁKA AKCYJNA, Warsza-
wa, Polska 011135378 .

(111) 089078 A . Wykreślono: SPV IMPEXMETAL SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
146936719; Wpisano: GRÄNGES KONIN SPÓŁKA AKCYJNA, Warsza-
wa, Polska 011135378 .

(111) 095023 A . Wykreślono: MERCK SHARP & DOHME CORP ., 
WHITEHOUSE STATION, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: N .V . 
ORGANON, OSS, Holandia .

(111) 098986 A . Wykreślono: Laboratorium Kosmetyczne Dr 
Irena Eris Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością, Piaseczno, 
Polska; Wpisano: DR IRENA ERIS SPÓŁKA AKCYJNA, Piaseczno, Pol-
ska 012186410 .

(111) 102908 A . Wykreślono: TAN VIET INTERNATIONAL SA, 
Łęgowo, Polska 190928068; Wpisano: DEUTOROS HOLDINGS LTD, 
Larnaka, Cypr .

(111) 103049 A . Wykreślono: TAN VIET INTERNATIONAL SA, 
Łęgowo, Polska 190928068; Wpisano: DEUTOROS HOLDINGS LTD, 
Larnaka, Cypr .

(111) 104846 A . Wykreślono: MERCK SHARP & DOHME CORP ., 
WHITEHOUSE STATION, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: N .V . 
ORGANON, OSS, Holandia .

(111) 104853 A . Wykreślono: MERCK SHARP & DOHME CORP ., 
WHITEHOUSE STATION, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: N .V . 
ORGANON, OSS, Holandia .

(111) 112176 A . Wykreślono: MERCK SHARP & DOHME CORP ., 
WHITEHOUSE STATION, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: N .V . 
ORGANON, OSS, Holandia .

(111) 123347 A . Wykreślono: MERCK SHARP & DOHME CORP ., 
WHITEHOUSE STATION, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: N .V . 
ORGANON, OSS, Holandia .

(111) 127616 A . Wykreślono: Przedsiębiorstwo Wielobran-
żowe „MADA” Kosiec i  Wspólnicy Spółka Jawna, Warszawa, Polska 
670524017; Wpisano: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MADA” Ko-
siec i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Warszawa, Polska 670524017 .

(111) 131267 A . Wykreślono: MERCK SHARP & DOHME CORP ., 
WHITEHOUSE STATION, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: N .V . 
ORGANON, OSS, Holandia .

(111) 141683 A . Wykreślono: Przedsiębiorstwo Handlowo-Wy-
twórcze POSTI S .A ., 04-355 Warszawa ul . A . Kordeckiego 56/58 m . 46, 
Polska 010735679; Wpisano: SIA GMG INTERNATIONAL, Ryga, Łotwa .

(111) 165363 A . Wykreślono: DORTECH Urbaniak Leszek, 
62-010 Pobiedziska ul . Nowa 3, Polska; Wpisano: DORTECH SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Główna, Polska 
385108064 .

(111) 173373 A . Wykreślono: SK HOLDINGS CO ., LTD ., SEUL, 
Korea Południowa; Wpisano: SK Inc ., Seul, Korea Południowa .

(111) 174421 D . Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawcze-
go: Wyroku Sądu Rejonowego w Słupsku z dnia 10 marca 2021 r ., 
sygn . akt: VI GC 553/18 zaopatrzonego w  klauzulę wykonalności 
z dnia 20 kwietnia 2021 r ., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejono-
wym w Kamiennej Górze Bogusława Hubar w toku postępowania 
egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: GKm 25/21 do-
konał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy 
na wniosek wierzyciela: Grand & Co Spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością z siedzibą w Słupsku .”

(111) 177417 A . Wykreślono: SNP POLAND SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Złotniki, Polska 630353110; Wpi-
sano: ALL FOR ONE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Złotniki, Polska 630353110 .
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(111) 184028 A . Wykreślono: „WYDAWNICTWO PEDAGOGICZ-
NE OPERON” SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gdynia, Polska 193103598; Wpisano: OPERON SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 220357683 .

(111) 184029 A . Wykreślono: „WYDAWNICTWO PEDAGOGICZ-
NE OPERON” SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gdynia, Polska 193103598; Wpisano: OPERON SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 220357683 .

(111) 187208 A . Wykreślono: SEMMELROCK STEIN + DESIGN 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel, Polska; 
Wpisano: SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 672549211 .

(111) 187211 A . Wykreślono: SEMMELROCK STEIN + DESIGN 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kołbiel, Polska; Wpisa-
no: SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD-
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 672549211 .

(111) 189861 A . Wykreślono: SK HOLDINGS CO ., LTD ., SEUL, 
Korea Południowa; Wpisano: SK Inc ., Seul, Korea Południowa .

(111) 191637 A . Wykreślono: CENTRUM SPRZEDAŻY INTER-
NETOWEJ CEZARY JANICKI, Warszawa, Polska 100585397; Wpisa-
no: INTERNETOWY SKLEP-KOMIS „OKO” SPÓŁKA CYWILNA ANNA 
WÓJCIK-JANICKA, CEZARY JANICKI, Warszawa, Polska 473042414 .

(111) 192870 A . Wykreślono: Rozrywka Sp . z  o .o ., Warsza-
wa, Polska 141789975; Wpisano: WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, War-
szawa, Polska 142734203 .

(111) 204456 A . Wykreślono: ZOO FACTORY SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Warszawa, Polska 146846896; Wpisano: ZOO FACTORY SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
146846896 .

(111) 221100 A . Wykreślono: FIRST COMMUNICATIONS 
AGNIESZKA MALISZEWSKA, Białystok, Polska 200321650; Wpisano: 
AGNIESZKA MALISZEWSKA, Białystok, Polska .

(111) 230475 A . Wykreślono: SNP POLAND SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Złotniki, Polska 630353110; Wpi-
sano: ALL FOR ONE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Złotniki, Polska 630353110 .

(111) 230590 A . Wykreślono: BEAUTY RELATIONS SPÓŁKA 
CYWILNA IWONA CZAPRAN-MUCZKE ANNA SOBCZYŃSKA, War-
szawa, Polska; Wpisano: IF .PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 381629346 .

(111) 249531 A . Wykreślono: FIRST COMMUNICATIONS 
AGNIESZKA MALISZEWSKA, Białystok, Polska 200321650; Wpisano: 
AGNIESZKA MALISZEWSKA, Białystok, Polska .

(111) 253799 A . Wykreślono: WŁODARCZYK MICHAŁ, WIT-
KOWSKI JACEK FOXFOTO SPÓŁKA CYWILNA, Łódź, Polska; Wpisa-
no: FDIRECT SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Łódź, Polska 473304713 .

(111) 255009 A . Wykreślono: SIEWIELEC TADEUSZ PRZEDSIĘ-
BIORSTWO EKOLOGICZNE EKOFLORA, Kraśnik, Polska 430045395; 
Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGICZNE „EKOFLORA” SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraśnik, Polska 
386720620 .

(111) 255904 A . Wykreślono: EL-BOX SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Konotopa, 
Polska 147139741; Wpisano: EL-BOX KRASZEWSKI SPÓŁKA KOMAN-
DYTOWA, Konotopa, Polska .

(111) 255974 A . Wykreślono: SIEWIELEC TADEUSZ PRZEDSIĘ-
BIORSTWO EKOLOGICZNE EKOFLORA, Kraśnik, Polska 430045395; 
Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGICZNE „EKOFLORA” SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraśnik, Polska 
386720620 .

(111) 256835 A . Wykreślono: WYDAWNICTWO PEDAGOGICZ-
NE OPERON SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gdynia, Polska 193103598; Wpisano: OPERON SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 220357683 .

(111) 257167 A . Wykreślono: VALEANT SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 
180935403; Wpisano: BAUSCH HEALTH POLAND SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 180935403 .

(111) 258076 A . Wykreślono: SIEWIELEC TADEUSZ PRZEDSIĘ-
BIORSTWO EKOLOGICZNE EKOFLORA, Kraśnik, Polska 430045395; 
Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGICZNE „EKOFLORA” SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraśnik, Polska 
386720620 .

(111) 258316 A . Wykreślono: MAREL-ORZECHOWSKA EDYTA, 
ORZECHOWSKI ROBERT VERMARI SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, 
Polska 145927316; Wpisano: VERMARI EYEWEAR GROUP SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Warszawa, Polska 380020117 .

(111) 258607 A . Wykreślono: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CU-
KIERNICZEGO MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 
273243857; Wpisano: MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Pol-
ska 273243857 .

(111) 259766 A . Wykreślono: SIEWIELEC TADEUSZ PRZEDSIĘ-
BIORSTWO EKOLOGICZNE EKOFLORA, Kraśnik, Polska 430045395; 
Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGICZNE „EKOFLORA” SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraśnik, Polska 
386720620 .

(111) 263319 A . Wykreślono: BŁASZCZYK MICHAŁ ANKARA, 
Warszawa, Polska 140739900; Wpisano: PODGÓRSKA PAULINA 
OREST, Warszawa, Polska 389355820 .

(111) 264717 A . Wykreślono: SEMMELROCK STEIN + DESIGN 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel, Pol-
ska 672549211; Wpisano: SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
672549211 .

(111) 264721 A . Wykreślono: NEOIDEA SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 121428980; Wpi-
sano: NEONET SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, Polska 930310841 .

(111) 265091 A . Wykreślono: NEOIDEA SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 121428980; Wpi-
sano: NEONET SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, Polska 930310841 .

(111) 265114 A . Wykreślono: EJMA JANUSZ MARCIN POWER-
-TECH, Wałcz, Polska 570286733; Wpisano: EJMA JANUSZ MARCIN 
EAGLE POWER, Wałcz, Polska 570286733 .

(111) 269566 A . Wykreślono: PAWEŁ SZYBISZ, Konstancin-
-Jeziorna, Polska; Wpisano: BEST - MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 381894999 .

(111) 273559 A . Wykreślono: WYDAWNICTWO PEDAGOGICZ-
NE OPERON SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gdynia, Polska 193103598; Wpisano: OPERON SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 220357683 .

(111) 275753 D . Wpisano: „W dniu 10 czerwca 2022 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia 
w Krakowie Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . 
akt KR .VII .Ns-Rej .Za 3064/22/751) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2719606 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R .275753 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁ-
KA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec BIELENDA KOSMETYKI 
NATURALNE SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
z siedzibą w Krakowie” .

(111) 276035 A . Wykreślono: ZOO FACTORY SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Warszawa, Polska 146846896; Wpisano: ZOO FACTORY SPÓŁ-
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KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
146846896 .

(111) 276218 A . Wykreślono: KEYMASTER LIMITED, NIKOZJA, 
Cypr; Wpisano: NICOLE CHAMI, New Sehayle, Liban .

(111) 276845 A . Wykreślono: ZOO FACTORY SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Warszawa, Polska 146846896; Wpisano: ZOO FACTORY SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
146846896 .

(111) 276928 A . Wykreślono: ZOO FACTORY SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Warszawa, Polska 146846896; Wpisano: ZOO FACTORY SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
146846896 .

(111) 277393 A . Wykreślono: SEMMELROCK STEIN + DESIGN 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel, Pol-
ska 672549211; Wpisano: SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
672549211 .

(111) 277394 A . Wykreślono: SEMMELROCK STEIN + DESIGN 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel, Pol-
ska 672549211; Wpisano: SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
672549211 .

(111) 277708 A . Wykreślono: ESECURE SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno, Polska 180539624; Wpi-
sano: ESECURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Rzeszów, Polska 180539624 .

(111) 286264 A . Wykreślono: SPÓŁA RAFAŁ BRZOSKOWSKI, 
PIOTR CHLUDZIŃSKI SPÓŁKA CYWILNA, Gdańsk, Polska; Wpisano: 
SPÓŁA SABINA BRZOSKOWSKA, RAFAŁ BRZOSKOWSKI SPÓŁKA CY-
WILNA, Gdańsk, Polska 221874370 .

(111) 287939 A . Wykreślono: SEMMELROCK STEIN + DESIGN 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel, Pol-
ska 672549211; Wpisano: SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
672549211 .

(111) 290597 A . Wykreślono: EL-BOX SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Konotopa, 
Polska 147139741; Wpisano: EL-BOX KRASZEWSKI SPÓŁKA KOMAN-
DYTOWA, Konotopa, Polska .

(111) 291438 A . Wykreślono: NEOIDEA SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 121428980; Wpi-
sano: NEONET SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, Polska 930310841 .

(111) 293449 A . Wykreślono: SITKO CZUBKOWSKA S&C PA-
TENT SPÓŁKA PARTNERSKA, Warszawa, Polska 141871263; Wpisa-
no: JOANNA SITKO, NAŁĘCZÓW, Polska 430711076 .

(111) 299940 A . Wykreślono: ROZRYWKA SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141789975; Wpi-
sano: WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 142734203 .

(111) 300498 A . Wykreślono: SEMMELROCK STEIN + DESIGN 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel, Pol-
ska 672549211; Wpisano: SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
672549211 .

(111) 300500 A . Wykreślono: SEMMELROCK STEIN + DESIGN 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel, Pol-
ska 672549211; Wpisano: SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
672549211 .

(111) 306422 A . Wykreślono: FABIJAŃSKI SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siedlęcin, Polska 021219937; Wpi-
sano: LOOK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Warszawa, Polska .

(111) 310261 A . Wykreślono: MEDOS MARIAN BUŁAWKA, EWA 
BUŁAWKA SPÓŁKA JAWNA, Chełmno, Polska 870568014 ; Wpisa-
no: MEDOS PAWEŁ BUŁAWKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Chełmno, 
Polska 870568014 .

(111) 314393 A . Wykreślono: ESTETICMED .PL SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Bydgoszcz, Polska 341515154; Wpisano: BIEŃKOWSCY CLINIC 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, 
Polska 341515154 .

(111) 315354 A . Wykreślono: SEMMELROCK STEIN + DESIGN 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel, Pol-
ska 672549211; Wpisano: SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
672549211 .

(111) 318306 A . Wykreślono: MS SPÓŁKA Z  OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRESTIGE SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gdańsk, Polska 380405107; Wpisano: MARIA MAGDALENA RUT-
KOWSKA, Straszyn, Polska .

(111) 318588 A . Wykreślono: MS SPÓŁKA Z  OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRESTIGE SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gdańsk, Polska 380405107; Wpisano: MARIA MAGDALENA RUT-
KOWSKA, Straszyn, Polska .

(111) 319604 A . Wykreślono: SEMMELROCK STEIN + DESIGN 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel, Pol-
ska 672549211; Wpisano: SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
672549211 .

(111) 321477 A . Wykreślono: SEMMELROCK STEIN + DESIGN 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel, Pol-
ska 672549211; Wpisano: SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
672549211 .

(111) 322510 A . Wykreślono: SEMMELROCK STEIN + DESIGN 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel, Pol-
ska 672549211; Wpisano: SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
672549211 .

(111) 322511 A . Wykreślono: SEMMELROCK STEIN + DESIGN 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel, Pol-
ska 672549211; Wpisano: SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
672549211 .

(111) 322512 A . Wykreślono: SEMMELROCK STEIN + DESIGN 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel, Pol-
ska 672549211; Wpisano: SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
672549211 .

(111) 322513 A . Wykreślono: SEMMELROCK STEIN + DESIGN 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel, Pol-
ska 672549211; Wpisano: SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
672549211 .

(111) 324750 A . Wykreślono: KATARZYNA WANDASIEWICZ, 
FIRMA MAWAMED - PRACOWNIA SZKUTNICZA, Imielin, Polska; 
Wpisano: MAWAMED SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ, Imielin, Polska 521116127 .

(111) 330594 A . Wykreślono: NEOIDEA SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 121428980; Wpi-
sano: NEONET SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, Polska 930310841 .

(111) 330636 A . Wykreślono: NEOIDEA SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 121428980; Wpi-
sano: NEONET SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, Polska 930310841 .
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(111) 330637 A . Wykreślono: NEOIDEA SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 121428980; Wpi-
sano: NEONET SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, Polska 930310841 .

(111) 330638 A . Wykreślono: NEOIDEA SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 121428980; Wpi-
sano: NEONET SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, Polska 930310841 .

(111) 330639 A . Wykreślono: NEOIDEA SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 121428980; Wpi-
sano: NEONET SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, Polska 930310841 .

(111) 330798 A . Wykreślono: NEOIDEA SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 121428980; Wpi-
sano: NEONET SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, Polska 930310841 .

(111) 330810 A . Wykreślono: NEOIDEA SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 121428980; Wpi-
sano: NEONET SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, Polska 930310841 .

(111) 333458 A . Wykreślono: KLUB PIŁKARSKI POLONIA, Byd-
goszcz, Polska 093159113 ; Wpisano: KLUB PIŁKARSKI POLONIA 
BYDGOSZCZ, Bydgoszcz, Polska 093159113 .

(111) 337967 A . Wykreślono: NEOIDEA SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 121428980; Wpi-
sano: NEONET SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, Polska 930310841 .

(111) 337973 A . Wykreślono: NEOIDEA SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 121428980; Wpi-
sano: NEONET SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, Polska 930310841 .

(111) 344291 A . Wykreślono: SOLARTIME SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 180422649; Wpi-
sano: SOLARTIME SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów, Polska 180422649 .

(111) 345046 A . Wykreślono: ROZRYWKA SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141789975; Wpi-
sano: WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 142734203 .

(111) 346451 A . Wykreślono: ROZRYWKA SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141789975; Wpi-
sano: WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 142734203 .

REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA 
 UZNANA  

NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

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

(111) 1195042 (540) CHOOZEN (511) 9, 35, 38, 42, 45
(732) LEGUIDE .COM, 4 RUE D’ENGHIEN, F-75010 PARIS (FR)
(151) 2013 07 01 (441) 2014 04 28 (581) 2014 03 13

(111) 1274036 (540) LEXUS (511) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,  

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,  
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,  
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,  

37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as 
TOYOTA MOTOR CORPORATION), 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 
Aichi-ken 471-8571 (JP)
(151) 2015 03 03 (441) 2016 01 04 (581) 2015 11 19

(111) 1319740 (540) familia
(531) CFE: 26 .04 .18, 27 .05 .24, 29 .01 .12 (511) 25, 35
(732) Familia Trading S .à .r .l .,  
13-15, avenue de la Liberte, L-1931 Luxembourg (LU)
(151) 2016 04 05 (441) 2017 01 02 (581) 2016 11 24

(111) 1357868 (540) GEROXYNAL (511) 5
(732) G .L . Pharma GmbH, Schlossplatz 1, A-8502 Lannach (AT)
(151) 2017 04 18 (441) 2017 08 16 (581) 2017 07 27

(111) 1385808 (540) LUDI
(531) CFE: 04 .05 .05 (511) 33
(732) VELENOSI SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA,  
Via dei Biancospini 11 ASCOLI PECENO (IT)
(151) 2021 09 23 (441) 2021 11 22 (581) 2021 11 04

(111) 1409472 (540) Zecha (511) 7, 8, 10, 40
(732) ZECHA Hartmetall-Werkzeugfabrikation GmbH,  
Benzstraße 2, 75203 Königsbach-Stein (DE)
(151) 2021 02 08 (441) 2021 05 24 (581) 2021 05 06

(111) 1449697 (540) +ADD X-WARM (511) 25
(732) SPORT & FASHION MANAGEMENT PTE . LTD .,  
6 Shenton Way, #18-11 OUE Downtown 2, Singapore 068809 (SG)
(151) 2021 02 05 (441) 2021 03 22 (581) 2021 03 04

(111) 1569847 (540) LUA (511) 12, 20, 35
(732) Mamas & Papas (Holdings) Limited,  
Colne Bridge Road, Huddersfield, West Yorkshire HD5 0RH (GB)
(151) 2021 10 20 (441) 2021 11 22 (581) 2021 11 04

(111) 1573676 (540) CateProtect
(531) CFE: 27 .05 .01 (511) 10
(732) PROTECTEA Ltd,  
#I213, 8-1, Mihogaoka, Ibaraki-shi, Osaka 567-0047 (JP)
(151) 2021 10 11 (441) 2021 11 22 (581) 2021 11 04

(111) 1587009 (540) L LX Hausys
(531) CFE: 26 .04 .04, 27 .05 .10, 29 .01 .12 (511) 37
(732) LX Holdings Corp ., 58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul (KR)
(151) 2021 03 11 (441) 2021 05 10 (581) 2021 04 22

(111) 1622488 (540) RMC MANUFACTURER COMPANY
(531) CFE: 26 .04 .09, 27 .05 .10, 29 .01 .04 (511) 11
(732) MYKHAILYTSKA HALYNA HRYHORIVNA,  
s . Sukhyi Yelanets Novoodeskyi r-n, Mykolaivska obl 56640 (UA)
(151) 2021 05 24 (441) 2021 11 15 (581) 2021 10 28

(111) 1622833 (540) MILMAST
(531) CFE: 27 .05 .02, 29 .01 .12 (511) 6, 7, 9, 12, 35, 42
(732) MİLMAST YÜKSELTME SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ,  
Malıköy Başkent Osb Mah . Başkent Bulvarı No: 80 Sincan,  
Ankara (TR)
(151) 2021 03 05 (441) 2021 11 15 (581) 2021 10 28

(111) 1622915 (540) E ETIB
(531) CFE: 26 .11 .01, 27 .05 .01 (511) 3, 35
(732) Limited Liability Company „SENSE COSMETIC”,  
apt . 1, 16 Nezavisimosti av . 220030 Minsk (BY)
(151) 2021 05 18 (441) 2021 11 15 (581) 2021 10 28

(111) 1623023 (540) Uni-Base (511) 10
(732) LASAK s .r .o .,  
Českobrodská 1047/46, Praha 9, CZ-190 01 Hloubětín (CZ)
(151) 2021 07 09 (441) 2021 11 15 (581) 2021 10 28

(111) 1625435 (540) Bio X Cell (511) 1
(732) Bio X Cell,  
Suite 2B, 39 Labombard Rd . Lebanon NH 03766 (US)
(151) 2021 10 07 (441) 2021 11 29 (581) 2021 11 11

(111) 1625504 (540) DAMAT TWEEN
(531) CFE: 26 .04 .18, 26 .11 .07, 27 .05 .10, 29 .01 .13 (511) 25, 35
(732) ORKA TEKSTİL SANAYİ VE TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 
Okmeydanı Gürsel Mahallesi, Yalım Sokak, No:5, Şişli-İstanbul (TR)
(151) 2021 06 22 (441) 2021 11 29 (581) 2021 11 11
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REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA,  
W KTÓREJ WYDANO DECYZJĘ  

O DEFINITYWNEJ ODMOWIE UZNANIA OCHRONY  
NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

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

(111) 1278263 (540) LR
(531) CFE: 26 .04 .18, 27 .05 .22, 29 .01 .12 (511) 35, 41, 42
(732) Lloyd’s Register Group Limited,  
71 Fenchurch Street, London EC3M 4BS (GB)
(151) 2015 06 09 (441) 2016 02 01 (581) 2015 12 17
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