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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 241 061 do nr 241 120 oraz 222 785, 223 889, 226 616,  
228 528, 231 293, 232 424, 236 946)

w) część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 241108 (41) 2021 11 22 
(51) A01K 27/00 (2006 .01) 
 A01K 15/02 (2006 .01) 
 G01S 5/02 (2010 .01) 
 H04W 4/38 (2018 .01)
(21) 438075 (22) 2021 06 07
(72) PRZYSTUPA KRZYSZTOF, Miłocin (PL); SAFIAŃSKI PAWEŁ, 
Ożarów (PL)

(73) POLITECHNIKA LUBELSKA,  
Lublin (PL)
(54) Układ z obrożą do nadzoru, zwłaszcza psa

(B1) (11) 241090 (41) 2020 10 19 
(51) A21D 2/00 (2006 .01) 
 A21D 8/02 (2006 .01) 
 A21D 2/36 (2006 .01)
(21) 429582 (22) 2019 04 09
(72) JÓZEFCZYK TOMASZ, Krzemienica (PL)
(73) SPEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Dąbrówki (PL)
(54) Sposób przemysłowego wytwarzania ciasta do wypieku pie-
czywa, zwłaszcza typu arabskiego i ciasto na pieczywo, zwłaszcza 
typu arabskiego, wytworzone tym sposobem
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(B1) (11) 241067 (41) 2017 11 20 
(51) A47F 5/10 (2006 .01) 
 A47F 5/11 (2006 .01)
(21) 417216 (22) 2016 05 16
(72) BORYS JACEK, Kolno (PL)
(73) BORYS JACEK, Kolno (PL)
(54) Składany stojak reklamowy

(B1) (11) 241062 (41) 2019 06 03 
(51) A61B 5/0488 (2006 .01) 
 A61N 1/00 (2006 .01)
(21) 423652 (22) 2017 11 30
(72) JOPEK WOJCIECH, Wrocław (PL); DOMANASIEWICZ ADAM, 
Taczów Mały (PL); BIEDROŃ MATEUSZ, Opole (PL); PFANHAUSER 
MONIKA, Świdnica (PL)
(73) BIOENGINEERING .PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54) System stymulacji mięśniowo-nerwowej pacjenta z dysfunkcją 
kończyn

(B1) (11) 241096 (41) 2022 03 21 
(51) A61B 17/58 (2006 .01) 
 A61B 17/68 (2006 .01) 
 A61B 17/80 (2006 .01)
(21) 435357 (22) 2020 09 18
(72) SPŁAWSKI ROBERT, Kamionki (PL); SOBOLEWSKI ANDRZEJ, 
Białystok (PL); KRZYŻEK ANDRZEJ, Białystok (PL)
(73) CHM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Lewickie (PL)
(54) Zespół modułowej płytki do stabilizacji stawu barkowo-oboj-
czykowego

(B1) (11) 241077 (41) 2021 06 28 
(51) A61C 8/00 (2006 .01) 
 A61F 2/02 (2006 .01) 
 B22F 3/105 (2006 .01) 
 B33Y 10/00 (2015 .01)
(21) 432291 (22) 2019 12 19
(72) SERAMAK TOMASZ, Gdańsk (PL); ZASIŃSKA KATARZYNA, 
Gdańsk (PL); ZIELIŃSKI ANDRZEJ, Gdynia (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Sposób wytwarzania implantów medycznych lub elementów 
protetycznych ze stopu Ti-13Nb-13Zr

(B1) (11) 241111 (41) 2021 11 08 
(51) A61F 5/01 (2006 .01) 
 A61F 5/02 (2006 .01) 
 A61F 5/34 (2006 .01)
(21) 433776 (22) 2020 05 05
(72) PELCZARSKI MICHAŁ, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Gorset do stabilizacji dynamicznej kręgosłupa

(B1) (11) 241082 (41) 2020 05 18 
(51) A61J 1/03 (2006 .01) 
 A61J 7/00 (2006 .01) 
 A61J 15/00 (2006 .01) 
 A61M 31/00 (2006 .01)
(21) 427771 (22) 2018 11 17
(72) NIWIŃSKI KRZYSZTOF, Niepołomice (PL); JAMRÓZ WITOLD, 
Kraków (PL); JACHOWICZ RENATA, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Urządzenie do aplikacji tabletek

(B1) (11) 241086 (41) 2019 04 08 
(51) A61K 31/48 (2006 .01) 
 A61P 27/02 (2006 .01)
(21) 422978 (22) 2017 09 26

(72) OSĘKA MACIEJ, Duchnów (PL); ZUBILEWICZ ANNA, Lublin (PL)
(73) OSĘKA MACIEJ, Duchnów (PL)
(54) Pergolid do zastosowania w leczeniu zakrzepu naczyń siatkówki 
i/lub zatoru naczyń siatkówki oraz kompozycja farmaceutyczna 
zawierająca pergolid

(B1) (11) 241069 (41) 2017 01 30 
(51) A61K 35/26 (2015 .01) 
 C12N 5/078 (2010 .01) 
 C12N 5/02 (2006 .01)
(21) 413191 (22) 2015 07 20
(72) WOŹNIEWICZ BOGDAN, Warszawa (PL); ZBRZEŹNIAK MAGDA, 
Warszawa (PL); WOŹNIEWICZ MARCIN, Mińsk Mazowiecki (PL)
(73) WOŹNIEWICZ BOGDAN, Warszawa (PL); ZBRZEŹNIAK MAGDA, 
Warszawa (PL); WOŹNIEWICZ MARCIN, Mińsk Mazowiecki (PL)
(54) Sposób biologicznego pozyskiwania tymozyny

(B1) (11) 241064 (41) 2020 04 06 
(51) A61L 27/16 (2006 .01) 
 A61L 27/20 (2006 .01) 
 A61L 27/26 (2006 .01) 
 A61L 27/52 (2006 .01) 
 A61L 27/54 (2006 .01)
(21) 427322 (22) 2018 10 01
(72) DOLNIAK BŁAŻEJ, Wrocław (PL); ZAKRZEWSKA BARBARA, 
Wrocław (PL)
(73) DOLNIAK BŁAŻEJ, Wrocław (PL); ZAKRZEWSKA BARBARA, 
Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania lepko-sprężystego żelu uzupełniającego 
maź stawową i lepko-sprężysty żel uzupełniający maź stawową

(B1) (11) 241093 (41) 2021 12 20 
(51) A61M 5/20 (2006 .01) 
 A61M 5/30 (2006 .01) 
 A61M 5/307 (2006 .01) 
 A61M 5/315 (2006 .01)
(21) 434361 (22) 2020 06 17
(72) WILCZEK MATEUSZ, Szczecin (PL); WOITAS ARKADIUSZ 
ŁUKASZ, Szczecin (PL); PLATONOFF ALBERTO LOZANO,  
Szczecin (PL)
(73) NEMERA SZCZECIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(54) Mechanizm sterujący wstrzykiwacza do podawania dawki leku 
i odpowiedni wstrzykiwacz do podawania dawki leku

(B1) (11) 241087 (41) 2018 11 05 
(51) B01D 1/14 (2006 .01) 
 B01D 3/34 (2006 .01) 
 B01D 19/00 (2006 .01) 
 E21B 43/40 (2006 .01)
(21) 423260 (22) 2016 05 06
(30) 201562159233P  2015 05 09 US 
 201615144876  2016 05 03 US
(86) 2016 05 06  PCT/US16/31097
(87) 2016 11 17  WO16/182872
(72) BLACKMON ROBERT, Getxo (ES); GARCIA MIKEL, Getxo (ES); 
PATTERSON MARK, Aurora (US)
(73) Veolia Water Technologies, Inc ., Moon Township (US)
(54) Sposób obróbki strumienia wody zasilającej aparat wyparny 
w procesie odzyskiwania ropy z odwiertów

(B1) (11) 241092 (41) 2022 01 17 
(51) B01D 61/54 (2006 .01)
(21) 434657 (22) 2020 07 13
(72) TUREK MARIAN, Gliwice (PL); LASKOWSKA EWA,  
Czechowice-Dziedzice (PL); MITKO KRZYSZTOF,  
Skrzyszów (PL); SĄKOL-SIKORA DOROTA, Bytom (PL); STAWIARZ 
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TOMASZ, Dąbrowa Górnicza (PL); KRZYŻAK WIOLETTA, 
Brzękowice Górne (PL); ZDEB JANUSZ, Orzesze (PL); SMÓŁKA 
WOJCIECH, Trzebinia (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL); TAURON 
WYTWARZANIE SPÓŁKA AKCYJNA, Jaworzno (PL)
(54) Sposób prowadzenia procesu elektrodializy

(B1) (11) 241085 (41) 2018 05 21 
(51) B01J 31/22 (2006 .01) 
 C07F 15/00 (2006 .01) 
 C07C 253/30 (2006 .01)
(21) 419421 (22) 2016 11 10
(72) SKOWERSKI KRZYSZTOF, Jabłonowo Pomorskie (PL); GAWIN 
RAFAŁ, Warszawa (PL); CHWALBA MICHAŁ PAWEŁ, Połajewo (PL)
(73) APEIRON SYNTHESIS SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(54) Zastosowanie kompleksów rutenu w reakcji metatezy olefin

(B1) (11) 241107 (41) 2019 06 17 
(51) B21H 1/14 (2006 .01) 
 B21H 1/22 (2006 .01) 
 B21B 1/18 (2006 .01)
(21) 423886 (22) 2017 12 14
(72) TOMCZAK JANUSZ, Kalinówka (PL); PATER ZBIGNIEW,  
Turka (PL); BULZAK TOMASZ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób walcowania skośnego odkuwek kul

(B1) (11) 241084 (41) 2020 06 15 
(51) B28B 1/08 (2006 .01) 
 B28B 3/00 (2006 .01) 
 B28B 11/00 (2006 .01) 
 C04B 22/06 (2006 .01)
(21) 428010 (22) 2018 12 01
(72) LAKOMY JACEK, Lublin (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE 
I PREFABRYKACJI BETONÓW KAMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(54) Sposób wytwarzania płyt betonowych zawierających związki 
z nanocząsteczkami TiO₂ oraz urządzenie do wytwarzania płyt be-
tonowych zawierających związki z nanocząsteczkami TiO₂

(B1) (11) 241068 (41) 2016 11 07 
(51) B28B 3/20 (2006 .01) 
 B28B 3/00 (2006 .01) 
 C04B 18/12 (2006 .01) 
 C04B 18/10 (2006 .01)
(21) 416245 (22) 2016 02 24
(72) MĘŻYK CZESŁAW, Miedary (PL); PENKAŁA KRYSTIAN, 
Katowice (PL); PENKAŁA DAWID, Katowice (PL); LASKOWSKA 
TERESA, Miedary (PL)
(73) MĘŻYK CZESŁAW, Miedary (PL); PENKAŁA KRYSTIAN, 
Katowice (PL)
(54) Sposób wytwarzania kształtek budowlanych z tworzywa łup-
koporytowego

(B1) (11) 241063 (41) 2019 06 03 
(51) B29C 45/17 (2006 .01) 
 B29C 45/26 (2006 .01)
(21) 426365 (22) 2018 07 18
(72) JEŻEWSKI ANDRZEJ, Oława (PL)
(73) JEŻEWSKI ANDRZEJ PROMET-PLAST SPÓŁKA CYWILNA 
ELŻBIETA JEŻEWSKA ANDRZEJ JEŻEWSKI, Gaj Oławski (PL); 
JEŻEWSKA ELŻBIETA PROMET-PLAST SPÓŁKA CYWILNA ELŻBIETA 
JEŻEWSKA ANDRZEJ JEŻEWSKI, Gaj Oławski (PL)
(54) Sposób wytwarzania wyrobu użytkowego z tworzywa sztucz-
nego, zwłaszcza kieliszka, metodą wtrysku roztopionego tworzywa 
sztucznego i forma do realizacji tego sposobu

(B1) (11) 241089 (41) 2019 10 21 
(51) B29C 57/10 (2006 .01) 
 B65B 43/00 (2006 .01) 
 B65B 43/24 (2006 .01) 
 A61M 5/315 (2006 .01)
(21) 425289 (22) 2018 04 20
(72) SZCZEPAŃSKI PAWEŁ, Września (PL)
(73) SZCZEPAŃSKI PAWEŁ, Września (PL)
(54) Oprzyrządowanie do zamykania stabilizatora ruchu osiowego 
tłoczyska strzykawek medycznych jednorazowego użytku

(B1) (11) 241117 (41) 2016 11 07 
(51) B32B 27/10 (2006 .01) 
 B32B 27/30 (2006 .01) 
 B32B 27/32 (2006 .01) 
 B32B 27/34 (2006 .01) 
 B32B 27/36 (2006 .01) 
 B32B 27/40 (2006 .01) 
 B32B 29/00 (2006 .01) 
 B32B 3/28 (2006 .01) 
 B32B 33/00 (2006 .01) 
 B32B 38/06 (2006 .01) 
 B32B 7/12 (2006 .01) 
 B44C 1/24 (2006 .01) 
 B44C 5/04 (2006 .01)
(21) 416529 (22) 2016 03 17
(30) 2015-094026  2015 05 01 JP
(72) TOKUMOTO NAOKI, Tokio (JP); OOTA SHIN, Tokio (JP); 
MIZUTANI JUN, Tokio (JP)
(73) TOPPAN PRINTING CO . LTD ., Tokio (JP)
(54) Arkusz dekoracyjny oraz zawierający go panel dekoracyjny

(B1) (11) 241066 (41) 2013 08 05 
(51) B42D 25/00 (2014 .01) 
 B42D 25/30 (2014 .01) 
 B42D 25/324 (2014 .01) 
 B42D 25/40 (2014 .01) 
 B42D 25/405 (2014 .01) 
 B42D 25/41 (2014 .01) 
 B42D 25/425 (2014 .01)
(21) 397904 (22) 2012 01 25
(72) OLSZYŃSKA AGATA, Warszawa (PL); WÓJCIK PAWEŁ, 
Warszawa (PL); ZIÓŁKOWSKI SŁAWOMIR, Warszawa (PL); RAGUS 
JOANNA, Warszawa (PL); SUPERA JAROSŁAW, Skierniewice (PL); 
LESZCZYŃSKA-AMBROZIEWICZ EWA, Wołomin (PL)
(73) POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKA 
AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Karta plastikowa do tworzenia dokumentu zabezpieczonego 
przed fałszowaniem oraz sposób wytwarzania kart plastikowych 
do tworzenia dokumentów zabezpieczonych przed fałszowaniem

(B1) (11) 241075 (41) 2021 12 06 
(51) B60W 10/00 (2006 .01)
(21) 434116 (22) 2020 05 29
(72) ILEWICZ WITOLD, Ruda Śląska (PL); GRZECHCA DAMIAN, 
Gliwice (PL); ZIĘBIŃSKI ADAM, Zabrze (PL); BIERNACKI PIOTR, 
Kuleje (PL); GORNIG WERONIKA, Głogówek (PL); OKULARCZYK 
KORDIAN, Masłońskie (PL); MAZUR WOJCIECH, Ruda Śląska (PL); 
URBANEK JAROSŁAW, Mysłowice (PL); MAŁEK CEZARY,  
Knurów (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób kalibracji układu sterowania osią skrętną autonomicz-
nego pojazdu kołowego

(B1) (11) 241091 (41) 2021 03 08 
(51) B62D 55/104 (2006 .01) 
 B62D 55/116 (2006 .01) 
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 B62D 55/265 (2006 .01) 
 F23N 5/24 (2006 .01)
(21) 431002 (22) 2019 08 30
(72) BURATOWSKI TOMASZ, Kraków (PL); GAŁKOWSKI MICHAŁ, 
Częstochowa (PL); KALEMBA MAREK, Siepraw (PL); BARSZCZ 
TOMASZ, Kraków (PL)
(73) PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Bełchatów (PL); RIOT TECHNOLOGIES SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nielepice (PL); AMC 
TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Kraków (PL)
(54) Robot, zwłaszcza do inspekcji pyłowych kotłów energetycznych

(B1) (11) 241103 (41) 2021 07 19 
(51) B64G 7/00 (2006 .01)
(21) 432574 (22) 2020 01 16
(72) BARCIŃSKI TOMASZ, Warszawa (PL); BARAN JĘDRZEJ, 
Warszawa (PL); MUSIAŁ JACEK, Warszawa (PL); ALEKSIEJUK 
KONRAD, Olmonty (PL); SIKORSKI ADAM, Warszawa (PL)
(73) CENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK, 
Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do przeprowadzania badania pod zmniejszoną 
w sposób kontrolowany siłą ciężkości

(B1) (11) 241116 (41) 2020 12 14 
(51) B65G 15/08 (2006 .01) 
 B65G 47/34 (2006 .01) 
 B65G 15/16 (2006 .01)
(21) 430119 (22) 2019 06 01
(72) SŁUPIK ALEKSANDER, Ruda Śląska (PL)
(73) MAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Mikołów (PL)
(54) Antyudarowy stół przesypowy

(B1) (11) 241072 (41) 2021 06 28 
(51) B65G 27/32 (2006 .01) 
 B07B 1/42 (2006 .01)
(21) 432369 (22) 2019 12 23
(72) CZUBAK PIOTR, Kraków (PL); KLISOWSKI ROBERT,  
Wieliczka (PL); GAWENDA TOMASZ, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM . STANISŁAWA 
STASZICA W KRAKOWIE, KRAKÓW (PL)
(54) Przesiewacz wibracyjny, zwłaszcza z sitem szczelinowym oraz 
sposób sterowania pracą przesiewacza, zwłaszcza z sitem szczeli-
nowym

(B1) (11) 241076 (41) 2021 10 18 
(51) C07D 221/10 (2006 .01)
(21) 436093 (22) 2020 11 26
(72) WANTULOK JAKUB, Wisła (PL); NYCZ JACEK, Chorzów (PL); 
MAŁECKI JAN, Dąbrowa Górnicza (PL); SCHAB-BALCERZAK EWA, 
Zabrze (PL); SŁODEK ANETA, Katowice (PL); SZAFRANIEC-GOROL 
GRAŻYNA, Piekary Śląskie (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Fotoluminescencyjny kwas 10-hydroksybenzo[h]chinolino-7,9-
-dikarboksylowy oraz sposób jego otrzymywania

(B1) (11) 241102 (41) 2020 08 10 
(51) C09C 3/08 (2006 .01) 
 C08K 3/34 (2006 .01)
(21) 428707 (22) 2019 01 29
(72) OLEKSY MARIUSZ, Rzeszów (PL); BUDZIK GRZEGORZ,  
Rzeszów (PL); OLIWA RAFAŁ, Rzeszów (PL); OLIWA JOANNA, 
Rzeszów (PL); NĘDZA LESZEK, Borek Stary (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM . IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, 
Rzeszów (PL)
(54) Sposób modyfikacji bentonitu

(B1) (11) 241115 (41) 2021 05 04 
(51) C10L 5/48 (2006 .01) 
 C10L 5/46 (2006 .01) 
 B09B 3/24 (2022 .01) 
 B09B 101/85 (2022 .01)
(21) 431651 (22) 2019 10 29
(72) ZIĘTY MAGDALENA, Środa Wielkopolska (PL); BARANOWSKA 
IWONA, Kamienica Królewska (PL); POSTAWA PRZEMYSŁAW, 
Częstochowa (PL)
(73) ZIĘTY MAGDALENA, Środa Wielkopolska (PL)
(54) Sposób brykietowania odpadów tekstylnych

(B1) (11) 241105 (41) 2022 04 04 
(51) C12N 5/00 (2006 .01) 
 C12N 5/07 (2010 .01) 
 A01K 67/033 (2006 .01)
(21) 435503 (22) 2020 09 28
(72) GNIADEK MACIEJ, Bydgoszcz (PL); TOPOLIŃSKI TOMASZ, 
Osielsko (PL); ADAMOWICZ JAN, Bydgoszcz (PL); KLOSKOWSKI 
TOMASZ, Bydgoszcz (PL); DREWA TOMASZ, Bydgoszcz (PL); 
POKRYWCZYŃSKA MARTA, Bydgoszcz (PL)
(73) POLITECHNIKA BYDGOSKA IM . JANA I JĘDRZEJA 
ŚNIADECKICH, Bydgoszcz (PL)
(54) Sposób otrzymywania bezkomórkowej matrycy z płaszcza kal-
mara (Loligio Vulgaris)

(B1) (11) 241106 (41) 2022 01 03 
(51) C12N 7/00 (2006 .01) 
 A01P 7/04 (2006 .01) 
 A01N 63/40 (2020 .01) 
 C12N 15/33 (2006 .01) 
 C12R 1/93 (2006 .01)
(21) 434535 (22) 2020 07 01
(72) SZEWCZYK BOGUSŁAW, Gdańsk (PL); RĄBALSKI ŁUKASZ, 
Gdańsk (PL); KREJMER-RĄBALSKA MARTYNA, Gdańsk (PL); 
KOSIŃSKI MACIEJ, Świętajno (PL)
(73) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk (PL)
(54) Wyselekcjonowany szczep bakulowirusa LdMNPV, gen kodu-
jący polihedrynę szczepu bakulowirusa LdMNPV i zastosowanie se-
kwencji w otrzymywaniu produktów ochrony roślin przed brudnicą 
nieparką lub środka do badania Lymantria dispar

(B1) (11) 241078 (41) 2015 06 08 
(51) C12N 15/75 (2006 .01) 
 C12N 15/62 (2006 .01) 
 C12N 1/21 (2006 .01) 
 C12R 1/125 (2006 .01)
(21) 406271 (22) 2013 11 26
(72) HINC KRZYSZTOF, Gdańsk (PL); IWANICKI ADAM, Gdynia (PL); 
OBUCHOWSKI MICHAŁ, Gdańsk (PL); PIĄTEK IWONA, Gdańsk (PL); 
STASIŁOJĆ MAŁGORZATA, Gdańsk (PL)
(73) GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Gdańsk (PL)
(54) Wektory integracyjne oraz komórka gospodarza transformo-
wana wektorem integracyjnym

(B1) (11) 241079 (41) 2021 10 25 
(51) C12N 15/75 (2006 .01) 
 C12N 15/62 (2006 .01) 
 C12N 1/21 (2006 .01) 
 C12R 1/125 (2006 .01)
(62) 406271
(21) 437970 (22) 2013 11 26
(72) HINC KRZYSZTOF, Gdańsk (PL); IWANICKI ADAM, Gdynia (PL); 
OBUCHOWSKI MICHAŁ, Gdańsk (PL); PIĄTEK IWONA, Gdańsk (PL); 
STASIŁOJĆ MAŁGORZATA, Gdańsk (PL)
(73) GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Gdańsk (PL)
(54) Wektory integracyjne oraz komórka gospodarza transformo-
wana wektorem integracyjnym
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(B1) (11) 241080 (41) 2021 10 25 
(51) C12N 15/75 (2006 .01) 
 C12N 15/62 (2006 .01) 
 C12N 1/21 (2006 .01) 
 C12R 1/125 (2006 .01)
(62) 406271
(21) 437971 (22) 2013 11 26
(72) HINC KRZYSZTOF, Gdańsk (PL); IWANICKI ADAM, Gdynia (PL); 
OBUCHOWSKI MICHAŁ, Gdańsk (PL); PIĄTEK IWONA, Gdańsk (PL); 
STASIŁOJĆ MAŁGORZATA, Gdańsk (PL)
(73) GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Gdańsk (PL)
(54) Wektory integracyjne oraz komórka gospodarza transformo-
wana wektorem integracyjnym

(B1) (11) 241065 (41) 2021 12 27 
(51) C12Q 1/04 (2006 .01) 
 C12Q 1/48 (2006 .01) 
 C12Q 1/6844 (2018 .01) 
 C12N 9/10 (2006 .01)
(21) 434484 (22) 2020 06 26
(72) SKWARECKA MARTA, Grodztwo (PL); SZEMIAKO KASJAN, 
Gdańsk (PL); NIDZWORSKI DAWID, Gdańsk (PL); ŻOŁĘDOWSKA 
SABINA, Gdańsk (PL); OLSZEWSKI MARCIN, Gdańsk (PL)
(73) GENEME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gdańsk (PL)
(54) Zastosowanie fuzyjnej polimerazy DNA Bst-Nec do izotermal-
nego powielania specyficznych sekwencji wirusa SARS CoV-2

(B1) (11) 241081 (41) 2019 10 07 
(51) C23C 2/00 (2006 .01) 
 H01L 21/46 (2006 .01) 
 H01L 21/02 (2006 .01) 
 H01L 21/36 (2006 .01) 
 H01L 21/368 (2006 .01) 
 H01L 31/0216 (2014 .01)
(21) 425043 (22) 2018 03 28
(72) BUDKOWSKI ANDRZEJ, Kraków (PL); RYSZ JAKUB,  
Czernichów (PL); AWSIUK KAMIL, Kraków (PL); DĄBCZYŃSKI 
PAWEŁ, Suchedniów (PL); AUGUSTOWSKI DARIUSZ, Białystok (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania warstw aktywnych polimerowych urzą-
dzeń optoelektronicznych

(B1) (11) 241099 (41) 2020 01 27 
(51) E01D 15/127 (2006 .01) 
 E01D 15/12 (2006 .01)
(21) 426405 (22) 2018 07 23
(72) DUDA SŁAWOMIR, Gliwice (PL); KCIUK SŁAWOMIR,  
Gliwice (PL); MACHOCZEK TOMASZ, Rybnik (PL); PIĄTKOWSKI 
ROBERT, Tarnowskie Góry (PL); WITOSZEK WITOLD, Cieszyn (PL); 
MATEJA KRZYSZTOF, Radzionków (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Modułowa bieżnia zwłaszcza do mostów mobilnych

(B1) (11) 241100 (41) 2020 01 27 
(51) E01D 15/127 (2006 .01) 
 E01D 15/12 (2006 .01)
(21) 426406 (22) 2018 07 23
(72) DUDA SŁAWOMIR, Gliwice (PL); KCIUK SŁAWOMIR,  
Gliwice (PL); MACHOCZEK TOMASZ, Rybnik (PL); PIĄTKOWSKI 
ROBERT, Tarnowskie Góry (PL); WITOSZEK WITOLD, Cieszyn (PL); 
MATEJA KRZYSZTOF, Radzionków (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Most mobilny składany zwłaszcza dla służb ratownictwa kry-
zysowego oraz sposób jego rozwijania i zwijania

(B1) (11) 241114 (41) 2021 04 06 
(51) E03F 5/22 (2006 .01)
(21) 431349 (22) 2019 10 02

(72) WOŹNIAK WALDEMAR, Poznań (PL)
(73) WOŹNIAK WALDEMAR, Poznań (PL)
(54) Separator części stałych przepompowni ścieków

(B1) (11) 241118 (41) 2020 02 10 
(51) E04C 5/04 (2006 .01) 
 E04C 2/284 (2006 .01) 
 E04B 1/86 (2006 .01) 
 E01F 8/00 (2006 .01)
(21) 426551 (22) 2018 08 03
(72) SACEWICZ KRZYSZTOF, Biała Podlaska (PL)
(73) SACEWICZ KRZYSZTOF, Biała Podlaska (PL)
(54) Zbrojenie elementu prefabrykowanego

(B1) (11) 241070 (41) 2017 04 10 
(51) E04F 13/24 (2006 .01) 
 E04F 13/08 (2006 .01) 
 E04F 13/21 (2006 .01)
(21) 414237 (22) 2015 09 30
(72) MAKAREWICZ EDWARD, Zielona Góra (PL)
(73) MAKAREWICZ EDWARD ZIEL-BRUK MAKAREWICZ,  
Zielona Góra (PL)
(54) Zestaw do montażu płytek ściennych

(B1) (11) 241094 (41) 2020 03 09 
(51) E04H 15/42 (2006 .01) 
 E04B 1/344 (2006 .01) 
 E04H 15/20 (2006 .01)
(21) 426909 (22) 2018 09 04
(72) LITWIN ŁUKASZ, Przybysławice (PL)
(73) LUBAWA SPÓŁKA AKCYJNA, Ostrów Wielkopolski (PL)
(54) Przęsło nośne stelaża sztywnego do podtrzymywania konstruk-
cji namiotu pneumatycznego

(B1) (11) 241071 (41) 2018 01 15 
(51) F01K 25/14 (2006 .01) 
 F01K 27/00 (2006 .01) 
 F01D 15/10 (2006 .01)
(21) 422009 (22) 2017 06 24
(72) LESZCZYŃSKI JACEK, Częstochowa (PL); GRYBOŚ DOMINIK, 
Zagórzany (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM . STANISŁAWA 
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób przemiany energii odpadowej sprężonego gazu w ener-
gię elektryczną

(B1) (11) 241101 (41) 2019 02 11 
(51) F02M 27/02 (2006 .01) 
 B01J 19/30 (2006 .01) 
 B60K 15/03 (2006 .01)
(21) 422419 (22) 2017 08 01
(72) KLYUS OLEH, Pilchowo (PL); ELIASZ JACEK, Szczecin (PL); 
BEZIUKOV OLEG, Sankt-Petersburg (RU); ZHUKOV VLADIMIR, 
Sankt-Petersburg (RU)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY 
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Układ paliwowy silnika spalinowego

(B1) (11) 241104 (41) 2021 12 27 
(51) F16C 39/06 (2006 .01) 
 F16C 32/04 (2006 .01)
(21) 434442 (22) 2020 06 25
(72) MATUSZEWSKI LESZEK, Malbork (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Hybrydowe łożysko wzdłużno-promieniowe

(B1) (11) 241110 (41) 2021 09 20 
(51) F16H 1/32 (2006 .01)
(21) 433258 (22) 2020 03 16
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(72) BEDNARCZYK SŁAWOMIR, Oława (PL); KALITA MAREK,  
Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL); INSTYTUT 
TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice (PL)
(54) Reduktor cykloidalny dwustopniowy
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F23J 15/08 (2006 .01) 241095*
F23K 1/04 (2006 .01) 241095*
F23L 15/04 (2006 .01) 241095*
F23N 5/24 (2006 .01) 241091*
F25B 30/00 (2006 .01) 241061
F25B 47/02 (2006 .01) 241061*
F25B 29/00 (2006 .01) 241061*
G01H 5/00 (2006 .01) 241120*
G01K 7/02 (2021 .01) 241112
G01K 13/00 (2021 .01) 241112*
G01K 13/04 (2006 .01) 241112*
G01N 7/04 (2006 .01) 241074
G01N 29/04 (2006 .01) 241120
G01N 29/24 (2006 .01) 241120*
G01N 33/38 (2006 .01) 241120*
G01N 33/00 (2006 .01) 241088
G01N 33/497 (2006 .01) 241088*
G01R 25/00 (2006 .01) 241083
G01S 5/02 (2010 .01) 241108*
G01S 7/00 (2006 .01) 222785
G01S 7/28 (2006 .01) 222785*
G01S 7/42 (2006 .01) 222785*

G01S 13/00 (2006 .01) 222785*
G01S 7/03 (2006 .01) 231293*
H01H 33/22 (2006 .01) 241109
H01H 33/56 (2006 .01) 241109*
H01L 21/46 (2006 .01) 241081*
H01L 21/02 (2006 .01) 241081*
H01L 21/36 (2006 .01) 241081*
H01L 21/368 (2006 .01) 241081*
H01L 31/0216 (2014 .01) 241081*
H01L 33/60 (2010 .01) 241098*
H01L 21/02 (2006 .01) 241073
H01L 21/203 (2006 .01) 241073*
H01P 5/00 (2006 .01) 223889
H01P 1/00 (2006 .01) 223889*
H01Q 1/08 (2006 .01) 226616
H01Q 1/08 (2006 .01) 228528
H01Q 21/26 (2006 .01) 228528*
H01Q 1/12 (2006 .01) 232424
H01Q 13/02 (2006 .01) 236946
H01Q 19/08 (2006 .01) 236946*
H02S 10/00 (2014 .01) 241113
H02S 20/00 (2014 .01) 241113*
H02S 20/32 (2014 .01) 241113*
H02S 20/30 (2014 .01) 241113*
H02S 30/10 (2014 .01) 241113*
H02S 40/00 (2014 .01) 241113*
H03F 3/60 (2006 .01) 223889*
H04B 1/38 (2015 .01) 231293
H04B 1/18 (2006 .01) 231293*
H04B 10/2575 (2013 .01) 231293*
H04W 4/38 (2018 .01) 241108*

 1 2  1 2

 Nr Symbol 
 patentu MKP

 1 2

 Nr Symbol 
 patentu MKP

 1 2
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241104 F16C 39/06 (2006 .01)
241105 C12N 5/00 (2006 .01)
241106 C12N 7/00 (2006 .01)
241107 B21H 1/14 (2006 .01)
241108 A01K 27/00 (2006 .01)
241109 H01H 33/22 (2006 .01)
241110 F16H 1/32 (2006 .01)
241111 A61F 5/01 (2006 .01)
241112 G01K 7/02 (2021 .01)

241113 H02S 10/00 (2014 .01)
241114 E03F 5/22 (2006 .01)
241115 C10L 5/48 (2006 .01)
241116 B65G 15/08 (2006 .01)
241117 B32B 27/10 (2006 .01)
241118 E04C 5/04 (2006 .01)
241119 F16J 15/18 (2006 .01)
241120 G01N 29/04 (2006 .01)

 1 2  1 2

UNIEWAŻNIENIE PRAWA

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer unieważnionego 
patentu oraz zakres unieważnienia.

(B1) (11) 210689 2021 12 01 Patent unieważniono w całości .
(B1) (11) 222158 2022 01 28 Patent unieważniono w całości .
(B1) (11) 231360 2021 03 04 Patent unieważniono w całości .

WYGAŚNIĘCIE PRAWA

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

(B1) (11) 211941 2019 03 20 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 212851 2020 05 09 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 217893 2020 10 10 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 218085 2019 02 19 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 221858 2019 10 16 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 226038 2020 08 28 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 228616 2021 09 02 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 229868 2019 12 23 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234385 2020 08 25 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 235150 2020 10 05 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 235232 2020 11 27 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 235357 2020 04 26 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 235901 2020 12 30 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) 230384 37/2021 31 03 2022 
Na podstawie art . 156 §1 pkt 2 oraz art . 158 §1 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r . Kodeks postępowania administracyjnego, de-
cyzją z dnia 2022 03 31 Urząd Patentowy RP stwierdził nieważność 
decyzji o wygaśnięciu patentu z dniem 2020 05 23 .

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) 211325 D . Wykreślono wpis o  brzmieniu: „Na  podsta-
wie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w  postępowaniu 
nakazowym Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej 
we  Wrocławiu z  dnia 5 lipca 2017 r ., sygn . akt I  Nc 403/17 za-
opatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 29 grudnia 2017 
r . oraz postanowienia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejo-
nowym dla Wrocławia – Krzyków Gabrieli Morawiec z dnia 29 
czerwca 2018 r ., sygn . akt Km 395/18, Komornik Sądowy przy 
Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu 
Radosław Bagiński w toku postępowania egzekucyjnego pro-
wadzonego pod sygnaturą akt: Km 456/21 dokonał zajęcia 
patentu na  przedmiotowy wynalazek na  wniosek wierzyciela: 
Tomasza Piątka zamieszkałego w Kielcach .”

(11) 211325 D . „Na  podstawie tytułu wykonawczego: Na-
kazu zapłaty w  postępowaniu nakazowym Sądu Rejonowe-
go we  Wrocławiu z  dnia 6 października 2017 r ., sygn . akt I  Nc 
1511/17 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z 17 stycznia 
2018 r ., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wysokiem 
Mazowieckiem Agnieszka Emilia Iwanowicz w  toku postępo-
wania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: Km 
87/18 dokonał zajęcia patentu na  przedmiotowy wynalazek 
na wniosek wierzyciela: Krzysztofa Żuka zamieszkałego w Bia-
łymstoku .”

(11) 211325 D . „Na  podstawie tytułu wykonawczego: Na-
kazu zapłaty w  postępowaniu nakazowym Sądu Okręgowego 
we Wrocławiu z dnia 4 grudnia 2017 r ., sygn . akt I Nc 1139/17 za-
opatrzonego w klauzulę wykonalności z 14 lutego 2018 r ., Komor-
nik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem 
Agnieszka Emilia Iwanowicz w toku postępowania egzekucyjne-
go prowadzonego pod sygnaturą akt: Km 88/18 dokonał zajęcia 
patentu na  przedmiotowy wynalazek na  wniosek wierzyciela: 
Jana Czuła zamieszkałego w miejscowości Zubole .”

(11) 211325 D . „Na podstawie tytułu wykonawczego: Naka-
zu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Rejonowego dla 
Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 
r ., sygn . akt I Nc 755/17 zaopatrzonego w klauzulę wykonalno-
ści z 2 sierpnia 2017 r ., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejono-
wym w Wysokiem Mazowieckiem Agnieszka Emilia Iwanowicz 
w  toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod 
sygnaturą akt: Km 1190/17 dokonał zajęcia patentu na  przed-
miotowy wynalazek na  wniosek wierzycieli: Anny Niewińskiej 
zamieszkałej w  miejscowości Mońki, Haliny Niewińskiej za-
mieszkałej w  miejscowości Mońki oraz Marty Niewińskiej za-
mieszkałej w miejscowości Mońki .”

(11) 220761  A . Wykreślono: CAPRICORN SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Ciernie, Polska 891489258 Wpisano: Uponor Innovation AB, 
Virsbo, Szwecja

(11) 221388  A . Wykreślono: CAPRICORN SPÓŁKA AKCYJNA, 
Świebodzice, Polska  891489258 Wpisano: Uponor Innovation 
AB, Virsbo, Szwecja
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(11) 221389  A . Wykreślono: CAPRICORN SPÓŁKA AKCYJNA, 
Świebodzice, Polska  891489258 Wpisano: Uponor Innovation 
AB, Virsbo, Szwecja

(11) 223457  A . Wykreślono: CAPRICORN SPÓŁKA AKCYJNA, 
Świebodzice, Polska  891489258 Wpisano: Uponor Innovation 
AB, Virsbo, Szwecja

(11) 224231  A . Wykreślono: CAPRICORN SPÓŁKA AKCYJNA, 
Świebodzice, Polska  891489258 Wpisano: Uponor Innovation 
AB, Virsbo, Szwecja

(11) 215324  A . Wykreślono: CAPRICORN SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Polska 891489258 Wpisano: Uponor Innovation AB, Virsbo, 
Szwecja

(11) 216412  A . Wykreślono: CAPRICORN SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Polska 891489258 Wpisano: Uponor Innovation AB, Virsbo, 
Szwecja

(11) 226835  A . Wykreślono: CAPRICORN SPÓŁKA AKCYJNA, 
Świebodzice, Polska  891489258 Wpisano: Uponor Innovation 
AB, Virsbo, Szwecja

(11) 230053  A . Wykreślono: EJMA JANUSZ MARCIN PO-
WER-TECH, Wałcz, Polska  570286733 Wpisano: EAGLE POWER 
JANUSZ MARCIN EJMA, Wałcz, Polska 570286733

(11) 233061 D . Na  podstawie tytułu wykonawczego: Aktu 
notarialnego z dnia 24 maja 2021 r ., sygn . akt A nr 2935/2021 za-
opatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 21 grudnia 2021 r . 
oraz postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności Sądu Rejo-
nowego dla Łodzi-Śródmieścia z dnia 15 grudnia 2021 r ., sygn . akt 
II 1 Co 2822/21 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 
21 grudnia 2021 r ., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym 
dla Łodzi-Widzewa w  Łodzi Bartłomiej Górczyński w  toku po-
stępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: 
Km 8/22 dokonał zajęcia patentu na  przedmiotowy wynalazek 
na wniosek wierzyciela: Marcina Listopadzkiego zamieszkałego 
w Warszawie .

(11) 233860 C . Wykreślono: MAJDAN-SKÓRA MAGDALENA, 
Gdańsk, Polska Wpisano: MAJDAN MAGDALENA, Gdańsk, Polska

(11) 234224  A . Wykreślono: KRUPA ROMAN, Przemyśl, Pol-
ska Wpisano: RK INVENTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Tyczyn, Polska 386852630

(11) 234540  A . Wykreślono: ANDRZEJ BARTOS ABART SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sochaczew, Pol-
ska 368239090 Wpisano: BARTOS ANDRZEJ, Sochaczew, Polska

(11) 235972 D . Na  podstawie tytułu wykonawczego: Aktu 
notarialnego z dnia 24 maja 2021 r ., sygn . akt A nr 2935/2021 za-
opatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 21 grudnia 2021 
r . oraz postanowienia o  nadaniu klauzuli wykonalności Sądu 
Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia z  dnia 15 grudnia 2021 r ., 
sygn . akt II 1 Co 2822/21 zaopatrzonego w klauzulę wykonal-
ności z dnia 21 grudnia 2021 r ., Komornik Sądowy przy Sądzie 
Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński 
w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sy-
gnaturą akt: Km 8/22 dokonał zajęcia patentu na przedmioto-
wy wynalazek na wniosek wierzyciela: Marcina Listopadzkiego 
zamieszkałego w Warszawie .

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) 27 04 2022 2022/17 EP 2129969 B1
(T3) (97) 25 05 2022 2022/21 EP 2284805 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 EP 2439001 B1
(T3) (97) 16 02 2022 2022/07 EP 2556168 B1
(T3) (97) 18 05 2022 2022/20 EP 2590835 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 EP 2742843 B1
(T3) (97) 25 05 2022 2022/21 EP 2872455 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 2912440 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 2959050 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 EP 3020482 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 EP 3064907 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 EP 3101340 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3107675 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 EP 3110928 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 EP 3143417 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3165653 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3166089 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 EP 3169615 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3170935 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 EP 3178490 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 EP 3179004 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 EP 3196300 B1
(T3) (97) 23 03 2022 2022/12 EP 3198536 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3217245 B1
(T3) (97) 25 05 2022 2022/21 EP 3233471 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 EP 3241641 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3242233 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 EP 3256138 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3273909 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 EP 3284897 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 EP 3307875 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 EP 3316363 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 EP 3325443 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3329268 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 EP 3336247 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3346196 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 EP 3352745 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 EP 3358645 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 EP 3370705 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 EP 3379127 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 EP 3382657 B1
(T3) (97) 16 03 2022 2022/11 EP 3389882 B1
(T3) (97) 16 03 2022 2022/11 EP 3399132 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 EP 3409480 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 EP 3410456 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 EP 3414084 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 EP 3418273 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 EP 3433245 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3436053 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3440285 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 EP 3443845 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 EP 3448627 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 EP 3452251 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 EP 3463734 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3463833 B1
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(T3) (97) 16 03 2022 2022/11 EP 3467396 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3467863 B1
(T3) (97) 23 03 2022 2022/12 EP 3476516 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 EP 3476907 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 EP 3495380 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 EP 3501724 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3514432 B1
(T3) (97) 23 03 2022 2022/12 EP 3523010 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 EP 3527727 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3528974 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 EP 3530673 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 EP 3533953 B1
(T3) (97) 16 03 2022 2022/11 EP 3550133 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3559569 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 EP 3559957 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 EP 3565732 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 EP 3569726 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3576524 B1
(T3) (97) 16 03 2022 2022/11 EP 3581706 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 EP 3583103 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3592171 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3592702 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 EP 3599436 B1
(T3) (97) 23 03 2022 2022/12 EP 3605621 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3611890 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3618981 B1
(T3) (97) 16 03 2022 2022/11 EP 3620383 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3626688 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 EP 3632867 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 EP 3639483 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3640336 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 EP 3647766 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3647774 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 EP 3650319 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 EP 3655244 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 EP 3658132 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 EP 3664352 B1
(T3) (97) 16 03 2022 2022/11 EP 3665497 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3667215 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 EP 3671764 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 EP 3673112 B1
(T3) (97) 23 03 2022 2022/12 EP 3681500 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 EP 3683220 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3685690 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 EP 3687325 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3697887 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3699605 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3700696 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3707783 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 EP 3708990 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3710417 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 EP 3715692 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 EP 3717253 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 EP 3724090 B1
(T3) (97) 16 02 2022 2022/07 EP 3725971 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3728732 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 EP 3730697 B1
(T3) (97) 25 05 2022 2022/21 EP 3733568 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 EP 3735132 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 EP 3736109 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 EP 3741225 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3742731 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 EP 3746678 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3752413 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3754543 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3758301 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3758873 B1

(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3759851 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 EP 3762168 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 EP 3765316 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3765413 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 EP 3765452 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3765783 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3766598 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3768099 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3768915 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 EP 3770013 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 EP 3770547 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 EP 3774105 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3774177 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 EP 3781943 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 EP 3783168 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3783210 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 EP 3790322 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 EP 3790438 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3790815 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3791766 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3794198 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3804554 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 EP 3808916 B1
(T3) (97) 16 03 2022 2022/11 EP 3810726 B1
(T3) (97) 18 05 2022 2022/20 EP 3811748 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 EP 3815560 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3817852 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 EP 3822181 B1
(T3) (97) 18 05 2022 2022/20 EP 3826632 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 EP 3826807 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 EP 3833491 B1
(T3) (97) 15 06 2022 2022/24 EP 3834922 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3834936 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 EP 3835638 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3860582 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 EP 3870864 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3875385 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 EP 3895897 B1

UNIEWAŻNIENIE PRAWA

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

(T3) (11) 1951304 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 1965662 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 1965783 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2260138 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2268125 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2272377 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2272507 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2275103 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2277970 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2279671 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .
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(T3) (11) 2283100 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2283215 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2285912 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2288643 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2288652 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2289072 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2289347 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2292521 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2302308 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2305753 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2306988 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2308941 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2328458 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2339094 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2349091 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2352800 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2353546 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2356983 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2361749 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2361924 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2368913 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2370709 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2376046 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2380929 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2384399 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2387493 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2390613 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2395044 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2399980 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2404515 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2407036 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2414562 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2435028 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2438920 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2441954 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2442790 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2449896 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2454356 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2462934 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2465953 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2469067 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2471966 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2477711 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2486164 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2489506 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2505204 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2506991 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2507313 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2510058 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2514871 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2519231 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2520712 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2526141 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2526825 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2528580 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2537511 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2547823 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2554355 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2557346 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2558435 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2559604 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2560778 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2565123 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2574643 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2589302 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T4) (11) 2589410 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .
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(T3) (11) 2607484 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2612882 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2613772 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2614720 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2621290 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2622081 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2625262 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2626854 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2637664 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2644645 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2645883 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2654863 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2655702 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2658984 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2661180 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2661429 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2665941 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2668009 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2672966 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2673282 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2679605 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2681273 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2683235 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2683964 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2698495 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2702164 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2732710 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2732800 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2741838 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2742093 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2746045 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2765081 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2776055 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2787830 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2792363 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2792779 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2803296 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2808474 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2808475 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2822857 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2833448 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2836580 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2838510 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2853563 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2860791 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2866808 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2895376 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2923968 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2949335 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2949477 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2956246 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2957278 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2961821 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2979096 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2999802 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 3000245 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 3004316 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 3045182 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 3050882 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 3157932 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

WYGAŚNIĘCIE PRAWA

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

(T3) (11) 1651838 2020 07 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1651866 2020 07 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1655036 2020 07 01 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1656332 2020 07 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1658421 2020 07 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1661579 2020 07 01 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1673854 2020 09 24 Patent wygasł w całości .
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(T3) (11) 1702124 2020 09 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1718839 2020 09 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1741378 2020 07 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1746218 2020 07 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1746232 2020 07 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1746233 2020 07 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1746380 2020 07 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1755062 2020 07 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1769721 2020 09 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1770224 2020 09 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1774871 2020 09 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1775353 2020 09 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1783446 2020 09 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1789610 2020 09 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1791936 2020 09 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1792927 2020 09 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1793980 2020 09 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1793993 2020 09 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1794031 2020 09 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1794399 2020 09 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1794883 2020 09 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1796893 2020 09 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1797242 2020 09 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1797288 2020 09 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1797639 2020 09 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1797725 2020 09 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1799286 2020 09 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1810260 2020 09 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1827171 2020 09 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1841805 2020 09 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1857342 2020 09 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1900268 2020 09 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1900476 2020 09 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1902775 2020 09 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1902907 2020 09 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1903298 2020 09 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1905948 2020 09 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1906067 2020 09 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1912300 2020 09 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1913826 2020 09 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1926949 2020 09 01 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1928508 2020 09 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1929090 2020 09 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1931310 2020 09 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1931363 2020 09 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1931826 2020 09 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1931976 2020 09 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1934467 2020 09 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1937615 2020 09 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1942986 2020 09 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1942987 2020 09 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1949172 2020 09 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1951618 2020 09 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1952903 2020 09 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1958220 2020 09 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1969801 2020 09 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1983968 2020 09 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2034094 2020 09 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2034106 2020 09 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2036799 2020 09 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2037513 2020 09 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2039482 2020 09 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2039847 2020 09 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2042537 2020 09 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2045065 2020 09 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2045434 2020 09 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2058727 2020 09 04 Patent wygasł w całości .

(T3) (11) 2059717 2020 09 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2061810 2020 09 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2061889 2020 09 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2061893 2020 09 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2190703 2020 07 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2195109 2020 07 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2195377 2020 07 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2197379 2020 07 31 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2201663 2020 07 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2203680 2020 07 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2236612 2020 07 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2243449 2020 07 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2253312 2020 07 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2256106 2020 07 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2269617 2020 07 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2272644 2020 07 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2272668 2020 07 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2273203 2020 07 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2277546 2020 07 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2278100 2020 07 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2278171 2020 07 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2278244 2020 07 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2278245 2020 07 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2278305 2020 07 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2280407 2020 07 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2281944 2020 07 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2313106 2020 07 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2313178 2020 07 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2313227 2020 07 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2313905 2020 07 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2317853 2020 07 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2318356 2020 08 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2318389 2020 07 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2318658 2020 07 31 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2321098 2020 07 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2321158 2020 07 31 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2321448 2020 07 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2322516 2020 07 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2323911 2020 07 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2326645 2020 07 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2338336 2020 07 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2338337 2020 07 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2338338 2020 07 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2338339 2020 07 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2340711 2020 07 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2352835 2020 07 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2410637 2020 07 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2462592 2020 07 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2463472 2020 07 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2464682 2020 08 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2464710 2020 08 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2464940 2020 08 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2465165 2020 08 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2467128 2020 08 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2467663 2020 07 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2470004 2020 08 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2470147 2020 08 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2470171 2020 08 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2470401 2020 08 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2470458 2020 08 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2470500 2020 08 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2470849 2020 08 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2471295 2020 08 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2471600 2020 07 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2472932 2020 08 31 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2473357 2020 08 31 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2473549 2020 08 16 Patent wygasł w całości .
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(T3) (11) 2477370 2020 08 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2478182 2020 08 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2478592 2020 08 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2482612 2020 08 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2483126 2020 08 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2485605 2020 08 01 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2485925 2020 08 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2490391 2020 08 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2493653 2020 08 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2500261 2020 08 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2511301 2020 08 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2511573 2020 08 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2520654 2020 08 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2530217 2020 08 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2540681 2020 08 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2552051 2020 07 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2554230 2020 07 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2554459 2020 08 01 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2559519 2020 08 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2561926 2020 08 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2562723 2020 08 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2565016 2020 08 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2565104 2020 08 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2565372 2020 08 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2565850 2020 08 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2567737 2020 09 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2568644 2020 08 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2568645 2020 08 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2570331 2020 08 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2570550 2020 09 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2573872 2020 09 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2574357 2020 09 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2574664 2020 09 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2574684 2020 09 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2575312 2020 09 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2575718 2020 05 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2581318 2020 08 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2581534 2020 09 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2585783 2020 09 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2590527 2020 07 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2590769 2020 07 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2590849 2020 07 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2590867 2020 07 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2590975 2020 07 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2591718 2020 09 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2591785 2020 07 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2593214 2020 07 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2593362 2020 07 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2593484 2020 07 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2593610 2020 07 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2593881 2020 07 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2593943 2020 07 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2594654 2020 07 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2595776 2020 07 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2595844 2020 07 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2595900 2020 07 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2595960 2020 07 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2595965 2020 07 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2596107 2020 07 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2596160 2020 07 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2596559 2020 07 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2597304 2020 09 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2600838 2020 08 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2600839 2020 08 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2600846 2020 08 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2600850 2020 08 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2600851 2020 08 04 Patent wygasł w całości .

(T3) (11) 2601278 2020 08 01 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2601979 2020 09 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2603118 2020 08 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2603120 2020 07 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2603121 2020 07 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2603537 2020 08 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2603556 2020 08 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2603614 2020 08 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2603713 2020 08 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2605948 2020 07 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2607453 2020 09 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2608903 2020 08 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2608992 2020 07 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2611425 2020 09 01 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2611426 2020 09 01 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2611428 2020 09 01 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2611577 2020 09 01 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2611719 2020 07 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2611871 2020 08 31 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2611958 2020 08 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2613748 2020 09 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2613777 2020 09 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2613859 2020 07 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2613860 2020 07 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2613861 2020 07 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2613865 2020 09 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2613874 2020 09 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2613875 2020 09 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2614000 2020 09 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2614052 2020 09 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2614097 2020 09 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2614130 2020 09 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2614207 2020 09 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2614209 2020 09 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2614352 2020 09 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2614838 2020 09 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2614952 2020 09 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2618970 2020 09 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2620020 2020 09 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2621462 2020 09 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2621466 2020 09 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2621684 2020 09 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2621772 2020 09 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2623114 2020 09 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2623484 2020 09 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2634986 2020 09 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2667111 2020 05 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2667684 2020 05 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2669258 2020 05 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2687339 2020 05 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2690958 2020 05 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2692542 2020 05 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2700313 2020 05 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2704588 2020 05 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2704822 2020 05 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2704837 2020 05 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2715009 2020 05 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2717917 2020 07 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2728011 2020 07 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2728861 2020 07 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2729142 2020 07 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2729264 2020 07 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2729404 2020 07 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2729447 2020 07 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2736815 2020 09 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2739609 2020 08 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2742105 2020 08 02 Patent wygasł w całości .



Nr 31/2022 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 19

(T3) (11) 2744332 2020 08 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2744695 2020 08 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2744800 2020 08 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2744913 2020 08 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2745615 2020 08 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2746330 2020 09 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2747997 2020 08 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2748124 2020 08 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2748233 2020 08 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2748634 2020 08 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2748886 2020 08 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2750656 2020 08 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2750830 2020 08 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2750905 2020 08 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2750939 2020 08 31 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2750940 2020 08 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2750979 2020 08 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2751094 2020 08 31 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2751115 2020 08 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2751888 2020 08 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2753393 2020 09 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2753452 2020 08 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2753531 2020 08 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2753615 2020 08 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2753799 2020 08 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2755361 2020 09 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2755362 2020 09 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2826364 2020 09 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2839094 2020 09 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2846040 2020 09 06 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) 1973881  A . Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, India-
napolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience 
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2034836  A . Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, India-
napolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience 
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2046115  A . Wykreślono: Dow AgroSciences, LLC, India-
napolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience 
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2192839  A . Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, India-
napolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience 
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2247603  A . Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, India-
napolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience 
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2278876  A . Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, India-
napolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience 
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2298901  A . Wykreślono: Dow AgroSciences, LLC, India-
napolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience 
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2308309  A . Wykreślono: Dow AgroSciences, LLC, India-
napolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience 
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2308976  A . Wykreślono: Dow AgroSciences, LLC, India-
napolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience 
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2308977  A . Wykreślono: Dow AgroSciences, LLC, India-
napolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience 
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki

OGŁOSZENIA

SPROSTOWANIA OPISÓW PATENTOWYCH

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

(B1) 222785 Postanowiono opis patentowy ponownie wy-
drukować, w części dotyczącej wskazania uprawnionego (poz . 73) 
wstawić: SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ MINISTRA 
OBRONY NARODOWEJ, Warszawa, PL 
(B1) 223889 Postanowiono opis patentowy ponownie wy-
drukować, w części dotyczącej wskazania uprawnionego (poz . 73) 
wstawić: SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ MINISTRA 
OBRONY NARODOWEJ, Warszawa, PL 
(B1) 226616 Postanowiono opis patentowy ponownie wy-
drukować, w części dotyczącej wskazania uprawnionego (poz . 73) 
wstawić: SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ MINISTRA 
OBRONY NARODOWEJ, Warszawa, PL 
(B1) 228528 Postanowiono opis patentowy ponownie wy-
drukować, w części dotyczącej wskazania uprawnionego (poz . 73) 
wstawić: SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ MINISTRA 
OBRONY NARODOWEJ, Warszawa, PL 
(B1) 231293 Postanowiono opis patentowy ponownie wy-
drukować, w części dotyczącej wskazania uprawnionego (poz . 73) 
wstawić: SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ MINISTRA 
OBRONY NARODOWEJ, Warszawa, PL 
(B1) 232424 Postanowiono opis patentowy ponownie wy-
drukować, w części dotyczącej wskazania uprawnionego (poz . 73) 
wstawić: SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ MINISTRA 
OBRONY NARODOWEJ, Warszawa, PL 
(B1) 236946 Postanowiono opis patentowy ponownie wy-
drukować, w części dotyczącej wskazania uprawnionego (poz . 73) 
wstawić: SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ MINISTRA 
OBRONY NARODOWEJ, Warszawa, PL 

OŚWIADCZENIA  
O GOTOWOŚCI UDZIELENIA 

 LICENCJI (LICENCJA OTWARTA)

PATENTY

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

(B1) (11) 240729 (22) 2019 06 03 21/2022 (10%) 2022 03 15
(54) Kompozycja zawierająca związki wapnia, krzemu i fosforu oraz 
sposób otrzymywania kompozycji zawierającej związki wapnia, 
krzemu i fosforu
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(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY  
W SZCZECINIE
Al . Piastów 17
70-310 Szczecin

(B1) (11) 240730 (22) 2018 05 11 21/2022 (10%) 2022 03 28
(54) Wspomagany magnetycznie bioreaktor airlift z cyrkulacją we-
wnętrzną
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY  
W SZCZECINIE
Al . Piastów 17
70-310 Szczecin

(B1) (11) 240744 (22) 2018 07 24 22/2022 (-) 2021 11 24
(54) 1-(3-Metoksycynamoilo)-2-hydroksy-sn-glicero-3-fosfocholina 
oraz sposób otrzymywania 1-(3-metoksycynamoilo)-2-hydroksy-
sn-glicero-3-fosfocholiny
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul . Norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 240790 (22) 2019 06 03 23/2022 (10%) 2022 04 05
(54) Sposób otrzymywania membran z polieterosulfonu modyfiko-
wanych nanorurkami tytanianowymi
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY  
W SZCZECINIE
Al . Piastów 17
70-310 Szczecin

(B1) (11) 240928 (22) 2018 11 23 26/2022 (-) 2022 06 06
(54) Zestaw z łyżeczką do miodu
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul . Norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 240929 (22) 2019 01 31 26/2022 (-) 2022 06 06
(54) Sposób wytwarzania 4’-O-β-D-(4”-O-metyloglukopiranozylo)-
flawonu
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul . Norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 240930 (22) 2019 04 12 26/2022 (-) 2022 06 06
(54) Sposób wytwarzania 4’-O-β-D-(4’’-O-metyloglukopiranozylo)-
flawonu
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul . Norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 240947 (22) 2019 01 31 27/2022 (-) 2022 06 06
(54) Sposób wytwarzania 5’-O-β-D-(4”-O-metyloglukopiranozylo)-
2’-metoksyflawonu
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul . Norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 240948 (22) 2019 01 31 27/2022 (-) 2022 06 06
(54) Sposób wytwarzania 4’-O-β-D-(4”-O-metyloglukopiranozylo)-
flawonu
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul . Norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 240957 (22) 2019 01 31 27/2022 (-) 2022 06 06
(54) Sposób wytwarzania 2’-O-β-D-(4”-O-metyloglukopiranozylo)-
flawonu
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul . Norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 240958 (22) 2019 05 17 27/2022 (-) 2022 06 06
(54) Zastosowanie kwasu krotonowego do zwiększenia skuteczno-
ści chwastobójczej herbicydu
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul . Norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 240959 (22) 2019 07 29 27/2022 (-) 2022 06 06
(54) Sposób kinetycznego rozdziału racemicznego (E)-4-fenylo-
but-3-en-2-oIu
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul . Norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 240960 (22) 2020 07 10 27/2022 (-) 2022 06 06
(54) Oksym 7,4’-di-O-heksylonaringeniny i sposób jego otrzymy-
wania
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul . Norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 240961 (22) 2020 07 10 27/2022 (-) 2022 06 06
(54) Oksym 7-O-heksylonaringeniny i sposób jego otrzymywania
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul . Norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 240962 (22) 2020 07 10 27/2022 (-) 2022 06 06
(54) 7-O-Heksylonaringenina oraz 7,4’-di-O-heksylonaringenina i 
sposób ich jednoczesnego otrzymywania
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul . Norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 241001 (22) 2019 01 31 28/2022 (-) 2022 06 06
(54) 5’-O-β-D-(4”-O-Metyloglukopiranozylo)-2’-metoksyflawon 
i sposób wytwarzania 5’-O-β-D-(4”-O-metyloglukopiranozylo)-2’-
metoksyflawonu
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul . Norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 241002 (22) 2019 03 11 28/2022 (-) 2022 06 06
(54) Sposób wytwarzania 2’-O-β-D-(4”-O-metyloglukopiranozylo)-
flawonu
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul . Norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 241003 (22) 2020 04 03 28/2022 (10%) 2022 05 24
(54) Sposób odsalania wody zanieczyszczonej olejami i układ do 
odsalania wody zanieczyszczonej olejami
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY  
W SZCZECINIE
Al . Piastów 17
70-310 Szczecin

(B1) (11) 241004 (22) 2020 04 03 28/2022 (10%) 2022 05 24
(54) Sposób przygotowania polipropylenowych membran hydro-
fobowych do odsalania wody zanieczyszczonej związkami ropo-
pochodnymi w procesie destylacji membranowej
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY  
W SZCZECINIE
Al . Piastów 17
70-310 Szczecin
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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 72 655 do nr 72 665)

(Y1) (11) 72662 (41) 2020 04 06 
(51) A41D 13/00 (2006 .01) 
 A41B 9/12 (2006 .01)
(21) 127691 (22) 2018 10 02
(72) PRZYBYLSKA ANNA, Ząbki (PL)
(73) PRZYBYLSKA ANNA, Ząbki (PL)
(54) Śpiochy z nieprzemakalną warstwą w przedniej i tylnej części

(Y1) (11) 72661 (41) 2020 04 06 
(51) A41D 19/00 (2006 .01)
(21) 127689 (22) 2018 10 02
(72) PRZYBYLSKA ANNA, Ząbki (PL)
(73) PRZYBYLSKA ANNA, Ząbki (PL)
(54) Rękawice bezpalcowe zabezpieczające przed samodzielnym, 
niepożądanym rozbieraniem oraz niekontrolowanymi zachowania-
mi min . impulsywnym drapaniem

(Y1) (11) 72664 (41) 2021 11 22 
(51) A61F 9/04 (2006 .01) 
 A61F 9/06 (2006 .01) 
 A41D 13/11 (2006 .01)
(21) 129227 (22) 2020 05 21
(72) ADAMCZEWSKI MAREK, Łódź (PL)
(73) ADAMCZEWSKI MAREK, Łódź (PL)
(54) Przyłbica

(Y1) (11) 72659 (41) 2021 03 22 
(51) B23Q 3/00 (2006 .01)
(21) 128575 (22) 2019 09 19
(72) BOROWICZ MACIEJ, Poznań (PL); ROBAK KRZYSZTOF,  
Poznań (PL); KAZIMIERUK TOMASZ, Poznań (PL); KAZIMIERUK 
KRZYSZTOF, Poznań (PL)
(73) KAZIMIERUK CNC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(54) Przyrząd pomocniczy do obróbki konstrukcji przestrzennych, 
zwłaszcza konstrukcyjnych elementów maszyn i pojazdów

(Y1) (11) 72655 (41) 2021 06 28 
(51) B25J 15/00 (2006 .01)
(21) 128801 (22) 2019 12 18
(72) CUDZIK JAN, Gdańsk (PL); JUCHNEVIC ROBERT, Gdańsk (PL); 
RADZISZEWSKI KACPER, Gdańsk (PL); WOJCIECHOWSKA EWA, 
Rokitnica (PL); MATEJ-ŁUKOWICZ KAROLINA, Gdańsk (PL); TYSIĄC 
PAWEŁ, Gdańsk (PL); SMIERZCHALSKI ROMAN, Gdynia (PL); LITWIN 
WOJCIECH, Gdańsk (PL); KOZAK JANUSZ, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Uchwyt mocujący

(Y1) (11) 72656 (41) 2021 06 28 
(51) B25J 15/00 (2006 .01)
(21) 128802 (22) 2019 12 18
(72) CUDZIK JAN, Gdańsk (PL); JUCHNEVIC ROBERT, Gdańsk (PL); 
RADZISZEWSKI KACPER, Gdańsk (PL); WOJCIECHOWSKA EWA, 
Rokitnica (PL); MATEJ-ŁUKOWICZ KAROLINA, Gdańsk (PL); TYSIĄC 
PAWEŁ, Gdańsk (PL); SMIERZCHALSKI ROMAN, Gdynia (PL); LITWIN 
WOJCIECH, Gdańsk (PL); KOZAK JANUSZ, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Uchwyt mocujący
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(Y1) (11) 72658 (41) 2021 02 22 
(51) B28D 5/04 (2006 .01) 
 B28D 1/02 (2006 .01)
(21) 128480 (22) 2019 08 09
(72) MYCIELSKI ANDRZEJ, Warszawa (PL); KOCHANOWSKA 
DOMINIKA, Warszawa (PL); ZUBRZYCKI MAREK, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Belka wahadłowa piły drutowej

(Y1) (11) 72657 (41) 2019 04 23 
(51) B65D 85/62 (2006 .01) 
 B65D 5/20 (2006 .01)
(21) 126716 (22) 2017 10 19
(72) GĄSZCZ MARCIN, Piła (PL)
(73) CLASSEN POL SPÓŁKA AKCYJNA, Zwonowice (PL)
(54) Opakowanie na listwy

(Y1) (11) 72660 (41) 2019 05 06 
(51) E04H 17/16 (2006 .01) 
 E04C 1/39 (2006 .01) 
 E04B 2/18 (2006 .01)
(21) 126740 (22) 2017 10 27
(72) WŁODARSKI JERZY, Wojtkowa Wieś (PL)
(73) WŁODARSKI JERZY ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY, 
Wojtkowa Wieś (PL)
(54) Wieloczęściowy prefabrykowany ogrodzeniowy element bu-
dowlany

(Y1) (11) 72665 (41) 2020 09 07 
(51) F24F 13/32 (2006 .01) 
 F24F 1/60 (2011 .01)
(21) 128983 (22) 2020 02 25
(30) 102019000002841  2019 02 27 IT
(72) INNOCENTE IMPERIALE ALBERTO, Montagnola (CH)
(73) IMPERIALE SAGL, Montagnola (CH)
(54) Zestaw wspornika, zwłaszcza do agregatów skraplających in-
stalacji klimatyzacyjnych

(Y1) (11) 72663 (41) 2021 10 25 
(51) G01D 11/30 (2006 .01) 
 G01V 3/08 (2006 .01) 
 G01V 3/10 (2006 .01) 
 G01V 3/16 (2006 .01)
(21) 129584 (22) 2018 06 25
(86) 2018 06 25  PCT/TR18/50317
(87) 2020 01 02  WO20/005169
(72) ONLEK MEHMET, Istanbul (TR); YILDIZ MEHMET, Istanbul (TR)
(73) NOKTA MUHENDISLIK A .S ., Istanbul (TR)
(54) Wykrywacz wskaźnikowy z wymienną głowicą poszukiwawczą

INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH, 
WEDŁUG SYMBOLI MKP

A41B 9/12 (2006 .01) 72662*
A41D 13/00 (2006 .01) 72662
A41D 19/00 (2006 .01) 72661
A41D 13/11 (2006 .01) 72664*
A61F 9/04 (2006 .01) 72664

A61F 9/06 (2006 .01) 72664*
B23Q 3/00 (2006 .01) 72659
B25J 15/00 (2006 .01) 72655
B25J 15/00 (2006 .01) 72656
B28D 5/04 (2006 .01) 72658

INDEKS NUMEROWY 
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH

72655 B25J 15/00 (2006 .01)
72656 B25J 15/00 (2006 .01)
72657 B65D 85/62 (2006 .01)
72658 B28D 5/04 (2006 .01)
72659 B23Q 3/00 (2006 .01)
72660 E04H 17/16 (2006 .01)

72661 A41D 19/00 (2006 .01)
72662 A41D 13/00 (2006 .01)
72663 G01D 11/30 (2006 .01)
72664 A61F 9/04 (2006 .01)
72665 F24F 13/32 (2006 .01)

* 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 .

 1 2

 Symbol Nr prawa 
 MKP ochronn .

 1 2

 1 2  1 2
B28D 1/02 (2006 .01) 72658*
B65D 85/62 (2006 .01) 72657
B65D 5/20 (2006 .01) 72657*
E04B 2/18 (2006 .01) 72660*
E04C 1/39 (2006 .01) 72660*
E04H 17/16 (2006 .01) 72660

F24F 13/32 (2006 .01) 72665
F24F 1/60 (2011 .01) 72665*
G01D 11/30 (2006 .01) 72663
G01V 3/08 (2006 .01) 72663*
G01V 3/10 (2006 .01) 72663*
G01V 3/16 (2006 .01) 72663*

 Nr prawa Symbol 
 ochronn . MKP

 Nr prawa Symbol 
 ochronn . MKP

WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE 
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH

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

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

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

ochronnego

(11) 68465 A . Wykreślono: CAPRICORN SPÓŁKA AKCYJNA, 
Ciernie, Polska 891489258 Wpisano: Uponor Innovation AB, Virsbo, 
Szwecja

(11) 69269 A . Wykreślono: CAPRICORN SPÓŁKA AKCYJNA, 
Ciernie, Polska 891489258 Wpisano: Uponor Innovation AB, Virsbo, 
Szwecja

(11) 71924 A . Wykreślono: LAC-MET SPÓŁKA Z  OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Szczytno, 
Polska 280250174 Wpisano: LAC-MET PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczytno, Polska 280250174

(11) 71948 A . Wykreślono: CORAB SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, Polska 510519084 Wpisano: CO-
RAB SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, Polska 510519084

(11) 72383 A . Wykreślono: CORAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, Polska 510519084 Wpisano: CO-
RAB SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, Polska 510519084

(11) 72396 A . Wykreślono: CORAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, Polska 510519084 Wpisano: CO-
RAB SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, Polska 510519084

(11) 72404 A . Wykreślono: CORAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, Polska 510519084 Wpisano: CO-
RAB SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, Polska 510519084
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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 28 104 do nr 28 108)

(51) 02-02 (11) 28104 (22) 2022 03 25 (21) 30693
(73) KOSMAL-POSTUŁA EWELINA ROCKET MAMA, Końskie (PL)
(72) KOSMAL-POSTUŁA EWELINA
(54) Sukienka
(55) 

(51) 10-04 (11) 28105 (22) 2022 04 21 (21) 30767
(73) EDGE FOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kobylaki (PL)
(72) JAKLEWICZ WOJCIECH, SADKO MICHAŁ
(54) Kątownik
(55) 

(51) 08-07 (11) 28106 (22) 2022 04 22 (21) 30771
(73) SKOWRON JERZY, Wrocław (PL)
(72) SKOWRON JERZY
(54) Zaczep do siatek balkonowych
(55) 

(51) 25-02 (11) 28107 (22) 2022 03 09 (21) 30613
(73) FERT ARTUR ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY SIATEX, 
Zamość (PL)
(72) LAMONT JACEK
(54) Ogrodzenie
(55) 

(51) 01-01 (11) 28108 (22) 2021 03 02 (21) 30637
(73) PŁOWENS MARTIN, Opatówko (PL)
(72) PŁOWENS MARTIN
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(54) Chrupka kukurydziana
(55) 

WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE 
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH

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

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

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

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

jestracji

(11) 18610 A . Wykreślono: P .P .H . MEDOS MARIAN BUŁAWKA, 
EWA BUŁAWKA SPÓŁKA JAWNA, Chełmno, Polska 870568014 Wpi-
sano:MEDOS PAWEŁ BUŁAWKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Chełm-
no, Polska 870568014

(11) 18749 A . Wykreślono: P .P .H . MEDOS MARIAN BUŁAWKA, 
EWA BUŁAWKA SPÓŁKA JAWNA, Chełmno, Polska 870568014 Wpi-
sano:MEDOS PAWEŁ BUŁAWKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Chełm-
no, Polska 870568014

(11) 22934 A . Wykreślono: TABORSKI ARKADIUSZ CNRE HOL-
DING, Bielsko-Biała, Polska 241231000 Wpisano:CNRE SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko Biała, Polska 
243635256

(11) 22935 A . Wykreślono: TABORSKI ARKADIUSZ CNRE HOL-
DING, Bielsko-Biała, Polska 241231000 Wpisano:CNRE SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko Biała, Polska 
243635256

(11) 26762 C . Wykreślono: KATARZYNA WĄTOR, Krężoły, Pol-
ska Wpisano:KATARZYNA EWA GAWLIK WĄTOR, Krężoły, Polska

(11) 26763 C . Wykreślono: KATARZYNA WĄTOR, Krężoły, Pol-
ska Wpisano:KATARZYNA EWA GAWLIK WĄTOR, Krężoły, Polska

(11) 26764 C . Wykreślono: KATARZYNA WĄTOR, Krężoły, Pol-
ska Wpisano:KATARZYNA EWA GAWLIK WĄTOR, Krężoły, Polska

(11) 26765 C . Wykreślono: KATARZYNA WĄTOR, Krężoły, Pol-
ska Wpisano:KATARZYNA EWA GAWLIK WĄTOR, Krężoły, Polska

(11) 26766 C . Wykreślono: KATARZYNA WĄTOR, Krężoły, Pol-
ska Wpisano:KATARZYNA EWA GAWLIK WĄTOR, Krężoły, Polska

(11) 26767 C . Wykreślono: KATARZYNA WĄTOR, Krężoły, Pol-
ska Wpisano:KATARZYNA EWA GAWLIK WĄTOR, Krężoły, Polska

(11) 26780 C . Wykreślono: KATARZYNA WĄTOR, Krężoły, Pol-
ska Wpisano:KATARZYNA EWA GAWLIK WĄTOR, Krężoły, Polska

(11) 26781 C . Wykreślono: KATARZYNA WĄTOR, Krężoły, Pol-
ska Wpisano:KATARZYNA EWA GAWLIK WĄTOR, Krężoły, Polska

(11) 26782 C . Wykreślono: KATARZYNA WĄTOR, Krężoły, Pol-
ska Wpisano:KATARZYNA EWA GAWLIK WĄTOR, Krężoły, Polska

(11) 26824 C . Wykreślono: KATARZYNA WĄTOR, Krężoły, Pol-
ska Wpisano:KATARZYNA EWA GAWLIK WĄTOR, Krężoły, Polska
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D. ZNAKI TOWAROWE

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

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

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

PRAWA OCHRONNE  
NA ZNAKI TOWAROWE

UDZIELONE PRAWA 
(od nr 353 281 do nr 353 545)

(111) 353281 (220) 2021 11 25 (210) 536911
(151) 2022 04 05 (441) 2021 12 20
(732) CENTRO-ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTRO ENERGY
(540) 

(591) szary, zielony, żółty
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 13 .01 .17, 26 .04 .01, 26 .04 .08, 01 .15 .15

(510), (511) 9 Inwertery elektryczne, Przemienniki [inwertery], Foto-
woltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycz-
nej z  energii słonecznej, Instalacje fotowoltaiczne do  wytwarzania 
energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], Fotowoltaiczne 
moduły słoneczne, Falowniki fotowoltaiczne, Akumulatory energii 
fotowoltaicznej, Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii 
elektrycznej, 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: falowniki fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły 
słoneczne, akumulatory energii fotowoltaicznej, instalacje fotowol-
taiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowolta-
iczne], urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycz-
nej, fotowoltaiczne urządzenia i  instalacje do  wytwarzania energii 
elektrycznej z energii słonecznej, inwertery elektryczne, przemien-
niki [inwertery], Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: falowniki fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły 
słoneczne, akumulatory energii fotowoltaicznej, instalacje fotowol-
taiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowolta-
iczne], urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycz-
nej, fotowoltaiczne urządzenia i  instalacje do  wytwarzania energii 
elektrycznej z energii słonecznej, inwertery elektryczne, przemien-
niki [inwertery], 37 Usługi instalacyjne następujących produktów: 
falowniki fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły słoneczne, akumu-
latory energii fotowoltaicznej, instalacje fotowoltaiczne do  wytwa-
rzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], urządzenia 
fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, fotowoltaiczne 
urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii 
słonecznej, inwertery elektryczne, przemienniki [inwertery], Napra-
wy i  prace konserwacyjne związane z  następującymi produktami: 
falowniki fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły słoneczne, akumu-
latory energii fotowoltaicznej, instalacje fotowoltaiczne do  wytwa-
rzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], urządzenia 
fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, fotowoltaiczne 
urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii 
słonecznej, inwertery elektryczne, przemienniki [inwertery] .
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(111) 353282 (220) 2021 11 22 (210) 536789
(151) 2022 04 05 (441) 2021 12 20
(732) BRAIM ALEKSANDR, Mińsk (BY)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fruitline Company from Poland
(540) 

(591) zielony, bordowy
(531) 05 .03 .13, 05 .03 .14, 05 .07 .13, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 29 Dżemy, Galaretki owocowe, Kompozycje owoców 
przetworzonych, Koncentraty na  bazie owoców przeznaczone 
do gotowania, Miąższ owoców, Mrożone owoce, Owoce gotowane, 
Owoce konserwowane, Owoce lukrowane, Owoce przetworzone, 
Owoce w  puszkach, Przecier jabłkowy, 31 Owoce świeże, Jagody, 
świeże owoce, Nasiona, Sadzonki, Wytłoki z owoców .

(111) 353283 (220) 2021 11 10 (210) 536312
(151) 2022 04 26 (441) 2022 01 10
(732) KAWA ANETA COFFEE PACK, Milanówek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) milanowskie Letnisko smacznie z natury
(540) 

(591) biały, zielony
(531) 05 .03 .20, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 41 Usługi związane z rozrywką, zabawą i rekreacją, Plano-
wanie i organizowanie imprez okolicznościowych i przyjęć, Organi-
zowanie i prowadzenie koncertów, Organizowanie i prowadzenie ba-
lów, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 
Usługi pokazów filmowych, Wystawianie spektakli na  żywo, Usługi 
prezenterów muzyki, Organizowanie i prowadzenie spotkań w dzie-
dzinie rozrywki i edukacji, 43 Zapewnianie żywności i napojów w re-
stauracjach, Usługi restauracyjne, Oferowanie żywności i  napojów 
w bistrach, Bary, Bary przekąskowe, Catering w kafeteriach szybkiej 
obsługi, Przygotowywanie posiłków i  napojów, Obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Usługi ca-
teringu zewnętrznego, Usługi doradcze dotyczące żywności, Usługi 
doradcze w  dziedzinie cateringu obejmującego żywność i  napoje, 
Usługi cateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, Usługi w za-
kresie gotowania posiłków, Doradztwo kulinarne, Wypożyczanie 
krzeseł, stołów, bielizny stołowej i naczyń stołowych .

(111) 353284 (220) 2020 05 29 (210) 514103
(151) 2020 12 18 (441) 2020 08 24
(732) KWIATKOWSKI TOMASZ KRZYSZTOF SPECJALISTYCZNY 
GABINET CHIRURGICZNO-UROLOGICZNY, Jarosław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VEIN CENTER
(540) 

(591) czerwony, granatowy, szary
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 27 .05 .22

(510), (511) 44 usługi doradcze w  zakresie chirurgii, świadczenie 
usług medycznych, przeprowadzanie diagnozy choroby, świadcze-
nie pomocy medycznej, usługi lekarskie, usługi indywidualnych! 
konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, usługi w zakre-
sie diagnostyki chirurgicznej, usługi w  zakresie leczenia chirurgicz-
nego, przeprowadzenie diagnozy chorób, udzielanie wiadomości 
i informacji w dziedzinie medycyny, usługi doradcze dotyczące cho-
rób zwyrodnieniowych, usługi doradcze w zakresie chirurgii, usługi 
w zakresie leczenie medycznego .

(111) 353285 (220) 2020 07 20 (210) 516205
(151) 2020 12 29 (441) 2020 09 14
(732) PALEWSKI JAROSŁAW FRUMAX, Koszalin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) F flooro
(540) 

(591) szary, zielony, biały
(531) 05 .01 .19, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 19 deski podłogowe, deski podłogowe drewniane, listwy 
niemetalowe, parkiety .

(111) 353286 (220) 2020 08 13 (210) 517091
(151) 2021 06 28 (441) 2021 03 08
(732) RESTAURACJE I CATERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Września (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEXT RESTO BAR
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .04 .02, 26 .04 .18
(510), (511) 43 usługi barów i restauracji, usługi cateringu zewnętrz-
nego, obsługa gastronomiczna z  własnym zapleczem, produktami 
i transportem (catering), obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i  transportem, oferowanie żywności i  napojów 
w restauracjach i barach .

(111) 353287 (220) 2020 09 14 (210) 518279
(151) 2021 02 23 (441) 2020 11 09
(732) FE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Morwa PLATINUM
(540) 

(591) ciemnobrązowy, szary
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 5 produkty odżywcze jako suplementy diety, preparaty 
witaminowe, suplementy diety, 35 usługi z zakresu udzielania konsu-
mentom porad i  informacji, badania rynku, dystrybucja materiałów 
reklamowych .

(111) 353288 (220) 2020 11 10 (210) 520654
(151) 2021 05 25 (441) 2021 02 08
(732) HACHAJ KRZYSZTOF, HOPA DANIEL, USŁUGI TURYSTYCZNE 
FANK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŁEBSKI 
BROWAR SPÓŁKA CYWILNA, Łeba (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) ŁEBSKIE TRZY CHMIELE
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, piwo bezalkoholowe .

(111) 353289 (220) 2020 11 10 (210) 520656
(151) 2021 05 25 (441) 2021 02 08
(732) HACHAJ KRZYSZTOF, HOPA DANIEL, USŁUGI TURYSTYCZNE 
FANK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŁEBSKI 
BROWAR SPÓŁKA CYWILNA, Łeba (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŁEBSKIE TRZY CHMIELE NIEFILTROWANY Pils
(540) 

(591) biały, niebieski, złoty
(531) 02 .01 .20, 05 .11 .15, 26 .01 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, piwo bezalkoholowe .

(111) 353290 (220) 2020 11 10 (210) 520658
(151) 2021 05 25 (441) 2021 02 08
(732) HACHAJ KRZYSZTOF, HOPA DANIEL, USŁUGI TURYSTYCZNE 
FANK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŁEBSKI 
BROWAR SPÓŁKA CYWILNA, Łeba (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ŁEBSKIE CIEMNE
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, piwo bezalkoholowe .

(111) 353291 (220) 2020 11 10 (210) 520659
(151) 2021 05 25 (441) 2021 02 08
(732) HACHAJ KRZYSZTOF, HOPA DANIEL, USŁUGI TURYSTYCZNE 
FANK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŁEBSKI 
BROWAR SPÓŁKA CYWILNA, Łeba (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Łebskie CIEMNE PIWO
(540) 

(591) biały, niebieski, żółty
(531) 02 .01 .08, 01 .15 .24, 03 .07 .24, 27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .01 .03
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie .

(111) 353292 (220) 2020 12 02 (210) 521623
(151) 2021 04 27 (441) 2021 01 11
(732) ZGÓRSKI ARIEL, Mysłowice (PL)

(540) (znak słowny)
(540) SmartMe
(510), (511) 9 bramy do  Internetu rzeczy [IoT], czujniki do  internetu 
rzeczy [IoT], 38 udostępnianie Internetu dla forum dyskusyjnego, 
przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem usług online 
i  Internetu, przekazywanie informacji i  danych za  pośrednictwem 
sieci komputerowych oraz Internetu, przekazywanie i rozpowszech-
nianie informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych 
oraz Internetu, 42 dostarczanie informacji o technologii komputero-
wej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej .

(111) 353293 (220) 2021 01 25 (210) 523580
(151) 2021 06 29 (441) 2021 03 08
(732) BEDNARZ GRZEGORZ EWIGEO USŁUGI GEODEZYJNE, Ujazd (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EWIGEO-USŁUGI GEODEZYJNE-
(540) 

(591) czarny, zielony
(531) 26 .01 .04, 26 .01 .12, 26 .11 .02, 26 .11 .08, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 42 Usługi w zakresie miernictwa geodezyjnego, Pomiary 
geodezyjne, Projektowanie pomiarów geodezyjnych, Geodezyjne wy-
tyczenia i pomiary powykonawcze, Geodezyjna obsługa inwestycji .

(111) 353294 (220) 2021 03 03 (210) 525445
(151) 2021 08 31 (441) 2021 05 17
(732) STASIAK DOROTA, Konstantynów Łódzki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ombrelina PIZZa
(540) 

(591) czarny, żółty, biały, czerwony, zielony
(531) 29 .01 .15, 26 .01 .02, 26 .01 .03, 26 .01 .18, 27 .05 .01
(510), (511) 30 Pizza, 43 Usługi restauracyjne .

(111) 353295 (220) 2021 05 10 (210) 528628
(151) 2021 09 29 (441) 2021 06 14
(732) FUNDACJA BIEG LWA, Wągrowiec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bieg Lwa
(510), (511) 41 Organizacja imprez sportowych, Organizowanie obo-
zów sportowych .

(111) 353296 (220) 2021 05 13 (210) 528774
(151) 2021 09 29 (441) 2021 06 14
(732) FUNDACJA BIEG LWA, Wągrowiec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bieg Lwiątek
(510), (511) 41 Organizacja imprez sportowych, Obozy sportowe (Or-
ganizowanie-) .

(111) 353297 (220) 2021 11 19 (210) 536679
(151) 2022 05 04 (441) 2022 01 17
(732) CZEREMSKI MACIEJ, Zielona Góra (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
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(540) 

(591) czarny, żółty
(531) 29 .01 .12, 24 .17 .25, 26 .13 .25, 27 .05 .21, 26 .11 .02
(510), (511) 25 Koszulki z nadrukami .

(111) 353298 (220) 2021 11 25 (210) 536936
(151) 2022 04 19 (441) 2022 01 03
(732) CENTRUM PROMOCJI ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jaworzno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTRUM PROMOCJI ZDROWIA
(540) 

(591) zielony, jasnozielony, czarny
(531) 29 .01 .13, 26 .01 .05, 27 .05 .01
(510), (511) 44 Usługi medyczne, Usługi opieki medycznej i zdrowot-
nej, Badania medyczne, Konsultacje medyczne, Usługi informacji me-
dycznej, Usługi pomocy medycznej, Świadczenie usług medycznych, 
Usługi poradnictwa medycznego .

(111) 353299 (220) 2021 11 09 (210) 536257
(151) 2022 04 05 (441) 2021 12 13
(732) SST ROGACZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świętochłowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHATKA SST ROGACZ NA ROGACZU
(540) 

(531) 03 .06 .06, 03 .06 .11, 24 .01 .05, 27 .05 .01
(510), (511) 43 Udostępnianie miejsc noclegowych w  hotelach, 
Hostele (schroniska), Usługi w  zakresie schronisk młodzieżowych, 
Ośrodki wypoczynkowe .

(111) 353300 (220) 2021 11 23 (210) 536805
(151) 2022 04 06 (441) 2021 12 20
(732) CENTRO-ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CENTRO ENERGY
(510), (511) 9 Inwertery elektryczne, Przemienniki [inwertery], Foto-
woltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycz-
nej z  energii słonecznej, Instalacje fotowoltaiczne do  wytwarzania 
energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], Fotowoltaiczne 
moduły słoneczne, Falowniki fotowoltaiczne, Akumulatory energii 
fotowoltaicznej, Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii 
elektrycznej, 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-

cymi produktami: falowniki fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły 
słoneczne, akumulatory energii fotowoltaicznej, instalacje fotowol-
taiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowolta-
iczne], urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycz-
nej, fotowoltaiczne urządzenia i  instalacje do  wytwarzania energii 
elektrycznej z energii słonecznej, inwertery elektryczne, przemien-
niki [inwertery], Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: falowniki fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły 
słoneczne, akumulatory energii fotowoltaicznej, instalacje fotowol-
taiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowolta-
iczne], urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycz-
nej, fotowoltaiczne urządzenia i  instalacje do  wytwarzania energii 
elektrycznej z energii słonecznej, inwertery elektryczne, przemien-
niki [inwertery], 37 Usługi instalacyjne następujących produktów: 
falowniki fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły słoneczne, akumu-
latory energii fotowoltaicznej, instalacje fotowoltaiczne do  wytwa-
rzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], urządzenia 
fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, fotowoltaiczne 
urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii 
słonecznej, inwertery elektryczne, przemienniki [inwertery], Napra-
wy i  prace konserwacyjne związane z  następującymi produktami: 
falowniki fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły słoneczne, akumu-
latory energii fotowoltaicznej, instalacje fotowoltaiczne do  wytwa-
rzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], urządzenia 
fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, fotowoltaiczne 
urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii 
słonecznej, inwertery elektryczne, przemienniki [inwertery] .

(111) 353301 (220) 2021 11 26 (210) 536975
(151) 2022 04 06 (441) 2021 12 20
(732) ŁAZIUK KAMIL, Rogoźnica (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BRERIX
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Udo-
stępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, 
Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub rekla-
mowych, Kompilacja, produkcja i  rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, Oferowanie próbek produktów, Opracowywanie i re-
alizacja planów i  koncepcji medialnych i  reklamowych, Prezentacja 
firm oraz ich  towarów i  usług w  internecie, Produkcja materiałów 
reklamowych, Promocja, reklama i  marketing stron internetowych 
on-line, Promowanie towarów i  usług osób trzecich w  Internecie, 
Publikowanie materiałów reklamowych, Publikowanie materiałów 
reklamowych online, Reklama i usługi reklamowe, Reklama poprzez 
wszystkie publiczne środki komunikacji, Reklama za pośrednictwem 
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Reklamowanie 
usług innych dostawców, umożliwiając klientom dogodne obejrze-
nie i porównanie usług tych dostawców, Usługi reklamowe i marke-
tingowe, Zestawianie reklam w celu wykorzystania ich jako strony in-
ternetowe, Zestawianie reklam w celu wykorzystania ich na stronach 
internetowych .

(111) 353302 (220) 2018 06 15 (210) 487131
(151) 2022 04 20 (441) 2022 01 03
(732) JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Dobroń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KADARKA Soleil
(540) 

(591) szary, czarny, biały
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 25 .01 .15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe ze szczepu kadarka .
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(111) 353303 (220) 2020 02 04 (210) 509830
(151) 2022 02 16 (441) 2021 11 02
(732) GDAŃSKI KLUB SPORTOWY WYBRZEŻE, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) „Wybrzeże” Gdańsk
(510), (511) 16 afisze, plakaty, grafika, akwarele, obrazy, albumy, al-
manachy, artykuły biurowe z  wyjątkiem mebli, atlasy, chorągiewki 
papierowe, papierowe chusteczki do  nosa, periodyki, przenośne 
zestawy drukarskie, etykiety nie  z  materiału tekstylnego, emble-
maty, pieczęcie papierowe, statuetki z  papieru mach, blankiety, 
druki, formularze, fotografie, gazety, kalendarze, kalendarze z  kart-
kami do  wyrywania, kartki z  życzeniami, karty pocztowe, katalogi, 
koperty biurowe, książki, mapy, bielizna stołowa papierowa, bilety, 
bloczki do pisania, bloki do pisania, papeteria, bloki rysunkowe, bro-
szury, mapy geograficzne, materiały drukowane, materiały piśmien-
ne, nalepki, naklejki, notesy, obwoluty na luźne kartki i dokumenty, 
kasetki ozdobne na papeterie, papier, papier do pakowania, papier 
do  pisania, stemple, podstawki pod kufle do  piwa, przezrocza, pu-
blikacje, pudełka kartonowe lub papierowe, wzory do  haftowania, 
25 bandany na  szyję, berety, bezrękawniki, bielizna osobista, bieli-
zna wchłaniająca pot, bluzki, bluzy, kombinezony, buty, buty spor-
towe, buty sznurowane, chusty, fulardy, kapelusze, czapki, odzież, 
dżerseje, getry, kamizelki, koszule, koszulki gimnastyczne, krawaty, 
kurtki, kurtki wełniane lub futrzane z  kapturem, legginsy, nakrycia 
głowy, napierśniki, plastrony, obuwie, odzież dla automobilistów, 
odzież gimnastyczna, okrycia wierzchnie, paski, podkoszulki, ręka-
wiczki, skarpetki, spodnie, spódnice, sukienki, swetry, szale, szaliki, 
T-shirty, 35 usługi obrotu handlowego, uaktualnianie materiałów 
reklamowych, reklama, reklama: radiowa, bilbordowa, telewizyjna, 
prasowa, korespondencyjna, za  pośrednictwem sieci komputero-
wej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, tworzenie reklamowych i sponsorowanych 
tekstów, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie 
nośników reklamowych, publikowanie sponsorowanych tekstów, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, tworzenie reklamowych 
i  sponsorowanych tekstów, kreowanie wizerunku we  wszystkich 
środkach przekazu, 41 usługi w zakresie edukacji, fotoreportaże, im-
prezy sportowe, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja 
o  rekreacji, instruktaże, usługi poprawiania kondycji, komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie i prowadze-
nie konferencji, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozryw-
kowych, usługi kultury fizycznej, organizowanie loterii, filmowanie 
na taśmach video, organizowanie obozów sportowych, organizowa-
nie balów, organizowanie zawodów sportowych, rozrywki, wypoży-
czanie sprzętu sportowego, organizowanie zajęć sportowych, usługi 
dystrybucji biletów na imprezy sportowe .

(111) 353304 (220) 2021 07 16 (210) 531628
(151) 2022 04 30 (441) 2022 01 10
(732) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Silesian CyberSecurity Hub
(510), (511) 9 Oprogramowanie, oprogramowanie zapewniające cy-
berbezpieczeństwo automatyki przemysłowej, dane zapisane elek-
tronicznie, Dane zapisane magnetycznie, Dyski optyczne zapisane, 
Dyski wstępnie zaprogramowane, Nagrane magnetyczne nośniki da-
nych, Pliki multimedialne do pobrania, Zapisane pliki danych, Opro-
gramowanie, Freeware [oprogramowanie darmowe], Interaktywne 
multimedialne programy komputerowe, Interaktywne oprogramo-
wanie komputerowe, Kodowane programy, Oprogramowanie do po-
brania, Oprogramowanie do sztucznej inteligencji do analizy, Opro-
gramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, Oprogramowanie 
informatyczne do telefonów komórkowych, Oprogramowanie kom-
puterowe do  użytku w  podręcznych przenośnych elektronicznych 
urządzeniach cyfrowych oraz innych użytkowych urządzeniach elek-
tronicznych, Oprogramowanie komputerowe do pobrania do stoso-
wania jako portfel elektroniczny, Oprogramowanie pośredniczące, 
Platformy oprogramowania komputerowego, Programy do  prze-
twarzania danych, Programy komputerowe, Programy komputerowe 
do przetwarzania danych, Programy komputerowe przechowywane 
w  formie cyfrowej, Programy komputerowe nagrane, Zintegrowa-
ne pakiety oprogramowania, Oprogramowanie komputerowych 
systemów operacyjnych, Komputerowe systemy operacyjne, Pro-
gramy sterujące komputerowe, nagrane, Komputerowe programy 

operacyjne, Systemy operacyjne, 41 Doradztwo zawodowe, eduka-
cja, organizowanie, obsługa i prowadzenie konferencji, seminariów, 
warsztatów, wystaw, lekcji edukacyjnych, Organizowanie, obsługa 
i  prowadzenie konkursów, zawodów, gier, Seminaria edukacyjne, 
udostępnianie i rozpowszechnianie informacji, danych i innych treści 
tekstowych, graficznych, dźwiękowych lub/i obrazowych dla celów 
edukacyjnych lub rozrywkowych, Usługi wydawnicze, Usługi eduka-
cyjne i rozrywkowe zawierające treści medialne, multimedialne, wi-
deo, filmy, rysunki, obrazy, tekst, fotografie, gry, treści generowane 
przez użytkownika, treści audio i  związane z nimi informacje przez 
sieci komputerowe i komunikacyjne, Pisanie i publikowanie tekstów 
innych niż teksty reklamowe, Publikowanie druków w  formie elek-
tronicznej, Publikowanie druków w formie elektronicznej w Interne-
cie, Publikowanie arkuszy informacyjnych, dokumentów, czasopism, 
czasopism internetowych, druków, również w formie elektronicznej, 
innych niż do celów reklamowych, Informacja o edukacji, Organizo-
wanie i  prowadzenie forów edukacyjnych z  udziałem osób, usługi 
rozrywki i nauczania, Świadczenie usług edukacyjnych, testy eduka-
cyjne, Webquesty, Testy wiedzy wymagającej znalezienia informacji 
w Internecie, 42 Oprogramowanie jako usługa [SaaS], projektowanie, 
opracowywanie i  wdrażanie oprogramowania, Instalacje oprogra-
mowania, Utrzymanie i naprawa oprogramowania, Doradztwo w za-
kresie oprogramowania, aktualizacja i  projektowanie oprogramo-
wania komputerowego, Aktualizacja i  ulepszanie oprogramowania 
komputerowego, Aktualizacja oprogramowania do  przetwarzania 
danych, Aktualizacja i  konserwacja oprogramowania i  programów 
komputerowych, Aktualizacja oprogramowania komputerowego 
na  rzecz osób trzecich, Aktualizacja oprogramowania komputero-
wego w  zakresie bezpieczeństwa komputerowego i  zapobiegania 
zagrożeniom komputerowym, Aktualizacja programów kompu-
terowych, Badania i  doradztwo w  zakresie oprogramowania kom-
puterowego, Badania w  dziedzinie programów i  oprogramowania 
komputerowego, Badania w zakresie oprogramowania komputero-
wego, Badania w zakresie programowania komputerowego, Badania 
związane z  opracowywaniem oprogramowania komputerowego, 
Badania związane z  opracowywaniem programów i  oprogramo-
wania komputerowego, Badania, opracowywanie, projektowanie 
i  ulepszanie oprogramowania komputerowego, Diagnozowanie 
błędów w  oprogramowaniu komputerowym, Doradztwo specjali-
styczne związane z  programowaniem komputerowym, Doradztwo 
w  zakresie projektowania i  opracowywania oprogramowania kom-
puterowego, Doradztwo w  zakresie projektowania oprogramowa-
nia komputerowego, Doradztwo w  zakresie testowania systemów 
aplikacyjnych, Doradztwo związane z projektowaniem i opracowy-
waniem programów komputerowych, Doradztwo związane z  pro-
jektowaniem i  opracowywaniem programów komputerowych baz 
danych, Doradztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem 
programów oprogramowania komputerowego, Instalacja i  aktu-
alizacja programów do  przetwarzania danych, Instalacja i  dostoso-
wanie na  zamówienie aplikacji oprogramowania komputerowego, 
Instalacja i  utrzymanie programów komputerowych, Instalacja, ak-
tualizacja i utrzymanie oprogramowania komputerowego, Instalacja, 
konfigurowanie i utrzymanie oprogramowania komputerowego, In-
stalacja, konserwacja i  naprawa oprogramowania komputerowego 
dla systemów komputerowych, Instalacja, konserwacja, aktualizacja 
i ulepszanie oprogramowania komputerowego, Modyfikowanie pro-
gramów komputerowych, Naprawa [konserwacja, aktualizacja] opro-
gramowania komputerowego, Naprawa oprogramowania kompute-
rowego, Opracowywanie baz danych, Opracowywanie i aktualizacja 
oprogramowania komputerowego, Opracowywanie i  konserwacja 
oprogramowania komputerowego do baz danych, Opracowywanie 
i  konserwacja oprogramowania komputerowego, Opracowywanie 
i testowanie oprogramowania, Opracowywanie i tworzenie kompu-
terowych programów przetwarzania danych, Opracowywanie inte-
raktywnego oprogramowania multimedialnego, Opracowywanie 
oprogramowania komputerowego, Opracowywanie oprogramowa-
nia komputerowego dla osób trzecich, Opracowywanie, aktualizacja 
i  konserwacja systemów oprogramowania komputerowego i  baz 
danych, Pisanie i  aktualizacja oprogramowania komputerowego, 
Pisanie i  projektowanie oprogramowania komputerowego, Pisa-
nie na  zamówienie programów komputerowych, oprogramowania 
i kodu do tworzenia stron internetowych, Pisanie oprogramowania 
komputerowego, Pisanie programów do  przetwarzania danych, Pi-
sanie programów komputerowych, Pisanie programów kontrolnych, 
Prace badawczo-rozwojowe w zakresie oprogramowania kompute-
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rowego, Programowanie komputerów, Programowanie komputerów 
i konserwacja programów komputerowych, Programowanie kompu-
terów i projektowanie oprogramowania, Programowanie kompute-
rowe do  przetwarzania danych, Programowanie oprogramowania 
do  importowania danych i zarządzania nimi, Programowanie opro-
gramowania operacyjnego do  uzyskiwania dostępu i  użytkowania 
sieci do  przetwarzania w  chmurze obliczeniowej, Projektowanie 
i  opracowywanie oprogramowania do  przetwarzania danych, Pro-
jektowanie i  opracowywanie oprogramowania komputerowego, 
Projektowanie i  opracowywanie oprogramowania sterowników, 
Projektowanie i  opracowywanie oprogramowania systemowego, 
Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego 
do  szacowania i  obliczania danych, Projektowanie i  rozwój sprzętu 
komputerowego i  oprogramowania, Projektowanie i  tworzenie wi-
tryn internetowych dla osób trzecich, Projektowanie kodów kom-
puterowych, Projektowanie komputerowych stron internetowych, 
Projektowanie oprogramowania do  przetwarzania i  dystrybucji 
treści multimedialnych, Projektowanie oprogramowania sterow-
ników, Projektowanie, konserwacja, opracowywanie i  aktualizacja 
oprogramowania komputerowego, Projektowanie, opracowywanie 
i  wdrażanie oprogramowania, Projektowanie stron internetowych, 
Projektowanie systemów informatycznych, Projektowanie systemów 
informatycznych dotyczących zarządzania, Projektowanie systemów 
informatycznych związanych z finansami, Projektowanie, tworzenie, 
hosting i utrzymywanie witryn internetowych na rzecz osób trzecich, 
Świadczenie usług informacyjnych, konsultacyjnych i  doradczych 
w  zakresie oprogramowania komputerowego, Usługi inżynieryjne 
w  zakresie programowania komputerowego, Usługi konsultacyjne 
w zakresie programowania komputerów .

(111) 353305 (220) 2021 08 03 (210) 532326
(151) 2022 01 20 (441) 2021 10 04
(732) AROUS ABDELHAMID JEAN CARENO PARIS,  
Wielkie Lniska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JEAN CARENO PARIS
(540) 

(531) 26 .11 .01, 26 .11 .08, 27 .05 .01, 27 .05 .17, 26 .11 .05
(510), (511) 3 Antyperspiranty, preparaty do  demakijażu i  depilacji, 
dezodoranty, mydła, preparaty do  golenia, środki perfumeryjne, 
preparaty kosmetyczne do mycia i kąpieli, kosmetyki pielęgnacyjne 
i upiększające, toniki, mleczka i balsamy do ciała, kremy do rąk, kre-
my do pilingu, preparaty kosmetyczne wyszczuplające, maseczki ko-
smetyczne, szampony, preparaty i środki do pielęgnacji włosów i skó-
ry głowy, płyny do pielęgnacji włosów, środki upiększające, artykuły 
toaletowe, kosmetyki, lakiery do paznokci, preparaty do makijażu, 35 
Reklama, reklamy prasowe, radiowe, telewizyjne, korespondencyjne 
i  za  pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie mate-
riałów reklamowych, zarządzanie w  działalności handlowej, usługi 
w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz z wykorzystaniem 
Internetu wyrobów kosmetycznych i perfumeryjnych, usługi agencji 
importowe-eksportowej .

(111) 353306 (220) 2021 08 30 (210) 533408
(151) 2022 05 04 (441) 2022 01 17
(732) Hydrolider .eu s .r .o ., Třinec (CZ)
(540) (znak słowny)
(540) HL HYDROLIDER Hydraulic components
(510), (511) 7 Części zamienne do  maszyn roboczych, do  maszyn 
do  robót ziemnych, górniczych i  budowlanych, chłodnice oleju, 
wody i  powietrza, chłodnice do  silników i  skrzyń biegów, cięgna 
sterujące, dzielniki strumienia, oleju i innych płynów, hamulce awa-
ryjno-postojowe, okładziny do  maszyn, klocki i  szczęki do  hamul-
ców, hydrauliczne układy hamulcowe, koła zębate, linki i  łańcuchy 
do  maszyn lub silników, łańcuchy sterownicze i  transmisyjne, ło-
żyska, mosty napędowe, mosty rolkowe, napędy maszyn, pompy 
zębate, pompy hydrauliczne, pompy odśrodkowe, pompy hamul-
cowe, prowadnice do  maszyn, przekładnie redukcyjne, bezstop-
niowe do  maszyn, multiplikujące, zębate do  maszyn, kinetyczne, 

przetworniki momentu obrotowego, reduktory ciśnienia, rozdziela-
cze monoblokowe, sekcyjne, proporcjonalne, wzmacniacze ciśnie-
nia, regulatory hydrauliczne, regulatory ciśnienia, rolki do maszyn, 
siłowniki hydrauliczne, siłowniki hamulcowe, siłowniki sprężyno-
we, zębate, silniki wielotłokowe, silniki wysokomomentowe, silniki 
hydrauliczne, skrzynie biegów, sprzęgła elastyczne i  odśrodkowe, 
sterowniki do maszyn, separatory olejowo-powietrzne, turbiny hy-
drauliczne, tarcze cierne, tłoki, pierścienie tłokowe, wały napędowe, 
wały Cardana, zawory hydrauliczne, przełączające, proporcjonalne, 
specjalne, elektrozawory, złącza do maszyn, złączki Cardana, złącza 
uszczelniające, pompy próżniowe, koła maszyn, łańcuchy napędowe 
do  maszyn, osie maszyn, podajniki, podajniki mechaniczne paszy 
dla zwierząt, Części zamienne do maszyn samojezdnych, Chłodnice 
do maszyn, 11 Instalacje klimatyzacyjne do pojazdów, filtry do kli-
matyzacji, filtry powietrza, filtry powietrza do klimatyzacji, dmucha-
wy, instalacje do filtrowania powietrza w pojazdach, żarówki samo-
chodowe, reflektory samochodowe, reflektory motocyklowe, klosze 
do  lamp, osłony do  lamp, lampy kierunkowskazów, lampy bezpie-
czeństwa, latarki, urządzenia do oświetlenia pojazdów, urządzenia 
do oczyszczania powietrza, urządzenia ogrzewające do pojazdów, 
odmrażacze do pojazdów, instalacje do podgrzewania foteli w po-
jazdach, urządzenia grzejne przeciw roszeniu szyb w  pojazdach, 
aparatura do oczyszczania oleju, aparatura do oczyszczania gazów, 
chłodnice, filtry kabinowe, 12 Części zamienne do  pojazdów me-
chanicznych lądowych i do statków, czopy, hamulce, klocki, szczęki 
i okładziny do hamulców, cięgna sterownicze, obwody hydrauliczne 
do pojazdów, linki i łańcuchy, mechanizmy napędowe do pojazdów, 
osie pojazdów, piasty do  kół, pompy powietrza do  samochodów, 
przekładnie redukcyjne z  wyłączeniem do  maszyn, przekładnie 
zębate, przekładnie bezstopniowe, korbowody do pojazdów lądo-
wych, pojazdy elektryczne, hydrauliczne przetworniki momentu 
obrotowego do  pojazdów lądowych i  wodnych, skrzynie biegów, 
silniki hydrauliczne i elektryczne do pojazdów lądowych, silniki spa-
linowe, sprzęgła, turbiny do  pojazdów, wały napędowe, wały Car-
dana, zderzaki, złącza do  pojazdów lądowych, łańcuchy ochronne 
i  trakcyjne na  koła, opony, felgi, łańcuchy przeciwpoślizgowe, 37 
Usługi serwisowe dotyczące pojazdów mechanicznych i stacjonar-
nych maszyn roboczych, usługi w zakresie obsługi i napraw pojaz-
dów mechanicznych, stacjonarnych maszyn roboczych, pojazdów 
samochodowych, naprawa części i zespołów stacjonarnych maszyn 
roboczych, montaż części w  stacjonarnych maszynach roboczych, 
instalacje maszyn roboczych, usługi wulkanizacyjne, usługi mycia 
i  czyszczenia pojazdów samochodowych, elementów mechanicz-
nych stacjonarnych maszyn roboczych, usługi regeneracji pojaz-
dów mechanicznych i stacjonarnych maszyn roboczych oraz części 
zamiennych do  tych pojazdów i  maszyn, Wynajmowanie sprzętu 
budowlanego, maszyn kopalnianych, Tuning samochodowy, usłu-
gi polegające na  zwiększaniu parametrów silnika pojazdów me-
chanicznych oraz maszyn roboczych, na  zwiększaniu parametrów 
nadwozia i podwozia, ulepszanie pojazdów mechanicznych i stacjo-
narnych maszyn roboczych, usługi w zakresie instalowania instalacji 
gazowych w  pojazdach mechanicznych i  usługi napraw instalacji 
gazowych w pojazdach, 42 Doradztwo techniczne w zakresie dobo-
ru zespołów i podzespołów w urządzeniach przemysłowych, prace 
badawczo-rozwojowe w dziedzinie mechaniki, badania techniczne, 
wypożyczanie komputerów oraz urządzeń elektronicznych prze-
znaczonych do  diagnostyki pojazdów mechanicznych i  stacjonar-
nych maszyn roboczych .

(111) 353307 (220) 2021 09 03 (210) 533509
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) LEGENDARY POLISH BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Józefów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Hashtag Vodka
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa) .

(111) 353308 (220) 2021 09 15 (210) 534015
(151) 2022 02 24 (441) 2021 10 18
(732) KING DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wesoła Rodzinka 100% SMAKU



Nr 31/2022 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 31

(540) 

(591) biały, niebieski, czarny, czerwony, żółty, fioletowy, różowy, 
brązowy, beżowy, zielony, szary, błękitny
(531) 01 .01 .05, 02 .07 .12, 03 .01 .08, 26 .05 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 29 Mięso i  wędliny, Sałatki warzywne, Sałatki gotowe, 
Dania gotowe warzywne, Dania gotowe z  mięsa, Dania gotowe 
składające się głównie z  mięsa, Krokiety, Placki ziemniaczane, Ser 
śmietankowy, Ser pleśniowy, Ser mieszany, Ser miękki, Ser twardy, 
Ser wędzony, Miękkie dojrzałe sery, Ser o niskiej zawartości tłuszczu, 
Przetworzony ser, Ser z przyprawami, Ser z ziołami, 30 Suche i świeże 
makarony, kluski i pierogi, 31 Karma dla psów .

(111) 353309 (220) 2021 09 21 (210) 534282
(151) 2022 04 27 (441) 2022 01 03
(732) INTEGRACJA JP II, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Krajobraz Serca
(540) 

(591) niebieski, czerwony, czarny
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 03 .07 .24, 02 .09 .01
(510), (511) 35 Badania rynkowe, Doradztwo w  zakresie organiza-
cji działalność gospodarczej, Doradztwo w  zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, Impresariat w działalności 
artystycznej, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Reklama, Sprze-
daż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i  sani-
tarnych oraz zaopatrzenia medycznego, 41 Kształcenie praktyczne 
[pokazy], Nauczanie indywidualne, Nauka gimnastyki, Organizo-
wanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organi-
zowanie i  prowadzenie koncertów, Organizowanie i  prowadzenie 
konferencji, Organizowanie i  prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie 
loterii, Organizowanie widowisk [impresariat], Organizowanie wy-
staw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie zawo-
dów sportowych, Przedszkola, Tłumaczenie języka migowego, Usłu-
gi edukacyjne świadczone przez asystentów dla osób wymagających 
specjalnej opieki [SNA], Usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, 
Usługi przekwalifikowania zawodowego, Usługi w zakresie obozów 
wakacyjnych [rozrywka], Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Wy-
stawianie spektakli na  żywo, Wyższe uczelnie [edukacja], 42 Prace 
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, 
44 Fizjoterapia, Hospicja, Opieka pielęgniarska, Ośrodki zdrowia, 
Placówki rekonwalescencji, Pomoc medyczna, Porady medyczne dla 
osób niepełnosprawnych, Terapia mowy, Usługi doradcze w zakresie 
zdrowia, Usługi medyczne, Usługi psychologów, Usługi telemedycz-
ne, Usługi terapeutyczne, 45 Opieka nad dziećmi pod nieobecność 
rodziców .

(111) 353310 (220) 2021 09 23 (210) 534313
(151) 2022 04 27 (441) 2022 01 03
(732) LU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) San Petit
(540) 

(591) biały, czerwony, żółty
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 27 .05 .17, 27 .05 .24, 05 .07 .02
(510), (511) 30 Wyroby piekarnicze, słodkie i wytrawne tarty, słodkie 
i  wytrawne placki, słodkie i  wytrawne ciasteczka, krakersy, herbat-
niki, ciastka, wyroby z  ciasta, ciasta, kołacze, przekąski zawierające 
czekoladę, wafle, gofry .

(111) 353311 (220) 2021 09 30 (210) 534738
(151) 2022 04 30 (441) 2022 01 10
(732) POLSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) pol-sport
(510), (511) 9 Akumulatory elektryczne do  pojazdów, Dzwonki alar-
mowe elektryczne, Gwizdki alarmowe, Gwizdki sygnalizacyjne, Gwizd-
ki sportowe, Alarmy, Alarmy dźwiękowe, Baterie, Baterie anodowe, 
Baterie do  latarek kieszonkowych, Baterie do  oświetlania, Ogniwa 
i baterie elektryczne, Światła błyskowe [sygnały świetlne], Sygnaliza-
tory automatyczne spadku ciśnienia w  oponach pojazdów, Mierniki 
ciśnienia, Wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia], Wskaźniki ciśnie-
nia w  zaworach, Czujniki ciśnienia, Zegary kontrolne [czasomierze 
rejestrującej, Częstotliwościomierze, Urządzenia wysokiej częstotliwo-
ści, Czytniki kodów kreskowych, Optyczne czytniki znaków, Dalmierze 
[odległościomierze], Osłony oczu, Przyciski do  dzwonków, Dzwonki 
[urządzenia ostrzegające], Dzwonki sygnalizacyjne, Etui na  okulary, 
Światła błyskowe [sygnały świetlne], Błyskowe światła bezpieczeń-
stwa, Nakolanniki dla robotników, Przyrządy do  pomiaru odległości, 
Tablice ogłoszeń elektroniczne, Łańcuszki do okularów i do okularów 
przeciwsłonecznych, Oprawki do okularów, Soczewki [szkła optyczne], 
Szkła kontaktowe, Sznureczki do okularów, Okulary, Okulary ochronne 
do uprawiania sportu, Okulary przeciwsłoneczne, Kaski ochronne dla 
rowerzystów, Kaski ochronne dla kierowców, Kaski ochronne do upra-
wiania sportu, Automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w opo-
nach pojazdów, Lampy optyczne, Latarnie sygnalizacyjne, Soczewki 
optyczne, Szkło optyczne, Artykuły optyczne, Urządzenia i przyrządy 
optyczne, Osłony przeciwodblaskowe, Liczniki, Liczniki obrotów, Pręd-
kościomierze do  pojazdów, Przyrządy do  rejestrowania odległości, 
Przyrządy pomiarowe, Urządzenia pomiarowe elektryczne, Mierniki, 
Pomiarowe naczynia szklane, Okulary przeciwoślepieniowe, Rejestra-
tory przebytej drogi [w milach lub kilometrach] dla pojazdów, Przyrzą-
dy i  instrumenty do rejestrowania czasu, Przyrządy do rejestrowania 
odległości, Przyrządy do  pomiaru odległości, Rękawice do  ochrony 
przed wypadkami, Słuchawki, Sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, 
Latarnie sygnalizacyjne, Elektryczne urządzenia sygnalizacyjne, Sy-
reny, Syreny elektryczne [brzęczki], Wskaźniki prędkości, Urządzenia 
do ochrony osobistej przed wypadkami, Tarcze odblaskowe noszone 
na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom drogowym, Ubrania od-
blaskowe do zapobiegania wypadkom, Notesy elektroniczne, Przyrzą-
dy do wyznaczania azymutu, Urządzenia ostrzegawcze do celów bez-
pieczeństwa, Urządzenia do kontroli bezpieczeństwa, Osłony na twarz, 
inne niż do celów medycznych, 11 Reflektory do lamp, Lampy bezpie-
czeństwa, Lampy oświetleniowe, Latarki, Latarki kieszonkowe, Urzą-
dzenia do oczyszczania oleju, Instalacje do oczyszczania oleju, Urzą-
dzenia do oświetlenia pojazdów, Reflektory do pojazdów, Reflektory 
do lamp, Światła do rowerów, Światła do pojazdów, Żarówki i akcesoria 
do nich, Żarówki oświetleniowe, Obudowy do lamp, Osłony do lamp, 
Lampy luminescencyjne oświetleniowe, Oświetlenie bezpieczeństwa, 
Zawieszenia do  lamp, 12 Amortyzatory zawieszenia w  pojazdach), 
Urządzenia antywłamaniowe do  pojazdów, Bagażniki do  pojazdów, 
Bagażniki na narty do samochodów, Błotniki, Fartuchy błotników, Łat-
ki samoprzylepne kauczukowe do reperacji dętek, Zestawy narzędzi 
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do naprawy dętek, Dętki do opon pneumatycznych, Wózki dziecięce 
spacerowe, Wózki dziecięce, Wózki, Dzwonki do  rowerów, Hamulce 
do pojazdów, Hamulce do rowerów, Klocki hamulcowe do pojazdów, 
Szczęki hamulcowe do  pojazdów, Okładziny hamulcowe do  pojaz-
dów, Obwody hydrauliczne do  pojazdów, Kierownice do  rowerów, 
Kierownice pojazdów, Kolce do  opon, Napinacze do  szprych do  kół, 
Koła do rowerów i trójkołowców, Piasty kół pojazdów, Piasty do rowe-
rów, Szprychy do kół pojazdów, Szprychy do rowerów i trójkołowców, 
Korbowody do  pojazdów lądowych, inne niż części silników, Kółka 
samonastawne do wózków, Lusterka wsteczne, Łańcuchy napędowe 
do pojazdów lądowych, Łańcuchy rowerowe, Mechanizmy napędowe 
do pojazdów lądowych, Wyciągi narciarskie, Obręcze do piast kół, Ob-
ręcze kół do rowerów i trójkołowców, Obręcze kół pojazdów, Okładzi-
ny hamulcowe do pojazdów, Opony do pojazdów, Opony rowerowe, 
Bieżniki do bieżnikowania opon, Opony pełne do kół pojazdów, Opony 
bezdętkowe do rowerów i trójkołowców, Opony pneumatyczne, Wen-
tyle do opon pojazdów, Środki i urządzenia antypoślizgowe do opon 
pojazdów, Osie pojazdów, Osłony do  rowerów, Pedały do  rowerów, 
Amortyzatory zawieszenia w  pojazdach, Kierunkowskazy do  pojaz-
dów, Klaksony do pojazdów, Koła do pojazdów, Sygnalizatory skrętu 
w pojazdach (kierunkowskazy), Pokrywy osłon piasty, Pompki do ro-
werów i trójkołowców, Pontony, Przekładnie redukcyjne do pojazdów 
lądowych, Przekładnie zębate do  pojazdów lądowych, Przekładnie 
zębate do rowerów, Ramy do rowerów, Resory [sprężyny] zawieszenia 
pojazdów, Sprężyny amortyzujące do pojazdów, Błotniki do rowerów, 
Dętki do rowerów, Kierunkowskazy do rowerów, Klaksony rowerowe, 
Klaksony do pojazdów, Siatki bagażowe do rowerów, Silniki do rowe-
rów i trójkołowców, Silniki elektryczne do pojazdów lądowych, Silniki 
napędowe do pojazdów lądowych, Stery, Podpórki do rowerów, Nóżki 
do  rowerów, Podpórki do  pojazdów jednośladowych, Sygnalizatory 
jazdy wstecz do pojazdów, Szczęki hamulcowe do pojazdów, Rowery, 
Foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów i rowerów, Kosze przy-
stosowane do pojazdów jednośladowych do rowerów i trójkołowców, 
Pokrowce na pojazdy i rowery [ukształtowane], Pokrycia siodełek ro-
werów lub motocykli, Siedzenia do pojazdów, Siodełka rowerowe lub 
motocyklowe, Zderzaki do pojazdów, Przerzutki do rowerów, Zaczepy 
i haki do przyczep do pojazdów, Przyczepy rowerowe, 35 Agencje im-
portowe i eksportowe, Pokazy towarów, Promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, Reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Or-
ganizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Prezento-
wanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi 
handlu hurtowego lub sprzedaży detalicznej lub sprzedaży detalicz-
nej on-line lub wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: rowery, części i akcesoria do rowerów i pojazdów, 
lampy, urządzenia pomiarowe i sygnalizacyjne urządzenia elektryczne 
elektroniczne, okulary, towary dla rowerzystów .

(111) 353312 (220) 2021 10 06 (210) 534932
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 17
(732) URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LABORATORIUM BADAWCZE UZNANE PRZEZ UDT
(540) 

(591) biały, zielony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .04 .02, 26 .04 .04, 26 .04 .18, 24 .17 .20, 
26 .03 .01, 26 .03 .05, 26 .03 .16, 25 .05 .02
(510), (511) 42 Nadzór i inspekcja techniczna .

(111) 353313 (220) 2021 10 06 (210) 534935
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 17

(732) URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LABORATORIUM BADAWCZE UZNANE PRZEZ UDT
(540) 

(531) 27 .05 .01, 24 .17 .20, 25 .05 .02, 26 .03 .01, 26 .03 .05, 26 .03 .16, 
26 .04 .02, 26 .04 .04, 26 .04 .18
(510), (511) 42 Nadzór i inspekcja techniczna .

(111) 353314 (220) 2021 10 10 (210) 535090
(151) 2022 05 02 (441) 2022 01 17
(732) MENUA PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARMGUN
(540) 

(591) ciemnozielony
(531) 29 .01 .03, 27 .05 .01, 16 .03 .25
(510), (511) 13 Wiatrówki, Wiatrówki (broń), Pistolety pneumatyczne 
(wiatrówki), Śruciny do wiatrówek, Pompki do wiatrówek, 35 Usługi 
sprzedaży, reklamy I promocji towarów: wiatrówki, wiatrówki (broń), 
pistolety pneumatyczne (wiatrówki), śruciny do wiatrówek, pompki 
do wiatrówek .

(111) 353315 (220) 2021 10 11 (210) 535103
(151) 2022 05 02 (441) 2022 01 17
(732) ALBIŃSKI SERGIUSZ, ALBIŃSKA MAGDALENA SEMA SPÓŁKA 
CYWILNA, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) novelmed
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 5 Preparaty i  artykuły dentystyczne, Preparaty i  artykuły 
higieniczne, 10 Higieniczne podkłady ochronne, Jednorazowe podkła-
dy ochronne, Prześcieradła dla dzieci używane przy niekontrolowaniu 
czynności fizjologicznych, Prześcieradła dla osób niekontrolujących 
czynności fizjologicznych, Prześcieradła do  badań lekarskich, Prze-
ścieradła do przykrywania podczas operacji, Prześcieradła do użytku 
na salach operacyjnych, Prześcieradła na łóżka chorych, Prześcieradła 
[okrycia] do  użytku medycznego, Prześcieradła ortopedyczne przy-
stosowane do użytku podczas operacji ortopedycznych, Prześcieradła 
[przykrycia] stosowane w  chirurgii, Prześcieradła sterylne chirurgicz-
ne, Prześcieradła używane przy niekontrolowaniu czynności fizjolo-
gicznych dla niemowląt, Serwety ochronne, 35 Agencje eksportowe 
i  importowe, Dystrybucja materiałów reklamowych, Gromadzenie 
i  systematyzowanie informacji w  komputerowych bazach danych, 
Informacja handlowa, Komputerowe zarządzanie plikami, Marketing 
internetowy, Pokazy towarów, Prezentowanie towarów w  mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, Promocja sprzedaży, Prowadzenie, 
przygotowywanie i  organizowanie pokazów handlowych i  targów 
handlowych w celach komercyjnych i reklamowych, Reklama, Rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, Wystawy w celach handlowych 
lub reklamowych, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
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i sprzedawców towarów i usług, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: preparaty i artykuły dentystyczne, pre-
paraty i  artykuły higieniczne, aparatura dentystyczna, elektryczna, 
aparaty i  instrumenty medyczne i  weterynaryjne, higieniczne pod-
kłady ochronne, jednorazowe podkłady ochronne, podkłady den-
tystyczne, prześcieradła dla dzieci używane przy niekontrolowaniu 
czynności fizjologicznych, prześcieradła dla osób niekontrolujących 
czynności fizjologicznych, prześcieradła do  badań lekarskich, prze-
ścieradła do przykrywania podczas operacji, prześcieradła do użytku 
na  salach operacyjnych, prześcieradła na  łóżka chorych, prześciera-
dła [okrycia] do  użytku medycznego, prześcieradła ortopedyczne 
przystosowane do  użytku podczas operacji ortopedycznych, prze-
ścieradła [przykrycia] stosowane w  chirurgii, prześcieradła sterylne 
chirurgiczne, prześcieradła używane przy niekontrolowaniu czynności 
fizjologicznych dla niemowląt, przyrządy i  przybory dentystyczne, 
serwety ochronne, sprzęt i  instrumenty chirurgiczne do  użytku sto-
matologicznego, sprzęt i instrumenty chirurgiczne do użytku medycz-
nego, ślinochrony [koferdamy], Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: preparaty i artykuły dentystyczne, pre-
paraty i  artykuły higieniczne, aparatura dentystyczna, elektryczna, 
aparaty i  instrumenty medyczne i  weterynaryjne, higieniczne pod-
kłady ochronne, jednorazowe podkłady ochronne, podkłady den-
tystyczne, prześcieradła dla dzieci używane przy niekontrolowaniu 
czynności fizjologicznych, prześcieradła dla osób niekontrolujących 
czynności fizjologicznych, prześcieradła do  badań lekarskich, prze-
ścieradła do przykrywania podczas operacji, prześcieradła do użytku 
na salach operacyjnych, prześcieradła na łóżka chorych, prześcieradła 
[okrycia] do  użytku medycznego, prześcieradła ortopedyczne przy-
stosowane do użytku podczas operacji ortopedycznych, prześcieradła 
[przykrycia] stosowane w  chirurgii, prześcieradła sterylne chirurgicz-
ne, prześcieradła używane przy niekontrolowaniu czynności fizjolo-
gicznych dla niemowląt, przyrządy i przybory dentystyczne, serwety 
ochronne, sprzęt i instrumenty chirurgiczne do użytku stomatologicz-
nego, sprzęt i  instrumenty chirurgiczne do  użytku medycznego, śli-
nochrony [koferdamy], Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: preparaty i artykuły dentystyczne, pre-
paraty i  artykuły higieniczne, aparatura dentystyczna, elektryczna, 
aparaty i  instrumenty medyczne i  weterynaryjne, higieniczne pod-
kłady ochronne, jednorazowe podkłady ochronne, podkłady den-
tystyczne, prześcieradła dla dzieci używane przy niekontrolowaniu 
czynności fizjologicznych, prześcieradła dla osób niekontrolujących 
czynności fizjologicznych, prześcieradła do  badań lekarskich, prze-
ścieradła do przykrywania podczas operacji, prześcieradła do użytku 
na salach operacyjnych, prześcieradła na łóżka chorych, prześcieradła 
[okrycia] do  użytku medycznego, prześcieradła ortopedyczne przy-
stosowane do użytku podczas operacji ortopedycznych, prześcieradła 
[przykrycia] stosowane w  chirurgii, prześcieradła sterylne chirurgicz-
ne, prześcieradła używane przy niekontrolowaniu czynności fizjolo-
gicznych dla niemowląt, przyrządy i przybory dentystyczne, serwety 
ochronne, sprzęt i instrumenty chirurgiczne do użytku stomatologicz-
nego, sprzęt i instrumenty chirurgiczne do użytku medycznego, ślino-
chrony [koferdamy], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związa-
ne z  następującymi produktami: preparaty i  artykuły dentystyczne, 
preparaty i artykuły higieniczne, aparatura dentystyczna, elektryczna, 
aparaty i  instrumenty medyczne i  weterynaryjne, higieniczne pod-
kłady ochronne, jednorazowe podkłady ochronne, podkłady den-
tystyczne, prześcieradła dla dzieci używane przy niekontrolowaniu 
czynności fizjologicznych, prześcieradła dla osób niekontrolujących 
czynności fizjologicznych, prześcieradła do  badań lekarskich, prze-
ścieradła do przykrywania podczas operacji, prześcieradła do użytku 
na salach operacyjnych, prześcieradła na łóżka chorych, prześcieradła 
[okrycia] do  użytku medycznego, prześcieradła ortopedyczne przy-
stosowane do użytku podczas operacji ortopedycznych, prześcieradła 
[przykrycia] stosowane w  chirurgii, prześcieradła sterylne chirurgicz-
ne, prześcieradła używane przy niekontrolowaniu czynności fizjolo-
gicznych dla niemowląt, przyrządy i przybory dentystyczne, serwety 
ochronne, sprzęt i instrumenty chirurgiczne do użytku stomatologicz-
nego, sprzęt i instrumenty chirurgiczne do użytku medycznego, ślino-
chrony [koferdamy]  .

(111) 353316 (220) 2021 10 12 (210) 535188
(151) 2022 04 27 (441) 2022 01 10
(732) KROSNOWSKI JAKUB ANDRZEJ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) GALERIA BUDOWLANA remontuj & mieszkaj
(540) 

(591) biały, zielony
(531) 14 .07 .09, 14 .07 .23, 20 .01 .05, 26 .05 .04, 27 .05 .01, 24 .17 .25, 29 .01 .12
(510), (511) 1 Kleje do płytek ściennych, kleje do tapetowania, kleje 
do wykańczania i gruntowania, silikony, pianki syntaktyczne wykona-
ne z żywic syntetycznych, impregnaty do zewnętrznych powierzchni 
budynków [inne niż farby lub oleje], 2 Emalie do  malowania, farby 
ceramiczne, farby wodne, rozcieńczalniki do  farb, rozcieńczalniki 
do  lakierów, wiążące środki do  farb, 6 Dachowe rynny metalowe, 
Pokrycia dachowe metalowe, złączki rur metalowe, 7 Narzędzia ręcz-
ne o napędzie innym niż ręczny, 8 Wiertarki ręczne piersiowe, 11 Pi-
suary (armatura sanitarna), Umywalki (części instalacji sanitarnych), 
urządzenia do  celów sanitarnych, łazienkowe instalacje wodno-ka-
nalizacyjne, akcesoria łazienkowe, kabiny prysznicowe, wanny, grzej-
niki do  centralnego ogrzewania, bidety, 19 Materiały budowlane 
niemetalowe, betonowe elementy budowlane, drewno budowlane, 
deski, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, płyty bu-
dowlane niemetalowe, szkło budowlane, zaprawy budowlane, be-
ton, betonowe elementy budowlane, cegły, cement, tynk, zaprawy 
budowlane, niemetalowe elementy budowlane w postaci płyt, gips, 
kątowniki niemetalowe, klinkier, płytki ścienne niemetalowe dla bu-
downictwa, rury niemetalowe, fugi, 37 Budownictwo .

(111) 353317 (220) 2021 10 18 (210) 535356
(151) 2022 03 30 (441) 2021 11 29
(732) FARCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R RIMCO RIMS RENOVATION SYSTEM
(540) 

(591) ciemnoróżowy, ciemnoszary
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .01 .01, 26 .01 .18
(510), (511) 2 Emalie[lakiery], Lakier asfaltowy, Lakier bitumiczny, 
Lakiery i  pokosty, Rozcieńczalniki do  lakierów, Utrwalacze [lakiery], 
Szkliwo [farby, lakiery], Farby aluminiowe, Farby bakteriobójcze, Farby 
ceramiczne, Farby i  farby mocno rozcieńczone, Farby ognioodpor-
ne, Farby przeciw zanieczyszczeniom, Farby wodne, Folie metalowe 
do stosowania w malarstwie, dekorowaniu, drukarstwie i sztuce, Meta-
le w proszku do stosowania w malarstwie, dekorowaniu, drukarstwie 
i sztuce, Oleje przeciwrdzewne, Podkłady, Powłoki, Powłoki anty graf-
fiti [farby], Powłoki do drewna [farby], Powłoki do krycia smołowaną 
tekturą [farby], Powłoki zabezpieczające przed korozją podwozie po-
jazdów, Preparaty ochronne do metali, Preparaty zapobiegające mato-
wieniu metali, Proszki do srebrzenia, Próbki farb w formie łat stosowa-
ne przed malowaniem do przetestowania kolorów [do wielokrotnego 
nakładania], Rdza (Preparaty zabezpieczające przed-), Rozcieńczalniki 
do  farb, Rozcieńczalniki do  lakierów, Sykatywy [środki wysuszające] 
do farb, Środki zabezpieczające przed rdzą, Terpentyna [rozcieńczalnik 
do farb], Wiążące środki do farb, 17 Farby izolacyjne .

(111) 353318 (220) 2021 10 21 (210) 535572
(151) 2022 04 27 (441) 2021 12 20
(732) GOŁASZEWSKA KATARZYNA, GOŁASZEWSKI STANISŁAW 
FIRMA BUDOWLANA-REMONTOWO-USŁUGOWA GOLBUD 
SPÓŁKA CYWILNA, Widna Góra (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOŁASZEWSCY
(540) 

(591) złoty
(531) 01 .01 .04, 26 .03 .04, 26 .04 .05, 27 .05 .01, 29 .01 .02
(510), (511) 41 organizacja przyjęć okolicznościowych takich jak: ślu-
by, wesela, komunie, jubileusze, urodziny, imieniny, bankiety, organi-
zacja imprez, konferencji, wystaw, spotkań, zjazdów, 43 usługi hote-
larskie, hotel, pensjonat, dom gościnny, zakwaterowanie wakacyjne, 
zakwaterowanie turystyczne, usługi obiektu gościnnego, usługi za-
pewnienia obiektu na  uroczystości, wynajmowanie pokoi, organi-
zowanie zakwaterowania wakacyjnego, organizowanie zakwatero-
wania dla turystów, organizacja obozów turystycznych, rezerwacja 
zakwaterowania tymczasowego za  pośrednictwem Internetu, wy-
najem pomieszczeń na  uroczystości towarzyskie-usługi gastrono-
miczne, restauracja, cukiernia, kawiarnia, catering, organizowanie 
posiłków, dostarczanie żywności i napojów, zaopatrzenie w żywność 
i napoje, wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie  .

(111) 353319 (220) 2021 10 21 (210) 535578
(151) 2022 04 27 (441) 2021 12 20
(732) TENUTE PICCINI S .P .A ., Castellina in Chianti (IT)
(540) (znak słowny)
(540) ZODIACALE
(510), (511) 33 Wino .

(111) 353320 (220) 2021 10 22 (210) 535598
(151) 2022 04 28 (441) 2021 12 20
(732) NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRINOVITA suplement diety
(540) 

(591) granatowy, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 25 .01 .25
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, preparaty dietetyczne dla 
celów leczniczych, suplementy diety, preparaty witaminowe i  lecz-
nicze, preparaty mineralne do celów medycznych .

(111) 353321 (220) 2021 10 26 (210) 535733
(151) 2022 04 28 (441) 2022 01 10
(732) ZABEL JACEK, PRZEKORACKA-KRAWCZYK ANNA OPTOPLUS 
OPTYK SPÓŁKA CYWILNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OPTO+ OPTYK
(540) 

(591) czarny, żółty, biały
(531) 16 .03 .13, 16 .03 .19, 24 .17 .05, 24 .17 .07, 26 .04 .02, 26 .04 .05, 
26 .04 .16, 26 .04 .22, 27 .05 .01, 29 .01 .13

(510), (511) 9 Artykuły optyczne, Okulary, Okulary ochronne do upra-
wiania sportu, Okulary przeciwsłoneczne, Oprawki do okularów, Pry-
zmaty [optyka], Soczewki do okularów, Soczewki korekcyjne [opty-
ka], Soczewki optyczne, Szkła kontaktowe, Sznurki do  okularów, 
Pojemniczki na szkła kontaktowe .

(111) 353322 (220) 2021 10 28 (210) 535930
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pregnavit MULTI MAX
(540) 

(591) różowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .01
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Preparaty witaminowe dla 
kobiet w  ciąży, planujących ciążę, kobiet karmiących piersią, Leki, 
Wyroby medyczne w postaci kapsułek lub tabletek, Suplementy die-
ty, Tabletki dla kobiet planujących ciążę, w  trakcie ciąży, dla kobiet 
karmiących piersią, Kapsułki dla kobiet planujących ciążę, dla kobiet 
w ciąży, karmiących piersią .

(111) 353323 (220) 2021 11 04 (210) 536084
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TONY K .
(540) 

(591) czerwony, czarny, szary
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 24 .09 .01, 24 .09 .05, 24 .09 .13, 26 .11 .02, 
26 .11 .08, 24 .17 .01
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe .

(111) 353324 (220) 2021 11 04 (210) 536086
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dada Pure Care
(540) 

(591) jasnozielony, niebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 02 .09 .01, 26 .04 .04, 26 .04 .18
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(510), (511) 3 Chusteczki nawilżane dla dzieci, Kosmetyki dla dzieci, 
Płatki i  waciki kosmetyczne, Patyczki kosmetyczne, 5 Pieluchy dla 
niemowląt, Pieluchy jednorazowe z papieru i celulozy dla dzieci, 16 
Podkłady jednorazowe z papieru do przewijania .

(111) 353325 (220) 2021 11 04 (210) 536108
(151) 2022 05 06 (441) 2022 01 17
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NARODOWY TAŃCZY
(540) 

(591) czarny, czerwony, biały, złoty, różowy, fioletowy, niebieski, 
beżowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .15, 01 .15 .07, 02 .07 .25, 26 .02 .07, 26 .02 .14
(510), (511) 9 Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, Mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, Sprzęt 
do przetwarzania danych, komputery, Nagrania dźwięku, obrazu i fil-
mowe utrwalone w  formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, 
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji 
przystosowanej do  odtwarzania w  komputerach multimedialnych, 
w  odtwarzaczach CD, DVD, Urządzenia do  nagrywania, zapisywa-
nia, odtwarzania i  reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i  zapisu 
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, Audiowizualne urządze-
nia do  nauki, Urządzenia do  transmisji multimedialnych, programy 
telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multime-
dialnej, Gry telewizyjne, Pobieralne gry komputerowe, Programy 
komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, kon-
kursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy kompute-
rowe do obsługi interaktywnej telewizji, Karty magnetyczne, Suszar-
ki do klisz, 16 Druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, 
albumy, broszury, periodyki i  inne publikacje w  formie papierowej, 
papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, Fotografie 
[wydrukowane], Podpisane fotografie, Albumy fotograficzne, Odbitki 
fotograficzne, Minialbumy fotograficzne, Urządzenia do oprawiania 
fotografii, Urządzenia do oprawiania fotografii, Fotografie oprawio-
ne i  nieoprawione, Narożniki do  przyklejania fotografii, Samoprzy-
lepne narożniki do fotografii, Rogi do mocowania fotografii, Pudełka 
do przechowywania fotografii, Albumy fotograficzne i kolekcjoner-
skie, Karty do albumów fotograficznych, Fotografie kolekcjonerskie 
z  zawodnikami sportowymi, Ramki i  stojaki do  fotografii, Albumy 
do wklejania [albumy fotograficzne], Papier do drukowania fotogra-
fii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], Materiały piśmienne, 25 
Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, 28 Gry i zabawki, Gry komputerowe 
inne niż telewizyjne, Przenośne gry komputerowe, Gry planszowe, 
Gry przystosowane do  użytku z  odbiornikami telewizyjnymi, Arty-
kuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), Ozdoby 
choinkowe, 35 Usługi reklamowe, Produkcja reklam w systemie mul-
timedialnym, organizacja i  prowadzenie kampanii reklamowych, 
wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach 
masowego przekazu, tworzenie reklamowych i  sponsorowanych 
tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla 
telewizji, filmu, Internetu, Organizacja pokazów i  wystaw w  celach 
handlowych i  reklamowych, Usługi marketingu i  public relations, 
Merchandising, Reklamowy serwis ogłoszeniowy, Zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i pro-
gramów multimedialnych, gier telewizyjnych i  komputerowych, 
Gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i  ceramicz-
nych i  artykułów, Kosmetycznych, higienicznych i  opatrunkowych, 
odzieżowych, spożywczych, sportowych i  wydawnictw, w  sklepie, 
hurtowni wielobranżowej i  sklepie internetowym lub telesklepie, 
tak aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych wa-
runkach, Promowanie koncertów muzycznych, Promocja [reklama] 
koncertów, 38 Obsługa przekazu i  przekazywanie dźwięku i/lub 
obrazu, także w  systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, 

w  tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowo-
dową i  Internet, Organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, 
obrazu i sygnału cyfrowego, Rozpowszechnianie programów telewi-
zyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk 
rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem 
widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktyw-
nej rozrywki, Zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci ko-
munikacyjne, Dostarczanie informacji on-line z komputerowych baz 
danych, Usługi teletekstowe i  audiotekstowe, Organizacja i  prowa-
dzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line inte-
raktywnej tablicy ogłoszeniowej, Realizowanie usług teletekstowych 
i audiotekstowych, Dostęp do treści, stron internetowych i portali, 41 
Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność sportowa i kulturalna, 
Usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamo-
we, publikacje elektroniczne on-line książek i  periodyków, Produk-
cja programów radiowych i  telewizyjnych, Organizowanie, montaż 
i produkcja programów i  imprez artystycznych, estradowych, spor-
towych, rekreacyjnych, Usługi organizowania nauki i szkoleń w dzie-
dzinie multimedialnej, Organizowanie konkursów, organizowanie 
imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, Usługi w zakresie 
interaktywnych programów i gier odtwarzanych za pośrednictwem 
sieci komputerowych i  komunikacyjnych, Usługi wynajmu nagrań 
i studiów nagrań, Produkcja audycji telewizyjnych, filmów, seriali, Re-
alizacja spektakli, Produkcja radiowa, filmowa, telewizyjna i kinowa, 
Koncerty muzyczne, Prezentacja koncertów, Organizowanie koncer-
tów, Rezerwacje koncertów, Zarządzanie koncertami, Obsługa kon-
certów muzycznych, Usługi koncertów muzycznych, Organizowanie 
koncertów muzycznych, Prezentacja koncertów muzycznych, Usługi 
koncertów śpiewu, Produkcja koncertów muzycznych, Koncerty mu-
zyczne na żywo, Rezerwacja biletów na koncerty, Rozrywka w posta-
ci koncertów, Organizowanie koncertów muzyki pop, Organizowanie 
i  prowadzenie koncertów, Biura rezerwacji biletów koncertowych, 
Koncerty muzyczne za  pośrednictwem telewizji, Koncerty muzycz-
ne za  pośrednictwem radia, Usługi rezerwacji biletów na  koncerty, 
Przygotowywanie, organizowanie i  prowadzenie koncertów, Orga-
nizacja i  przeprowadzanie koncertów muzycznych, Usługi rozryw-
kowe w postaci występów koncertowych, Usługi rezerwacji biletów 
do teatru i na koncerty, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc 
na  koncerty muzyczne, Usługi doradcze i  informacyjne związane 
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów, 
42 Usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie 
projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo kompu-
terowe, projektowanie graficzne .

(111) 353326 (220) 2021 11 10 (210) 536362
(151) 2022 05 11 (441) 2022 01 24
(732) MULARONEK KLAUDIA PATRYCJA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROYALMED CENTRUM MEDYCZNE
(540) 

(591) czerwony, złoty, czarny, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .14, 24 .09 .02, 24 .09 .05, 26 .11 .01, 26 .11 .08, 
03 .11 .03, 26 .13 .25
(510), (511) 44 Usługi opieki medycznej, usługi telemedyczne, pro-
wadzone przy udziale łączy internetowych, usługi opieki medycznej 
niehospitalizacyjnej, prowadzenie hospicjów, opieka paliatywna, 
usługi kurortów (medyczne), usługi informacji medycznej i  opieki 
medycznej, usługi opieki i pomocy medycznej, usługi poradnictwa 
medycznego, usługi obrazowania medycznego, kliniki zdrowia, 
farmy zdrowia, usługi doradztwa dietetycznego, usługi medyczne 
w dziedzinie nefrologii . onkologii, diabetologii, dermatologii, w tym 
leczenia raka skóry oraz w innych dziedzinach medycyny, prowadzo-
ne także drogą on-line, usługi medyczne w zakresie pielęgniarstwa 
i  leczenia medycznego, domowa opieka pielęgniarska, masaże, 
usługi ośrodków zdrowia, nagła pomoc medyczna, sporządzanie 
leków recepturowych przez farmaceutów, usługi szpitali, terapia 
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mowy, usługi analiz medycznych do celów diagnostycznych, banki 
krwi, usługi stomatologiczne, usługi położnicze, kliniki chirurgii pla-
stycznej, chiropraktyka, implantacja włosów, usługi klinik medycz-
nych, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi sauny i solarium, usługi 
terapeutyczne, fizjoterapia, fizykoterapia, porady psychologiczne, 
opieka medyczna, pielęgniarska i fizjoterapeutyczna dla rekonwale-
scentów, usługi sztucznego zapładniania, usługi związane z bankami 
tkanek ludzkich, leczenie pacjentów nadużywających środki odurza-
jące, wypożyczanie sprzętu medycznego .

(111) 353327 (220) 2021 11 12 (210) 536420
(151) 2022 05 05 (441) 2022 01 17
(732) AGRO-NETZWERK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chąśno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ProMilCa MILK COMPLEX 100% minerałów z mleka
(540) 

(591) ciemnoniebieski, czerwony, biały
(531) 26 .05 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne dla ludzi i  zwierząt, Prepa-
raty i substancje weterynaryjne, Preparaty i substancje witaminowe 
i  mineralne do  celów medycznych, Preparaty i  substancje na  bazie 
wapnia do celów medycznych, Preparaty z mikroelementami, Prepa-
raty nutraceutyczne, Karmy i  pasze lecznicze dla zwierząt, Dodatki 
do  pasz do  celów medycznych, Medyczne preparaty mlekozastęp-
cze dla zwierząt, Witaminy i  preparaty witaminowe, Żywność die-
tetyczna do  celów medycznych, Substancje dietetyczne do  celów 
medycznych, Dodatki do żywności do celów niemedycznych, Diete-
tyczne dodatki do żywności, Lecznicze dodatki do żywności, Suple-
menty diety i preparaty dietetyczne dla ludzi i zwierząt, Suplementy 
żywnościowe, Suplementy diety składające się głównie z  wapnia, 
Suplementy diety sporządzone głównie z  minerałów, Suplementy 
diety na bazie mleka i serwatek, Probiotyki (suplementy), 29 Produk-
ty mleczne, Mleko, Napoje na bazie mleka, Mleko w proszku, Białka 
mleka do celów spożywczych, Serwatka, Serwatka suszona, Substy-
tuty mleka, Enzymy mlekowe do celów spożywczych, 31 pokarm dla 
zwierząt hodowlanych, Karmy i pasze dla zwierząt, Pasze odżywcze 
i wzmacniające, Pasze dla zwierząt tucznych, Produkty do tuczenia 
zwierząt, Mieszanki paszowe dla zwierząt, Mieszanki mineralne dla 
zwierząt, Dodatki do pasz nie do celów leczniczych, Wapno do pasz, 
Sole mineralne do  pasz, Koncentraty dla zwierząt, Odżywki i  sub-
stancje wzmacniające dla zwierząt, Proteiny dla zwierząt, Premiksy, 
Mączka dla zwierząt, Napoje dla zwierząt hodowlanych, Produkty 
żywnościowe dla zwierząt na bazie mleka i serwatki, Mleko w prosz-
ku dla zwierząt, Mleko do stosowania jako karma dla zwierząt, Mleko 
sztuczne do stosowania jako karma dla zwierząt, Substytuty mleka 
do użycia jako produkty żywnościowe dla zwierząt, Preparaty mle-
kozastępcze dla zwierząt, Koncentraty mleczne dla zwierząt, Zakwa-
szacze paszowe, Konserwanty paszowe .

(111) 353328 (220) 2021 11 15 (210) 536471
(151) 2022 05 11 (441) 2022 01 24
(732) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) papiery na szczęście

(540) 

(591) ciemnoczerwony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .11, 02 .09 .01
(510), (511) 9 Programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania 
dźwięku, obrazu i  filmowe utrwalone w  formie zapisanej taśmy fil-
mowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, 
w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystoso-
wanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwa-
rzaczach CD, DVD, Zapisane nośniki obrazu i dźwięku, Gry kompute-
rowe, Interaktywne gry komputerowe, Gry elektroniczne, Urządzenia 
do  nagrywania, zapisywania, odtwarzania i  reprodukcji dźwięku, 
obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfro-
wej, Elektryczna i elektroniczna aparatura służąca do odbioru prze-
kazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i  światłowodowego, 
Nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, Odbiorni-
ki telewizyjne i radiowe, Odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudo-
wanym dekoderem sygnału, Urządzenia do  odkodowywania zako-
dowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, Zestawy 
aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kana-
łów telewizji satelitarnej, Zestawy aparaturowe zawierające dekoder 
i  nagrywarkę do  zapisywania programów telewizyjnych i  dźwięko-
wych-rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym 
PVR umożliwiająca wybór zapisywanych programów (osobisty reje-
strator obrazu), Programy komputerowe, Programy komputerowe 
umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i  zakup towarów 
za  pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, Programy 
do  prowadzenia gier komputerowych, konkursów, przystosowane 
do  użycia z  odbiornikiem telewizyjnym jako ekranem komputero-
wym, Programy komputerowe do  obsługi interaktywnej telewizji, 
Urządzenia do zapisu audio i video w postaci skompresowanej, Ante-
ny radiowe i telewizyjne, Urządzenia do zapisywania, zapamiętywa-
nia i odtwarzania obrazów, dźwięków i zapisu wideo w postaci pli-
ków w  formacie elektronicznym, Aparaty telefoniczne, Monitory, 
Komputery i  urządzenia towarzyszące, Komputery przystosowane 
do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego w systemie naziem-
nym, satelitarnym, cyfrowym, 35 Usługi w zakresie reklamy: organi-
zacja i  prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i  sprzedaż 
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, 
Usługi produkcji audycji i  filmów reklamowych dla radia, telewizji, 
kina, Internetu, Usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospek-
tów i  próbek reklamowych, organizacji pokazów i  wystaw handlo-
wych/reklamowych, Usługi badania opinii publicznej, badania rynku 
mediów i reklamy, Udzielanie informacji w sprawach działalności go-
spodarczej, Pozyskiwanie i  przekazywanie informacji o  działalności 
gospodarczej, Pomoc w  prowadzeniu działalności gospodarczej, 
Sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej 
i handlowej, Usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, 
sklepu wysyłkowego oraz sklepu internetowego, Usługi sprzedaży: 
programów telewizyjnych, filmów, audycji radiowych, nagrań dźwię-
ku, obrazu i filmowych utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmo-
wej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w  for-
macie cyfrowym, w  wersji przystosowanej do  odtwarzania 
w  komputerach multimedialnych, w  przenośnych odtwarzaczach 
obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku, gier kom-
puterowych, interaktywnych gier komputerowych, urządzeń do na-
grywania, zapisywania, odtwarzania i  reprodukcji dźwięku, obrazu, 
informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elek-
trycznej i elektronicznej aparatury służącej do odbioru przekazu sa-
telitarnego, naziemnego, kablowego i  światłowodowego, nadajni-
ków sygnału naziemnego, kablowego i  satelitarnego, odbiorników 
telewizyjnych i  radiowych, odbiorników telewizyjnych i  radiowych 
z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzeń do odkodowywania 
zakodowanego sygnału zawierających zestaw do odbioru telewizji, 
zestawów aparaturowych zawierających dekoder i  interaktywną 
przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawów aparaturo-
wych zawierających dekoder i  nagrywarkę do  zapisywania progra-
mów telewizyjnych i  dźwiękowych, odzieży, obuwia, wyrobów pa-
pierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism, 
gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia 
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wnętrz, Usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych towarów 
z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki 
jedwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki kartek 
samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, 
daszki, długopisy, etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizy-
tówki, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, my-
szy komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, flagi, galan-
teria odzieżowa damska i  męska, galanteria skórzana, galanteria 
papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje 
dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, 
krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe i szkol-
ne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kom-
paktowych plików muzycznych, ołówki, opakowania na napoje, or-
ganizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe, 
parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, pleca-
ki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod mysz, po-
krowce na  telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, rękawiczki, 
ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony 
przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje 
dla personelu, szale, szaliki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki, 
torciki, trąbki, tshirty, wizytowniki, wody perfumowane i  perfumy, 
worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścien-
ne, zegarki, znaczki z  logo, 38 Usługi telekomunikacyjne, Usługi 
agencji informacyjnej: zbieranie i  rozpowszechnianie informacji, 
Usługi emisji sygnału radiowego i  telewizyjnego, Usługi rozpo-
wszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów doku-
mentalnych i  fabularnych, widowisk rozrywkowych i  sportowych 
oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, Usługi: emisji telewi-
zyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przeka-
zu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, 
obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i infor-
macji za pośrednictwem sieci informatycznych-Internetu, Usługi ko-
munikacyjne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemne-
go, kablowego i  światłowodowego, Usługi telekomunikacyjne 
spersonalizowane-zakres dostępu do  treści informacyjnych i  usług 
indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możliwością wy-
korzystania przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu 
wyboru: usług, uczestniczenia w  grach, konkursach, głosowaniach 
i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem informa-
cji od i do klienta, Usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsłu-
gi sprzedaży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią komunika-
cję z klientem, Usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem 
wyboru spośród wielu programów i inteligentnej automatycznej se-
lekcji programów które mają być nagrywane, Usługi emisji i transmi-
sji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, Usłu-
gi dostarczania informacji on-line z  komputerowych baz danych, 
Umożliwianie dostępu do  stron www za  pośrednictwem przekazu 
telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, Udzielanie 
informacji i  usługi konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych 
usług, Dostarczanie dostępu do Internetu, Wynajem miejsca na stro-
ny www, Usługi poczty elektroniczne, Organizacja i przekazywanie 
serwisów internetowych www, Dostarczanie dostępu do  plików 
w  formacie elektronicznym w  Internecie, Dostarczanie dostępu 
do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w Interne-
cie, Wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji i nadawania sygnału 
telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, 
urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analo-
gowego, Zapewnienie dostępu do  sieci LAN-przesyłanie danych 
z  i do sieci lokalnej jak również umożliwianie dostępu do Internetu 
za  pośrednictwem tej sieci, Umożliwianie dostępu do  krajowych 
i międzynarodowych serwisów i portali internetowych, Usługi udo-
stępniania dostępu do  krajowych i  międzynarodowych serwisów 
i portali internetowych, 41 Usługi rozrywki i nauczania: organizacja 
rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produk-
cja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów te-
lewizyjnych, organizacji teleturniejów i  konkursów, organizacja au-
dycji z  interaktywnym udziałem widzów, Dostarczanie rozrywki 
i  usług edukacyjnych za  pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, 
Dostarczanie dostępu do tych usług edukacyjnych i  rozrywkowych 
w systemie on-line i w systemie telewizji interaktywnej, Usługi wy-
najmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku i obrazu, 
Dostarczanie informacji o  rozrywce, edukacji, programach radio-
wych i telewizyjnych, imprezach sportowych, Usługi automatyczne-
go zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami 
odbiorców i  następnie odtwarzanie ich  w  czasie wybranym przez 

odbiorcę, Usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu w po-
staci plików w formacie elektronicznym ze stron www przez Internet, 
Usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji 
i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, Usługi organizacji im-
prez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, Usługi 
wydawnicze: publikowanie książek i  innych materiałów drukowa-
nych . publikowanie książek, magazynów, czasopism, gazet w formie 
elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, Usługi obsłu-
gi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej, 42 
Opracowywanie i  wdrażanie programów komputerowych, Usługi 
projektowe, doradcze, konsultacyjne, informacyjne i rozwojowe do-
tyczące oprogramowania komputerowego, Opracowywanie eksper-
tyz, opinii i prowadzenie badań w dziedzinie komunikacji społecznej, 
Prowadzenie badań w  dziedzinie usług medialnych-prace badaw-
czo-wdrożeniowe dotyczące opracowywania i  wdrażania nowych 
technologii w dziedzinie usług medialnych, Opracowywanie i prze-
kazywanie prognoz pogody, Usługi kawiarenek internetowych (wyna-
jem komputerów), Hosting i  administracja serwerów internetowych, 
umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania opera-
cyjnego online nie do pobrania do sieci i serwerów komputerowych .

(111) 353329 (220) 2021 11 15 (210) 536472
(151) 2022 05 02 (441) 2022 01 17
(732) KERANISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Niss-sept
(540) 

(591) niebieski, czerwony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 24 .17 .01
(510), (511) 5 Mydła dezynfekujące, Paski siarkowe do  dezynfekcji, 
Preparaty do dezynfekcji jaj, Mieszaniny do dezynfekcji jaj, Prepara-
ty do  dezynfekcji paznokci, Środki do  dezynfekcji basenów, Prepa-
raty do dezynfekcji rąk, Preparaty do dezynfekcji powietrza, Środki 
dezynfekcyjne i antyseptyczne, Roztwory do dezynfekcji soczewek 
kontaktowych, Środki dezynfekcyjne do  przyrządów medycznych, 
Środki dezynfekcyjne do szkieł kontaktowych, Środki dezynfekujące 
do użytku domowego, Płyny dezynfekujące [inne niż mydło], Środki 
dezynfekcyjne do celów medycznych, Środki dezynfekcyjne do toa-
let chemicznych, Środki dezynfekujące do użytku weterynaryjnego, 
Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Środki dezynfekujące, 
którymi nasączane są chusteczki, Środki dezynfekujące do aparatury 
i przyrządów stomatologicznych, Preparaty do dezynfekcji strzyków 
[dippingu wymion] krów mlecznych, Ściereczki do czyszczenia nasą-
czone środkami dezynfekującymi, do celów higienicznych .

(111) 353330 (220) 2021 12 13 (210) 537662
(151) 2022 05 04 (441) 2022 01 10
(732) GLOSEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) taniaksiazka .pl
(540) 

(591) pomarańczowy, brązowy
(531) 03 .07 .05, 20 .07 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 Książki w formacie cyfrowym do pobierania z Interne-
tu, E-booki, Płyty kompaktowe audio i wideo, 16 Albumy, Artykuły 
papiernicze do pisania, Czasopisma, Etykiety z papieru lub kartonu, 
Naklejki, Książki, Podręczniki [książki], Poradniki [podręczniki], Pod-
ręczniki edukacyjne, Przybory szkolne, Plakaty reklamowe, Kalen-
darze, Komiksy, Materiały piśmienne, Torby na  zakupy z  tworzywa 



38 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 31/2022

sztucznego, Zakładki do książek, 18 Torby na zakupy wielokrotnego 
użytku, 28 Zabawki, Gry, Zabawki do sprzedaży w postaci zestawów, 
Układanki [puzzle], Gry planszowe, Karty do gry, 35 Prezentacja pro-
duktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Reklama on-li-
ne za pośrednictwem sieci komputerowej, Promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, Publikowanie tekstów reklamowych, Rozpowszech-
nianie reklam, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie książek, gier 
i zabawek, artykułów papierniczych, materiałów piśmiennych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie książek, gier i zabawek, artykułów pa-
pierniczych, materiałów piśmiennych, Zapewnianie platformy inter-
netowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Promowanie 
towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach 
internetowych, Usługi klubów książki prowadzących sprzedaż deta-
liczną dla członków, 41 Publikowanie książek, Publikowanie on-line 
elektronicznych książek i  czasopism, Publikowanie audiobooków, 
Publikowanie recenzji, Zapewnienie recenzji użytkowników w celach 
rozrywkowych lub kulturalnych, Organizowanie konkursów za  po-
średnictwem Internetu .

(111) 353331 (220) 2020 06 04 (210) 514415
(151) 2022 05 24 (441) 2022 02 07
(732) TOMASIK TOMASZ AKADEMIA SPA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) kobido
(510), (511) 3 olejki do  celów kosmetycznych, kremy do  twarzy 
do  użytku kosmetycznego, kremy do  ciała, kremy do  skóry, kremy 
do rąk, kremy kosmetyczne, kremy do mycia, kremy odżywcze, ko-
smetyki w postaci kremów, kremy przeciw starzeniu się skóry, krem 
przeciwzmarszczkowy, kremy do  oczyszczania skóry, maseczki 
do ciała w kremie, kremy oczyszczające, kremy kosmetyczne odżyw-
cze, kremy kosmetyczne do  masażu, nieleczniczy krem do  twarzy, 
kremy i  balsamy kosmetyczne, nielecznicze kremy do  skóry, kremy 
odżywcze nielecznicze, kremy do masażu, nie do celów leczniczych, 
kremy, emulsje i żele nawilżające, kremy i balsamy do opalania, pły-
ny do mycia twarzy [kosmetyki], środki oczyszczające skórę, środki 
do  oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki], maski kosmetyczne, 
maseczki do twarzy, maseczki do ciała, nawilżacze do skóry, środki 
nawilżające przeciwdziałające starzeniu się skóry, peelingi do  twa-
rzy [kosmetyki], kosmetyczne peelingi do ciała, żele oczyszczające, 
żele pod oczy, kosmetyki w formie żeli, mydła i żele, żele do użytku 
kosmetycznego, żele do masażu, inne niż do celów medycznych, to-
niki do użytku kosmetycznego, 41 nauczanie, zapewnianie szkoleń 
on-line, zapewnianie kursów szkoleniowych, zapewnianie kursów 
szkoleniowych on-line, zapewnianie seminariów szkoleniowych on-
-line, zapewnianie szkoleń doskonalenia umiejętności zawodowych, 
zapewnianie szkoleń, kształcenia i  nauczania, organizacja szkoleń, 
szkolenia edukacyjne, szkolenia personelu, skomputeryzowane 
szkolenia, szkolenie zaawansowane, szkolenia przemysłowe, wynaj-
mowanie nagranych szkoleń, usługi szkolenia zawodowego, usługi 
szkolenia personelu, prowadzenie warsztatów [szkolenia], szkolenie 
i instruktaż, trening osobisty [szkolenie], produkcja filmów szkolenio-
wych, publikowanie podręczników szkoleniowych, organizowanie 
seminariów szkoleniowych, prowadzenie seminariów szkolenio-
wych, wypożyczanie materiałów szkoleniowych, udostępnianie in-
formacji dotyczących szkoleń, organizowanie seminariów dotyczą-
cych szkoleń, doradztwo w  zakresie szkoleń, szkolenie w  zakresie 
higieny, szkolenia w  dziedzinie medycyny, przekazywanie know-
-how [szkolenia], usługi szkoleniowe wspomagane komputerowo, 
warsztaty w celach szkoleniowych, szkolenia biznesowe, zapewnia-
nie szkoleniowych kursów medycznych, szkolenia w zakresie pielę-
gnacji urody, szkolenia techniczne związane z higieną, kursy szkole-
niowe z  zakresu zdrowia, prowadzenie seminariów szkoleniowych 
dla klientów, organizacja wystaw w  celach szkoleniowych, kursy 
szkoleniowe związane z medycyną, szkolenie za pośrednictwem me-
diów radiowo-telewizyjnych, szkolenie w zakresie zdrowia i wellness, 
informacje i wiadomości online w dziedzinie szkoleń zawodowych, 
usługi trenerskie, 44 doradztwo dotyczące kosmetyków, doradztwo 
dotyczące urody, doradztwo świadczone za  pośrednictwem Inter-
netu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, usługi spa medycznych, 
usługi medyczne, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, 
doradztwo w zakresie urody, gabinety pielęgnacji skóry, świadcze-
nie usług przez salony piękności, salony piękności, pielęgnacja urody 
dla ludzi, nakładanie produktów kosmetycznych na  ciało, nakłada-
nie produktów kosmetycznych na twarz, usługi doradcze związane 

z pielęgnacją skóry, usługi doradcze dotyczące urody, usługi dorad-
cze dotyczące pielęgnacji urody, udzielanie informacji związanych 
z usługami salonów piękności, usługi kosmetyczne, usługi salonów 
piękności, usługi spa, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, 
usługi w  zakresie pielęgnacji twarzy, usługi w  zakresie pielęgnacji 
urody świadczone przez uzdrowisko [spa], zabiegi kosmetyczne dla 
twarzy, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi higieniczne dla ludzi, 
usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, usługi w  zakresie zabiegów 
upiększających, usługi woskowania ciała w  celu usuwania włosów 
u ludzi, masaże, udzielanie informacji związanych z tradycyjnym ma-
sażem japońskim, informacje dotyczące masażu, tradycyjny masaż 
japoński .

(111) 353332 (220) 2021 05 25 (210) 529341
(151) 2021 10 28 (441) 2021 07 12
(732) WENET GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WeNet Twoi Doradcy Internetowi
(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, 
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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) 353333 (220) 2021 05 25 (210) 529340
(151) 2021 10 28 (441) 2021 07 12
(732) WENET GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WeNet Your Digital Advisors
(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) 353334 (220) 2021 11 25 (210) 537092
(151) 2022 04 20 (441) 2022 01 03
(732) UNIMOT SPÓŁKA AKCYJNA, Zawadzkie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GT POWER
(510), (511) 1 Produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu pali-
wowego, energetycznego i gazowego, Preparaty i płyny chłodnicze, 
Substancje do  naprawy opon i  dętek, substancje uszczelniające 
i  pompujące do  opon samochodowych, Płyny hamulcowe, Płyny 
przekładniowe, Płyny do obwodów hydraulicznych, Substancje i do-
mieszki do ochrony przed mrozem, preparaty zapobiegające zama-
rzaniu, substancje zapobiegające zamarzaniu zamków i  szyb, Sub-
stancje do  odmrażania zamków i  szyb, Płyny do  napędu 
automatycznego, Płyny do  układu kierowniczego ze  wspomaga-
niem, Płyny do  akumulatorów, Dodatki chemiczne do  paliw i  sma-
rów, Preparaty chemiczne do użytku jako rozpuszczalniki, rozpusz-
czalniki do  lakierów, Wypełniacze do  naprawy karoserii pojazdów 
i  opon, Środki chemiczne do  użytku w  branży petrochemicznej, 4 
Energia elektryczna ze źródeł nieodnawialnych i odnawialnych, Ropa 
naftowa surowa lub rafinowana, Produkty naftowe uzyskane z rafi-
nacji ropy naftowej, Paliwa, Paliwa silnikowe, paliwa gazowe, alkohol 
jako paliwo, paliwa na bazie alkoholu, paliwo etylowe, węgiel drzew-
ny jako paliwo, Benzyna, Oleje napędowe, Biopaliwa, Biodiesel, Pali-
wa i  materiały oświetlające zawarte w  tej klasie, Gaz ziemny, gaz 
oświetleniowy, gazy zestalone jako paliwo, gaz olejowy, mieszaniny 
gazów (paliwo), Smary, Paliwa, smary i oleje samochodowe, Dodatki 
niechemiczne do paliw i olejów silnikowych, Oleje i tłuszcze do sma-
rowania, Oleje i tłuszcze do oświetlania, oleje opałowe, oleje i tłusz-
cze przemysłowe, oleje palne, oleje silnikowe, Woski nieujęte w  in-
nych klasach, Parafina, Świece, Tłuszcze do smarowania i oświetlania, 
Drewno opałowe, koks, węgiel, podpałki, Nafta, nafta oświetleniowa, 
29 Konserwowane, suszone, gotowane, mrożone i  marynowane 
owoce i warzywa, Orzechy, nasiona i owoce przetworzone, Dżemy, 
Galaretki z  owoców i  warzyw, Galaretki mięsne i  rybne, Konserwy 
mięsne, konserwy rybne, Mleko, Produkty mleczne, Napoje mleczne, 
Napoje z  przewagą mleka, Jaja, Jogurty, Jogurty smakowe, Kefiry, 
Sery, Produkty serowarskie, Gotowe posiłki z  mięsa, ryb, owoców 
morza, Gotowe posiłki z owoców i warzyw, Gotowe produkty z wa-
rzyw i owoców, Krojone owoce i warzywa, Przetworzone owoce mo-
rza, Nuggetsy z kurczaka [małe kawałki kurczaka w panierce], Wędli-
ny, kiełbasy, Frytki, Zapiekanki, Zapiekanki warzywne, Zapiekanki 
mięsne, Zapiekanki serowe, Kiełbaski w cieście, Krokiety, Mięsne ko-
tleciki hamburgerowe, Wegetariańskie kotleciki hamburgerowe, 
Zupy gotowe, Składniki do  sporządzania zup, Przetwory owocowe 
i warzywne, Przeciery owocowe i warzywne, musy owocowe, Pasty 
spożywcze wytworzone z mięsa, owoców, warzyw, Hummus, Falafel, 
Sałatki gotowe, Przekąski na bazie mięsa, mleka, sera, owoców, wa-
rzyw, orzechów, Mieszanki przekąsek składające się z  przetworzo-
nych owoców, warzyw i orzechów, Chipsy ziemniaczane, chipsy owo-
cowe i  warzywne, Batony na  bazie owoców, nasion i  orzechów, 
Desery owocowe, desery jogurtowe, desery mleczne, Oleje i tłuszcze 
jadalne, 30 Kawa, Herbata, Kakao, Herbata mrożona, kawa mrożona, 
Namiastki kawy, herbaty i kakao, Napoje na bazie kakao, kawy i her-
baty, Gotowe posiłki na bazie mąki i zbóż, Gotowe posiłki z makaronu 
i ryżu, Pizza, ravioli, pierogi, kluski, lasagne, naleśniki, paszteciki, plac-
ki, quiche, risotto, samosy, sushi, tortille, zapiekanki w cieście, tarty, 
Zbożowe artykuły śniadaniowe, Płatki śniadaniowe, owsianka, gry-
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sik, gotowe do spożycia, Wyroby mączne, Mrożone wyroby mączne, 
Mrożone wyroby cukiernicze i  piekarnicze, Wyroby piekarnicze, 
Chleb i bułki, Pieczywo chrupkie, Wyroby piekarnicze z warzywami 
i  mięsem, Słodkie drożdżowe bułki, Pączki, Croissant, Paszteciki, 
Grzanki, Suchary, Kanapki, Kanapki z parówką [hot dogi], kanapki to-
stowe opiekane, kanapki zawijane typu wrap, kanapki typu panini, 
hamburgery [kanapki] z nadzieniem mięsnym lub warzywnym, Prze-
kąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych, Przekąski sło-
ne na bazie mąki, Przekąski na bazie zbóż, Przekąski na bazie ryżu, 
Przekąski na  bazie kukurydzy, Chipsy [produkty zbożowe], Kukury-
dza prażona [popcorn], Wyroby cukiernicze, Ciasta, tarty, ciasteczka, 
herbatniki, Słodycze, Cukierki, Galaretki owocowe [słodycze], Czeko-
lada, Czekoladki, Słodycze czekoladowe, Wafelki, Batoniki, Batony 
energetyczne na  bazie zbóż, Gotowe desery [wyroby cukiernicze 
i piekarnicze], Pasty na bazie czekolady, Kremy czekoladowe, Desery 
czekoladowe, Budynie deserowe, Miód, Cukier, Lodowe wyroby cu-
kiernicze, Desery lodowe, Lody jadalne, Sorbety [lody], Mrożone jo-
gurty, Sosy [przyprawy], Sosy przyprawowe, Sosy do  sałatek, Przy-
prawy smakowe (sosy, marynaty), Sosy owocowe i warzywne, Pasty 
warzywne [sosy], Musztarda, Keczup, Majonez, Przyprawy, Kostki 
lodu, Lód do chłodzenia, Guma do żucia nie do celów leczniczych, 
Słodycze do żucia nie do celów leczniczych, 32 Napoje bezalkoholo-
we, Napoje bezalkoholowe na  bazie owoców lub warzyw, Napoje 
bezalkoholowe o  smaku herbaty lub kawy, Napoje na  bazie wody 
zawierające ekstrakty z herbaty, Napoje mrożone na bazie owoców, 
Wody niegazowane i  gazowane, Wody i  napoje aromatyzowane, 
Soki, napoje i  nektary owocowe, warzywne, owocowo-warzywne, 
Sorbety jako napoje, Napoje izotoniczne, Napoje energetyzujące, na-
poje energetyzujące zawierające kofeinę, Napoje zawierające wita-
miny, Napoje bezalkoholowe wzbogacone solami mineralnymi, Le-
moniady, Syropy i  preparaty do  sporządzania napojów, Warzywne 
i owocowe napoje typu smoothie, Warzywne i owocowe napoje typu 
smoothie zawierające ziarna i  owies, Piwo bezalkoholowe, Napoje 
i drinki na bazie piwa bezalkoholowego, 35 Zarządzanie działalno-
ścią gospodarczą w zakresie stacji benzynowych [dla osób trzecich], 
Organizowanie, przeprowadzanie i nadzorowanie programów lojal-
nościowych i motywacyjnych dla klientów, Zarządzanie programami 
lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, Promowanie 
towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem programów lojal-
nościowych i  motywacyjnych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Reklama, Dystrybucja materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie 
materiałów i ogłoszeń reklamowych, Wynajmowanie miejsc na umiesz-
czanie ogłoszeń lub reklam, Organizowanie i przeprowadzanie wyda-
rzeń promocyjnych, Organizowanie losowania nagród w celach pro-
mocyjnych i  reklamowych, Usługi sprzedaży detalicznej i  hurtowej 
w  zakresie paliw, pochodnych ropy naftowej, olejów, smarów, pły-
nów do  pojazdów, lakierów i  farb, Usługi sprzedaży w  zakresie ko-
smetyków do  pojazdów, preparatów do  czyszczenia, konserwacji 
i  odświeżania pojazdów, preparatów chemicznych stosowanych 
w pojazdach, preparatów do naprawy karoserii i opon, części i akce-
soriów do pojazdów lądowych, Usługi sprzedaży w zakresie artyku-
łów papierniczych i biurowych, książek, gazet, czasopism, albumów, 
atlasów, map, planów miast, kart pocztowych, kalendarzy, Usługi 
sprzedaży w zakresie żywności i napojów, Usługi sprzedaży żywności 
i napojów z wykorzystaniem automatów, Usługi wynajmu automa-
tów do  sprzedaży, Usługi sprzedaży w  zakresie artykułów spożyw-
czych, napojów, soków, wody, napojów izotonicznych i energetyzu-
jących, żywności gotowej, gotowych posiłków, kanapek, kanapek 
z parówką [hot dog], kanapek tostowych opiekanych, kanapek zawi-
janych typu wrap, kanapek typu panini, hamburgerów [kanapek] 
z nadzieniem mięsnym lub warzywnym, zapiekanek, pizzy, sałatek, 
pierogów, naleśników, nuggetsów z kurczaka, tortilli, frytek, przeką-
sek, chipsów, orzeszków, świeżych owoców i  warzyw, przetworzo-
nych owoców, warzyw i orzechów, jaj i produktów z jaj, nabiału i sub-
stytutów nabiału, mleka, produktów mlecznych, Usługi sprzedaży 
w  zakresie mąki i  produktów zbożowych, ziaren przetworzonych, 
wyrobów piekarniczych, chleba, wyrobów cukierniczych i słodyczy, 
wafli, czekolady i  deserów, czekoladek, batoników, lodów spożyw-
czych, mrożonych jogurtów i sorbetów, napojów bezalkoholowych 
i  alkoholowych, kawy, herbaty, kawy mrożonej, herbaty mrożonej, 
lodu w kostkach, Usługi sprzedaży w zakresie papierosów i wyrobów 
tytoniowych, produktów farmaceutycznych, kwiatów, kosmetyków, 
artykułów perfumeryjnych, artykułów toaletowych, preparatów 
do prania, mydeł, środków dezodoryzujących i oczyszczających po-
wietrze, magnesów ozdobnych, okularów, etui na okulary, etui na te-

lefony, wyrobów porcelanowych i  szklanych, artykułów ceramicz-
nych, kubków, gier, zabawek i  akcesoriów do  zabawy, odzieży 
i dodatków do odzieży, nakryć głowy, baterii, artykułów gospodar-
stwa domowego, urządzeń elektronicznych, Usługi doradcze, kon-
sultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, 43 
Usługi zaopatrzenia w  żywność i  napoje, Usługi przygotowywania 
żywności i napojów, Usługi kateringowe, Przygotowywanie i zaopa-
trywanie w  żywność i  napoje do  bezpośredniego spożycia, Usługi 
oferowania żywności i napojów na stacjach paliw, Usługi w zakresie 
sprzedaży żywności i napojów na wynos, Usługi kawiarni, kafeterii, 
restauracji, pizzerii i  barów szybkiej obsługi, Usługi mobilnych re-
stauracji, Samoobsługowe usługi restauracyjne, Tymczasowe zakwa-
terowanie, Usługi hotelowe i motelowe, Usługi wypożyczania auto-
matów do  napojów, usługi wynajmu jednostek wydających ciepłe 
i schłodzone napoje, innych niż automaty sprzedające .

(111) 353335 (220) 2021 11 25 (210) 537094
(151) 2022 04 20 (441) 2022 01 03
(732) UNIMOT SPÓŁKA AKCYJNA, Zawadzkie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GT POWER
(540) 

(591) biały, czerwony, turkusowy
(531) 26 .04 .04, 26 .04 .09, 27 .05 .01, 27 .05 .10, 29 .01 .13
(510), (511) 1 Produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu pali-
wowego, energetycznego i gazowego, Preparaty i płyny chłodnicze, 
Substancje do  naprawy opon i  dętek, substancje uszczelniające 
i  pompujące do  opon samochodowych, Płyny hamulcowe, Płyny 
przekładniowe, Płyny do obwodów hydraulicznych, Substancje i do-
mieszki do ochrony przed mrozem, preparaty zapobiegające zama-
rzaniu, substancje zapobiegające zamarzaniu zamków i  szyb, Sub-
stancje do  odmrażania zamków i  szyb, Płyny do  napędu 
automatycznego, Płyny do  układu kierowniczego ze  wspomaga-
niem, Płyny do  akumulatorów, Dodatki chemiczne do  paliw i  sma-
rów, Preparaty chemiczne do użytku jako rozpuszczalniki, rozpusz-
czalniki do  lakierów, Wypełniacze do  naprawy karoserii pojazdów 
i  opon, Środki chemiczne do  użytku w  branży petrochemicznej, 4 
Energia elektryczna ze źródeł nieodnawialnych i odnawialnych, Ropa 
naftowa surowa lub rafinowana, Produkty naftowe uzyskane z rafi-
nacji ropy naftowej, Paliwa, Paliwa silnikowe, paliwa gazowe, alkohol 
jako paliwo, paliwa na bazie alkoholu, paliwo etylowe, węgiel drzew-
ny jako paliwo, Benzyna, Oleje napędowe, Biopaliwa, Biodiesel, Pali-
wa i  materiały oświetlające zawarte w  tej klasie, Gaz ziemny, gaz 
oświetleniowy, gazy zestalone jako paliwo, gaz olejowy, mieszaniny 
gazów (paliwo), Smary, Paliwa, smary i oleje samochodowe, Dodatki 
niechemiczne do paliw i olejów silnikowych, Oleje i tłuszcze do sma-
rowania, Oleje i tłuszcze do oświetlania, oleje opałowe, oleje i tłusz-
cze przemysłowe, oleje palne, oleje silnikowe, Woski nieujęte w  in-
nych klasach, Parafina, Świece, Tłuszcze do smarowania i oświetlania, 
Drewno opałowe, koks, węgiel, podpałki, Nafta, nafta oświetleniowa, 
29 Konserwowane, suszone, gotowane, mrożone i  marynowane 
owoce i warzywa, Orzechy, nasiona i owoce przetworzone, Dżemy, 
Galaretki z  owoców i  warzyw, Galaretki mięsne i  rybne, Konserwy 
mięsne, konserwy rybne, Mleko, Produkty mleczne, Napoje mleczne, 
Napoje z  przewagą mleka, Jaja, Jogurty, Jogurty smakowe, Kefiry, 
Sery, Produkty serowarskie, Gotowe posiłki z  mięsa, ryb, owoców 
morza, Gotowe posiłki z owoców i warzyw, Gotowe produkty z wa-
rzyw i owoców, Krojone owoce i warzywa, Przetworzone owoce mo-
rza, Nuggetsy z kurczaka [małe kawałki kurczaka w panierce], Wędli-
ny, kiełbasy, Frytki, Zapiekanki, Zapiekanki warzywne, Zapiekanki 
mięsne, Zapiekanki serowe, Kiełbaski w cieście, Krokiety, Mięsne ko-
tleciki hamburgerowe, Wegetariańskie kotleciki hamburgerowe, 
Zupy gotowe, Składniki do  sporządzania zup, Przetwory owocowe 
i warzywne, Przeciery owocowe i warzywne, musy owocowe, Pasty 
spożywcze wytworzone z mięsa, owoców, warzyw, Hummus, Falafel, 
Sałatki gotowe, Przekąski na bazie mięsa, mleka, sera, owoców, wa-
rzyw, orzechów, Mieszanki przekąsek składające się z  przetworzo-
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nych owoców, warzyw i orzechów, Chipsy ziemniaczane, chipsy owo-
cowe i  warzywne, Batony na  bazie owoców, nasion i  orzechów, 
Desery owocowe, desery jogurtowe, desery mleczne, Oleje i tłuszcze 
jadalne, 30 Kawa, Herbata, Kakao, Herbata mrożona, kawa mrożona, 
Namiastki kawy, herbaty i kakao, Napoje na bazie kakao, kawy i her-
baty, Gotowe posiłki na bazie mąki i zbóż, Gotowe posiłki z makaronu 
i ryżu, Pizza, ravioli, pierogi, kluski, lasagne, naleśniki, paszteciki, plac-
ki, quiche, risotto, samosy, sushi, tortille, zapiekanki w cieście, tarty, 
Zbożowe artykuły śniadaniowe, Płatki śniadaniowe, owsianka, gry-
sik, gotowe do spożycia, Wyroby mączne, Mrożone wyroby mączne, 
Mrożone wyroby cukiernicze i  piekarnicze, Wyroby piekarnicze, 
Chleb i bułki, Pieczywo chrupkie, Wyroby piekarnicze z warzywami 
i  mięsem, Słodkie drożdżowe bułki, Pączki, Croissant, Paszteciki, 
Grzanki, Suchary, Kanapki, Kanapki z parówką [hot dogi], kanapki to-
stowe opiekane, kanapki zawijane typu wrap, kanapki typu panini, 
hamburgery [kanapki] z nadzieniem mięsnym lub warzywnym, Prze-
kąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych, Przekąski sło-
ne na bazie mąki, Przekąski na bazie zbóż, Przekąski na bazie ryżu, 
Przekąski na  bazie kukurydzy, Chipsy [produkty zbożowe], Kukury-
dza prażona [popcorn], Wyroby cukiernicze, Ciasta, tarty, ciasteczka, 
herbatniki, Słodycze, Cukierki, Galaretki owocowe [słodycze], Czeko-
lada, Czekoladki, Słodycze czekoladowe, Wafelki, Batoniki, Batony 
energetyczne na  bazie zbóż, Gotowe desery [wyroby cukiernicze 
i piekarnicze], Pasty na bazie czekolady, Kremy czekoladowe, Desery 
czekoladowe, Budynie deserowe, Miód, Cukier, Lodowe wyroby cu-
kiernicze, Desery lodowe, Lody jadalne, Sorbety [lody], Mrożone jo-
gurty, Sosy [przyprawy], Sosy przyprawowe, Sosy do  sałatek, Przy-
prawy smakowe (sosy, marynaty), Sosy owocowe i warzywne, Pasty 
warzywne [sosy], Musztarda, Keczup, Majonez, Przyprawy, Kostki 
lodu, Lód do chłodzenia, Guma do żucia nie do celów leczniczych, 
Słodycze do żucia nie do celów leczniczych, 32 Napoje bezalkoholo-
we, Napoje bezalkoholowe na  bazie owoców lub warzyw, Napoje 
bezalkoholowe o  smaku herbaty lub kawy, Napoje na  bazie wody 
zawierające ekstrakty z herbaty, Napoje mrożone na bazie owoców, 
Wody niegazowane i  gazowane, Wody i  napoje aromatyzowane, 
Soki, napoje i  nektary owocowe, warzywne, owocowo-warzywne, 
Sorbety jako napoje, Napoje izotoniczne, Napoje energetyzujące, na-
poje energetyzujące zawierające kofeinę, Napoje zawierające wita-
miny, Napoje bezalkoholowe wzbogacone solami mineralnymi, Le-
moniady, Syropy i  preparaty do  sporządzania napojów, Warzywne 
i owocowe napoje typu smoothie, Warzywne i owocowe napoje typu 
smoothie zawierające ziarna i  owies, Piwo bezalkoholowe, Napoje 
i drinki na bazie piwa bezalkoholowego, 35 Zarządzanie działalno-
ścią gospodarczą w zakresie stacji benzynowych [dla osób trzecich], 
Organizowanie, przeprowadzanie i nadzorowanie programów lojal-
nościowych i motywacyjnych dla klientów, Zarządzanie programami 
lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, Promowanie 
towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem programów lojal-
nościowych i motywacyjnych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Reklama, Dystrybucja materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie 
materiałów i  ogłoszeń reklamowych, Wynajmowanie miejsc 
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, Organizowanie i przeprowa-
dzanie wydarzeń promocyjnych, Organizowanie losowania nagród 
w celach promocyjnych i reklamowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej w zakresie paliw, pochodnych ropy naftowej, olejów, sma-
rów, płynów do pojazdów, lakierów i farb, Usługi sprzedaży w zakre-
sie kosmetyków do  pojazdów, preparatów do  czyszczenia, konser-
wacji i odświeżania pojazdów, preparatów chemicznych stosowanych 
w pojazdach, preparatów do naprawy karoserii i opon, części i akce-
soriów do pojazdów lądowych, Usługi sprzedaży w zakresie artyku-
łów papierniczych i biurowych, książek, gazet, czasopism, albumów, 
atlasów, map, planów miast, kart pocztowych, kalendarzy, Usługi 
sprzedaży w zakresie żywności i napojów, Usługi sprzedaży żywności 
i napojów z wykorzystaniem automatów, Usługi wynajmu automa-
tów do  sprzedaży, Usługi sprzedaży w  zakresie artykułów spożyw-
czych, napojów, soków, wody, napojów izotonicznych i energetyzu-
jących, żywności gotowej, gotowych posiłków, kanapek, kanapek 
z parówką [hot dog], kanapek tostowych opiekanych, kanapek zawi-
janych typu wrap, kanapek typu panini, hamburgerów [kanapek] 
z nadzieniem mięsnym lub warzywnym, zapiekanek, pizzy, sałatek, 
pierogów, naleśników, nuggetsów z kurczaka, tortilli, frytek, przeką-
sek, chipsów, orzeszków, świeżych owoców i  warzyw, przetworzo-
nych owoców, warzyw i orzechów, jaj i produktów z jaj, nabiału i sub-
stytutów nabiału, mleka, produktów mlecznych, Usługi sprzedaży 
w  zakresie mąki i  produktów zbożowych, ziaren przetworzonych, 

wyrobów piekarniczych, chleba, wyrobów cukierniczych i słodyczy, 
wafli, czekolady i  deserów, czekoladek, batoników, lodów spożyw-
czych, mrożonych jogurtów i sorbetów, napojów bezalkoholowych 
i  alkoholowych, kawy, herbaty, kawy mrożonej, herbaty mrożonej, 
lodu w kostkach, Usługi sprzedaży w zakresie papierosów i wyrobów 
tytoniowych, produktów farmaceutycznych, kwiatów, kosmetyków, 
artykułów perfumeryjnych, artykułów toaletowych, preparatów 
do prania, mydeł, środków dezodoryzujących i oczyszczających po-
wietrze, magnesów ozdobnych, okularów, etui na okulary, etui na te-
lefony, wyrobów porcelanowych i  szklanych, artykułów ceramicz-
nych, kubków, gier, zabawek i  akcesoriów do  zabawy, odzieży 
i dodatków do odzieży, nakryć głowy, baterii, artykułów gospodar-
stwa domowego, urządzeń elektronicznych, Usługi doradcze, kon-
sultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, 43 
Usługi zaopatrzenia w  żywność i  napoje, Usługi przygotowywania 
żywności i napojów, Usługi kateringowe, Przygotowywanie i zaopa-
trywanie w  żywność i  napoje do  bezpośredniego spożycia, Usługi 
oferowania żywności i napojów na stacjach paliw, Usługi w zakresie 
sprzedaży żywności i napojów na wynos, Usługi kawiarni, kafeterii, 
restauracji, pizzerii i  barów szybkiej obsługi, Usługi mobilnych re-
stauracji, Samoobsługowe usługi restauracyjne, Tymczasowe zakwa-
terowanie, Usługi hotelowe i motelowe, Usługi wypożyczania auto-
matów do  napojów, usługi wynajmu jednostek wydających ciepłe 
i schłodzone napoje, innych niż automaty sprzedające .
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(591) czerwony, czarny
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 26 .01 .16
(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 .
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(591) czerwony, czarny
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 26 .01 .16
(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 
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-
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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 .
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(531) 29 .01 .08, 27 .05 .01, 26 .01 .16
(510), (511) 9 Komputerowe systemy i programy operacyjne, Aplikacje 
mobilne, Programy i oprogramowanie komputerowe do użytku w za-
kresie działalności gospodarczej, usług finansowych, monetarnych 
i bankowych, Programy i oprogramowanie komputerowe do obsługi 
bankowości elektronicznej, obsługi transakcji finansowych i transakcji 
walutowych, Programy i  oprogramowanie komputerowe do  obsługi 
usług portfela cyfrowego i płatności elektronicznych, Programy i opro-
gramowanie komputerowe w dziedzinie aktywów cyfrowych, krypto-
aktywów, pieniądza elektronicznego, kryptowalut, walut cyfrowych, 
walut wirtualnych i cyfrowych tokenów, Programy i oprogramowanie 
do zarządzania transakcjami z wykorzystaniem aktywów cyfrowych, 
kryptoaktywów, pieniądza elektronicznego, kryptowalut, walut cyfro-
wych, walut wirtualnych i cyfrowych tokenów, Oprogramowanie kom-
puterowe do pobrania dla technologii blockchain, Oprogramowanie 
komputerowe do  pobrania do  zarządzania transakcjami z  wykorzy-
staniem kryptowalut za pomocą technologii łańcucha bloków [block-
chain], Programy i oprogramowanie do monitorowania, wykrywania 
i analizowania zagrożeń dla sieci komputerowych, Oprogramowanie 
antywirusowe, Oprogramowanie chroniące przed programami szpie-
gującymi, Oprogramowanie do  komputerowych zapór sieciowych, 
Oprogramowanie do kryptografii, Utrwalone na nośnikach informacje 
i dane, Komputerowe bazy danych, Elektroniczne bazy danych, Inte-
raktywne bazy danych, Elektroniczne katalogi, Programy i  oprogra-
mowanie umożliwiające utrzymywanie baz danych, Oprogramowanie 
i  programy komputerowe do  wyszukiwania i  gromadzenia danych 
i  informacji z zakresu działalności gospodarczej, finansów, bankowo-
ści, aktywów cyfrowych, kryptoaktywów, pieniądza elektronicznego, 
kryptowalut, walut cyfrowych, walut wirtualnych i cyfrowych tokenów, 
Karty bankowe, Karty bankomatowe, Karty płatnicze, Karty identyfika-
cyjne, Karty debetowe, Karty kredytowe, Karty obciążeniowe, Karty 
wstępnie opłacone, Karty inteligentne [karty z  układem scalonym], 
Elektroniczne kodowane karty z  mikroprocesorem, Tokeny bezpie-
czeństwa [urządzenia szyfrujące], Klucze kryptograficzne do pobrania, 
otrzymywania i  wydawania kryptoaktywów i  kryptowalut, Urządze-
nia do przetwarzania płatności elektronicznych, 36 Usługi finansowe, 
monetarne i  bankowe, Usługi bankowe z  dostępem bezpośrednim 
przez Internet lub telefon [home banking], Bankowość internetowa, 
Bankowość elektroniczna, Bankowość telefoniczna, Bankowość hipo-
teczna i pośrednictwo w tym zakresie, Usługi bankowe i finansowe dla 
klientów korporacyjnych, Usługi dotyczące finansów przedsiębiorstw, 
Zarządzanie finansami korporacyjnymi, Usługi operacji bankowych 
i  finansowych, Usługi płatności finansowych, Przelewy i  transakcje 
finansowe oraz usługi płatnicze, Przetwarzanie i  obsługa płatności, 
Usługi w  zakresie elektronicznych płatności, Przeprowadzanie bez-
gotówkowych transakcji płatniczych, Elektroniczne przetwarzanie 
płatności za  pośrednictwem światowej sieci komputerowej, Elektro-
niczne transakcje walutowe, Finansowe usługi rozrachunkowe i  roz-
liczeniowe, Bankowe usługi rozliczeniowe, Rozliczanie transakcji pa-
pierów wartościowych, Rejestrowanie transakcji w zakresie finansów 
i  inwestycji przeprowadzanych między stronami, Usługi finansowe 
związane z akredytywą, Wydawanie akredytyw i certyfikatów depo-
zytowych, Prowadzenie rachunków bankowych, Usługi gotówkowe 
i przekazy pieniężne, Operacje czekowe i wekslowe, Usługi dotyczące 
kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych i  elektronicz-
nych kart płatniczych, Usługi walutowe, Handel walutami i wymiana 
walut, Usługi kantorów, Usługi finansowe związane z aktywami cyfro-
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wymi, kryptoaktywami, pieniądzem elektronicznym, kryptowalutami, 
walutami cyfrowymi, walutami wirtualnymi oraz cyfrowymi tokenami, 
Transakcje finansowe za pośrednictwem łańcucha blokowego, Trans-
fer elektroniczny aktywów cyfrowych, kryptoaktywów i kryptowalut, 
Transfer elektroniczny środków wykonywany za pośrednictwem tech-
nologii blockchain, Wymiana finansowa aktywów cyfrowych, krypto-
aktywów i kryptowalut, Usługi kredytowe, Usługi udzielania pożyczek, 
Finansowanie i  organizowanie sprzedaży na  kredyt oraz sprzedaży 
ratalnej, Usługi brokerskie w  zakresie ubezpieczeń, działalności fi-
nansowej i nieruchomości, Wyceny i analizy finansowe, Usługi inwe-
stycyjne, Usługi powiernicze, Powiernictwo środków pieniężnych, 
Korporacyjne usługi powiernicze, Usługi funduszy inwestycyjnych, 
Fundusze emerytalne, Pośrednictwo w zakresie papierów wartościo-
wych i aktywów, Rejestracja udziałów i papierów wartościowych, Re-
jestrowanie transferu udziałów, akcji i papierów wartościowych, Obrót 
towarami giełdowymi i  papierami wartościowymi, Usługi giełdowe, 
giełdy prowadzące obrót akcjami i innymi papierami wartościowymi, 
usługi giełdy papierów wartościowych, usługi giełdy elektronicznej, 
Giełdy aktywów cyfrowych, kryptoaktywów, pieniądza elektronicz-
nego, kryptowalut, walut cyfrowych, walut wirtualnych i  cyfrowych 
tokenów, Usługi w zakresie zarządzania aktywami, Usługi maklerskie, 
Usługi w  zakresie bankomatów, Usługi ubezpieczeniowe, Leasing fi-
nansowy, Factoring, Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi w zakre-
sie kupna-sprzedaży nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami, 
Usługi nabywania gruntów, Wynajem nieruchomości i majątku, Usługi 
w zakresie emitowania obligacji i  listów zastawnych, Usługi w zakre-
sie windykacji długu, Usługi nabywania i  zbywania wierzytelności, 
Usługi depozytowe, Obsługa kont depozytowych, Usługi przecho-
wywania 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  sponsorowanie finansowe, Organizowanie 
finansowania projektów w zakresie aktywów cyfrowych, kryptoakty-
wów, pieniądza elektronicznego, kryptowalut, walut cyfrowych, wa-
lut 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 do-
radcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych 
usług, 42 Usługi projektowania, wdrażania, rozwoju, serwisowania 
i modernizacji systemów i programów komputerowych, Projektowa-
nie, rozwój i wdrażanie oprogramowania dla technologii blockchain, 
Hosting 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 kryptogra-
ficznym rejestrze współdzielonym, Usługi w zakresie tworzenia akty-
wów cyfrowych mogących stanowić przedmiot obrotu, Certyfikacja 
i  przechowywanie danych za  pośrednictwem łańcucha blokowego 
[blockchain], Usługi w  zakresie uwierzytelniania użytkowników z  za-
stosowaniem technologii blockchain, Łańcuch bloków jako usługa 
[BaaS], Wydobywanie kryptowaluty, Kopanie kryptowaluty, Hosting 
treści cyfrowych, Usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w za-
kresie wyżej wymienionych usług .

(111) 353339 (220) 2021 12 03 (210) 537372
(151) 2022 04 22 (441) 2021 12 27
(732) CHAMICEWICZ PAWEŁ PAN WGNIOTEK, Biała Podlaska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAN WGNIOTEK
(540) 

(531) 18 .01 .09, 14 .07 .01, 27 .05 .01

(510), (511) 37 Polerowanie samochodów, Polerowanie pojazdów, 
Naprawa karoserii samochodowych, Kompleksowe czyszczenie 
samochodów, Naprawa i  konserwacja pojazdów mechanicznych 
i ich części .

(111) 353340 (220) 2021 12 09 (210) 537521
(151) 2022 04 27 (441) 2022 01 03
(732) ZAJĄC MACIEJ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) USAGI SUSHI BAR
(540) 

(531) 27 .05 .01, 02 .05 .01
(510), (511) 43 Usługi restauracji sprzedających sushi, Oferowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, Serwowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, Usługi barów i restauracji, Usługi 
restauracji japońskich, Usługi restauracyjne, Obsługa gastronomicz-
na z własnym zapleczem, produktami i transportem .

(111) 353341 (220) 2021 12 01 (210) 537246
(151) 2022 04 26 (441) 2021 12 27
(732) DYMEK LESZEK PROMERSO, Pajęczno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PROMERSO
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w  zakresie żywności, 
Usługi handlu hurtowego w  zakresie żywności, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z żywymi zwierzętami, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z tytoniem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z tytoniem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z paszą dla zwie-
rząt, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  paszą dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie kwiatów, Usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie kwiatów, Usługi sprzedaży detalicznej i hurto-
wej w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet takich towarów jak: 
odzież ochronna chroniąca przed urazami, odzież ochronna o dużej 
widoczności, odzież ochronna chroniąca przed wypadkami lub ura-
zami, ochronna odzież termiczna chroniąca przed wypadkami lub 
urazami, skarpety chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem 
i ogniem, zabezpieczające nakrycia głowy, nakrycia głowy ochronne, 
nakrycia głowy do ochrony przed urazami, odzież skórzana do ochro-
ny przeciwko wypadkom lub urazom, ochronne obuwie robocze, 
obuwie ochronne, obuwie ochronne zapobiegające wypadkom lub 
urazom, obuwie służące ochronie przez wypadkami i ogniem, obu-
wie ochronne przeciw zagrożeniom biologicznym, obuwie ochron-
ne przeciw wyciekom chemicznym, rękawice ogniotrwałe, rękawice 
do ochrony przed wypadkami, rękawice do ochrony przed wypadka-
mi lub urazami, rękawice do celów przemysłowych do ochrony przed 
urazami, jednorazowe rękawiczki do użytku laboratoryjnego, nausz-
niki do słuchawek, okulary ochronne, okulary ochronne do ochrony 
oczu, przyłbice dospawania, gogle ochronne, kaski zabezpieczające, 
maski ochronne, ochronne maski na  twarz do kasków ochronnych, 
koce gaśnicze, węże gaśnicze, gaśnice, systemy gaśnicze, dozowni-
ki, niemetalowe znaki drogowe [świecące], niemetalowe znaki dro-
gowe [mechaniczne], odzież ochronna zakładana na ubrania, maski 
ochronne [odzież], fartuchy, fartuchy z  tworzyw sztucznych, bluzy 
polarowe, kurtki bluzy, bielizna, skarpety sportowe, czapki [nakrycia 
głowy], czapki jako nakrycia głowy, odzież skórzana, odzież o termo-
izolacyjnych właściwościach, kalosze [obuwie], obuwie robocze, obu-
wie sportowe, obuwie przeciwdeszczowe, obuwie gumowe, odzież 
przeciwdeszczowa, rękawiczki, rękawiczki dziane, nauszniki [odzie-
ż],nasiona jadalne, kwiaty, rośliny, nasiona, ziarna [zboże], pokarm dla 



Nr 31/2022 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 45

zwierząt domowych, 39 Usługi pośrednictwa transportowego, Usłu-
gi rezerwacji w  zakresie transportu, Usługi informacyjne związane 
z  transportem, Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące 
usług transportowych, Wypożyczanie środków transportu, Przewóz 
towarów, Usługi przewozu, Transport pasażerów i  ładunków, Usłu-
gi w zakresie spedycji towarów, Usługi w zakresie transportu towa-
rów, Transport pasażerski, Usługi w zakresie dostarczania żywności, 
Usługi transportu żywności, Usługi przewozowe towarów, Transport 
żywności, Transport towarów, Dostawa towarów, Dostawa produk-
tów spożywczych, Dystrybucja [transport] produktów dla sprzedaży 
detalicznej, Dostawa żywności, Odbiór, transport i dostawa towarów, 
Usługi transportowe, Dostawa żywności i napojów przygotowanych 
do spożycia .

(111) 353342 (220) 2021 12 04 (210) 537317
(151) 2022 04 14 (441) 2021 12 27
(732) KURYK-BALUK BEATA PANI SEKSUOLOG, Chełm (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PANI Seksuolog BEATA KURYK-BALUK
(540) 

(591) czarny, różowy
(531) 02 .09 .01, 26 .11 .02, 26 .11 .08, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 41 Organizowanie i  prowadzenie seminariów i  warsz-
tatów [szkolenia], Nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu, prze-
mysłu i  technologii informacyjnej, Nauczanie i  szkolenia, Kursy sa-
moświadomości [szkolenia], Prowadzenie warsztatów [szkolenia], 
Szkolenia dla dorosłych, Szkolenia biznesowe, Szkolenia edukacyjne, 
Kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, Kursy szkolenio-
we związane z medycyną, Kursy w zakresie rozwoju osobistego, Or-
ganizacja i  przeprowadzanie kursów edukacyjnych, Organizowanie 
i prowadzenie kursów w szkołach dziennych dla dorosłych, 44 Do-
radztwo psychologiczne, Doradztwo dotyczące psychologicznego 
łagodzenia dolegliwości medycznych, Badanie osobowości do celów 
psychologicznych, Badania psychologiczne, Konsultacje psycholo-
giczne, Leczenie psychologiczne, Doradztwo związane z psycholo-
gią integralną, Opieka psychologiczna, Poradnictwo psychologiczne 
dla personelu, Poradnictwo psychologiczne, Porady psychologiczne, 
Przeprowadzanie ocen i badań psychologicznych, Przeprowadzanie 
testów psychologicznych do  celów medycznych, Przeprowadzanie 
testów psychologicznych, Przygotowywanie profili psychologicz-
nych, Przygotowywanie profilów psychologicznych do  celów me-
dycznych, Sporządzanie raportów psychologicznych, Udzielanie 
informacji z zakresu psychologii, Usługi psychologów, Usługi w za-
kresie psychologii dla osób indywidualnych i grup, Usługi w zakre-
sie oceny psychologicznej, Usługi diagnozy psychologicznej, Usługi 
w zakresie ocen i badań psychologicznych, Usługi w zakresie testów 
psychologicznych, Zapewnianie leczenia psychologicznego, Psycho-
terapia, Usługi psychoterapeuty, Usługi psychoterapeutyczne .

(111) 353343 (220) 2021 12 08 (210) 537485
(151) 2022 04 20 (441) 2022 01 03
(732) KURYK-BALUK BEATA, Chełm (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) różowy, czarny
(531) 02 .09 .01, 26 .11 .12, 29 .01 .12

(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, 
rozrywka i sport, 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi .

(111) 353344 (220) 2021 12 17 (210) 537836
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) MULTIFARB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MULTIFARB
(510), (511) 35 Usługi reklamowe i promocyjne, usługi sprzedaży hur-
towej, usługi sprzedaży detalicznej w sieci sklepów, usługi sprzedaży 
internetowej w zakresie: klejów, silikonów, środków do konserwacji 
betonu, cegły, płytek i dachówki, żywic poliestrowych, żywic epok-
sydowych, bejc, farb, lakierów, emalii, farb podkładowych, farb prą-
doprzewodzących, farb i  olejów do  konserwacji i  renowacji pokryć 
dachowych i  betonu, farb proszkowych, środków do  konserwacji 
drewna, preparatów zabezpieczających przed psuciem się drewna, 
past do  pigmentowania farb, preparatów zabezpieczających przed 
rdzą, rozcieńczalników, środków do  usuwania farb i  lakierów, pa-
pierów ściernych płótna ściernego, preparatów antygrzybicznych 
do  drewna, pędzli, wałków malarskich, taśm malarskich, folii za-
bezpieczających przy malowaniu, zapraw budowlanych, ochronnej 
odzieży roboczej, roboczych kasków zabezpieczających, rękawic 
do ochrony przed wypadkami i urazami, rękawic do użytku domo-
wego, tynków mineralnych, silikatowych, akrylowych i silikonowych, 
płyt gipsowo – kartonowych, profili i akcesoriów do zabudowy pły-
tami kartonowo – gipsowymi, szpachli budowlanych, szpachlówek 
do  karoserii samochodowej, rozpuszczalników do  farb i  lakierów 
samochodowych, utwardzaczy, farb, farb podkładowych, lakierów, 
rozcieńczalników do  farb i  lakierów samochodowych, zmywaczy 
do  farb i  lakierów samochodowych, gąbek polerskich, preparatów 
do  usuwania powłok lakierniczych, preparatów do  usuwania rdzy, 
taśmy klejącej, maty szklanej, mas uszczelniających i  naprawczych 
do karoserii samochodowych z żywicy poliestrowej i maty szklanej .

(111) 353345 (220) 2021 12 07 (210) 537395
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 17
(732) CORCODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SORENT
(510), (511) 9 Oprogramowanie, Oprogramowanie użytkowe, 
Oprogramowanie do  zarządzania danymi i  plikami oraz do  baz 
danych, Oprogramowanie do  systemów rezerwacji, Oprogramo-
wanie do  zarządzania wypożyczalnią samochodów, Oprogramo-
wanie do  zarządzania wynajmem samochodów, Mobilne aplika-
cje, Komputerowe bazy danych, Oprogramowanie do  realizacji 
procesów biznesowych związanych z  wynajmem samochodów, 
Oprogramowanie do  realizacji procesów biznesowych w  wypo-
życzalni samochodów, Oprogramowanie do  realizacji procesów 
biznesowych w wypożyczalni pojazdów, maszyn i urządzeń, Opro-
gramowanie do  automatyzacji procesów biznesowych w  wypo-
życzalni pojazdów, Oprogramowanie do wspólnego użytkowania 
samochodów (carsharing), Aplikacje biurowe i  biznesowe, Opro-
gramowanie do eksploracji danych, Oprogramowanie do pobrania 
do przetwarzania w chmurze, Oprogramowanie do synchronizacji 
baz danych, Oprogramowanie do udostępniania plików, Oprogra-
mowanie do zarządzania dokumentami, Oprogramowanie do za-
rządzania danymi, Pobieralne oprogramowanie komputerowe 
do  zarządzania danymi, Pobieralne oprogramowanie kompute-
rowe do  zarządzania informacjami, Oprogramowanie do  zarzą-
dzania dużymi zbiorami danych, Oprogramowanie komputerowe 
do  analizy informacji rynkowych, Oprogramowanie komputero-
we do  przetwarzania informacji rynkowych, Pobieralne aplikacje 
na  telefony komórkowe do  zarządzania danymi i  informacjami, 
Programy do  magazynowania danych, Programy komputerowe 
umożliwiające dostęp, przeglądanie i przeszukiwanie baz danych 
on-line, Oprogramowanie logistyczne, Oprogramowanie bizneso-
we, Oprogramowanie biurowe, Oprogramowanie do planowania, 
Oprogramowanie do inwentaryzacji, Oprogramowanie dla przed-
siębiorstw, Oprogramowanie do  analizy danych biznesowych, 
Oprogramowanie do aranżowania transakcji on-line, Oprogramo-
wanie do  handlu detalicznego, Oprogramowanie do  planowania 
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zasobów przedsiębiorstwa [ERP], Oprogramowanie do  prognoz 
rynkowych, Oprogramowanie dla księgowości, Oprogramowa-
nie biznesowe interaktywne, Oprogramowanie do  zarządzania 
przedsiębiorstwem, Oprogramowanie do  zarządzania finansami, 
Oprogramowanie do przetwarzania transakcji biznesowych, Opro-
gramowanie do zarządzania wydajnością firmy, Programy kompu-
terowe dotyczące spraw finansowych, Oprogramowanie związane 
ze sztuczną inteligencją i nauczaniem maszynowym, Oprogramo-
wanie do  sztucznej inteligencji do  pojazdów, Oprogramowanie 
do sztucznej inteligencji do analizy, Oprogramowanie do monito-
rowania, analizy, kontroli i prowadzenia operacji w świecie fizycz-
nym, Oprogramowanie wspomagające, Oprogramowanie do  ste-
rowania procesami, Oprogramowanie do  aplikacji i  serwerów 
internetowych, Oprogramowanie do aplikacji internetowych, Opro-
gramowanie do extranetu, Oprogramowanie do  intranetu, Opro-
gramowanie symulacyjne do  aplikacji, Oprogramowanie kompu-
terowe umożliwiające dostarczanie informacji za  pośrednictwem 
Internetu, Oprogramowanie do handlu elektronicznego i płatności 
elektronicznych, Oprogramowanie do prowadzenia sklepu online, 
Oprogramowanie komputerowe do e-handlu, Elektroniczne bazy 
danych, Interaktywne bazy danych, Oprogramowanie kompute-
rowe do  handlu elektronicznego umożliwiające użytkownikom 
dokonywanie elektronicznych transakcji biznesowych za  pośred-
nictwem światowej sieci komputerowej, 42 Oprogramowanie jako 
usługa [SaaS], Usługi dostawców usług aplikacyjnych [ASP], Usługi 
dostawcy usług aplikacyjnych [ASP], mianowicie hosting aplikacji 
oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich, Projek-
towanie oprogramowania komputerowego, Aktualizowanie opro-
gramowania komputerowego, Hosting, oprogramowanie jako 
usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 
Usługi informacyjne i  doradcze dotyczące użytkowania oprogra-
mowania komputerowego, Rozwój, programowanie i  wdrażanie 
oprogramowania komputerowego, Usługi w  zakresie technologii 
informacyjnych, Instalacje oprogramowania komputerowego, Ba-
dania projektowe związane z  oprogramowaniem, Badania zwią-
zane z opracowywaniem oprogramowania komputerowego, Pro-
jektowanie i  opracowywanie oprogramowania komputerowego, 
Opracowywanie oprogramowania systemowego, Projektowanie 
i  opracowywanie oprogramowania komputerowego w  zakresie 
logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw i portali e-biznesowych, 
Opracowywanie oprogramowania komputerowych baz danych, 
Opracowywanie programów do przetwarzania danych, Opracowy-
wanie programów do przetwarzania danych na zamówienie osób 
trzecich, Aktualizacja i  ulepszanie oprogramowania komputero-
wego, Doradztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem 
programów komputerowych, Opracowywanie oprogramowania 
komputerowego dla osób trzecich, Prace badawczo-rozwojo-
we w  zakresie oprogramowania komputerowego, Programowa-
nie oprogramowania do  elektronicznego przetwarzania danych 
[EDP], Programowanie oprogramowania do importowania danych 
i  zarządzania nimi, Elektroniczne przechowywanie dokumentów 
i zarchiwizowanych wiadomości e-mail, Infrastruktura jako usługa 
(IaaS), Platforma jako usługa [PaaS], Platforma jako usługa [PaaS] 
obejmująca platformy oprogramowania do  transmisji obrazów, 
treści audiowizualnych, treści wideo i wiadomości, Przechowywa-
nie danych elektronicznych, Przechowywanie obrazów w postaci 
elektronicznej, Skomputeryzowane przechowywanie informacji 
biznesowych, Tworzenie kopii zapasowych danych elektronicz-
nych, Tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użyt-
kownika, Tymczasowe elektroniczne przechowywanie informacji 
i danych, Udostępnianie online oprogramowania nie do pobrania, 
Udostępnianie oprogramowania w globalnej sieci komputerowej, 
Udostępnianie wirtualnych systemów i środowisk komputerowych 
poprzez chmury obliczeniowe, Umożliwianie tymczasowego użyt-
kowania oprogramowania online nie do pobrania do zarządzania 
bazami danych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania opro-
gramowania online nie  do  pobrania do  importowania danych 
i  zarządzania nimi, Umożliwianie tymczasowego użytkowania 
oprogramowania biznesowego nie  do  pobrania, Umożliwianie 
tymczasowego użytkowania oprogramowania nie do pobrania po-
zwalającego na dzielenie się treściami multimedialnymi i komen-
tarzami pomiędzy użytkownikami, Umożliwianie tymczasowego 
użytkowania oprogramowania nie  do  pobrania do  analizowania 
danych finansowych i generowania raportów, Umożliwianie tym-
czasowego użytkowania oprogramowania online, nie  do  pobra-

nia, do  wspomagania inwestycji, Umożliwianie tymczasowego 
użytkowania oprogramowania opartego na  wykorzystaniu sieci 
Web, Umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji opartych 
na wykorzystaniu sieci Web, Umożliwianie tymczasowego użytko-
wania oprogramowania komputerowego nie do pobrania, Usługi 
doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], Usługi 
elektronicznego przechowywania danych w celu archiwizacji baz 
danych, obrazów i innych danych elektronicznych, Wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie oprogramowa-
nia użytkowego, Wypożyczanie oprogramowania do przetwarza-
nia danych i  zarządzania bazami danych, Wypożyczanie progra-
mów do  przetwarzania danych, Wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego do zarządzania finansami, Zarządzanie zawarto-
ścią przedsiębiorstwa, Doradztwo, konsultacje i  informacja w  za-
kresie technologii informacyjnych, Usługi konsultacyjne związane 
z  oprogramowanie komputerowym, Doradztwo dotyczące bez-
pieczeństwa komputerowego, Doradztwo dotyczące rozwijania 
systemów komputerowych, Usługi doradztwa technicznego do-
tyczące przetwarzania danych, Usługi doradcze związane z opro-
gramowaniem używanym w  obszarze handlu elektronicznego, 
Udzielanie porad technicznych związanych ze sprzętem i oprogra-
mowaniem komputerowym, Usługi projektowania, Projektowanie 
systemów informatycznych związanych z  finansami, Projektowa-
nie systemów informatycznych dotyczących zarządzania, Pro-
jektowanie systemów komputerowych, Projektowanie systemów 
przetwarzania danych .

(111) 353346 (220) 2021 12 01 (210) 537169
(151) 2022 05 12 (441) 2022 01 24
(732) NUFARM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KORRIDA PAK
(540) 

(591) biały, żołty, zielony, czerwony
(531) 01 .15 .15, 26 .05 .04, 26 .05 .13, 26 .05 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 1 Produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, 5 Pe-
stycydy, herbicydy .

(111) 353347 (220) 2021 12 20 (210) 537915
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 17
(732) SYNGENTA CROP PROTECTION AG, Bazylea (CH)
(540) (znak słowny)
(540) THERAZO
(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) 353348 (220) 2021 12 20 (210) 537901
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 17
(732) GALANT DARIA, Długosiodło (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Metoda Holy Equus Daria Galant
(510), (511) 41 Nauczanie i szkolenia, Usługi szkoleniowe w zakresie 
jazdy konnej, Doradztwo zawodowe i  coaching, Trening rozwoju 
osobistego, Edukacja, 44 Psychoterapia .

(111) 353349 (220) 2021 12 06 (210) 537348
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) JENOX AKUMULATORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chodzież (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JENOX SINCE 1989
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(540) 

(591) czarny, żółty, pomarańczowy
(531) 27 .05 .01, 27 .07 .01, 26 .13 .25, 29 .01 .13
(510), (511) 9 Aparatura i  urządzenia do  gromadzenia i  przecho-
wywania energii elektrycznej, Akumulatory i  ogniwa do  pojazdów 
lądowych, maszyn i  urządzeń specjalistycznych, Części i  akcesoria 
do  wyżej wymienionych towarów oraz Urządzenia i  jednostki zasi-
lające zawarte w tej klasie, 37 Usługi w zakresie naprawy i ładowania 
akumulatorów i baterii, Usługi instalacji i konserwacji baterii i akumu-
latorów .

(111) 353350 (220) 2021 12 17 (210) 537866
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) POLSKI SYSTEM KORZYŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hop&shop
(540) 

(591) czarny, żółty, fioletowy
(531) 24 .17 .25, 26 .02 .07, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 9 Komputerowe oprogramowanie użytkowe do  telefo-
nów komórkowych, Komputerowe oprogramowanie użytkowe, 
Oprogramowanie do  przeszukiwania i  odnajdywania informacji 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Oprogramowanie kompute-
rowe do  handlu elektronicznego, Oprogramowanie komputerowe, 
Komputery, Komputery przenośne, Nośniki informacji [kodowane 
lub magnetyczne], Modemy, Pamięci komputerowe, Pamięci ze-
wnętrzne USB, Aplikacje do pobrania, Mobilne aplikacje, Karty zakodo-
wane lojalnościowe, Karty magnetyczne kodowane, Nadajniki sygna-
łów elektronicznych, Arkusze danych i dokumentacje do programów 
komputerowych, Systemy elektroniczne, w szczególności komputero-
we, służące do  wysyłania lub/albo odbierania wiadomości elektro-
nicznych, Oprogramowanie do pobrania w postaci mobilnej aplika-
cji, Oprogramowanie komputerowe do przechowywania, śledzenia, 
analizowania i przekazywania danych z dziedziny marketingu, pro-
mocji, sprzedaży, informacji o klientach, wsparcia sprzedaży i zarzą-
dzania tymi danymi, Oprogramowanie komputerowe do ułatwiania 
komunikacji pomiędzy fachowcami z tej samej branży w dziedzinie 
reklamy, marketingu i usług z zakresu działalności gospodarczej oraz 
do personalizacji interfejsów użytkownika aplikacji komputerowych, 
Oprogramowanie komputerowe do  e-handlu do  pobrania, umożli-
wiające użytkownikom wykonywanie biznesowych transakcji elek-
tronicznych i/lub komunikowanie się z  innymi użytkownikami i/lub 
umożliwiające dostęp do  i  wymianę informacji za  pośrednictwem 
światowej sieci komputerowej, Programy komputerowe (software 
ładowalny), sprzęt komputerowy, Transpondery, Platformy oprogra-
mowania komputerowego, Platformy oprogramowania do zarządza-
nia współpracą, Platformy oprogramowania do  współpracy [opro-
gramowanie], Platformy oprogramowania komputerowego, nagrane 
lub do pobrania, Urządzenia i instrumenty do przesyłania, zachowy-
wania i odbierania danych i informacji, Oprogramowanie kompute-
rowe, w tym oprogramowanie komputerowe wspomagające prowa-
dzenie działalności gospodarczej i  finansowej, Monitory, 35 Usługi 
reklamowe, promocyjne i marketingowe, Pośrednictwo w działalno-
ści handlowej dla osób trzecich, Pośrednictwo w  zakresie reklamy, 
Pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towa-

rów, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi w zakresie badań doty-
czących działalności gospodarczej, Administrowanie konkursami 
w  celach reklamowych, Administrowanie programami motywacyj-
nymi w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla osób trze-
cich, Analiza reakcji na  reklamę i  badania rynkowe, Badanie rynku, 
Kompilacja reklam, Marketing dotyczący promocji, Marketing inter-
netowy, Marketing towarów i  usług na  rzecz innych, Opracowanie 
koncepcji marketingowych, Organizacja konkursów w celach rekla-
mowych, Promocja sprzedaży, Promocyjne usługi handlowe, Promo-
wanie towarów i usług osób trzecich przez sieci komputerowe i ko-
munikacyjne, Promowanie towarów i  usług osób trzecich 
za  pośrednictwem programów kart lojalnościowych, Promowanie 
towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem programów 
kart rabatowych, Publikowanie materiałów reklamowych online, Re-
klama online za  pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama po-
przez przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób trzecich 
poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, Usługi marketingowe, 
Usługi promocyjne i reklamowe, Usługi reklamowe i marketingowe 
online, Doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, Administrowanie 
programami lojalnościowymi i  motywacyjnymi, Administrowanie 
programów lojalnościowych obejmujących zniżki lub zachęty, Mar-
keting towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, 
Obsługa programów lojalnościowych, Organizowanie konsumenc-
kich programów lojalnościowych i  zarządzanie nimi, Organizacja, 
prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klien-
tów i programów motywacyjnych, Organizowanie i zarządzanie pro-
gramami motywacyjnymi w zakresie działalności gospodarczej i pro-
gramami lojalnościowymi, Promowanie sprzedaży dla osób trzecich 
świadczone poprzez dystrybucję oraz administrowanie kartami 
użytkowników uprzywilejowanych, Promowanie sprzedaży za  po-
średnictwem programów lojalnościowych dla klientów, Usługi admi-
nistracyjne w  zakresie kart lojalnościowych, Usługi w  zakresie pro-
gramów lojalnościowych, Zarządzanie programami motywacyjnymi 
na  rzecz promowania sprzedaży, Zarządzanie programem rabato-
wym w celu umożliwienia uczestnikom uzyskania obniżek na towary 
i usługi przez korzystanie z rabatowych kart członkowskich, Analiza 
cen, Dostarczanie informacji handlowych konsumentom, Elektro-
niczne przetwarzanie zamówień, Skomputeryzowane usługi w  za-
kresie składania zamówień online, Pomoc w prowadzeniu działalno-
ści gospodarczej, zarządzanie i  administrowanie działalnością 
gospodarczą, Usługi w zakresie analizy rynków dotyczące sprzedaży 
towarów, Analizy kosztów, Badania w dziedzinie działalności gospo-
darczej, Badania rynku i  analizy biznesowe, Uaktualnianie materia-
łów reklamowych, Wyszukiwanie informacji w  plikach komputero-
wych dla osób trzecich, Doradztwo specjalistyczne w  sprawach 
działalności gospodarczej, Dystrybucja materiałów reklamowych, 
Usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, promo-
cyjnych i/lub reklamowych, Zapewnianie platformy internetowej dla 
nabywców i sprzedawców towarów i usług, Kompilacja i systematy-
zacja danych na potrzeby komputerowych baz danych, Systematyza-
cja danych w  komputerowych bazach danych, Prognozy i  analizy 
ekonomiczne, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczo-
ne na rzecz punktów sprzedaży detalicznej, Usługi zarządzania biz-
nesowego, mianowicie usługi zarządzania relacjami z klientem oraz 
usługi zarządzania wsparcia sprzedaży, Usługi konsultacyjne dla za-
rządzania biznesowego związane z zarządzaniem relacjami z klien-
tem, wsparciem sprzedaży i automatyzacją marketingu, Komputero-
we zarządzanie plikami, Prowadzenie skomputeryzowanych 
rejestrów handlowych, Przetwarzanie danych w  celu gromadzenia 
danych do celów działalności gospodarczej, Statystyczne zestawie-
nia, Gromadzenie informacji handlowych, Kompilacja danych dla 
osób trzecich, Gromadzenie statystyk w zakresie działalności gospo-
darczej, Gromadzenie informacji dla firm, Opracowywanie statystyk 
biznesowych i informacji handlowych, Promowanie działalności go-
spodarczej, Rozwój kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw, 
Zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub pro-
mocyjnymi, Doradztwo organizacyjne dotyczące programów lojal-
nościowych dla klientów, 36 Wydawanie bonów wartościowych 
w związku z programami lojalnościowymi, Emisja bonów wartościo-
wych, Wydawanie kart podarunkowych, Wydawanie kuponów raba-
towych, Wydawanie paragonów w postaci elektronicznej (e-parago-
nów), 38 Zapewnianie dostępu do  platform w  Internecie, 
Zapewnianie dostępu do portali w Internecie, Zapewnianie dostępu 
do portali internetowych na rzecz osób trzecich, Łączność poprzez 
terminale komputerowe, Nadawanie bezprzewodowe, Poczta elek-
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troniczna, Przydzielanie dostępu do  komputerowej bazy danych, 
Transfer strumieniowy danych, Transmisja plików cyfrowych, Wypo-
życzanie modemów, Wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, 
Zapewnianie dostępu do  globalnych sieci komputerowych, Usługi 
dotyczące bramek telekomunikacyjnych, Zapewnianie dostępu 
do treści, stron internetowych i portali, Zapewnianie dostępu do baz 
danych, Przydzielanie dostępu do baz danych w Internecie, Wypoży-
czanie urządzeń do przesyłania informacji, Usługi przesyłania infor-
macji, Usługi łączności poprzez terminale komputerowe, Usługi prze-
syłania informacji obrazowej przy pomocy komputera, Usługi 
łączności poprzez sieć światłowodów, Obsługa klientów przy wyko-
rzystaniu sieci Internet, Przesyłanie poczty elektronicznej, plików 
cyfrowych, publikacji elektronicznych online, dokumentów, podca-
stów, 39 Organizowanie odbierania paczek, Udzielanie informacji 
związanych z  dostarczaniem dokumentów, listów i  paczek, Usługi 
śledzenia i  lokalizowania listów i  paczek, Usługi potwierdzania od-
bioru paczek, 41 Administrowanie loteriami na rzecz osób trzecich, 
Organizowanie i prowadzenie loterii, Organizowanie loterii, Prowa-
dzenie loterii, Prowadzenie loterii na rzecz osób trzecich, Usługi lote-
rii, Losowanie nagród [loterie], 42 Aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, Analizy systemów komputerowych, Doradztwo 
w  zakresie oprogramowania komputerowego, Instalacja, aktualiza-
cja i  utrzymanie oprogramowania komputerowego, Konwersja da-
nych lub dokumentów na  formę elektroniczną, Monitoring syste-
mów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, 
Opracowywanie projektów technicznych, Programowanie kompute-
rów, Projektowanie systemów komputerowych, Usługi doradcze 
w  dziedzinie technologii komputerowej, Usługi podmiotów ze-
wnętrznych w  dziedzinie informatyki, Wypożyczanie komputerów, 
Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Programowanie 
komputerowego systemu lojalnościowego, Aktualizacja i modyfika-
cja komputerowego oprogramowania systemu lojalnościowego, Do-
radztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowe-
go, Elektroniczna konwersja danych lub programów, Konwersja 
danych przez programy komputerowe, Powielanie oprogramowania 
komputerowego, Wypożyczanie sprzętu i  urządzeń komputero-
wych, Administrowanie prawami użytkowników w sieciach kompu-
terowych, Opracowywanie systemów komputerowych .

(111) 353351 (220) 2021 12 08 (210) 537429
(151) 2022 05 04 (441) 2022 01 17
(732) BOROWIK-STROJNY MAŁGORZATA CARRE NIERUCHOMOŚCI, 
Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CARRĒ nieruchomości
(540) 

(591) niebieski, szary
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 26 .13 .25
(510), (511) 36 Agencje nieruchomości, Biura pośrednictwa handlu 
nieruchomościami, Administrowanie sprawami finansowymi doty-
czącymi nieruchomości, Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), 
Agencje pośrednictwa w  handlu nieruchomościami, Doradztwo 
dotyczące inwestowania w  nieruchomości, Doradztwo finansowe 
związane z inwestowaniem w nieruchomości, Doradztwo w dziedzi-
nie zakupu nieruchomości, Doradztwo w  zakresie nieruchomości, 
Doradztwo związane z  kredytami hipotecznymi na  nieruchomości 
mieszkaniowe, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomo-
ści, Ocena i wycena nieruchomości, Ocena nieruchomości [wycena], 
Pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów 
finansowych w nieruchomościach, Pomoc w zakupie nieruchomości, 
Pośrednictwo ubezpieczeniowe w  zakresie nieruchomości, Pośred-
nictwo w obrocie nieruchomościami, Powiernictwo nieruchomości, 
Pożyczki pod zastaw nieruchomości, Skomputeryzowane usługi 
informacyjne dotyczące nieruchomości, Timesharing nieruchomo-
ści, Ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], Ubezpieczenie dla 

właścicieli nieruchomości, Ubezpieczenie wyposażenia nierucho-
mości, Udzielanie gwarancji finansowych dotyczących zabezpie-
czeń na nieruchomościach, Udzielanie informacji dotyczących rynku 
nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, 
Administrowanie nieruchomościami, Dzierżawa nieruchomości po-
siadanych na  własność, Dzierżawa nieruchomości [tylko nierucho-
mości], Finansowanie konsorcjalne nieruchomości, Finansowanie 
nieruchomości, Finansowe zarządzanie projektami z  dziedziny nie-
ruchomości, Inwestowanie kapitału w nieruchomości, Inwestowanie 
w nieruchomości, Inwestycje majątkowe [nieruchomości], Nabywa-
nie nieruchomości [dla osób trzecich], Nabywanie nieruchomości 
na rzecz osób trzecich, Odbieranie długów z tytułu wynajmu nieru-
chomości, Organizacja najmu nieruchomości handlowych, Organi-
zowanie dzierżawy [tylko nieruchomości], Organizowanie finanso-
wania zakupu nieruchomości, Organizowanie najmu nieruchomości 
na wynajem, Organizowanie ograniczonej własności nieruchomości, 
Organizowanie umów dzierżawy i  najmu nieruchomości, Organi-
zowanie umów pożyczki pod zastaw nieruchomości, Organizowa-
nie wynajmu nieruchomości, Oszacowania majątku nieruchomego 
(nieruchomości), Planowanie dotyczące powiernictwa w  zakresie 
nieruchomości, Planowanie finansów w zakresie nieruchomości, Pla-
nowanie inwestycji w nieruchomości, Pobieranie podatków od nieru-
chomości komercyjnych, Udzielanie informacji dotyczących kwestii 
nieruchomości za  pośrednictwem Internetu, Udzielanie informacji 
dotyczących wyceny nieruchomości, Udzielanie informacji o  nieru-
chomościach, dotyczących majątku i ziemi, Usługi agencji nierucho-
mości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi agencji nie-
ruchomości przy zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, Usługi agencji 
nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, Usługi agencji 
nieruchomości w zakresie wynajmu budynków, Usługi agencji nieru-
chomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi agencji 
nieruchomości w  zakresie dzierżawy ziemi, Usługi agencji pośred-
nictwa nieruchomości mieszkaniowych, Usługi agencji w  zakresie 
dzierżawy nieruchomości, Usługi agencji w zakresie sprzedaży nie-
ruchomości za prowizję, Usługi agencji w zakresie komercyjnych nie-
ruchomości, Usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, 
Usługi bankowości inwestycyjnej w  zakresie nieruchomości, Usługi 
depozytowe w zakresie nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące 
nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, 
Usługi doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych, Usługi 
doradcze dotyczące własności nieruchomości, Usługi doradztwa in-
westycyjnego dotyczące nieruchomości, Usługi finansowania zaku-
pu nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące własności nierucho-
mości, Usługi finansowe dotyczące nieruchomości, Usługi finansowe 
dotyczące własności nieruchomości i  budynków, Usługi finansowe 
dotyczące rozbudowy nieruchomości, Usługi finansowe w  zakresie 
nieruchomości, Usługi finansowe w zakresie zakupu nieruchomości, 
Usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne, Usługi konsulta-
cyjne dotyczące nieruchomości, Usługi kredytowania nieruchomo-
ści, Usługi nabywania nieruchomości, Usługi pośrednictwa finan-
sowego w  zakresie nieruchomości, Usługi powiernicze w  zakresie 
nieruchomości, Usługi ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości, 
Usługi ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości krytych strzechą, 
Usługi w  zakresie nieruchomości, Usługi w  zakresie inwestowania 
w  nieruchomości, Usługi w  zakresie nieruchomości związane z  za-
rządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, Usługi w zakresie 
odnawiania dzierżawy nieruchomości, Usługi w zakresie odstąpienia 
od  dzierżawy nieruchomości, Usługi w  zakresie porozumień doty-
czących nieruchomości [usługi finansowe], Usługi w  zakresie ubez-
pieczania nieruchomości, Usługi w zakresie wyceny nieruchomości, 
Usługi w  zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, 
Usługi w  zakresie zarządzania nieruchomościami, Usługi wyceny 
nieruchomości w  celach fiskalnych, Usługi wyceny nieruchomości, 
Usługi wykazów nieruchomości związanych z  wynajmem domów 
i mieszkań, Usługi zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomo-
ści, Usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji 
w zakresie nieruchomości, Usługi zarządzania majątkiem i nierucho-
mościami, Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządzania 
nieruchomościami w  systemie timesharingu, Usługi zarządzania 
nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, Usługi zarządza-
nia nieruchomościami związane z obiektami rozrywkowymi, Usługi 
zarządzania nieruchomościami związane z  pomieszczeniami prze-
mysłowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z  bu-
dynkami mieszkalnymi, Usługi zarządzania nieruchomościami zwią-
zane z centrami handlowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami 
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związane z  lokalami do  handlu detalicznego, Usługi zarządzania 
nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, Usługi zarzą-
dzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, Usługi 
zarządzania nieruchomościami w  zakresie kompleksów budynków, 
Usługi związane ze współwłasnością nieruchomości, Wybór i naby-
wanie nieruchomości [w  imieniu osób trzecich], Wycena finansowa 
[ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], Wycena i  zarządzanie 
nieruchomościami, Wycena finansowa majątku osobistego i  nieru-
chomości, Wycena nieruchomości, Wycena nieruchomości [finan-
sowa], Wyceny finansowe nieruchomości dzierżawionych, Wyceny 
finansowe nieruchomości posiadanych z  tytułu własności nieogra-
niczonej, Wyceny finansowe nieruchomości, Wyceny nieruchomości 
dla roszczeń ubezpieczeniowych, Wynajem nieruchomości i mająt-
ku, Wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], Wyna-
jem nieruchomości, Zabezpieczanie środków finansowych na zakup 
nieruchomości, Zapewnianie środków finansowych na  rozwój nie-
ruchomości, Zapewnienie finansowania rozbudowy nieruchomości, 
Zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, Zarządzanie nierucho-
mościami, Zarządzanie nieruchomością, Zarządzanie portfelem nie-
ruchomości, Zarządzanie powiernicze nieruchomościami .

(111) 353352 (220) 2021 12 21 (210) 537970
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) CHLEBUS MARCIN, Borawskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEDwords
(540) 

(531) 25 .07 .03, 26 .04 .02, 26 .04 .09, 26 .11 .02, 26 .11 .08, 26 .13 .25, 
27 .05 .01, 27 .05 .10, 27 .05 .11, 29 .01 .06, 29 .01 .08
(510), (511) 11 Oświetlenie dekoracyjne .

(111) 353353 (220) 2021 12 21 (210) 537988
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) FUNDACJA KRAJOWY DEPOZYT BIBLIOTECZNY, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEPOZYT BIBLIOTECZNY
(540) 

(591) różowy, granatowy
(531) 26 .03 .04, 26 .07 .17, 26 .04 .01, 26 .13 .25, 27 .05 .01, 27 .05 .09, 
20 .07 .01, 29 .01 .01, 29 .01 .04, 29 .01 .12
(510), (511) 41 Biblioteka [wypożyczalnia książek], Biblioteki, Admi-
nistrowanie [organizacja] działalnością kulturalną, Usługi wynajmu 
związane ze  sprzętem i  obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu 
i kultury, Edukacja, rozrywka i sport, Usługi w zakresie przedstawień 
na  żywo, Organizowanie konferencji, wystaw i  konkursów, Usługi 
edukacyjne i  instruktażowe, Komputerowe przygotowanie mate-
riałów do  publikacji elektronicznej, Komputerowe przygotowanie 
materiałów do publikacji, Komputerowe przygotowanie materiałów 
do  publikacji [micro-publishing], Elektroniczna publikacja tekstów 
i druków, innych niż reklamowe, w  Internecie, 42 Usługi w zakresie 
technologii informacyjnych, Rozwój, programowanie i  wdrażanie 
oprogramowania komputerowego, Hosting, oprogramowanie jako 
usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Do-
radztwo, konsultacje i  informacja w  zakresie technologii informa-
cyjnych, Usługi w  zakresie kopiowania i  konwersji danych, usługi 
kodowania danych, Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i od-
zyskiwania systemów informatycznych, Aktualizowanie banków pa-
mięci systemów komputerowych .

(111) 353354 (220) 2021 12 09 (210) 537520
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24

(732) ZUŹLIK TOMASZ, Łazy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) l’amica
(540) 

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następują-
cymi produktami: czapki [nakrycia głowy], Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: czapki [nakrycia głowy], 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
daszki [odzież], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: daszki [odzież], Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z  następującymi produktami: kapelusze, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: kapelusze, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z  następującymi produktami: nakrycia głowy, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: na-
krycia głowy, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły do upi-
nania włosów oraz peruki i sztuczne włosy, Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: ozdoby do włosów, wałki 
do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki i sztuczne wło-
sy, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: ludzkie włosy, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: ludzkie włosy, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: włosy syntetyczne, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: włosy syntetyczne .

(111) 353355 (220) 2021 12 14 (210) 537679
(151) 2022 05 05 (441) 2022 01 10
(732) SCHMIDT BARTOSZ, Chorzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) #FIZJOFACTORY
(540) 

(591) zielony, czarny, biały
(531) 26 .04 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 41 Usługi trenerów osobistych, 44 Badania przesiewowe, 
Fizjoterapia, Masaż .

(111) 353356 (220) 2021 11 30 (210) 537098
(151) 2022 04 21 (441) 2021 12 27
(732) CZMIELEWSKA MAJA, Zakopane (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAKOPIAŃSKIE NIERUCHOMOŚCI
(540) 

(591) złoty, biały, czarny
(531) 06 .01 .04, 27 .05 .01, 29 .01 .13
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(510), (511) 36 Agencje nieruchomości, Powiernictwo nieruchomości, 
Usługi nabywania nieruchomości, Administrowanie nieruchomościa-
mi, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Biura pośrednictwa handlu 
nieruchomościami, Doradztwo w  dziedzinie zakupu nieruchomości, 
Ocena i wycena nieruchomości, Wynajem powierzchni biurowej, Wy-
najem mieszkań, Wynajem zakwaterowania [mieszkania] .

(111) 353357 (220) 2021 12 08 (210) 537523
(151) 2022 04 26 (441) 2022 01 03
(732) FUNDACJA EDUKACYJNA 4 KIDS, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4 KIDS NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE
(540) 

(591) zielony, czerwony, żółty, różowy, fioletowy, szary, biały
(531) 27 .05 .01, 01 .03 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 41 Edukacja językowa, Edukacja przedszkolna, Naucza-
nie przedszkolne, Usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, Usługi 
przedszkolne [edukacja lub rozrywka], Zajęcia zorganizowane, dla 
dzieci [rozrywka / edukacja] .

(111) 353358 (220) 2021 12 08 (210) 537518
(151) 2022 04 26 (441) 2022 01 03
(732) JELONEK ANNA PROFILC, Kalety (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) profilc
(540) 

(591) czerwony, szary, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .01 .01
(510), (511) 17 Filc izolacyjny, Arkusze akustyczne, Dźwiękoszczelne 
materiały, Konstrukcje do  wyciszania [izolacja akustyczna], Płytki 
akustyczne, 24 Filc, Filc prasowany, Filc w  rolkach, Tkanina filcowa, 
40 Cięcie materiałów, Laminowanie, Laminowanie tkanin, Obróbka 
i  przetwarzanie materiałów z  tworzyw sztucznych, Wycinanie sza-
blonów, Wycinanie tkanin .

(111) 353359 (220) 2021 12 03 (210) 537380
(151) 2022 04 22 (441) 2021 12 27
(732) MEDIRATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) payplus
(540) 

(591) fioletowy, żółty, pomarańczowy, czerwony
(531) 26 .01 .02, 26 .01 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(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) 353360 (220) 2021 11 28 (210) 537005
(151) 2022 04 28 (441) 2021 12 27
(732) ŁYSOŃ PAWEŁ ZAKŁAD PRODUKCYJNY AMBERSMELL PAWEŁ 
ŁYSOŃ, Rumia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dotyk Bursztynu
(540) 

(591) złoty, żółty, brązowy
(531) 01 .15 .15, 01 .15 .21, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do pielęgnacji ciała i urody, Pre-
paraty i substancje do pielęgnacji i poprawy wyglądu skóry twarzy 
i ciała, Kosmetyki pielęgnacyjne w postaci kremów, emulsji, mydeł, 
balsamów, toników, olei, olejków, hydrolatów, serum, Produkty 
do  oczyszczania i  demakijażu, Środki kosmetyczne do  kosmetyki 
upiększającej i  kosmetyki korekcyjnej niemedycznej, Pudry i  oleje 
do  zastosowań kosmetycznych, Zestawy kosmetyków nie  medycz-
nych dla adresowanych kategorii odbiorców, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej/ hurtowej prowadzone stacjonarnie oraz za  pośrednic-
twem internetu, mediów społecznościowych, telefonu, jak również 
w  formie sprzedaży wysyłkowej, za  pośrednictwem gabinetów ko-
smetycznych /dietetycznych /odnowy biologicznej oraz poprzez 
przedstawicieli handlowych następujących produktów: kosmety-
ków, kosmetyków o  zastosowaniach leczniczych, dermokosmety-
ków, suplementów diety, Usługi marketingu bezpośredniego, Usługi 
doradztwa marketingowego .

(111) 353361 (220) 2021 11 28 (210) 537000
(151) 2022 05 11 (441) 2022 01 24
(732) HYMET TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HT HYMET TRADING
(540) 

(591) biały, granatowy, szary
(531) 26 .04 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  akcesoriami 
metalowymi .

(111) 353362 (220) 2021 12 19 (210) 537881
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) KOWALCZYK GRZEGORZ, Radomsko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) GEKO
(540) 

(591) biały, czarny, szary
(531) 15 .07 .01, 27 .05 .01
(510), (511) 6 Dzwony i dzwonki, Kasy pancerne [metalowe lub nie-
metalowe], Kasetki na pieniądze [metalowe lub niemetalowe], Meta-
lowe przewody, Metalowe zaciski do węży, Metalowe nakrętki do rur, 
Metalowe przewody i rury, Przewody centralnego ogrzewania, meta-
lowe, Zawory klapowe metalowe [inne niż części maszyn], Zawory 
metalowe, inne niż części maszyn, Zaciski do rur i kabli, metalowe, 
Metalowe zbiorniki na  wodę deszczową, 7 Elektryczne narzędzia 
ogrodnicze, Mechaniczne i pneumatyczne narzędzia do podnosze-
nia, Narzędzia elektryczne, Narzędzia mechaniczne, Przenośne na-
rzędzia elektryczne, Przenośne narzędzia pneumatyczne, Elektrycz-
ne narzędzia ręczne, Narzędzia podręczne mechaniczne, Narzędzia 
napędzane silnikowo, Narzędzia obsługiwane mechanicznie, Maszy-
ny, obrabiarki oraz narzędzia i urządzenia o napędzie elektrycznym, 
do  mocowania i  łączenia, Wiertarki [narzędzia elektryczne], Polerki 
[narzędzia elektryczne], Świdry [narzędzia elektryczne], Narzędzia 
elektryczne do polerowania, Narzędzia szlifierskie do szlifierek, Na-
rzędzia tnące do użycia w zasilanych elektrycznie narzędziach ręcz-
nych, Materiały ścierne [narzędzia do  maszyn], Narzędzia do  cięcia 
metalu (gazowe), Szlifierki jako narzędzia z napędem elektrycznym, 
Narzędzia do przebijania otworów [elektryczne], inne niż do użytku 
biurowego, Narzędzia wiertnicze [obrabiarki], Wiertarki pionowe 
[narzędzia elektryczne], Wiertarki będące bezprzewodowymi narzę-
dziami z napędem elektrycznym, Piły tarczowe stanowiące przeno-
śne narzędzia z napędem elektrycznym, Nitownice [narzędzia elek-
tryczne], Młotki nitownicze [narzędzia elektryczne], Pistolety 
natryskowe [narzędzia], 8 Nożyce [narzędzia obsługiwane ręcznie], 
Narzędzia ręczne, Przecinaki [narzędzia ręczne], Imadła kątowe (na-
rzędzia ręczne), Wyciąganie gwoździ (narzędzia do-), Ręczne narzę-
dzia do ustawiania położenia, Narzędzia ręczne o napędzie ręcznym, 
Uchwyty do kluczy nasadowych [narzędzia ręczne], Łapki do wycią-
gania gwoździ [narzędzia], Narzędzia ręczne budowlane, do napra-
wy i konserwacji, Narzędzia rolnicze, ogrodnicze i do kształtowania 
krajobrazu, Szpadle [narzędzia], Łopaty [narzędzia], Grabie [narzę-
dzia], Ubijaki [narzędzia], Widły [narzędzia ręczne], Narzędzia 
do szczepienia drzew [narzędzia ręczne], Motyki [narzędzia ręczne], 
Kultywatory [narzędzia obsługiwane ręcznie], Sierpy [narzędzia ob-
sługiwane ręcznie], Narzędzia do  odchwaszczania [ręczne], Grace, 
motyczki [narzędzia ręczne], Narzędzia ogrodnicze o napędzie ręcz-
nym, Przycinarki trawnikowe krawędziowe [narzędzia obsługiwane 
ręcznie], Ścinacze do żywopłotów [narzędzia obsługiwane ręcznie], 
Grabie do  trawników [narzędzia obsługiwane ręcznie], Nożyce 
do przycinania gałęzi [narzędzia ręczne], Aeratory do trawników [na-
rzędzia obsługiwane ręcznie], Wały do trawników [narzędzia obsługi-
wane ręcznie], Rozpylacze [narzędzia ręczne] do użytku w ogrodzie 
przy spryskiwaniu herbicydami, Rozpylacze [narzędzia obsługiwane 
ręcznie] do użytku w ogrodzie przy spryskiwaniu środkami owado-
bójczymi, Przebijaki [narzędzia], Kątowniki [narzędzia], Punktaki [na-
rzędzia ręczne], Oplatarki [narzędzia ręczne], Szpachle [narzędzia 
ręczne], Pilśniarki [narzędzia ręczne], Rysiki [narzędzia ręczne], Czer-
paki [narzędzia ręczne], Ekspandery [narzędzia ręczne], Pistolety [na-
rzędzia ręczne], Szczypce [narzędzia ręczne], Obcęgi [narzędzia ręcz-
ne], Narzędzia do  wyciągania gwoździ [narzędzia ręczne], Ściski 
[narzędzia ręczne], Kątowniki budowlane [narzędzia ręczne], Szczyp-
ce precyzyjne [narzędzia ręczne], Zaciski blokujące [narzędzia ręcz-
ne], Skrobaki do farby [narzędzia ręczne], Przepychacze do rur [narzę-
dzia obsługiwane ręcznie], Giętarki do  rur [narzędzia obsługiwane 
ręcznie], Narzędzia do wyrównywania cementowych krawędzi [ręcz-
ne], Ręczne narzędzia do  obcinania, wiercenia, ostrzenia i  obróbki 
powierzchni, Wiertła do narzędzi obrotowych [narzędzia obsługiwa-
ne ręcznie], Młotki [narzędzia ręczne], Klucze [narzędzia], Narzędzia 
sześciokątne, Nitownice [narzędzia ręczne], Gwintownice [narzędzia 
ręczne], Klucze nasadowe [narzędzia ręczne], Szlifierki kątowe (na-
rzędzia ręczne), Klucze do nakrętek [narzędzia ręczne], Zestawy klu-
czy nasadowych [narzędzia obsługiwane ręcznie], Wyciągacze 
do śrub [narzędzia obsługiwane ręcznie], Pilniki [narzędzia], Wiertła 

[narzędzia], Pilniki [narzędzia ręczne], Dłuta [narzędzia ręczne], Noże, 
narzędzia ręczne, Narzędzia ścierne (ręczne), Piły [narzędzia ręczne], 
Gwintowniki [narzędzia ręczne], Wiertła ręczne [narzędzia], Tarniki, 
tarki [narzędzia ręczne], Tarcze ścierne (narzędzia ręczne), Wiertarki 
udarowe [narzędzia obsługiwane ręcznie], Kątowniki nastawne [na-
rzędzia obsługiwane ręcznie], Narzędzia ręczne do  cięcia płytek, 9 
Czujniki odległości, Czujniki wilgotności, Czujniki zbliżeniowe, Czuj-
niki elektroniczne, Czujniki dymu, Czujniki gazu, Czujniki płomieni, 
Czujniki przeciwpożarowe, Odzież chroniąca przed urazami, Ochron-
na odzież robocza [chroniąca przed wypadkami lub urazami], Mierni-
ki długości, Elektroniczne mierniki odległości, Akumulatory alkalicz-
ne, Akumulatory, elektryczne, Akumulatory samochodowe, Skrzynki 
akumulatorowe, Rozruszniki akumulatorowe, Zasilacze przenośne 
(akumulatory), Kable rozruchowe do akumulatorów, Ochronne obu-
wie robocze, Ochronne okulary, Ochraniacze twarzy do  ochrony 
przed wypadkami lub urazami, 11 Lampowe promienniki podczer-
wieni, Osprzęt do lamp na podczerwień, Linearny układ ogrzewania 
promiennikowego, Palniki bakteriobójcze, Zraszacze ogrodowe [au-
tomatyczne], Zraszacze do nawadniania, 35 Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z  następującymi produktami: dzwony i  dzwonki, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
kasy pancerne [metalowe lub niemetalowe], Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: kasetki na pieniądze 
[metalowe lub niemetalowe], Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: metalowe przewody, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: metalowe zaciski 
do  węży, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: metalowe nakrętki do rur, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z  następującymi produktami: metalowe przewody i  rury, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
przewody centralnego ogrzewania, metalowe, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z  następującymi produktami: zawory klapowe 
metalowe [inne niż części maszyn], Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z  następującymi produktami: zawory metalowe, inne niż 
części maszyn, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: zaciski do rur i kabli, metalowe, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: metalowe zbiorniki 
na wodę deszczową, Usługi handlu hurtowego związane z następu-
jącymi produktami: dzwony i  dzwonki, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: kasy pancerne [metalowe lub 
niemetalowe], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: kasetki na pieniądze [metalowe lub niemetalowe], Usłu-
gi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: meta-
lowe przewody, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: metalowe zaciski do  węży, Usługi handlu hurtowego 
związane z  następującymi produktami: metalowe nakrętki do  rur, 
Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: 
metalowe przewody i rury, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: przewody centralnego ogrzewania, meta-
lowe, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produkta-
mi: zawory klapowe metalowe [inne niż części maszyn], Usługi 
handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: zawory 
metalowe, inne niż części maszyn, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z  następującymi produktami: zaciski do  rur i  kabli, metalowe, 
Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: 
metalowe zbiorniki na wodę deszczową, Usługi wysyłkowej sprzeda-
ży detalicznej związane z  następującymi produktami: dzwony 
i dzwonki, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: kasy pancerne [metalowe lub niemetalo-
we], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: kasetki na pieniądze [metalowe lub niemetalowe], 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: metalowe przewody, Usługi wysyłkowej sprzedaży de-
talicznej związane z  następującymi produktami: metalowe zaciski 
do węży, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: metalowe nakrętki do rur, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: meta-
lowe przewody i rury, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: przewody centralnego ogrzewa-
nia, metalowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z  następującymi produktami: zawory klapowe metalowe [inne niż 
części maszyn], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: zawory metalowe, inne niż części ma-
szyn, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: zaciski do rur i kabli, metalowe, Usługi wysyłkowej 
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sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: meta-
lowe zbiorniki na  wodę deszczową, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: elektryczne narzędzia ogrod-
nicze, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi pro-
duktami: mechaniczne i pneumatyczne narzędzia do podnoszenia, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
narzędzia elektryczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: narzędzia mechaniczne, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: przenośne narzę-
dzia elektryczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: przenośne narzędzia pneumatyczne, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: elektryczne 
narzędzia ręczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: narzędzia podręczne mechaniczne, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z  następującymi produktami: narzędzia 
napędzane silnikowo, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: narzędzia obsługiwane mechanicznie, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: maszy-
ny, obrabiarki oraz narzędzia i urządzenia o napędzie elektrycznym, 
do  mocowania i  łączenia, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: wiertarki [narzędzia elektryczne], Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: po-
lerki [narzędzia elektryczne], Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: świdry [narzędzia elektryczne], Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: narzę-
dzia elektryczne do polerowania, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: narzędzia szlifierskie do szlifierek, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
narzędzia tnące do  użycia w  zasilanych elektrycznie narzędziach 
ręcznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: materiały ścierne [narzędzia do maszyn], Usługi sprze-
daży detalicznej związane z  następującymi produktami: narzędzia 
do  cięcia metalu (gazowe), Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z  następującymi produktami: szlifierki jako narzędzia z  napędem 
elektrycznym, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: narzędzia do  przebijania otworów [elektryczne], 
inne niż do użytku biurowego, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z  następującymi produktami: narzędzia wiertnicze [obrabiarki], 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
wiertarki pionowe [narzędzia elektryczne], Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: wiertarki będące bez-
przewodowymi narzędziami z napędem elektrycznym, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z  następującymi produktami: piły 
tarczowe stanowiące przenośne narzędzia z napędem elektrycznym, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
nitownice [narzędzia elektryczne], Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: młotki nitownicze [narzędzia 
elektryczne], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: pistolety natryskowe [narzędzia], Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: elektryczne narzędzia 
ogrodnicze, Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi 
produktami: mechaniczne i pneumatyczne narzędzia do podnosze-
nia, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produkta-
mi: narzędzia elektryczne, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: narzędzia mechaniczne, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: przenośne narzę-
dzia elektryczne, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: przenośne narzędzia pneumatyczne, Usługi handlu 
hurtowego związane z  następującymi produktami: elektryczne na-
rzędzia ręczne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: narzędzia podręczne mechaniczne, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: narzędzia napędza-
ne silnikowo, Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi 
produktami: narzędzia obsługiwane mechanicznie, Usługi handlu 
hurtowego związane z  następującymi produktami: maszyny, obra-
biarki oraz narzędzia i urządzenia o napędzie elektrycznym, do mo-
cowania i łączenia, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: wiertarki [narzędzia elektryczne], Usługi handlu 
hurtowego związane z  następującymi produktami: polerki [narzę-
dzia elektryczne], Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: świdry [narzędzia elektryczne], Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: narzędzia elektryczne 
do polerowania, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: narzędzia szlifierskie do szlifierek, Usługi handlu hur-
towego związane z  następującymi produktami: narzędzia tnące 

do  użycia w  zasilanych elektrycznie narzędziach ręcznych, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: materiały 
ścierne [narzędzia do  maszyn], Usługi handlu hurtowego związane 
z  następującymi produktami: narzędzia do  cięcia metalu (gazowe), 
Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: 
szlifierki jako narzędzia z napędem elektrycznym, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: narzędzia do przebi-
jania otworów [elektryczne], inne niż do  użytku biurowego, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: narzędzia 
wiertnicze [obrabiarki], Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: wiertarki pionowe [narzędzia elektryczne], 
Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: 
wiertarki będące bezprzewodowymi narzędziami z  napędem elek-
trycznym, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: piły tarczowe stanowiące przenośne narzędzia z napędem 
elektrycznym, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: nitownice [narzędzia elektryczne], Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: młotki nitownicze [na-
rzędzia elektryczne], Usługi handlu hurtowego związane z następu-
jącymi produktami: pistolety natryskowe [narzędzia], Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z  następującymi pro-
duktami: elektryczne narzędzia ogrodnicze, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: me-
chaniczne i pneumatyczne narzędzia do podnoszenia, Usługi wysył-
kowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
narzędzia elektryczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z  następującymi produktami: narzędzia mechaniczne, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: przenośne narzędzia elektryczne, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: prze-
nośne narzędzia pneumatyczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: elektryczne narzędzia 
ręczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z  nastę-
pującymi produktami: narzędzia podręczne mechaniczne, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z  następującymi pro-
duktami: narzędzia napędzane silnikowo, Usługi wysyłkowej sprze-
daży detalicznej związane z  następującymi produktami: narzędzia 
obsługiwane mechanicznie, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: maszyny, obrabiarki oraz 
narzędzia i urządzenia o napędzie elektrycznym, do mocowania i łą-
czenia, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: wiertarki [narzędzia elektryczne], Usługi wysył-
kowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
polerki [narzędzia elektryczne], Usługi wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej związane z  następującymi produktami: świdry [narzędzia 
elektryczne], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: narzędzia elektryczne do polerowania, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: narzędzia szlifierskie do  szlifierek, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: narzę-
dzia tnące do użycia w zasilanych elektrycznie narzędziach ręcznych, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: materiały ścierne [narzędzia do maszyn], Usługi wysył-
kowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
narzędzia do  cięcia metalu (gazowe), Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: szlifierki jako na-
rzędzia z napędem elektrycznym, Usługi wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: narzędzia do przebija-
nia otworów [elektryczne], inne niż do  użytku biurowego, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z  następującymi pro-
duktami: narzędzia wiertnicze [obrabiarki], Usługi wysyłkowej sprze-
daży detalicznej związane z  następującymi produktami: wiertarki 
pionowe [narzędzia elektryczne], Usługi wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: wiertarki będące bez-
przewodowymi narzędziami z napędem elektrycznym, Usługi wysył-
kowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
piły tarczowe stanowiące przenośne narzędzia z napędem elektrycz-
nym, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: nitownice [narzędzia elektryczne], Usługi wysyłko-
wej sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: 
młotki nitownicze [narzędzia elektryczne], Usługi wysyłkowej sprze-
daży detalicznej związane z  następującymi produktami: pistolety 
natryskowe [narzędzia], Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: nożyce [narzędzia obsługiwane ręcznie], 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
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narzędzia ręczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: przecinaki [narzędzia ręczne], Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z  następującymi produktami: imadła kątowe 
(narzędzia ręczne), Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: wyciąganie gwoździ (Narzędzia do-), Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: ręczne 
narzędzia do  ustawiania położenia, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: narzędzia ręczne o napędzie 
ręcznym, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: uchwyty do  kluczy nasadowych [narzędzia ręczne], 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
łapki do wyciągania gwoździ [narzędzia], Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: narzędzia ręczne budow-
lane, do naprawy i konserwacji, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z  następującymi produktami: narzędzia rolnicze, ogrodnicze 
i do kształtowania krajobrazu, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: szpadle [narzędzia], Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z  następującymi produktami: łopaty [narzę-
dzia], Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi pro-
duktami: grabie [narzędzia], Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z  następującymi produktami: ubijaki [narzędzia], Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: widły [narzędzia 
ręczne], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: narzędzia do szczepienia drzew [narzędzia ręczne], Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: motyki 
[narzędzia ręczne], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: kultywatory [narzędzia obsługiwane ręcznie], 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
sierpy [narzędzia obsługiwane ręcznie], Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: narzędzia do odchwaszcza-
nia [ręczne], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: grace, motyczki [narzędzia ręczne], Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: narzędzia ogrod-
nicze o  napędzie ręcznym, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z  następującymi produktami: przycinarki trawnikowe krawędziowe 
[narzędzia obsługiwane ręcznie], Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: ścinacze do żywopłotów [narzę-
dzia obsługiwane ręcznie], Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: grabie do trawników [narzędzia obsłu-
giwane ręcznie], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: nożyce do  przycinania gałęzi [narzędzia ręczne], 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
aeratory do  trawników [narzędzia obsługiwane ręcznie], Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: wały 
do trawników [narzędzia obsługiwane ręcznie], Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z  następującymi produktami: rozpylacze [narzę-
dzia ręczne] do użytku w ogrodzie przy spryskiwaniu herbicydami, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
rozpylacze [narzędzia obsługiwane ręcznie] do  użytku w  ogrodzie 
przy spryskiwaniu środkami owadobójczymi, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: przebijaki [narzędzia], 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
kątowniki [narzędzia], Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: punktaki [narzędzia ręczne], Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: oplatarki [narzę-
dzia ręczne], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: szpachle [narzędzia ręczne], Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: pilśniarki [narzędzia ręcz-
ne], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: rysiki [narzędzia ręczne], Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z  następującymi produktami: czerpaki [narzędzia ręczne], Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: eks-
pandery [narzędzia ręczne], Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z  następującymi produktami: pistolety [narzędzia ręczne], Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: 
szczypce [narzędzia ręczne], Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z  następującymi produktami: obcęgi [narzędzia ręczne], Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: narzę-
dzia do wyciągania gwoździ [narzędzia ręczne], Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z  następującymi produktami: ściski [narzędzia 
ręczne], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: kątowniki budowlane [narzędzia ręczne], Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: szczypce precy-
zyjne [narzędzia ręczne], Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: zaciski blokujące [narzędzia ręczne], Usługi 

sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: skro-
baki do farby [narzędzia ręczne], Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z  następującymi produktami: przepychacze do  rur [narzędzia 
obsługiwane ręcznie], Usługi sprzedaży detalicznej związane z  na-
stępującymi produktami: giętarki do  rur [narzędzia obsługiwane 
ręcznie], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: narzędzia do wyrównywania cementowych krawędzi [ręcz-
ne], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: ręczne narzędzia do obcinania, wiercenia, ostrzenia i obróbki 
powierzchni, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: wiertła do narzędzi obrotowych [narzędzia obsługiwa-
ne ręcznie], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: młotki [narzędzia ręczne], Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z  następującymi produktami: klucze [narzędzia], Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: narzę-
dzia sześciokątne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: nitownice [narzędzia ręczne], Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: gwintownice [na-
rzędzia ręczne], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: klucze nasadowe [narzędzia ręczne], Usługi sprze-
daży detalicznej związane z  następującymi produktami: szlifierki 
kątowe (narzędzia ręczne), Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: klucze do nakrętek [narzędzia ręczne], 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
zestawy kluczy nasadowych [narzędzia obsługiwane ręcznie], Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: wycią-
gacze do śrub [narzędzia obsługiwane ręcznie], Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z  następującymi produktami: pilniki [narzędzia], 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
wiertła [narzędzia], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: pilniki [narzędzia ręczne], Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: dłuta [narzędzia ręcz-
ne], Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: noże, narzędzia ręczne, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z  następującymi produktami: narzędzia ścierne (ręczne), 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
piły [narzędzia ręczne], Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: gwintowniki [narzędzia ręczne], Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: wiertła 
ręczne [narzędzia], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: tarniki, tarki [narzędzia ręczne], Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z  następującymi produktami: tarcze ścierne 
(narzędzia ręczne), Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: wiertarki udarowe [narzędzia obsługiwane ręcz-
nie], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: kątowniki nastawne [narzędzia obsługiwane ręcznie], Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: narzę-
dzia ręczne do cięcia płytek, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z  następującymi produktami: czujniki odległości, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z  następującymi produktami: czujniki wilgot-
ności, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi pro-
duktami: czujniki zbliżeniowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: czujniki elektroniczne, Usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: czujniki dymu, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
czujniki gazu, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: czujniki płomieni, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: czujniki przeciwpożarowe, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: odzież 
chroniąca przed urazami, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z  następującymi produktami: ochronna odzież robocza [chroniąca 
przed wypadkami lub urazami], Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: mierniki długości, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z  następującymi produktami: elektroniczne 
mierniki odległości, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: akumulatory alkaliczne, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: akumulatory samo-
chodowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: skrzynki akumulatorowe, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: rozruszniki akumulatorowe, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
zasilacze przenośne (akumulatory), Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: kable rozruchowe do akumu-
latorów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: ochronne obuwie robocze, Usługi sprzedaży detalicznej 
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związane z  następującymi produktami: ochronne okulary, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: ochra-
niacze twarzy do  ochrony przed wypadkami lub urazami, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: lampo-
we promienniki podczerwieni, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z  następującymi produktami: osprzęt do  lamp na  podczerwień, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
linearny układ ogrzewania promiennikowego, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: palniki bakteriobój-
cze, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: zraszacze ogrodowe [automatyczne], Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: zraszacze do na-
wadniania, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: nożyce [narzędzia obsługiwane ręcznie], Usługi handlu hur-
towego związane z  następującymi produktami: narzędzia ręczne, 
Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: 
przecinaki [narzędzia ręczne], Usługi handlu hurtowego związane 
z  następującymi produktami: imadła kątowe (narzędzia ręczne), 
Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: 
wyciąganie gwoździ (Narzędzia do-), Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z  następującymi produktami: ręczne narzędzia do  ustawiania 
położenia, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: narzędzia ręczne o napędzie ręcznym, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: uchwyty do kluczy na-
sadowych [narzędzia ręczne], Usługi handlu hurtowego związane 
z  następującymi produktami: łapki do  wyciągania gwoździ [narzę-
dzia], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produkta-
mi: narzędzia ręczne budowlane, do  naprawy i  konserwacji, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: narzędzia 
rolnicze, ogrodnicze i  do  kształtowania krajobrazu, Usługi handlu 
hurtowego związane z  następującymi produktami: szpadle [narzę-
dzia], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produkta-
mi: łopaty [narzędzia], Usługi handlu hurtowego związane z następu-
jącymi produktami: grabie [narzędzia], Usługi handlu hurtowego 
związane z  następującymi produktami: ubijaki [narzędzia], Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: widły [na-
rzędzia ręczne], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: narzędzia do  szczepienia drzew [narzędzia ręczne], 
Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: 
motyki [narzędzia ręczne], Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: kultywatory [narzędzia obsługiwane ręcz-
nie], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produkta-
mi: sierpy [narzędzia obsługiwane ręcznie], Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: narzędzia do odchwaszcza-
nia [ręczne], Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi 
produktami: grace, motyczki [narzędzia ręczne], Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: narzędzia ogrodni-
cze o napędzie ręcznym, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: przycinarki trawnikowe krawędziowe 
[narzędzia obsługiwane ręcznie], Usługi handlu hurtowego związane 
z  następującymi produktami: ścinacze do  żywopłotów [narzędzia 
obsługiwane ręcznie], Usługi handlu hurtowego związane z następu-
jącymi produktami: grabie do  trawników [narzędzia obsługiwane 
ręcznie], Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi pro-
duktami: nożyce do  przycinania gałęzi [narzędzia ręczne], Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: aeratory 
do trawników [narzędzia obsługiwane ręcznie], Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: wały do trawników [na-
rzędzia obsługiwane ręcznie], Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: rozpylacze [narzędzia ręczne] do użyt-
ku w ogrodzie przy spryskiwaniu herbicydami, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: rozpylacze [narzędzia 
obsługiwane ręcznie] do użytku w ogrodzie przy spryskiwaniu środ-
kami owadobójczymi, Usługi handlu hurtowego związane z  nastę-
pującymi produktami: przebijaki [narzędzia], Usługi handlu hurtowe-
go związane z  następującymi produktami: kątowniki [narzędzia], 
Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: 
punktaki [narzędzia ręczne], Usługi handlu hurtowego związane 
z  następującymi produktami: oplatarki [narzędzia ręczne], Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: szpachle 
[narzędzia ręczne], Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: pilśniarki [narzędzia ręczne], Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: rysiki [narzędzia ręcz-
ne], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
czerpaki [narzędzia ręczne], Usługi handlu hurtowego związane z na-

stępującymi produktami: ekspandery [narzędzia ręczne], Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: pistolety [na-
rzędzia ręczne], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: szczypce [narzędzia ręczne], Usługi handlu hurtowego 
związane z  następującymi produktami: obcęgi [narzędzia ręczne], 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: na-
rzędzia do  wyciągania gwoździ [narzędzia ręczne], Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: ściski [narzędzia 
ręczne], Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi pro-
duktami: kątowniki budowlane [narzędzia ręczne], Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: szczypce precy-
zyjne [narzędzia ręczne], Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: zaciski blokujące [narzędzia ręczne], Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: skrobaki 
do farby [narzędzia ręczne], Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: przepychacze do rur [narzędzia obsługiwa-
ne ręcznie], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: giętarki do  rur [narzędzia obsługiwane ręcznie], Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: narzędzia 
do  wyrównywania cementowych krawędzi [ręczne], Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: ręczne narzędzia 
do obcinania, wiercenia, ostrzenia i obróbki powierzchni, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: wiertła do na-
rzędzi obrotowych [narzędzia obsługiwane ręcznie], Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: młotki [narzędzia 
ręczne], Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi pro-
duktami: klucze [narzędzia], Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: narzędzia sześciokątne, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: nitownice [narzę-
dzia ręczne], Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi 
produktami: gwintownice [narzędzia ręczne], Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: klucze nasadowe [na-
rzędzia ręczne], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: szlifierki kątowe (narzędzia ręczne), Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: klucze do nakrętek 
[narzędzia ręczne], Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: zestawy kluczy nasadowych [narzędzia obsługi-
wane ręcznie], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: wyciągacze do  śrub [narzędzia obsługiwane ręcznie], 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: pil-
niki [narzędzia], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: wiertła [narzędzia], Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: pilniki [narzędzia ręczne], Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: dłuta [narzę-
dzia ręczne], Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi 
produktami: noże, narzędzia ręczne, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: narzędzia ścierne (ręczne), Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: piły [na-
rzędzia ręczne], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: gwintowniki [narzędzia ręczne], Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: wiertła ręczne [narzędzia], 
Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: 
tarniki, tarki [narzędzia ręczne], Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: tarcze ścierne (narzędzia ręczne), Usłu-
gi handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: wier-
tarki udarowe [narzędzia obsługiwane ręcznie], Usługi handlu hurto-
wego związane z  następującymi produktami: kątowniki nastawne 
[narzędzia obsługiwane ręcznie], Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: narzędzia ręczne do cięcia płytek, Usłu-
gi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: czujniki 
odległości, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: czujniki wilgotności, Usługi handlu hurtowego związane 
z  następującymi produktami: czujniki zbliżeniowe, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: czujniki elektro-
niczne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produk-
tami: czujniki dymu, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: czujniki gazu, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: czujniki płomieni, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: czujniki przeciwpoża-
rowe, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produkta-
mi: odzież chroniąca przed urazami, Usługi handlu hurtowego 
związane z  następującymi produktami: ochronna odzież robocza 
[chroniąca przed wypadkami lub urazami], Usługi handlu hurtowego 
związane z  następującymi produktami: mierniki długości, Usługi 
handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: elektro-
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niczne mierniki odległości, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: akumulatory alkaliczne, Usługi handlu hur-
towego związane z  następującymi produktami: akumulatory 
samochodowe, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: skrzynki akumulatorowe, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: rozruszniki akumulatorowe, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: za-
silacze przenośne (akumulatory), Usługi handlu hurtowego związane 
z  następującymi produktami: kable rozruchowe do  akumulatorów, 
Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: 
ochronne obuwie robocze, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: ochronne okulary, Usługi handlu hurtowe-
go związane z  następującymi produktami: ochraniacze twarzy 
do ochrony przed wypadkami lub urazami, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: lampowe promienniki pod-
czerwieni, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: osprzęt do lamp na podczerwień, Usługi handlu hurtowego 
związane z  następującymi produktami: linearny układ ogrzewania 
promiennikowego, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: palniki bakteriobójcze, Usługi handlu hurtowego 
związane z  następującymi produktami: zraszacze ogrodowe [auto-
matyczne], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: zraszacze do  nawadniania, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z  następującymi produktami: nożyce [narzę-
dzia obsługiwane ręcznie], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: narzędzia ręczne, Usługi wy-
syłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: przecinaki [narzędzia ręczne], Usługi wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej związane z  następującymi produktami: imadła kątowe 
(narzędzia ręczne), Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: wyciąganie gwoździ (Narzędzia do-
), Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: ręczne narzędzia do  ustawiania położenia, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z  następującymi pro-
duktami: narzędzia ręczne o napędzie ręcznym, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: 
uchwyty do kluczy nasadowych [narzędzia ręczne], Usługi wysyłko-
wej sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: 
łapki do wyciągania gwoździ [narzędzia], Usługi wysyłkowej sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: narzędzia ręcz-
ne budowlane, do naprawy i konserwacji, Usługi wysyłkowej sprze-
daży detalicznej związane z  następującymi produktami: narzędzia 
rolnicze, ogrodnicze i do kształtowania krajobrazu, Usługi wysyłko-
wej sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: 
szpadle [narzędzia], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: łopaty [narzędzia], Usługi wysyłko-
wej sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: 
grabie [narzędzia], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: ubijaki [narzędzia], Usługi wysyłko-
wej sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: 
widły [narzędzia ręczne], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z  następującymi produktami: narzędzia do  szczepienia 
drzew [narzędzia ręczne], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z  następującymi produktami: motyki [narzędzia ręczne], 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: kultywatory [narzędzia obsługiwane ręcznie], Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z  następującymi pro-
duktami: sierpy [narzędzia obsługiwane ręcznie], Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: narzę-
dzia do odchwaszczania [ręczne], Usługi wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: grace, motyczki [na-
rzędzia ręczne], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: narzędzia ogrodnicze o napędzie ręcz-
nym, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: przycinarki trawnikowe krawędziowe [narzędzia 
obsługiwane ręcznie], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: ścinacze do żywopłotów [narzę-
dzia obsługiwane ręcznie], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: grabie do trawników [narzę-
dzia obsługiwane ręcznie], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: nożyce do przycinania gałęzi 
[narzędzia ręczne], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związa-
ne z  następującymi produktami: aeratory do  trawników [narzędzia 
obsługiwane ręcznie], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: wały do trawników [narzędzia ob-

sługiwane ręcznie], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związa-
ne z  następującymi produktami: rozpylacze [narzędzia ręczne] 
do użytku w ogrodzie przy spryskiwaniu herbicydami, Usługi wysył-
kowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
rozpylacze [narzędzia obsługiwane ręcznie] do  użytku w  ogrodzie 
przy spryskiwaniu środkami owadobójczymi, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: przebi-
jaki [narzędzia], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: kątowniki [narzędzia], Usługi wysyłko-
wej sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: 
punktaki [narzędzia ręczne], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: oplatarki [narzędzia ręcz-
ne], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: szpachle [narzędzia ręczne], Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: pil-
śniarki [narzędzia ręczne], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z  następującymi produktami: rysiki [narzędzia ręczne], 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: czerpaki [narzędzia ręczne], Usługi wysyłkowej sprzeda-
ży detalicznej związane z  następującymi produktami: ekspandery 
[narzędzia ręczne], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: pistolety [narzędzia ręczne], Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z  następującymi pro-
duktami: szczypce [narzędzia ręczne], Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: obcęgi [narzędzia 
ręczne], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: narzędzia do wyciągania gwoździ [narzędzia 
ręczne], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: ściski [narzędzia ręczne], Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: kątow-
niki budowlane [narzędzia ręczne], Usługi wysyłkowej sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: szczypce precyzyj-
ne [narzędzia ręczne], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: zaciski blokujące [narzędzia 
ręczne], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: skrobaki do  farby [narzędzia ręczne], Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z  następującymi pro-
duktami: przepychacze do rur [narzędzia obsługiwane ręcznie], Usłu-
gi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: giętarki do  rur [narzędzia obsługiwane ręcznie], Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z  następującymi pro-
duktami: narzędzia do wyrównywania cementowych krawędzi [ręcz-
ne], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: ręczne narzędzia do  obcinania, wiercenia, 
ostrzenia i obróbki powierzchni, Usługi wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej związane z  następującymi produktami: wiertła do  narzędzi 
obrotowych [narzędzia obsługiwane ręcznie], Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: młotki 
[narzędzia ręczne], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: klucze [narzędzia], Usługi wysyłko-
wej sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: 
narzędzia sześciokątne, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: nitownice [narzędzia ręczne], 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: gwintownice [narzędzia ręczne], Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: klucze 
nasadowe [narzędzia ręczne], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: szlifierki kątowe (narzę-
dzia ręczne), Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: klucze do  nakrętek [narzędzia ręczne], 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: zestawy kluczy nasadowych [narzędzia obsługiwane 
ręcznie], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: wyciągacze do  śrub [narzędzia obsługiwane 
ręcznie], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: pilniki [narzędzia], Usługi wysyłkowej sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: wiertła [na-
rzędzia], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: pilniki [narzędzia ręczne], Usługi wysył-
kowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
dłuta [narzędzia ręczne], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: noże, narzędzia ręczne, Usłu-
gi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: narzędzia ścierne (ręczne), Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z  następującymi produktami: piły [narzędzia 
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ręczne], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: gwintowniki [narzędzia ręczne], Usługi wysyłko-
wej sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: 
wiertła ręczne [narzędzia], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: tarniki, tarki [narzędzia ręczne], 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: tarcze ścierne (narzędzia ręczne), Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: wiertar-
ki udarowe [narzędzia obsługiwane ręcznie], Usługi wysyłkowej sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: kątowniki na-
stawne [narzędzia obsługiwane ręcznie], Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z  następującymi produktami: narzędzia ręczne 
do  cięcia płytek, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z  następującymi produktami: czujniki odległości, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: czujniki 
wilgotności, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: czujniki zbliżeniowe, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: czujniki 
elektroniczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: czujniki dymu, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: czujniki gazu, Usłu-
gi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z  następującymi pro-
duktami: czujniki płomieni, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z  następującymi produktami: czujniki przeciwpożarowe, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: odzież chroniąca przed urazami, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: ochron-
na odzież robocza [chroniąca przed wypadkami lub urazami], Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: mierniki długości, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: elektroniczne mierniki odległości, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: akumulatory alkaliczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży de-
talicznej związane z  następującymi produktami: akumulatory samo-
chodowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: skrzynki akumulatorowe, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: rozrusz-
niki akumulatorowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związa-
ne z  następującymi produktami: zasilacze przenośne (akumulatory), 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: kable rozruchowe do akumulatorów, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: ochron-
ne obuwie robocze, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: ochronne okulary, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: ochra-
niacze twarzy do ochrony przed wypadkami lub urazami, Usługi wy-
syłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
lampowe promienniki podczerwieni, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z  następującymi produktami: osprzęt do  lamp 
na  podczerwień, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: linearny układ ogrzewania promienniko-
wego, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: palniki bakteriobójcze, Usługi wysyłkowej sprzeda-
ży detalicznej związane z  następującymi produktami: zraszacze 
ogrodowe [automatyczne], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: zraszacze do nawadniania .

(111) 353363 (220) 2021 12 18 (210) 537873
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) STAWOWSKA ELŻBIETA INSTYTUT MEDYCYNY ESTETYCZNEJ 
DR ELŻBIETA STAWOWSKA, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dr Stawowska Instytut Medycyny Estetycznej i Dermatologii
(540) 

(591) jasnoszary, ciemnoszary, żółty
(531) 02 .03 .01, 02 .03 .02, 26 .11 .05, 26 .11 .13, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Usługi sklepów detalicznych online związane z produk-
tami kosmetycznymi i  pielęgnacyjnymi, Usługi handlu detalicznego 

w  zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i  sani-
tarnych oraz materiałów medycznych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z suplementami diety, 44 Usługi medyczne, Usługi derma-
tologiczne w  zakresie leczenia chorób skóry, Doradztwo medyczne 
w  zakresie dermatologii, Usługi w  zakresie laserowego odmładzania 
skóry, Usuwanie celulitu z ciała, Kosmetyczne usuwanie laserem zbęd-
nych włosów, Poradnictwo dietetyczne, Usługi w  zakresie makijażu 
permanentnego, Masaże, Zabiegi kosmetyczne, Depilacja laserowa, 
Redukcja tkanki tłuszczowej, Redukcja zmarszczek, Redukcja rozstę-
pów, Redukcja blizn, Zabiegi z użyciem toksyny botulinowej, Lasero-
terapia, Laserowe zamykanie naczynek, Blefaroplastyka, Okuloplasty-
ka, Dermatochirurgia, Doradztwo medyczne w zakresie dermatologii 
i medycyny estetycznej, Doradztwo dotyczące urody, Spa medyczne, 
Usługi poradnictwa medycznego, Usługi klinik medycznych .

(111) 353364 (220) 2021 12 17 (210) 537839
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) JASTRZĘBSKI ADAM PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO 
USŁUGOWE DAMBAT, Gawartowa Wola (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vantec POLSKA
(540) 

(591) czarny, ciemnoczerwony
(531) 26 .04 .04, 26 .11 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 7 Pompy, Pompy powietrza, Pompy próżniowe, Pompy 
smarownicze, Pompy osadowe, Pompy mułowe, Pompy maszynowe, 
Pompy [maszyny], Pompy głębinowe, Pompy membranowe, Pompy 
odśrodkowe, Pompy wysokociśnieniowe, Pompy obiegowe, Pompy 
wyporowe, Pompy zębate, Pompy ssące, Pompy śrubowe, Pompy ob-
rotowe, Pompy zasilające, Pompy hydrauliczne, Pompy wodne, Pompy 
pneumatyczne, Pompy osiowe, Pompy tłoczące, Pompy dyfuzyjne, 
Pompy hydrauliczne serwosterowane, Pompy próżniowe tłoczące, 
Pompy do instalacji grzewczych, Pompy membranowe do materiałów 
półciekłych, Wielofazowe pompy śrubowe, Pompy próżniowe [maszy-
ny], Pionowe pompy turbinowe, Próżniowe pompy tłokowe, Silnikowe 
pompy wodne, Elektryczne pompy głębinowe, Samozasysające od-
środkowe pompy, Zestawy generatorów elektrycznych, Pompy ciepl-
ne [części do  maszyn], 9 Elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, 
Elektryczne i elektroniczne instalacje do wideomonitoringu, Elektrycz-
ne instalacje sterujące, Instalacje alarmowe, Instalacje elektryczne, In-
stalacje szerokopasmowe, Instalacje elektryczne do zdalnego sterowa-
nia procesami przemysłowymi, Instalacje elektrycznego okablowania, 
Instalacje do komunikacji elektronicznej .

(111) 353365 (220) 2021 12 03 (210) 537271
(151) 2022 05 09 (441) 2021 12 27
(732) WÓJTOWICZ PRZEMYSŁAW, Bojano (PL);
BADŹMIEROWSKI MACIEJ, Sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HORA DE ESPAÑA
(540) 

(591) czarny, złoty
(531) 08 .05 .02, 11 .03 .01, 19 .07 .09, 26 .02 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12
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(510), (511) 43 Usługi restauracyjne, Usługi restauracji hiszpańskich, 
Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, Oferowanie żyw-
ności i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności i na-
pojów dla gości w restauracjach, Obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem .   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 353366 (220) 2021 12 02 (210) 537245
(151) 2022 05 09 (441) 2021 12 27
(732) LAGONDA WIKTORIA, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Red Chili R Kebab
(540) 

(591) czerwony, zielony, biały, czarny
(531) 26 .01 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro-
duktami i transportem .

(111) 353367 (220) 2021 12 02 (210) 537241
(151) 2022 05 09 (441) 2021 12 27
(732) VIRTUTI SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIRTUTI
(540) 

(531) 07 .05 .08, 24 .15 .01, 27 .05 .01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  drukami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  drukami, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z  materiałami piśmiennymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z artykułami piśmiennymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z bronią, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z  bronią, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  odzieżą, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą .

(111) 353368 (220) 2021 12 10 (210) 537563
(151) 2022 04 19 (441) 2022 01 03
(732) JOHNSON & JOHNSON, New Brunswick (US)
(540) (znak słowny)
(540) JEB 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 Produkty 
farmaceutyczne, preparaty medyczne i weterynaryjne, Środki sanitarne 
do celów medycznych, Dietetyczna żywność i substancje dostosowane 
do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, 
Suplementy diety dla ludzi i zwierząt, Plastry, materiały opatrunkowe, 
Materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, Środki odkaża-
jące, Środki do zwalczania robactwa, Fungicydy, herbicydy, 10 Urządze-
nia i przyrządy chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryj-
ne, Protezy kończyn, oczu i zębów, Artykuły ortopedyczne, Materiały 
do zszywania stosowane w chirurgii, Urządzenia terapeutyczne i wspo-
magające przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, Urzą-
dzenia do  masażu, Urządzenia, przyrządy i  artykuły do  opieki nad 
niemowlętami, Urządzenia, przyrządy i  artykuły związane z  aktyw-
nością seksualną, 21 Przybory oraz pojemniki kuchenne i  gospodar-
stwa domowego, Przybory kuchenne i  zastawa stołowa z  wyjątkiem 
widelców, noży i łyżek, Grzebienie i gąbki, Pędzle (z wyjątkiem pędzli 
malarskich), Materiały do  wytwarzania pędzli, Sprzęt do  czyszczenia, 
Nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło, z wyjątkiem szkła stoso-
wanego w budownictwie, Wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, 
35 Dostarczanie informacji 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 prze-
ciwsłonecznej, produkty dentystyczne, leki na kaszel, leki na przezię-
bienie, leki przeciwalergiczne, produkty odżywcze, 41 Usługi eduka-
cyjne, mianowicie 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  postaci 
artykułów i broszur z dziedziny pielęgnacji urody i zdrowia, Udostęp-
nianie publikacji on-line nie  do  pobrania w  postaci artykułów, biule-
tynów i blogów związanych z pielęgnacją urody i zdrowia, 42 Badania 
i rozwój produktów w dziedzinie urody, wellness, alergii, rodzicielstwa, 
pielęgnacji dzieci, pielęgnacji niemowląt i ochrony zdrowia, 44 Udzie-
lanie informacji z  zakresu produktów konsumenckich, urody, opieki 
zdrowotnej, wellness, alergii, żywienia, ciąży, rodzicielstwa, pielęgnacji 
niemowląt i opieki nad dziećmi .

(111) 353369 (220) 2021 12 10 (210) 537570
(151) 2022 04 20 (441) 2022 01 03
(732) Proper Global Management Limited, Ta X’ Biex (MT)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) b
(540) 

(531) 27 .05 .17, 27 .05 .21, 26 .01 .03, 26 .11 .01
(510), (511) 9 Programy komputerowe i  oprogramowanie kompu-
terowe, w tym oprogramowanie do pobrania z  Internetu, Aplikacje 
mobilne na telefony komórkowe, tablety i  inne urządzenia przeno-
śne, Interaktywne systemy komputerowe, wszystkie dotyczące lub 
zawierające gry hazardowe lub zakłady, rozrywkę i  usługi rozryw-
kowe, gry, gry karciane, gry kasynowe i zakłady sportowe, 41 Usługi 
rozrywkowe, Usługi gier on-line, usługi hazardowe on-line i  usługi 
organizowania zakładów on-line, Usługi związane z  grami i  grami 
hazardowymi do  obsługi, wirtualnych automatów do  gier i  innych 
gier z natychmiastową wygraną, Usługi zakładów sportowych i usłu-
gi bukmacherów sportowych on-line, Udostępnienie gier kasyno-
wych w  tym ruletki, automatów, blackjacka, zdrapek loteryjnych, 
gier w pokera i zakładów sportowych, Udostępnienie gry w pokera 
dostępnej w sieci dla użytkowników sieci, Udostępnienie gier karcia-
nych z udziałem wielu graczy dostępnych w sieci dla użytkowników 
sieci, Organizowanie, produkcja i  prezentacja turniejów, zawodów, 
gier i imprez, Usługi rozrywkowe i usługi rozrywki interaktywnej, Or-
ganizowanie usług rozrywkowych, rozrywki, zawodów, gier, hazar-
du, zakładów, gier karcianych, i zakładów sportowych, Udostępnia-
nie wszystkich uprzednio wymienionych usług za  pośrednictwem 
różnych platform technologicznych, w  tym bez ograniczeń za  po-
średnictwem telefonii, urządzeń mobilnych i przenośnych lub świad-
czonych on-line z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem 
Internetu, Pomoc i usługi doradcze oraz dostarczanie informacji z za-
kresu wszystkich powyższych usług .

(111) 353370 (220) 2021 11 30 (210) 537097
(151) 2022 04 21 (441) 2021 12 27
(732) SYNGENTA CROP PROTECTION AG, Bazylea (CH)
(540) (znak słowny)
(540) ZORPETAN
(510), (511) 5 Preparaty do niszczenia szkodników, Insektycydy, Fun-
gicydy, Herbicydy, Nematocydy .

(111) 353371 (220) 2021 11 25 (210) 537095
(151) 2022 04 20 (441) 2022 01 03
(732) STĘPNIAK PAWEŁ, STĘPNIAK MARIOLA ADAMEX SPÓŁKA 
CYWILNA, Grodzisk Mazowiecki (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) adamex
(540) 

(591) czarny, żółty, biały
(531) 26 .04 .04, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  grzejnikami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  urządzeniami sanitarnymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami metalowymi, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z drutami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  pokryciami podłogowymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z ręcznymi urządzeniami do budowy, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z urządzeniami konstrukcyjnymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej wyrobów ogrodniczych, Usługi sprzedaży’ hurtowej w związ-
ku z oświetleniem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikalia-
mi do stosowania w ogrodnictwie, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z preparatami do czyszczenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze  smarami, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  odzieżą, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  preparatami zapachowymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z pokryciami naściennymi, Usługi sprze-
daży detalicznej dotyczące farb, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z  sprzętem ogrodniczym, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z  akcesoriami metalowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z  maszynami budowlanymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z  artykułami do  czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z  artykułami ogrodniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z  pokryciami podłogowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z  przyborami kuchennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku ze smarami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z preparatami do czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z  ręcznymi urządzeniami do  budowy, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z oświetleniem, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z urządzeniami sanitarnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z  grzejnikami, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  instalacjami 
sanitarnymi, Usługi handlu detalicznego w zakresie produktów ogrod-
niczych, Usługi handlu detalicznego związane ze  sprzętem ogrodni-
czym, Usługi handlu detalicznego w zakresie materiałów budowlanych, 
Usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami samochodowymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane ze  sprzedażą odzieży i  dodat-
ków odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z parasolami przeciwdeszczo-
wymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami świątecz-
nymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zastawą stołową, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu .

(111) 353372 (220) 2021 12 10 (210) 537537
(151) 2022 04 22 (441) 2022 01 03
(732) RYCHCIŃSKI JAKUB, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SLOW ZA MIASTEM
(540) 

(591) czarny, zielony, niebieski, biały
(531) 29 .01 .14, 27 .05 .01, 26 .05 .01, 26 .05 .08, 06 .01 .04, 06 .19 .09
(510), (511) 43 Tymczasowe zakwaterowanie .

(111) 353373 (220) 2021 12 14 (210) 537699
(151) 2022 04 26 (441) 2022 01 10
(732) TOMCZYSZYN KAMIL THOMAS, Zamość (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Stodoła na Roztoczu
(510), (511) 41 Udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy sporto-
we, Imprezy z degustacją win w celach edukacyjnych, Organizacja 
rozrywki na imprezy urodzinowe, Rezerwacja sal na imprezy rozryw-
kowe, Imprezy kulturalne, Imprezy taneczne, Organizacja przyjęć, 
Organizacja imprez sportowych, Organizacja konferencji eduka-
cyjnych, Organizacja imprez rozrywkowych, Organizacja i  prowa-
dzenie balów, Organizacja i  prezentacja widowisk, Organizacja 
imprez kulturalnych i  artystycznych, Organizacja wystaw w  celach 
edukacyjnych, Organizacja i  przeprowadzanie imprez szkolenio-
wych, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Orga-
nizacja i  przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, Organizacja 
występów rozrywkowych na żywo, Organizacja i przeprowadzanie 
imprez rozrywkowych na żywo, Organizacja wystaw do celów kul-
turalnych lub edukacyjnych, Organizacja i przeprowadzanie degu-
stacji wina do celów rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie 
degustacji wina do celów edukacyjnych, Planowanie przyjęć, Usłu-
gi planowania przyjęć, Planowanie przyjęć [rozrywka], Doradztwo 
w  zakresie planowania przyjęć, Usługi prowadzących uroczystości 
w  zakresie przyjęć i  imprez specjalnych, Organizowanie wydarzeń 
muzycznych, Przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Organizo-
wanie lokalnych wydarzeń sportowych, Organizowanie lokalnych 
wydarzeń kulturalnych, Organizacja i  przeprowadzanie wydarzeń 
sportowych, Obsługa gości na  imprezach rozrywkowych, Organi-
zowanie i  obsługa konferencji, Udostępnianie obiektów i  sprzętu 
do pokazywania filmów, widowisk, sztuk, muzyki lub prowadzenia 
szkoleń edukacyjnych, Udostępnianie obiektów i sprzętu do prowa-
dzenia szkoleń, Usługi w zakresie organizacji i prowadzenia kursów 
szkoleniowych, Udostępnianie obiektów i sprzętu na szkolenia dla 
młodych ludzi, Udostępnianie obiektów i sprzętu do szkoleń w za-
kresie umiejętności pracowniczych, Organizowanie rozrywki pod-
czas uroczystości weselnych, Zapewnianie sal balowych, Obsługa 
sal tanecznych, Usługi w  zakresie sal tanecznych, Udostępnianie 
sal do  tańca i  ich  wyposażenia, 43 Imprezy firmowe [zapewnianie 
jedzenia i  napojów], Organizacja cateringu na  imprezy urodzino-
we, Udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur oraz 
pomieszczeń na  posiedzenia, Wynajem mebli, bielizny stołowej, 
serwisów stołowych i  sprzętu do  podawania jedzenia i  napojów, 
Wynajem pomieszczeń na  przyjęcia towarzyskie, Wynajem pawi-
lonów, Wynajem konstrukcji namiotowych, Wynajem pomieszczeń 
na  uroczystości towarzyskie, Wynajem pomieszczeń na  wystawy, 
Organizacja przyjęć weselnych [miejsca], Organizacja przyjęć wesel-
nych [żywność i  napoje], Usługi cateringu zewnętrznego, Obsługa 
gastronomiczna z  własnym zapleczem, produktami i  transportem 
(catering), Katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, Usłu-
gi w zakresie bankietów, Organizowanie bankietów, Udostępnianie 
obiektów i  sprzętu na  bankiety i  uroczystości towarzyskie na  spe-
cjalne okazje, Obsługa gastronomiczna z  własnym zapleczem, 
produktami i  transportem, Katering obejmujący żywność i  napoje 
na  przyjęcia koktajlowe, Usługi kateringowe dla firm, Usługi kate-
ringowe, Usługi kateringowe w zakresie bufetów firmowych, Usługi 
kateringowe w  zakresie zaopatrzenia w  żywność, Usługi doradcze 
w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje, Usługi kate-
ringowe w prywatnych salach do spotkań biznesowo-towarzyskich, 
Świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje 
w  obiektach wystawienniczych, Świadczenie usług kateringowych 
obejmujących żywność i napoje w obiektach na zjazdy, Świadczenie 
usług kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach 
na targi i wystawy, Usługi kateringowe obwoźne, Usługi kateringo-
we dla centrów konferencyjnych, Usługi kateringowe dla placówek 
edukacyjnych, Katering obejmujący żywność i napoje dla instytucji, 
Udostępnianie sal konferencyjnych, Wynajmowanie sal konferen-
cyjnych, Wynajmowanie sal na zebrania .

(111) 353374 (220) 2021 12 14 (210) 537703
(151) 2022 04 26 (441) 2022 01 10
(732) GALL BORIS, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LE SZAPO
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(540) 

(531) 27 .05 .01, 03 .05 .01, 03 .05 .24, 09 .07 .01, 09 .07 .25
(510), (511) 25 Nakrycia głowy, Kapelusze, 35 Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z kapeluszami, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z kapeluszami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakrycia-
mi głowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy .

(111) 353375 (220) 2021 11 29 (210) 537035
(151) 2022 04 06 (441) 2021 12 20
(732) ROZMYSŁOWSKA MAŁGORZATA STUDIO MG, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Speaking Corner
(540) 

(591) biały, czarny, różowy, fioletowy, niebieski, zielony
(531) 02 .07 .01, 26 .13 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 41 Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych, Tłumaczenia 
językowe, Edukacja, rozrywka i  sport, Świadczenie usług w  zakre-
sie tłumaczeń, Tłumaczenia językowe ustne, Tłumaczenia (Usługi-), 
Tłumaczenie ustne [język], Usługi w  zakresie tłumaczeń ustnych 
i  pisemnych, Edukacja [nauczanie], Nauczanie, Nauczanie języków, 
Nauczanie języków obcych, Nauczanie w  szkołach podstawowych, 
Nauczanie w  szkołach średnich, Nauczanie w  szkołach z  kursami 
przygotowawczymi, Usługi edukacyjne w szkołach średnich, Kształ-
cenie na  uniwersytetach i  w  szkołach wyższych, Organizowanie 
i  prowadzenie kursów w  szkołach dziennych dla dorosłych, 43 Za-
pewnianie opieki przed szkołą .

(111) 353376 (220) 2021 12 01 (210) 537149
(151) 2022 04 12 (441) 2021 12 27
(732) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Celiver Hepa
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Pasty, Lotiony, Peelingi, Lakiery 
do paznokci, Maseczki kosmetyczne, Pomadki do ust, Antyperspiranty, 
Preparaty do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Prepa-
raty do golenia, Odświeżacze do ust w aerozolu, Środki do pielęgnacji 
zębów i jamy ustnej, Preparaty do czyszczenia protez zębowych, Żele 
i paski wybielające zęby, Preparaty do pielęgnacji włosów, Szampony, 
Preparaty do  opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy, Chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty do depilacji, Produkty 
toaletowe i kosmetyczne, Środki do czyszczenia, polerowania, szoro-
wania i ścierania, Środki stosowane w praniu, w tym środki wybielają-
ce, Olejki eteryczne, wszystkie ww . zawarte w tej klasie, 5 Kosmetyki 
lecznicze, Produkty farmaceutyczne, Produkty lecznicze, Witaminy 
i preparaty witaminowe, Suplementy diety sporządzone głównie z mi-
nerałów, Dodatki witaminowe i mineralne, Mineralne wody do celów 
leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie i  wzmacniające or-
ganizm, Suplementy diety do  celów leczniczych, Dietetyczne środki 
spożywcze do  celów leczniczych, Substancje dietetyczne do  celów 
leczniczych, Preparaty ziołowe do  celów medycznych, Zioła leczni-
cze, Herbaty lecznicze, Produkty biobójcze, Produkty biologiczne 
do celów medycznych lub weterynaryjnych, Produkty bakteriobójcze 
do  celów medycznych lub weterynaryjnych, Szczepionki, Surowice, 
Produkty krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne do  celów 
medycznych lub weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne do pie-
lęgnacji skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Płyny farmaceutyczne, 

Żywność dla niemowląt, Plastry, Materiały do opatrunków gipsowych, 
Materiały opatrunkowe zawarte w tej klasie, Środki sanitarne do celów 
medycznych, Środki odkażające, Produkty weterynaryjne, Produkty 
chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych zawarte w tej klasie, 
Preparaty diagnostyczne do  celów medycznych, Środki dezynfek-
cyjne, 10 Aparaty i  instrumenty medyczne, Aparatura diagnostyczna 
do  celów medycznych, Aparatura do  analizy do  celów medycznych, 
Butelki dla niemowląt, Aparatura i  instrumenty chirurgiczne, Przy-
rządy do  fizykoterapii, Przyborniki lekarskie, Artykuły ortopedyczne, 
Smoczki dziecięce, Bandaże do celów leczniczych, Poduszki do celów 
leczniczych, Strzykawki do  celów medycznych, Aparaty i  narzędzia 
weterynaryjne .

(111) 353377 (220) 2021 12 01 (210) 537158
(151) 2022 04 12 (441) 2021 12 27
(732) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kolatinum
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Pasty, Lotiony, Peelingi, Lakiery 
do paznokci, Maseczki kosmetyczne, Pomadki do ust, Antyperspiranty, 
Preparaty do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Prepa-
raty do golenia, Odświeżacze do ust w aerozolu, Środki do pielęgnacji 
zębów i jamy ustnej, Preparaty do czyszczenia protez zębowych, Żele 
i paski wybielające zęby, Preparaty do pielęgnacji włosów, Szampony, 
Preparaty do  opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy, Chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty do depilacji, Produkty 
toaletowe i kosmetyczne, Środki do czyszczenia, polerowania, szoro-
wania i ścierania, Środki stosowane w praniu, w tym środki wybielają-
ce, Olejki eteryczne, wszystkie ww . zawarte w tej klasie, 5 Kosmetyki 
lecznicze, Produkty farmaceutyczne, Produkty lecznicze, Witaminy 
i preparaty witaminowe, Suplementy diety sporządzone głównie z mi-
nerałów, Dodatki witaminowe i mineralne, Mineralne wody do celów 
leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie i  wzmacniające or-
ganizm, Suplementy diety do  celów leczniczych, Dietetyczne środki 
spożywcze do  celów leczniczych, Substancje dietetyczne do  celów 
leczniczych, Preparaty ziołowe do  celów medycznych, Zioła leczni-
cze, Herbaty lecznicze, Produkty biobójcze, Produkty biologiczne 
do celów medycznych lub weterynaryjnych, Produkty bakteriobójcze 
do  celów medycznych lub weterynaryjnych, Szczepionki, Surowice, 
Produkty krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne do  celów 
medycznych lub weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne do pie-
lęgnacji skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Płyny farmaceutyczne, 
Żywność dla niemowląt, Plastry, Materiały do opatrunków gipsowych, 
Materiały opatrunkowe zawarte w tej klasie, Środki sanitarne do celów 
medycznych, Środki odkażające, Produkty weterynaryjne, Produkty 
chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych zawarte w tej klasie, 
Preparaty diagnostyczne do  celów medycznych, Środki dezynfek-
cyjne, 10 Aparaty i  instrumenty medyczne, Aparatura diagnostyczna 
do  celów medycznych, Aparatura do  analizy do  celów medycznych, 
Butelki dla niemowląt, Aparatura i  instrumenty chirurgiczne, Przy-
rządy do  fizykoterapii, Przyborniki lekarskie, Artykuły ortopedyczne, 
Smoczki dziecięce, Bandaże do celów leczniczych, Poduszki do celów 
leczniczych, Strzykawki do  celów medycznych, Aparaty i  narzędzia 
weterynaryjne .

(111) 353378 (220) 2021 11 26 (210) 537146
(151) 2022 04 19 (441) 2021 12 27
(732) SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez MINISTRA RODZINY 
I POLITYKI SPOŁECZNEJ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ePraca
(540) 

(591) czarny, zielony, ciemnozielony
(531) 29 .01 .13, 26 .04 .02, 26 .04 .09, 24 .15 .01, 27 .05 .01
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(510), (511) 35 Biura pośrednictwa pracy, Usługi reklamowe, promo-
cyjne i marketingowe .

(111) 353379 (220) 2021 12 04 (210) 537312
(151) 2022 04 14 (441) 2021 12 27
(732) BIELECKI SEBASTIAN OPTIMA, Międzyzdroje (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SONOQUEEN HIFU
(510), (511) 10 Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, Aparaty i instru-
menty medyczne i  weterynaryjne, Aparaty, urządzenia i  przyrządy 
do celów rehabilitacyjnych, Urządzenia do dermabrazji, Urządzenia 
do elektroforezy, Urządzenia do leczenia cellulitu, Urządzenia do ma-
sażu ciała, aparaty wibracyjne do masażu, urządzenia do masażu wi-
bracyjnego i  estetycznego, przyrządy do  masażu kosmetycznego, 
elektryczne masażery kosmetyczne, Urządzenia do leczenia obrzęku 
limfatycznego, Aparaty i instrumenty medyczne .

(111) 353380 (220) 2021 11 08 (210) 536215
(151) 2022 03 22 (441) 2021 12 06
(732) OLSZÓWKA-SZYMAJDA IWONA, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) longse
(510), (511) 9 Urządzenia do  przetwarzania danych, Sprzęt peryfe-
ryjny do  komputerów, Programy komputerowe [oprogramowanie 
do pobrania], Roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną inteli-
gencję, Urządzenia do rozpoznawania twarzy, Światła błyskowe [sy-
gnały świetlne], Wskaźniki elektroniczne emitujące światło, Drogowe 
światła sygnalizacyjne [urządzenia sygnalizacyjne], Wideofony, Apa-
ratura do  komunikacji sieciowej, Multipleksery wideo, Urządzenia 
monitorujące, elektryczne, Odbiorniki audiowizualne, Magnetowi-
dy, Kamery wideo, Zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, 
Elektroniczne tablice wyświetlające, Magnetowidy samochodowe, 
Kamery termowizyjne, Kable koncentryczne, Chipy [układy scalone], 
Ekrany wideo, Alarmy, Elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, 
Elektroniczne systemy kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, Przy-
ciski do  dzwonków, Zamki elektryczne, Wykrywacze dymu, Baterie 
słoneczne, Stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych .

(111) 353381 (220) 2021 11 10 (210) 536337
(151) 2022 04 19 (441) 2021 12 20
(732) FRATRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sieć Przyjaciół
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 26 .04 .02, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 Nagrania audio, Nagrania wideo, Nagrania multime-
dialne, Nagrane nośniki danych do użytku z komputerami, Nagrane 
magnetyczne nośniki danych, Nagrane płyty DVD, Nagrane płyty 
kompaktowe [płyty CD], Nagrane płyty VCD, Płyty kompaktowe [au-
dio-wideo], Płyty nagrane z  obrazami, Urządzenia audiowizualne, 
Programy komputerowe nagrane, Sprzęt komputerowy, Oprogra-
mowanie komputerowe, Oprogramowanie do poczty elektronicznej 
i przesyłania wiadomości, Oprogramowanie komputerowe do two-
rzenia baz do  wyszukiwania informacji i  danych, Aplikacje kompu-
terowe do  pobrania, Pliki graficzne do  pobierania, Pliki muzyczne 
do  pobierania, Publikacje elektroniczne, Publikacje elektroniczne, 
do  pobrania, Publikacje elektroniczne [ładowalne], Interaktywne 
publikacje elektroniczne, 16 Papier, Karton, Tektura, Druki, Materiały 
drukarskie i  introligatorskie, Fotografie, Papierowe materiały biuro-
we, Materiały przeznaczone dla artystów, Artykuły biurowe [z  wy-
jątkiem mebli], Materiały szkoleniowe i  instruktażowe, Materiały 
do pakowania z papieru, Materiały z tworzyw sztucznych do pako-
wania, Czcionki drukarskie, Zestawy drukarskie, Publikacje druko-
wane, Katalogi, Albumy fotograficzne i  kolekcjonerskie, Prospekty, 
Broszury, Ulotki, Drukowane foldery informacyjne, Afisze, plakaty, 
Nalepki, Naklejki, Czasopisma [periodyki], Gazety, Książki, Periodyki, 

Reprodukcje graficzne, Obrazy, 35 Agencje reklamowe, Dystrybucja 
materiałów reklamowych, marketingowych i  promocyjnych, Usługi 
reklamowe, marketingowe i promocyjne, Reklamy radiowe, Reklamy 
telewizyjne, Reżyserowanie filmów reklamowych, Pisanie scenariu-
szy do  celów reklamowych, Rozpowszechnianie produktów do  ce-
lów reklamowych, Oferowanie i  wynajem przestrzeni reklamowej, 
czasu reklamowego i  mediów na  reklamy, Badanie rynku, Badania 
opinii publicznej, Badania rynku i  badania marketingowe, Usługi 
w zakresie wystaw i prezentacji produktów, Usługi w zakresie targów 
i wystaw handlowych, Organizowanie imprez w celach handlowych 
i reklamowych, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, 
marketingu i  promocji, Pomoc w  prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i  administrowanie działalnością gospodarczą, 
Doradztwo w  sprawach działalności gospodarczej, Publikowanie 
materiałów reklamowych, Skomputeryzowane wyszukiwanie in-
formacji handlowych, Gromadzenie informacji handlowych, Usługi 
informacji biznesowej, Udostępnianie informacji handlowych, Udo-
stępnianie informacji z  zakresu działalności gospodarczej, również 
za pośrednictwem Internetu, sieci kablowych lub innych form prze-
kazu danych, Administrowanie programami motywacyjnymi w celu 
promowania sprzedaży towarów i  usług dla osób trzecich, Promo-
wanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję 
materiałów drukowanych i konkursy promocyjne, Elektroniczne pu-
blikowanie druków w celach reklamowych, Prowadzenie skompute-
ryzowanych rejestrów handlowych, Organizacja, prowadzenie i nad-
zorowanie programów lojalnościowych dla klientów i  programów 
motywacyjnych, Zarządzanie komputerowymi bazami danych, Prze-
twarzanie, systematyzacja danych i  zarządzanie nimi, Prenumerata 
gazet [dla osób trzecich], Optymalizacja stron internetowych, Profi-
lowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, 
Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama, Reklama online za po-
średnictwem sieci komputerowej, Usługi marketingowe, Usługi prze-
glądu prasy, Usługi relacji z mediami, Wynajem czasu reklamowego 
we  wszystkich środkach przekazu, 38 Agencje informacyjne, Fora 
[pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, Nadawanie bez-
przewodowe, Nadawanie telewizji kablowej, Oferowanie połączeń 
telekomunikacyjnych z  globalną siecią komputerową, Poczta elek-
troniczna, Transfer strumieniowy danych, Transmisja plików cyfro-
wych, Transmisja podkastów, Transmisja programów telewizyjnych, 
Transmisja wideo na  żądanie, Udostępnianie forów internetowych 
online, Usługi telekomunikacyjne, Usługi w zakresie wideokonferen-
cji, Zapewnianie dostępu do baz danych, Usługi telekonferencyjne, 
Elektroniczne przesyłanie obrazów, zdjęć, obrazów graficznych i ilu-
stracji przez światową sieć komputerową, Usługi w zakresie elektro-
nicznej transmisji informacji, Transmisja i odbiór [transmisja] informa-
cji z baz danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, Usługi 
dostępu do Internetu, Zapewnianie dostępu do stron internetowych, 
Zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, Zapewnia-
nie dostępu do treści multimedialnych online, Zapewnianie dostępu 
do stron MP3 w Internecie, Zapewnianie dostępu do stron z muzyką 
cyfrową w Internecie, Zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych 
w  Internecie, Zapewnianie dostępu do  elektronicznej sieci on-line 
w celu wyszukiwania danych, Zapewnianie dostępu do światowych 
sieci komputerowych i  innych sieci komputerowych, 41 Nauczanie 
i szkolenia, Kształcenie ustawiczne, Rozrywka, Usługi sportowe i kul-
turalne, Zajęcia sportowe i kulturalne, Imprezy kulturalne, Usługi wy-
dawnicze, Publikowanie książek, czasopism, Publikowanie multime-
dialne książek, Publikowanie multimedialne magazynów, czasopism 
i  gazet, Publikowanie książek i  czasopism elektronicznych online, 
Usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i  czasopism 
w  Internecie, Publikowanie tekstów, Publikowanie gazet, periody-
ków, katalogów i broszur, Fotografia, Usługi z zakresu bibliotek on-
line, mianowicie świadczenie usług bibliotek elektronicznych udo-
stępniających gazety, magazyny, zdjęcia i obrazy za pośrednictwem 
sieci komputerowej online, Organizowanie kursów korespondencyj-
nych, Prowadzenie kursów korespondencyjnych, Prowadzenie kur-
sów, seminariów i warsztatów, Organizowanie i prowadzenie kongre-
sów, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem 
osób, Organizowanie i  prowadzenie sympozjów, Organizowanie 
i prowadzenie loterii, Organizacja przyjęć, Organizowanie konferen-
cji, wystaw i konkursów, Organizowanie festynów w celach rozryw-
kowych, Organizowanie festynów w  celach edukacyjnych, Organi-
zowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych, Organizowanie festiwali, 
Usługi kształcenia praktycznego, Doradztwo zawodowe, Usługi re-
porterskie, Montaż programów radiowych, Montaż programów tele-
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wizyjnych, Produkcja filmów, Produkcja widowisk, Usługi filmowania 
z powietrza, Montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu, Doradztwo 
w zakresie produkcji filmów i muzyki, Usługi organizowania quizów, 
Usługi w  zakresie interaktywnych gier komputerowych, Rozrywka 
interaktywna, Prowadzenie festiwali filmowych, Dostarczanie pro-
gramów telewizyjnych, nie  do  pobrania, przy pomocy usług typu 
transmisja wideo na żądanie, Produkcja programów radiowych i te-
lewizyjnych, Przekazywanie know-how [szkolenia], Redagowanie 
tekstów (innych niż teksty reklamowe), Udostępnianie filmów online 
nie do pobrania, Wynajem odbiorników radiowych i  telewizyjnych, 
Wypożyczanie kamer wideo, Wypożyczanie sprzętu audio, 42 Usługi 
naukowe i technologiczne, Badania i analizy naukowe, Badania tech-
niczne, Projektowanie techniczne, Projektowanie naukowe i  tech-
nologiczne, Rozwój, programowanie i  wdrażanie oprogramowania 
komputerowego, Rozwój sprzętu komputerowego, Hosting portali 
internetowych, Doradztwo w  dziedzinie bezpieczeństwa danych, 
Doradztwo w  dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, Doradz-
two w zakresie bezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnych, Doradz-
two w zakresie projektowania stron internetowych, Opracowywanie 
platform komputerowych, Przechowywanie danych elektronicznych, 
Tworzenie i  utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, 
Udostępnianie wyszukiwarek internetowych z konkretnymi opcjami 
wyszukiwania, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 45 
Usługi prawne dotyczące praw własności intelektualnej, Rejestrowa-
nie nazw domen, Licencjonowanie oprogramowania komputero-
wego, Doradztwo związane z  licencjonowaniem oprogramowania 
komputerowego, Doradztwo w zakresie własności intelektualnej, Li-
cencjonowanie własności intelektualnej, Usługi serwisów społeczno-
ściowych online, Wynajem nazw domen internetowych, Zarządzanie 
prawami autorskimi .

(111) 353382 (220) 2021 11 25 (210) 536934
(151) 2022 04 06 (441) 2021 12 20
(732) RUSZCZYŃSKI WOJCIECH AMIGO, Swarzędz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sycewskie miody
(540) 

(591) żółty, czarny
(531) 01 .15 .15, 26 .01 .04, 27 .05 .09, 27 .05 .17, 29 .01 .12
(510), (511) 4 Wosk [surowiec], Świece, Świece zapachowe, Świeczki, 
Świece zawierające środki do odstraszania owadów, Świeczki do de-
koracji ciast, Świeczki do  podgrzewaczy, Wosk do  wyrobu świec, 
Zestawy świeczek, Wosk pszczeli, Wosk pszczeli do produkcji świec, 
Wosk pszczeli do użytku w produkcji maści, Wosk pszczeli stosowany 
w produkcji kosmetyków, Wosk pszczeli stosowany w dalszej produk-
cji, 30 Miód, Miód biologiczny do spożycia przez ludzi, Miód [do ce-
lów spożywczych], Miód naturalny, Miodowe cukierki (nie do celów 
medycznych), Naturalny miód dojrzały, Substytuty miodu, Surowe 
plastry miodu, Kit pszczeli, Propolis (kit pszczeli) spożywczy, Artyku-
ły spożywcze ze zbóż, Czekolada, Herbata, Herbata o smaku jabłka 
[inna niż do celów leczniczych], Herbaty owocowe, Herbaty ziołowe, 
inne niż do  celów leczniczych, Babeczki, Chleb i  bułki, Herbatniki 
owsiane spożywcze, Bezy, Ciasta, Ciasta czekoladowe, Ciasteczka, 
Ciastka, Pierniczki, Rogaliki, Sernik, Tarty, Pierzga, 31 Pyłek kwiatowy 
(materiał surowy), Pszczeli pyłek (materiał surowy), Cebulki do celów 
ogrodniczych, Cebulki do sadzenia, Cebulki kwiatowe, Cebulki roślin, 
Cebulki roślin do  celów ogrodniczych, Nasiona, Nasiona do  celów 
ogrodniczych, Nasiona do siewu, Nasiona kwiatów, Żywe poczwarki 
pszczół .

(111) 353383 (220) 2021 12 14 (210) 537673
(151) 2022 04 19 (441) 2022 01 03

(732) TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AZACITON
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne .

(111) 353384 (220) 2020 04 01 (210) 512109
(151) 2020 11 13 (441) 2020 07 27
(732) RUDY MAREK KANCELARIA PRAWNO-PODATKOWA, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MR
(540) 

(591) złoty
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .02
(510), (511) 35 doradztwo podatkowe, usługi księgowe, prowadze-
nie ksiąg rachunkowych i innych ewidencji dla celów podatkowych, 
sporządzanie deklaracji podatkowych i  sprawozdań finansowych, 
usługi konsultingowe w zakresie księgowości, usługi z zakresu przy-
gotowywania list płac, administrowanie listami płac na  rzecz osób 
trzecich, usługi działu kadr, doradztwo specjalistyczne w sprawach 
działalności gospodarczej, doradztwo w  zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, doradztwo ekonomiczne, pozyskiwanie 
informacji o działalności gospodarczej, analizy kosztów, ekspertyzy 
w działalności gospodarczej, analizy rynkowe, audyt, wyceny działal-
ności gospodarczej, przedsiębiorstw, przedsięwzięć gospodarczych 
i  organizacyjnych, usługi rekrutacji pracowników, udostępnianie 
pracowników, usługi administracyjno-biurowe, opracowywanie 
dokumentów i  analiz, usługi reklamowe, 36 analizy finansowe, do-
radztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpie-
czeniowych, ekspertyzy dla celów fiskalnych, ekspertyzy do  celów 
podatkowych, zarządzanie majątkiem i  majątkiem nieruchomym, 
obsługa wierzytelności, zarządzanie finansami, 41 usługi edukacyj-
ne, zwłaszcza w zakresie wiedzy podatkowej i prawnej, organizowa-
nie konferencji, kongresów, seminariów i szkoleń w zakresie wiedzy 
podatkowej i prawnej, usługi wydawnicze, 45 usługi prawne, w tym 
zastępstwo prawne i  procesowe, doradztwo prawne w  dziedzinie 
opodatkowania i  księgowości, usługi prawne związane z  tworze-
niem i  rejestracją firm, sporządzanie analiz i  opinii prawnych przez 
ekspertów, dostarczanie informacji prawnych, usługi prawne zwią-
zane z prowadzeniem działalności gospodarczej, mediacje .

(111) 353385 (220) 2015 01 31 (210) 438386
(151) 2022 01 25 (441) 2015 05 11
(732) ADIUVO INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) esthechoc CAMBRIDGE BEAUTY CHOCOLATE
(540) 

(591) biały, brązowy
(531) 26 .11 .01, 26 .11 .08, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 29 .01 .12
(510), (511) 5 żywność dietetyczna do celów leczniczych, środki spo-
żywcze do celów leczniczych, suplementy diety, nutraceutyki, słody-
cze do celów leczniczych, 29 żywność funkcjonalna taka jak jogurty, 
oleje, masła, margaryna, nabiał, mleko, jadalne oleje i tłuszcze, żyw-
ność taka jak jogurty, masła, margaryny, produkty mleczne, mleko, 
jadalne oleje i tłuszcze, 30 żywność taka jak czekolada, wyroby cu-
kiernicze, słodycze bez cukru, słodycze czekoladowe, żywność funk-
cjonalna taka jak czekolada .
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(111) 353386 (220) 2020 09 22 (210) 518618
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) SQUARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Ulica Elektryków
(510), (511) 41 administrowanie usługami rozrywkowymi, admini-
strowanie działalnością kulturalną, dyskoteki, imprezy kulturalne, 
imprezy taneczne, koncerty muzyczne, koncerty muzyczne na żywo, 
nocne kluby, organizacja imprez rozrywkowych, organizacja rozry-
wek muzycznych, organizowanie festiwali, organizowanie imprez 
muzycznych, organizowanie imprez w celach rozrywkowych, organi-
zowanie koncertów, organizowanie występów muzycznych na żywo, 
udostępnianie obiektów i sprzętów do występów grup muzycznych 
na żywo, usługi klubów nocnych, usługi koncertów muzycznych, 43 
przygotowywanie posiłków i  napojów, puby, serwowanie jedzenia 
i  napojów, serwowanie napojów alkoholowych, usługi ogródków 
piwnych .

(111) 353387 (220) 2019 02 27 (210) 496478
(151) 2022 05 16 (441) 2019 04 23
(732) HOME REVOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MUZO STACJA
(510), (511) 36 wynajem nieruchomości i  majątku, dzierżawa lub 
wynajem budynków, dzierżawa i  wynajem pomieszczeń handlo-
wych, organizowanie najmu nieruchomości na  wynajem, wynajem 
budynków, wynajem lokali na  cele biurowe, wynajem nierucho-
mości, wynajem pomieszczeń handlowych, wynajem pomieszczeń 
biurowych, wynajem powierzchni biurowej, sponsorowanie imprez 
kulturalnych, 41 wynajem sal muzycznych, wynajem pomieszczeń 
dla zespołów muzycznych, usługi w  zakresie sal muzycznych, wy-
najem instrumentów muzycznych, wynajem sprzętu audio i wideo, 
wynajem sprzętu audiowizualnego, wynajem sprzętu do  użytku 
na imprezach sportowych, wynajem sprzętu i urządzeń audiowizual-
nych i fotograficznych, wynajem studiów nagrań, wynajem urządzeń 
do nagrywania sygnałów audio, wynajem urządzeń do nagrywania 
sygnałów wideo, koncerty muzyczne, koncerty muzyczne na żywo, 
konkursy muzyczne, muzyczne usługi wydawnicze, muzyczne usługi 
wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania muzyki, muzyczne wido-
wiska sceniczne wykonywane w miejscach przeznaczonych do wy-
stępów, organizowanie rozrywki wizualnej i muzycznej, przedstawie-
nia muzyczne, przedstawienia muzyczne na żywo, usługi w zakresie 
edukacji muzycznej, usługi w  zakresie produkcji muzycznej, usługi 
w  zakresie rozrywki muzycznej animowanej, widowiska muzyczne, 
widowiska muzyczne na  żywo, widowiska teatralne i  widowiska 
muzyczne, występy taneczne, muzyczne i  dramatyczne, występy 
muzyczne na  żywo, występy muzyczne i  piosenkarskie, imprezy 
kulturalne, imprezy taneczne, organizacja imprez kulturalnych i arty-
stycznych, organizacja imprez rozrywkowych, organizowanie imprez 
edukacyjnych, organizowanie imprez muzycznych, organizowanie 
imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, organizo-
wanie imprez w celach kulturalnych, organizowanie imprez w celach 
rozrywkowych, prowadzenie imprez rozrywkowych, prowadzenie 
imprez kulturalnych, prowadzenie imprez edukacyjnych, rezerwacja 
sal na imprezy rozrywkowe, udzielanie informacji na temat rozrywki 
i  imprez rozrywkowych za  pośrednictwem sieci online i  Internetu, 
zamawianie artystów estradowych na imprezy (usługi organizatora), 
usługi rozrywkowe w postaci organizacji społecznych imprez rozryw-
kowych, organizowanie koncertów, zarządzanie koncertami, produk-
cja koncertów muzycznych, obsługa koncertów muzycznych, usługi 
koncertów muzycznych, organizowanie koncertów muzycznych, 
prezentacja koncertów muzycznych, rozrywka w  postaci koncer-
tów, organizowanie i prowadzenie koncertów, usługi rezerwacji bi-
letów na koncerty, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
koncertów, usługi w  zakresie sal tanecznych, wypożyczanie instru-
mentów muzycznych, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie 
akustycznego sprzętu nagrywającego, wypożyczanie akustyczne-
go sprzętu odtwarzającego, wypożyczanie sprzętu do  nagrywania 
taśm, wypożyczanie sprzętu wideo i  audio, wypożyczanie sprzętu 
wideo, wynajem maszyn i urządzeń rozrywkowych, wynajem nagrań 
z  fonią i  wizją, 43 wynajem pomieszczeń na  przyjęcia towarzyskie, 

wynajem pomieszczeń na wystawy, wynajem pomieszczeń na uro-
czystości towarzyskie, wynajem urządzeń oświetleniowych .

(111) 353388 (220) 2019 07 31 (210) 502975
(151) 2022 05 16 (441) 2022 01 10
(732) BONUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BONUS nieruchomości
(540) 

(591) czerwony, ciemnoniebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, agencje badające 
zdolność kredytową, usługi dotyczące obrotu i pośrednictwa w han-
dlu nieruchomościami, usługi w zakresie udzielania kredytów dotyczą-
cych kupna i wynajmu nieruchomości, doradztwo w sprawach ubez-
pieczeniowych nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, doradztwo 
finansowe w zakresie wynajmu i sprzedaży oraz kupna nieruchomości, 
wycena w  zakresie wyceny majątku nieruchomego, usługi pośred-
nictwa dotyczącego kupna, sprzedaży, najmu nieruchomości oraz 
rozliczeń finansowych transakcji związanych z obrotem nieruchomo-
ściami, doradztwo finansowe związane z obrotem nieruchomościami, 
wycena nieruchomości przeznaczona do celów fiskalnych, udzielanie 
kredytów na cele dzierżawy, wynajmu mieszkań, administrowania i za-
rządzania nieruchomościami, dzierżawa obiektów użyteczności pu-
blicznej oraz powierzchni biurowych, magazynowych i handlowych, 
usługi świadczone przez rzeczoznawców majątkowych, ściąganie 
czynszów, usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomo-
ści, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe dla agentów i biur obrotu nie-
ruchomościami, usługi edukacyjne szkoleniowe w zakresie sprzedaży 
nieruchomości, szkolenia w dziedzinie zarządzania nieruchomościami, 
usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z zarządzaniem majątkiem 
nieruchomym, organizacja i prowadzenie seminariów, kongresów, wy-
staw, konferencji oraz sympozjów w celach szkoleniowych lub eduka-
cyjnych, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna 
i usługi fotograficzne .

(111) 353389 (220) 2019 10 11 (210) 505528
(151) 2022 05 17 (441) 2019 11 18
(732) PIOTERCZAK ROBERT PIRO, Podkowa Leśna (PL)
(540) (znak słowny)
(540) medinova
(510), (511) 25 bielizna wyszczuplająca, w tym pasy wyszczuplające, 
bielizna modelująca, majtki wyszczuplające, gorsety wyszczuplające .

(111) 353390 (220) 2020 11 12 (210) 520882
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) PETRODOM PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,  
Biała Podlaska (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PETRODOM Ekogroszek CHAMPION PLUS
(510), (511) 1 węgiel aktywny, węgiel granulowany, węgiel do celów 
przemysłowych, węgiel drzewny do  celów ogrodniczych, 4 węgiel, 
węgiel drzewny jako paliwo, miał węglowy [paliwo], ekologiczne pa-
liwa węglowe, paliwa na bazie miału węglowego, mieszaniny węgla 
z  biomasą do  celów opałowych, mieszaniny z  odpadami do  celów 
opałowych, pył węglowy jako paliwo, węgiel kamienny do  celów 
opałowych, ekogroszek, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, 
on-line w  dziedzinie towarów, takich jak: węgiel, węgiel kamienny, 
węgiel aktywny, węgiel granulowany, węgiel do  celów przemysło-
wych, węgiel drzewny do celów ogrodniczych, węgiel drzewny jako 
paliwo, miał węglowy [paliwo], ekologiczne paliwa węglowe, paliwa 
na bazie miału węglowego, mieszaniny węgla z biomasą, mieszani-
ny węgla z odpadami, pył węglowy jako paliwo, ekogroszek, zarzą-
dzanie sprzedażą w zakresie węgla, ekologicznych paliw węglowych 
i paliw kopalnych, 39 dystrybucja, transport i magazynowanie węgla 
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kamiennego, ekologicznych paliw węglowych oraz paliw kopalnych, 
konfekcjonowanie węgla, ekologicznych paliw węglowych w pojem-
niki oraz worki, 40 obróbka i przetwarzanie węgla, paliw kopalnych, 
ekologicznych paliw węglowych .

(111) 353391 (220) 2020 11 13 (210) 520965
(151) 2022 05 10 (441) 2021 02 22
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Club3
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i  audiowizualne, magnetyczne 
nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD, dyski kompute-
rowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, dyski 
optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do  nagrań dźwiękowych, 
interfejsy dla informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami, kasety 
wideo, urządzenia do  nagrywania, odtwarzania, transmisji lub re-
produkcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, 
aparaty do  rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze-wymienione 
towary wyłącznie w odniesieniu do programów radiowych, 16 dzien-
niki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, kalen-
darze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i  nalepki, artykuły 
papiernicze, materiały do  nauczania-wymienione towary wyłącz-
nie w  odniesieniu do  programów radiowych, 35 usługi reklamowe 
z  wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz 
technik audiowizualnych, usługi promocji radiowej, badania rynku 
i opinii publicznej, w tym poprzez sieci radiowe, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 
usługi telekomunikacyjne, usługi w  zakresie przekazywania głosu 
i obrazu, prowadzenia transmisji z  imprez informacyjnych, muzycz-
nych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, spor-
towych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów, 
zbierania i przekazywania informacji, transmisja, rozpowszechnianie 
programów radiowych i  telewizyjnych, usługi w  zakresie rozpo-
wszechniania audycji radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie 
organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, 
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, 
plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z  wykorzystaniem 
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizu-
alnych, usługi w  zakresie nagrywania, montażu i  tworzenia audycji 
radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne 
produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi 
wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych, 
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach wideo, re-
portaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowido-
wych, 42 usługi w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących 
realizacji i  rozpowszechniania programów radiowych, usługi zwią-
zane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu 
informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów 
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, pro-
gnozy meteorologiczne-wymienione usługi wyłącznie w  odniesie-
niu do programów radiowych .

(111) 353392 (220) 2020 11 18 (210) 521062
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) TRUST US SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TRUSTUS
(510), (511) 20 meble oraz wyroby z  drewna i  materiałów drewno-
pochodnych, meble drewniane i  akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, meble tapicerowane, meble sypialne, meble ogrodowe, ze-
wnętrzne meble, meble biurowe, meble metalowe, meble szkolne, 
meble skórzane, meble kuchenne, meble wielofunkcyjne, meble 
biurowe, meble łazienkowe, meble sklepowe, barki, biurka, bufety 
ruchome, dekoracje przestawne wykonane z takich materiałów, jak 
drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, 
drabiny z drewna lub tworzyw sztucznych, drzwi do mebli, łóżeczka 
dla małych dzieci, wysokie krzesła dla dzieci, dzieła sztuki z  drew-
na, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, figurki z  drewna, wosku 
lub tworzyw sztucznych, fotele, gabloty, poduszki, kanapy, stojaki 
na kapelusze, kartoteki [meble], półki do kartotek, szkatułki, pudeł-
ka drewniane, pudełka z  tworzyw sztucznych, skrzynki drewniane, 
kasety do  ekspozycji biżuterii, kojce dla dzieci, kołyski, komody, 

konstrukcje drewniane łóżka, stojaki meblowe, kółka samonastaw-
ne do  mebli niemetalowe, kredensy, kredensy kuchenne, krzesła, 
podpory pod książki [meble], kwietniki, ławy, łóżka, łóżka wodne 
nie do celów leczniczych, materace, materace sprężynowe do łóżek, 
przegrody drewniane do mebli, wykończeniowe elementy plastiko-
we do mebli, półki meblowe, osprzęt niemetalowy do łóżek, osprzęt 
niemetalowy do  mebli, stojaki na  parasole, parawany, plecionki 
ze słomy z wyjątkiem mat, podnóżki, popiersia z drewna, wosku, gip-
su lub tworzyw sztucznych, posągi z drewna, wosku, gipsu, pościel, 
oprócz bielizny pościelowej, półki biblioteczne, pulpity [meble], lu-
stra [meble], ramy do obrazów, listwy do  ram obrazów, regały, sie-
dzenia, sofy, stoliki, stoliki kawowe, stoliki nocne, stoliki salonowe, 
stoliki pod umywalkę, stoliki przyścienne z szufladami, stoliki kompu-
terowe, blaty, stoły, stoły do masażu, stoły metalowe, szafki na akta, 
szafki na ręczniki, szafki niemetalowe do przechowywania żywności, 
szezlongi, taborety, toaletki, wózki meblowe, zagłówki, wałki, wie-
szaki na ubrania, zasłony dekoracyjne z koralików, żaluzje do wnętrz 
oraz elementy do zasłon i zasłony do wnętrz, rolety do okien, kosze 
ozdobne ze  słomy, plecionki ze  słomy z  wyjątkiem mat, szkatułki 
z  korka, tablice korkowe, 35 organizowanie wystaw i  targów han-
dlowych do celów handlowych i reklamowych związanych z mebla-
mi, artykułami wyposażenia wnętrz dla domu, w tym wyposażenia 
jadalni, kuchni, łazienki, dekoracji, dywanów, oświetlenia, teksty-
liów, zegarów, wyrobów z  korka, wyrobów ze  słomy, zgrupowanie 
na  rzecz osób trzecich towarów, w  szczególności mebli, wyrobów 
z drewna i materiałów drewnopochodnych, artykułów wyposażenia 
wnętrz dla domu, w tym wyposażenia jadalni, kuchni, łazienki, deko-
racji, dywanów, oświetlenia, tekstyliów, zegarów, wyrobów z korka, 
wyrobów ze  słomy pozwalające nabywcom swobodnie je  oglądać 
i kupować w szczególności w sklepach detalicznych, w tym wielko-
powierzchniowych, hurtowniach, za  pośrednictwem Internetu, 37 
usługi montażu mebli, usługi montażu kuchni, montaż mebli na wy-
miar, montaż stojaków i  półek, montaż wyposażenia kuchennego, 
montaż mebli w  sklepach, tapicerowanie mebli, malowanie mebli, 
lakierowanie mebli, konserwacja i naprawa mebli, 40 stolarstwo me-
blowe, produkcja mebli na zamówienie, produkcja mebli na zamó-
wienie i według specyfikacji osób trzecich, 42 projektowanie mebli, 
projektowanie mebli biurowych, projektowanie wnętrz budynków, 
projektowanie dekoracji wnętrz, planowanie i projektowanie kuchni, 
projektowanie łazienek, projektowanie rozmieszczenia biur, projek-
towanie rozmieszczenia mebli biurowych, projektowanie wyposaże-
nia sklepów, projektowanie przestrzeni biurowych, projektowanie 
umeblowania, projektowanie restauracji, projektowanie wnętrz ko-
mercyjnych, projektowanie centrów handlowych, projektowanie wy-
stroju wnętrz sklepów, projektowanie dekoracji wnętrz dla sklepów .

(111) 353393 (220) 2021 02 18 (210) 524840
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) SBB ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hg HYBREM TECHNOLOGY
(540) 

(591) turkusowy, biały, czarny
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .19, 29 .01 .13
(510), (511) 11 Urządzenia do odzyskiwania gazu, Wymienniki ciepła 
do  usuwania gazów spalinowych, Urządzenia do  oczyszczania ga-
zów spalinowych, 37 usługi montażu w miejscu docelowym, urucho-
mienia i serwisu urządzeń składających się na system oczyszczania 
spalin w oparciu o hybrydowy układ adsorpcji do redukcji emisji rtęci 
z zastosowaniem komponentów polimerowych, 40 Filtracja gazów, 
Filtrowanie płynów, Obróbka chemiczna rur kotłowych, Obróbka 
chemiczna gazów spalinowych powstałych podczas spalania paliw 
kopalnych, Obróbka niebezpiecznych gazów, Obróbka niebezpiecz-
nych płynów, Oczyszczanie gazów, Polimeryzacja, Przetwarzanie or-
ganicznych cieczy chemicznych, Przetwarzanie pochodnych węglo-
wodorów, Usuwanie określonych substancji chemicznych z płynów 
podczas procesu chemicznego, Usługi dotyczące oczyszczania ga-
zów spalinowych z zawartości rtęci, 42 Badania przemysłowe obiek-
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tów technicznych, Certyfikacja [kontrola jakości], Kontrola maszyn 
i urządzeń przemysłowych, Przeprowadzanie testów kontroli jakości, 
Przeprowadzanie testów przemysłowych, Testowanie emisji spalin 
w  odniesieniu do  środowiska naturalnego, Testowanie przemysło-
we dotyczące systemu oczyszczania spalin w oparciu o hybrydowy 
układ adsorpcji do redukcji emisji rtęci z zastosowaniem komponen-
tów polimerowych, Usługi w zakresie testów technicznych, Doradz-
two techniczne związane z projektowaniem, Doradztwo w zakresie 
projektów technologicznych, Oceny techniczne związane z  projek-
towaniem i  modernizacją systemu oczyszczania spalin w  oparciu 
o  hybrydowy układ adsorpcji do  redukcji emisji rtęci z  zastosowa-
niem komponentów polimerowych, Projektowanie i opracowywanie 
nowych technologii na rzecz osób trzecich, Projektowanie instalacji 
i  urządzeń przemysłowych związanych z  systemem oczyszczania 
spalin w  oparciu o  hybrydowy układ adsorpcji do  redukcji emisji 
rtęci z  zastosowaniem komponentów polimerowych, Projektowa-
nie techniczne i doradztwo dotyczące systemu oczyszczania spalin 
i modernizacji systemu oczyszczania spalin w oparciu o hybrydowy 
układ adsorpcji do redukcji emisji rtęci z zastosowaniem komponen-
tów polimerowych, Usługi w zakresie przemysłowego projektowania 
technicznego i modernizacji systemu oczyszczania spalin w oparciu 
o  hybrydowy układ adsorpcji do  redukcji emisji rtęci z  zastosowa-
niem komponentów polimerowych .

(111) 353394 (220) 2021 02 18 (210) 524844
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) SBB ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) No ROTANOX TECHNOLOGY
(540) 

(591) turkusowy, biały, czarny
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .19, 29 .01 .13
(510), (511) 11 Urządzenia do  odzyskiwania gazu, Wymienniki cie-
pła do  usuwania gazów spalinowych, Urządzenia do  oczyszczania 
gazów spalinowych, 37 usługi montażu w miejscu docelowym, uru-
chomienia i serwisu urządzeń składających się na system oczyszcza-
nia spalin w  oparciu hybrydową technologię odazotowania spalin 
w  kotłach energetycznych, 40 Filtracja gazów, Filtrowanie płynów, 
Obróbka chemiczna rur kotłowych, Obróbka chemiczna gazów spa-
linowych powstałych podczas spalania paliw kopalnych, Obróbka 
niebezpiecznych gazów, Obróbka niebezpiecznych płynów, Oczysz-
czanie gazów, Polimeryzacja, Przetwarzanie organicznych cieczy 
chemicznych, Przetwarzanie pochodnych węglowodorów, Usuwa-
nie określonych substancji chemicznych z płynów podczas procesu 
chemicznego, Usługi dotyczące oczyszczania gazów spalinowych 
z  zawartości związków azotu, 42 Badania przemysłowe obiektów 
technicznych, Certyfikacja [kontrola jakości], Kontrola maszyn i urzą-
dzeń przemysłowych, Przeprowadzanie testów kontroli jakości, 
Przeprowadzanie testów przemysłowych, Testowanie emisji spalin 
w odniesieniu do środowiska naturalnego, Testowanie przemysłowe 
dotyczące systemu oczyszczania spalin w oparciu o hybrydową tech-
nologię odazotowania spalin w kotłach energetycznych, Usługi w za-
kresie testów technicznych, Doradztwo techniczne związane z pro-
jektowaniem, Doradztwo w  zakresie projektów technologicznych, 
Oceny techniczne związane z  projektowaniem systemu oczyszcza-
nia spalin w oparciu o hybrydową technologię odazotowania spalin 
w kotłach energetycznych, Projektowanie i opracowywanie nowych 
technologii na  rzecz osób trzecich, Projektowanie instalacji i  urzą-
dzeń przemysłowych związanych z  systemem oczyszczania spalin 
w oparciu o hybrydową technologię odazotowania spalin w kotłach 
energetycznych, Projektowanie techniczne i  doradztwo dotyczące 
systemu oczyszczania spalin w  oparciu o  hybrydową technologię 
odazotowania spalin w  kotłach energetycznych, Usługi w  zakresie 
przemysłowego projektowania technicznego systemów oczyszcza-
nia spalin w oparciu o hybrydową technologię odazotowania spalin 
w kotłach energetycznych .

(111) 353395 (220) 2021 03 29 (210) 526826
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 03

(732) GĄSIOR EDYTA, Mielec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ANUI HANDMADE JEWELRY
(540) 

(591) czarny, różowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 14 Kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne 
i  ich imitacje, Kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, Bi-
żuteria, Wyroby biżuteryjne, Wyroby jubilerskie, Wyroby jubilerskie 
[biżuteria] .

(111) 353396 (220) 2021 04 08 (210) 527441
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 03
(732) DOLNIK KATARZYNA GRATISOWNIA .PL, Plichowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GRATISMAN
(510), (511) 16 Albumy fotograficzne, albumy kolekcjonerskie, kla-
sery na  znaczki, artykuły biurowe [z  wyjątkiem mebli], artykuły 
do  pisania i  stemplowania, artykuły do  korektorowania i  ścierania, 
bloczki do notowania, bloki papierowe, broszury, broszury drukowa-
ne, cenniki, kalendarze, notesy, kołonotatniki, notatniki, chusteczki 
higieniczne, chusteczki higieniczne w pudełku, flipcharty, datowniki, 
długopisy, długopisy kolorowe, zakreślacze, druki, druki handlowe, 
farby szkolne, kredki, akwarele, ołówki, ołówki automatyczne, ołówki 
kreślarskie, ołówki stolarskie, zestawy kreślarskie, zestawy piśmienni-
cze, organizery na biurko, organizery do materiałów piśmienniczych 
na  biurko, pióra wieczne, pióra kulkowe, foliopisy, markery perma-
nentne, flamastry, gumki do ścierania, koszulki na dokumenty, teczki 
na  dokumenty, linijki, identyfikatory [artykuły biurowe], 40 Nadruk 
aplikacji na odzież, nanoszenie aplikacji na odzież, barwienie tkanin, 
barwienie tekstyliów, barwienie odzieży, cyfrowe polepszanie zdjęć, 
obróbka zdjęć, cyfrowe odnawianie fotografii, druk sitowy, druk ty-
pograficzny, druk wywabowy, tampodruk, drukowanie, drukowanie 
3D, drukowanie cyfrowe, drukowanie fotograficzne, druk reklamowy, 
drukowanie na zamówienie produktów opatrzonych logotypem zle-
cającego do celów reklamowych, drukowanie na przedmiotach, dru-
kowanie offsetowe, drukowanie reklam, drukowanie książek, grawe-
rowanie, hafciarstwo, introligatorstwo, laminowanie, nadruk wzorów 
na płytki dywanowe, nadruk wzorów na pokryciach podłogowych, 
nadruk wzorów na tkaninach, nadruk na pokryciach ściennych, na-
druk wzorów na tkaninach, nadruk wzorów na odzieży, nadruk wzo-
rów na ceramice, nadruk wzorów na szkle, nadruk wzorów na mate-
riałach biurowych, nadruk wzorów na powierzchniach drewnianych  .

(111) 353397 (220) 2021 05 31 (210) 529768
(151) 2022 05 11 (441) 2022 01 24
(732) FUNDACJA MAM MARZENIE, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fundacja mam marzenie www .mammarzenie .org
(540) 

(531) 02 .05 .03, 02 .05 .27, 21 .01 .16, 27 .05 .01, 24 .17 .02
(510), (511) 9 Gry komputerowe, programy telewizyjne, filmy, au-
dycje radiowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy 
wideo, taśmy magnetycznej, dysków optycznych w  wersji przysto-
sowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, Zapisane 
nośniki obrazu i dźwięku, 16 Druki akcydensowe, Kalendarze, Folde-
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ry, Prospekty, Afisze, Plakaty, Fotografie, Nalepki, Publikacje druko-
wane, Czasopisma, Książki, Broszury, Materiały piśmienne, Papeterie, 
Torby do pakowania, 25 Odzież, Obuwie sportowe, Obuwie, Nakrycia 
głowy, 28 Gry, Zabawki, Sprzęt sportowy nie ujęty w innych klasach, 
Gry elektroniczne inne niż telewizyjne, 35 Usługi w zakresie reklamy, 
Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, Wynajem i sprze-
daż miejsca i czasu na cele reklamowe w ośrodkach masowego prze-
kazu, Usługi w zakresie produkcji audycji i filmów reklamowych dla 
radia, telewizji, filmu, Internetu, Usługi w zakresie dystrybucji i dorę-
czania prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wy-
staw, Usługi badania opinii publicznej, 41 Usługi w zakresie rozrywki, 
Organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radio-
wych, Produkcja filmów dokumentalnych, reportaży, programów te-
lewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, Usługi w zakresie 
organizacji nauczania, Usługi w  zakresie organizacji produkcji i  na-
grań filmowych, dźwiękowych, Usługi w zakresie organizacji imprez 
artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, Usługi wy-
dawnicze, Publikowanie książek i  innych materiałów drukowanych, 
Usługi w zakresie obsługi technicznej i menedżerskiej produkcji tele-
wizyjnej i filmowej .

(111) 353398 (220) 2021 06 14 (210) 530226
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) Greyt Paw Traders LLC, Scottsdale (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A
(540) 

(531) 05 .03 .13, 05 .03 .14, 26 .11 .01, 26 .11 .09, 27 .05 .01
(510), (511) 3 Kosmetyki nielecznicze i  preparaty toaletowe, Olejki 
perfumeryjne i  eteryczne, Uniwersalne środki czyszczące, Mydła 
do  rąk, mydła w  kostce, mydła do  naczyń, detergenty do  prania, 
Środki do  czyszczenia powierzchni, chusteczki pielęgnacyjne dla 
niemowląt, pieluszki dla niemowląt, płyny do  mycia ciała, balsamy 
do ciała, pasty do zębów, płyny do płukania jamy ustnej, nielecznicze 
dezodoranty, preparaty do  golenia, mianowicie: kremy do  golenia, 
balsamy po  goleniu, waciki do  celów kosmetycznych, chusteczki 
do  twarzy, Kremy do  twarzy i  skóry, Balsamy pielęgnacyjne, środki 
nawilżające do  skóry, Preparaty kosmetyczne do  pielęgnacji skóry, 
Serum pielęgnacyjne, Środki nawilżające przeciwdziałające starzeniu 
się skóry i środki pielęgnacyjne przeciwdziałające starzeniu się skóry 
w formie kosmetyków, Nielecznicze preparaty do ochrony przeciw-
słonecznej, Preparaty do  ochrony przeciwsłonecznej, Kosmetyki, 
mianowicie mleczka kosmetyczne, żele i pudry do twarzy, ciała i rąk, 
Kosmetyki, mianowicie: preparaty do pielęgnacji urody, Kosmetyki, 
mianowicie produkty do  pielęgnacji urody, Nielecznicze balsamy 
w formie kosmetyków do włosów, skóry i ust, Preparaty kosmetyczne 
do włosów i skóry głowy, Maski do włosów, Kremy do włosów, Żele 
do  włosów, Toniki do  włosów, Szampony, Lakiery do  włosów, Żele, 
spreje, pianki i  balsamy do  stylizacji i  pielęgnacji włosów, Suche 
szampony, Nielecznicze uniwersalne środki oczyszczające do kąpieli 
i włosów, Nielecznicze środki do włosów, mianowicie: szampony, od-
żywki do włosów, pianki do włosów, kremy do modelowania włosów 
w formie produktów utrwalających do włosów, żeli do włosów i spre-
jów do włosów, Róże kosmetyczne, Kompaktowe kosmetyki do ma-
kijażu, Kosmetyki do makijażu twarzy, ust i policzków, Puder do twa-
rzy, Pomadki do ust, błyszczyki do ust, nielecznicze balsamy do ust, 
Kredki do ust, Cienie do powiek, Kredki do oczu, Tusze do rzęs, Środki 
do makijażu oczu, Eyelinery, Kremy pod oczy, Żele pod oczy, Błysz-
czyki do powiek w formie kosmetyków, Żelowe maseczki pod oczy, 
Kremy BB, Rozświetlacze, mianowicie produkty kosmetyczne 
do podkreślania obszarów skóry, Preparaty koloryzujące do brwi, Ko-
smetyki do  brwi, Ołówki do  brwi, Podkłady do  twarzy, Podkłady 
do makijażu, Preparaty do demakijażu, 5 Suplementy diety i witami-

ny, Wosk dentystyczny, Środki dezynfekcyjne, Nielecznicze prepara-
ty sanitarne do higieny osobistej inne niż środki toaletowe, Preparaty 
do  odświeżania powietrza, 11 Lampy, mianowicie: lampy sufitowe, 
lampy ścienne, lampki do czytania, Lampy do użytku zewnętrznego, 
zewnętrzne jednostki i oprawy oświetleniowe zasilane energią sło-
neczną, Lampy, Latarnie oświetleniowe, Oprawy oświetleniowe, 
Lampki do książek, 16 Papier toaletowy, ręczniki papierowe, serwetki 
papierowe, serwetki stołowe papierowe, 18 Torebki i torebki do ręki, 
torby typu shopper, torby podróżne, torby na ramię, kopertówki, ple-
caki, torby sportowe, portfele, portmonetki na monety i kosmetyczki 
sprzedawane bez zawartości, Bagaże, aktówki, tornistry, torby 
na  książki, etui na  dokumenty, sakiewki i  torby podręczne, Plecaki, 
Torby, mianowicie: uniwersalne torby do noszenia, teczki biznesowe 
typu aktówka, 20 Meble, Meble biurowe, Meble sypialniane, Meble 
przystosowane do użytku na zewnątrz, Krzesła, biurka, kanapy, kana-
py ogrodowe, stoły (meble), biblioteczki, szafy na dokumenty, Szafki, 
Meble szkolne, Stoły, Ramy do  obrazów i  dzieł sztuki, Rolety we-
wnętrzne, Wewnętrzne osłony okienne, Tablice korkowe, Meble na-
dmuchiwane, Stojaki na czasopisma, Lustra, Poduszki, Materace, Re-
gały i ich części składowe, mianowicie półki i uchwyty sprzedawane 
jako całość, półki meblowe i regały magazynowe, Stojaki na wino, 21 
Przybory oraz pojemniki kuchenne i  gospodarstwa domowego, 
Grzebienie i gąbki, Szczotki, Aplikatory do kosmetyków, Gąbki, Gąb-
ki, trójkątne gąbki toaletowe, okrągłe aplikatory do aplikacji makija-
żu, puszki do  pudrów i  myjki do  peelingu i  mycia ciała, wszystkie 
do użytku kosmetycznego, aplikatory kosmetyczne, Szczotki i szczo-
teczki do włosów, paznokci i zębów, Pojemniki kosmetyczne do użyt-
ku domowego, Wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne nie ujęte 
w innych klasach, Gąbki do czyszczenia, Gąbki do makijażu, Ścierecz-
ki do mycia naczyń, 24 Bielizna stołowa i pościelowa, Bielizna poście-
lowa i koce, Tekstylne artykuły kąpielowe, Bielizna domowa, Ręczni-
ki, Ręczniki kąpielowe, Ręczniki plażowe, Kapy na  łóżka, Narzuty 
na łóżka, Kołdry [przykrycia], Kołdry, Podkłady pod i na materac, Po-
szewki na  poduszki [poszwy na  poduszki], Poszewki na  poduszki, 
Prześcieradła na łóżka, Ściereczki do wycierania naczyń, Zasłony, Za-
słony do natrysków, Draperie, Serwetki tekstylne, 25 Odzież i obuwie 
damskie, męskie i  dziecięce, a  mianowicie bluzki, koszule, koszulki 
z krótkim rękawem, bluzy sportowe, spodnie, dżinsy, spodnie typu 
slacks, szorty, spódnice, tuniki, koszulki bez rękawów, suknie i sukien-
ki, kombinezony, swetry, pulowery, legginsy, kurtki i płaszcze, bieli-
zna nocna, bielizna, skarpetki, rajstopy, jednoczęściowe kombinezo-
ny do  spania i  zabawy, koszule nocne, modne opaski na  głowę, 
nakrycia głowy, 35 Reklama, Zarządzanie działalnością gospodarczą, 
Usługi sklepu detalicznego z szerokim asortymentem towarów kon-
sumpcyjnych i  handlowych, a  mianowicie: kosmetyki nielecznicze 
i preparaty toaletowe, olejki perfumeryjne i eteryczne, uniwersalne 
środki czyszczące, mydła do rąk, mydła w kostce, mydła do naczyń, 
detergenty do prania, środki do czyszczenia powierzchni, chusteczki 
pielęgnacyjne dla niemowląt, pieluszki dla niemowląt, podpaski, pły-
ny do mycia ciała, balsamy do ciała, pasty do zębów, płyny do płuka-
nia jamy ustnej, nielecznicze dezodoranty, preparaty do  golenia, 
mianowicie: kremy do golenia, balsamy po goleniu, waciki do celów 
kosmetycznych, chusteczki do twarzy, kremy do twarzy i skóry, balsa-
my pielęgnacyjne, środki nawilżające do skóry, preparaty kosmetycz-
ne do  pielęgnacji skóry, serum pielęgnacyjne, środki nawilżające 
przeciwdziałające starzeniu się skóry i środki pielęgnacyjne przeciw-
działające starzeniu się skóry w  formie kosmetyków, nielecznicze 
preparaty do  ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do  ochrony 
przeciwsłonecznej, kosmetyki, mianowicie mleczka kosmetyczne, 
żele i pudry do twarzy, ciała i rąk, kosmetyki, mianowicie: preparaty 
do pielęgnacji urody, kosmetyki, mianowicie produkty do pielęgna-
cji urody, nielecznicze balsamy w  formie kosmetyków do  włosów, 
skóry i ust, preparaty kosmetyczne do włosów i skóry głowy, maski 
do  włosów, kremy do  włosów, żele do  włosów, toniki do  włosów, 
szampony, lakiery do włosów, żele, spreje, pianki i balsamy do styliza-
cji i pielęgnacji włosów, suche szampony, nielecznicze uniwersalne 
środki oczyszczające do kąpieli i włosów, nielecznicze środki do wło-
sów, mianowicie: szampony, odżywki do włosów, pianki do włosów, 
kremy do modelowania włosów w formie produktów utrwalających 
do włosów, żeli do włosów i sprejów do włosów, róże kosmetyczne, 
kompaktowe kosmetyki do makijażu, kosmetyki do makijażu twarzy, 
ust i policzków, puder do twarzy, pomadki do ust, błyszczyki do ust, 
nielecznicze balsamy do ust, kredki do ust, cienie do powiek, kredki 
do oczu, tusze do rzęs, środki do makijażu oczu, eyelinery, kremy pod 
oczy, żele pod oczy, błyszczyki do powiek w formie kosmetyków, że-
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lowe maseczki pod oczy, kremy BB, rozświetlacze, mianowicie pro-
dukty kosmetyczne do podkreślania obszarów skóry, preparaty kolo-
ryzujące do  brwi, kosmetyki do  brwi, ołówki do  brwi, podkłady 
do twarzy, podkłady do makijażu, preparaty do demakijażu, suple-
menty diety i  witaminy, wosk dentystyczny, środki dezynfekcyjne, 
nielecznicze preparaty sanitarne do higieny osobistej inne niż środki 
toaletowe, preparaty do odświeżania powietrza, lampy, mianowicie: 
lampy sufitowe, lampy ścienne, lampki do czytania, lampy do użytku 
zewnętrznego, zewnętrzne jednostki i oprawy oświetleniowe zasila-
ne energią słoneczną, lampy, latarnie oświetleniowe, oprawy oświe-
tleniowe, lampki do  książek, papier toaletowy, ręczniki papierowe, 
serwetki stołowe papierowe, serwetki papierowe, torebki i  torebki 
do ręki, torby typu shopper, torby podróżne, torby na ramię, koper-
tówki, plecaki, torby sportowe, portfele, portmonetki na  monety 
i kosmetyczki sprzedawane bez zawartości, bagaże, aktówki, torni-
stry, torby na książki, etui na dokumenty, sakiewki i torby podręczne, 
plecaki, torby, mianowicie: uniwersalne torby do noszenia, teczki biz-
nesowe typu aktówka, meble, meble biurowe, meble sypialniane, 
meble przystosowane do użytku na zewnątrz, krzesła, biurka, kana-
py, kanapy ogrodowe, stoły (meble), biblioteczki, szafy na dokumen-
ty, szafki, meble szkolne, stoły, ramy do obrazów i dzieł sztuki, rolety 
wewnętrzne, wewnętrzne osłony okienne, tablice korkowe, meble 
nadmuchiwane, stojaki na  czasopisma, lustra, poduszki, materace, 
regały i ich części składowe, mianowicie półki i uchwyty sprzedawa-
ne jako całość, półki meblowe i regały magazynowe, stojaki na wino, 
przybory oraz pojemniki kuchenne i  gospodarstwa domowego, 
grzebienie i gąbki, szczotki, aplikatory do kosmetyków, gąbki, gąbki, 
trójkątne, gąbki toaletowe, okrągłe aplikatory do aplikacji makijażu, 
puszki do pudrów i myjki do peelingu i mycia ciała, wszystkie do użyt-
ku kosmetycznego, aplikatory kosmetyczne, szczotki i  szczoteczki 
do włosów, paznokci i zębów, pojemniki kosmetyczne do użytku do-
mowego, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne nie ujęte w in-
nych klasach, gąbki do  czyszczenia, gąbki do  makijażu, ściereczki 
do mycia naczyń, bielizna stołowa i pościelowa, bielizna pościelowa 
i koce, tekstylne artykuły kąpielowe, bielizna domowa, ręczniki, ręcz-
niki kąpielowe, ręczniki plażowe, kapy na łóżka, narzuty na łóżka, koł-
dry [przykrycia], kołdry, podkłady pod i na materac, poszewki na po-
duszki [poszwy na  poduszki], poszewki na  poduszki, prześcieradła 
na łóżka, ściereczki do wycierania naczyń, zasłony, zasłony do natry-
sków, draperie, serwetki tekstylne, odzież i obuwie damskie, męskie 
i dziecięce, a mianowicie bluzki, koszule, koszulki z krótkim rękawem, 
bluzy sportowe, spodnie, dżinsy, spodnie typu slacks, szorty, spódni-
ce, tuniki, koszulki bez rękawów, suknie i  sukienki, kombinezony, 
swetry, pulowery, legginsy, kurtki i płaszcze, bielizna nocna, bielizna, 
skarpetki, rajstopy, jednoczęściowe kombinezony do spania i zaba-
wy, koszule nocne, modne opaski na głowę, nakrycia głowy .

(111) 353399 (220) 2021 06 17 (210) 530424
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) plus WYBIERZ SWOJE WSZYSTKO
(540) 

(591) ciemnogranatowy, zielony, biały
(531) 26 .01 .01, 26 .01 .12, 26 .03 .23, 26 .04 .02, 26 .04 .05, 26 .04 .10, 
26 .04 .18, 26 .11 .03, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 29 .01 .13
(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 wyjątkiem 
aparatów, torby, materiały drukowane, materiały szkoleniowe, mate-
riały instruktażowe, materiały piśmienne, papier, tektura, 35 Pomoc 
w  prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi wsparcia admini-
stracyjnego, prace biurowe, doradztwo i konsultacje w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, usługi analizy i informacji biznesowej, badania 
rynkowe, analizy gospodarcze, administrowanie działalnością go-
spodarczą, zarządzanie działalnością gospodarczą, planowanie dzia-
łalności gospodarczej, organizacja działalności gospodarczej, audyt 
działalności gospodarczej, informacja o  działalności gospodarczej, 
handlu, reklamie, promocji, agencje informacji handlowej, organiza-
cja wystaw handlowych, organizacja targów handlowych, usługi re-
klamowe, usługi agencji reklamowych, usługi marketingowe, usługi 
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-
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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 elek-
trycznej i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególności elek-
tryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopa-
trywania w  parę wodną i  gorącą wodę, usług związanych 
z  odprowadzaniem ścieków, usług związanych z  wywozem śmieci, 
pośrednictwo w  zakresie zawierania umów dotyczących świadcze-
nia, organizowania i  zapewniania dostępu do  usług medycznych, 
pośrednictwo w  zakresie zawierania umów dotyczących świadcze-
nia, organizowania i  zapewniania dostępu do  usług opiekuńczych, 
zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania 
i późniejszego korzystania z usług medycznych i opiekuńczych, po-
średnictwo w  zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, 
organizowania i zapewniania dostępu do usług w zakresie zapewnie-
nia bezpieczeństwa i  ochrony osób i  mienia, usług ochroniarskich, 
usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie wykony-
waniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzysta-
nia z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób 
i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpie-
czeństwa, doradztwo podatkowe, zarządzanie działalnością gospo-
darczą w zakresie stacji radiowych, zarządzanie działalnością gospo-
darczą w zakresie stacji telewizyjnych, usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 36 Usługi 
ubezpieczeniowe, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi 
finansowe, usługi pośrednictwa w  zakresie usług finansowych, do-
radztwo ekonomiczno-finansowe, usługi płatnicze, usługi makler-
skie, obrót papierami wartościowymi, usługi bankowe, usługi po-
średnictwa bankowego, usługi leasingowe, leasing finansowy, usługi 
pośrednictwa w zakresie leasingu, usługi związane z majątkiem nie-
ruchomym, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w zakre-
sie zarządzania nieruchomościami, wynajem nieruchomości i mająt-
ku, wynajem powierzchni biurowej, wynajem pomieszczeń 
handlowych, dzierżawa nieruchomości, finansowanie inwestycji, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług, 37 Usługi instalacyjne 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 napraw-
cze 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, usługi konserwacyjne dotyczące urządzeń i przyrzą-
dów, w szczególności urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycz-
nych, sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, 
urządzeń do przetwarzania danych, urządzeń do transmisji danych, 
urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, instalowanie i napra-
wa urządzeń elektrycznych i  elektronicznych, usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
38 Usługi w  zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, usługi 
w  zakresie prowadzenia agencji prasowych, usługa prowadzenia 
portali internetowych w  zakresie: rozpowszechniania wiadomości 
i aktualności, zbieranie i przesyłanie informacji, działalność centrów 
telefonicznych (call center), usługi telekomunikacyjne, usługi komu-
nikacji elektronicznej, usługi telekomunikacyjne przewodowe, usłu-
gi telekomunikacyjne bezprzewodowe, usługi telekomunikacji sate-
litarnej, usługi komunikacji radiowej, usługi komunikacji 
za pośrednictwem sieci światłowodowych, usługi komunikacji za po-
średnictwem telefonów komórkowych, usługi łączności poprzez ter-
minale komputerowe, usługi nadawania bezprzewodowego, usługi 
nadawania telewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomunika-
cyjnych z  globalną siecią komputerową, transfer strumieniowy da-
nych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów radio-
wych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, 
transmisja wideo na  żądanie, zapewnianie dostępu do  globalnych 
sieci komputerowych, usługi transmisyjne, łączność poprzez sieci 
komputerowe, usługi dostępu do Internetu, usługi dostępu do sieci 
komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie emisji radiowej i tele-
wizyjnej, bezprzewodowa transmisja programów telewizyjnych, 
nadawanie programów telewizyjnych, nadawanie audio, wideo 
i  multimedialne za  pośrednictwem Internetu i  innych sieci łączno-
ściowych, nadawanie bezprzewodowe, przekaz satelitarny, nadawa-
nie i transmisja programów radiowych, nadawanie i transmisja pro-
gramów telewizyjnych, nadawanie informacji za  pośrednictwem 
telewizji, nadawanie informacji za pośrednictwem radia, nadawanie 
informacji za pośrednictwem satelity, nadawanie muzyki, nadawanie 
programów przez satelitę, nadawanie programów telewizji kablo-
wej, nadawanie programów za  pośrednictwem Internetu, nadawa-
nie telewizji kablowej, nadawanie wiadomości [środkami elektro-
nicznymi], przekaz satelitarny, usługi zapewniania dostępu do treści, 
stron internetowych i  portali, zapewnianie dostępu telekomunika-
cyjnego do filmów, innych nagrań i programów telewizyjnych udo-
stępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, zapewnia-
nie dostępu telekomunikacyjnego do  programów radiowych, 
agencje informacyjne, przekazywanie i rozpowszechnianie informa-
cji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, 
usługi poczty elektronicznej, zapewnianie dostępu do forów dysku-
syjnych w Internecie, usługi teletechniczne, usługi teleinformatycz-
ne, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie 
telefonów, wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji za po-
średnictwem sieci komunikacji elektronicznej, dostarczanie informa-
cji o położeniu obiektów lokalizowanych za pomocą urządzeń tele-
komunikacyjnych, usługi w  zakresie prowadzenia stacji radiowych 
polegające na zapewnianie infrastruktury technicznej, usługi w za-
kresie prowadzenia stacji telewizyjnych polegające na zapewnianie 
infrastruktury technicznej, usługi informacyjne, doradcze i konsulta-
cyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 39 Wyznaczanie 
położenia obiektów za  pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, 
Transport, transport samochodowy, transport morski, transport lot-
niczy, transport bagażu, transport osób, usługi kurierskie, wypoży-
czanie środków transportu, pakowanie i składowanie towarów, orga-
nizowanie podróży, usługi w  zakresie przesyłania i  dystrybucji 
energii, w  szczególności elektrycznej i  cieplnej, zaopatrywanie 
w  energię, w  szczególności elektryczną i  cieplną, dystrybucja i  za-
opatrywanie 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 infor-
macyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienio-
nych usług, 41 Nauczanie, kształcenie, edukacja, usługi edukacyjne 
świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, rozryw-
ka, organizowanie imprez rozrywkowych, organizowanie konkursów 
i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, działalność sportowa, dzia-
łalność kulturalna, organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych 
oraz koncertów, organizowanie szkoleń, organizowanie konferencji, 
organizowanie sympozjów, usługi wydawnicze, elektroniczne usługi 
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wydawnicze, usługi wydawnicze w  zakresie tekstów elektronicz-
nych, publikowanie, publikowanie elektroniczne, publikowanie dro-
gą elektroniczną, publikowanie materiałów drukowanych, kompute-
rowy skład drukarski, wydawanie książek, wydawanie wykazów oraz 
list, wydawanie gazet, wydawanie czasopism, wydawanie periody-
ków, produkcja filmów, produkcja nagrań wideo, rozpowszechnianie 
i dystrybucja analogowych i cyfrowych programów telewizji kablo-
wej, naziemnej, satelitarnej, usługi sprzedaży programów radiowych, 
wynajem stacji radiowych, usługi sprzedaży programów telewizyj-
nych, wynajem stacji telewizyjnych, produkcja programów telewizyj-
nych, produkcja programów radiowych, montaż programów radio-
wych i  telewizyjnych, usługi reporterskie, studia filmowe, studia 
telewizyjne, studia nagrań, usługa prowadzenia portali interneto-
wych w zakresie: udostępniania zapisów audycji radiowych i telewi-
zyjnych, informacji o programach i repertuarze, udostępniania wersji 
obcojęzycznych i  polskojęzycznych utworów, udostępniania gier, 
wyboru pakietów programowych programów telewizyjnych i radio-
wych, produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja nagrań muzycz-
nych, usługi w zakresie nagrań, usługi studia nagrań, usługi postpro-
dukcji filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych i radiowych, 
projekcja filmów, wypożyczanie filmów, wypożyczanie nagrań wi-
deo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, dystrybucja filmów, dys-
trybucja nagrań wideo, dystrybucja programów telewizyjnych, dys-
trybucja programów radiowych, gry oferowane on-line, usługi 
publikowania tekstów, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych 
i publikacji elektronicznych, w tym on-line, usługi informacyjne, do-
radcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 42 
Naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, anali-
za przemysłowa, badania przemysłowe i usługi w zakresie projekto-
wania przemysłowego, usługi kontroli jakości i  uwierzytelniania, 
usługi w zakresie technologii informacyjnych, rozwój, programowa-
nie i  wdrażanie oprogramowania komputerowego, oprogramowa-
nie jako usługa [SaaS], usługi doradztwa w zakresie oprogramowania 
jako usługi [SaaS], platformy do sztucznej inteligencji jako oprogra-
mowanie jako usługa [SaaS], usługi doradztwa w zakresie oprogra-
mowania komputerowego, inżynieria oprogramowania komputero-
wego, opracowywanie oprogramowania komputerowego, instalacja 
oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, 
konfiguracja oprogramowania komputerowego, naprawa oprogra-
mowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania kompu-
terowego, udostępnianie oprogramowania komputerowego, infor-
matyka śledcza, poradnictwo informatyczne, usługi konsultacyjne 
dotyczące komputerów i  informatyki, projektowanie systemów in-
formatycznych, testowanie sprzętu informatycznego, usługi dorad-
cze w zakresie sieci informatycznych, usługi w zakresie ochrony, bez-
pieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, zarządzanie 
projektami informatycznymi, usługi zarządzania urządzeniami infor-
matycznymi, usługi doradcze w  zakresie technologii informatycz-
nych i  komputerowych, usługi zarządzania projektami w  zakresie 
technologii informatycznych i komputerowych, inżynieria kompute-
rowa, hosting, hosting serwerów, hosting portali internetowych, ho-
sting stron internetowych, hosting platform w  Internecie, hosting 
treści cyfrowych, usługi dostawcy hostingu w chmurze, hosting in-
frastruktury sieciowej online na rzecz osób trzecich, hosting aplikacji 
oprogramowania komputerowego, utrzymywanie portali interneto-
wych dla osób trzecich, utrzymywanie stron internetowych dla osób 
trzecich, projektowanie stron internetowych, usługi prowadzenia 
portali internetowych w  zakresie utrzymywania stron interneto-
wych, prognozy pogody, udostępnienia wyszukiwarek interneto-
wych, usługi udostępniania aplikacji mobilnych i internetowych, włą-
czając 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 .
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polsat box WYBIERZ SWOJE WSZYSTKO
(540) 

(591) ciemnogranatowy, żółty, biały
(531) 26 .04 .02, 26 .11 .03, 26 .13 .25, 27 .05 .05, 26 .04 .02, 26 .04 .12, 
26 .04 .18
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyj-
ne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, 
sygnalizacyjne, kontrolne, do  ratowania życia, do  celów dydaktycz-
nych, urządzenia i  przyrządy do  przewodzenia, przełączania, prze-
kształcenia, gromadzenia, sterowania i  regulacji energii elektrycznej, 
urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompak-
towe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechanizmy do urządzeń 
uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny 
liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy kom-
puterowe, urządzenia do  gaszenia ognia, publikacje elektroniczne, 
oprogramowanie komputerowe, elektroniczne nośniki danych, nagra-
nia cyfrowe, nagrania audio, nagrania wideo, nagrania audio-wideo, 
telefony, tablety, telewizory, elektroniczne terminale komunikacyjne, 
terminale komputerowe, terminale telefoniczne, terminale danych, 
terminale multimedialne, terminale POS, terminale poczty elektro-
nicznej, terminale elektronicznych płatności, modemy, modemy ko-
munikacyjne, modemy telefoniczne, modemy komputerowe, mode-
my wewnętrzne, modemy zewnętrzne, routery, karty sieciowe, 
elektroniczny sprzęt biurowy, wzmacniacze, przedwzmacniacze, od-
biorniki radiowe, elektroniczne urządzenia do przetwarzania dźwięku, 
odtwarzacze treści audio-wideo, urządzenia audiowizualne z wyświe-
tlaczem, dekodery, dekodery telewizyjne, dekodery radiowe, dekode-
ry sygnałów, dekodery elektroniczne, dekodery cyfrowe, urządzenia 
telewizyjne, aparatura telewizyjna, nagrywarki telewizyjne, kamery, 
wzmacniacze sygnałów telewizyjnych, wzmacniacze sygnałów radio-
wych, wzmacniacze sygnałów telekomunikacyjnych, elektroniczne 
urządzenia monitorujące, konwertery standardów telewizyjnych, kon-
wertery standardów radiowych, zestawy kina domowego, projektory 
do kina domowego, wyświetlacze do zestawów kina domowego, pro-
jektory, projektory cyfrowe, projektory multimedialne, akcesoria 
do urządzeń komunikacyjnych, akcesoria do urządzeń mobilnych, ak-
cesoria do  telefonów, 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, ładowarki, ładowarki samochodowe, przenośne urządzenia 
do ładowania urządzeń mobilnych, zasilacze, uchwyty do mocowania 
urządzeń mobilnych, uchwyty samochodowe do urządzeń mobilnych, 
szkło ochronne, szkło ochronne do urządzeń mobilnych, szkło ochron-
ne 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 sztucznych, 
ochraniacze ekranów telefonów z  tworzyw sztucznych, ochraniacze 
ekranów tabletów z tworzyw sztucznych, folia polimerowa do ochro-
ny ekranów urządzeń mobilnych, folia polimerowa do ochrony ekra-
nów telefonów, folia polimerowa do  ochrony ekranów tabletów, 16 
Publikacje, gazety, czasopisma, druki, kalendarze, książki, wydawnic-
twa jednorazowe, katalogi, komiksy, fotografie, notesy, pióra, długopi-
sy, ołówki, materiały do nauczania z wyjątkiem aparatów, torby, mate-
riały drukowane, materiały szkoleniowe, materiały instruktażowe, 
materiały piśmienne, papier, tektura, 35 Pomoc w prowadzeniu dzia-
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łalności gospodarczej, usługi wsparcia administracyjnego, prace biu-
rowe, doradztwo i  konsultacje w  zakresie działalności gospodarczej, 
usługi analizy i  informacji biznesowej, badania rynkowe, analizy go-
spodarcze, administrowanie działalnością gospodarczą, zarządzanie 
działalnością gospodarczą, planowanie działalności gospodarczej, or-
ganizacja działalności gospodarczej, audyt działalności gospodarczej, 
informacja o  działalności gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, 
agencje informacji handlowej, organizacja wystaw handlowych, orga-
nizacja targów handlowych, usługi reklamowe, usługi agencji rekla-
mowych, usługi marketingowe, usługi promocyjne, usługi programów 
lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyjnych, promocja towa-
rów i usług, usługi public relations, produkcja reklam, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
publikowanie tekstów reklamowych, wynajmowanie powierzchni 
na cele reklamowe, wynajem czasu reklamowego w środkach przeka-
zu, reklamy korespondencyjne, sondaże opinii, organizowanie wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, prze-
twarzanie, systematyzacja danych i  zarządzanie nimi, komputerowe 
przetwarzanie danych, elektroniczne przetwarzanie danych, zarządza-
nie przetwarzaniem danych, doradztwo związane z przetwarzaniem 
danych, rozpowszechnianie informacji gospodarczych, rozpowszech-
nianie informacji biznesowych, rozpowszechnianie informacji handlo-
wych, wyszukiwanie informacji w  plikach informatycznych dla osób 
trzecich, skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, 
usługi sprzedaży towarów z  branż: telekomunikacyjnej, energetycz-
nej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, 
edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa 
domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, 
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż detaliczna 
towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, 
komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, tech-
nologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzie-
żowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycz-
nej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż hurtowa towarów z  branż: 
telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, 
medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elek-
tronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, 
zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, 
kulturalnej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów z branż: tele-
komunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, me-
dialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektro-
nicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, 
zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, 
kulturalnej, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać 
się z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalogu róż-
nych artykułów, za  pośrednictwem usługi elektronicznej, na  stronie 
internetowej oraz usługi pośrednictwa w  powyższym zakresie, po-
średnictwo w zakresie sprzedaży usług, usługa polegająca na prezen-
tacji ofert usług, sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, 
gazowych oraz produktów pochodnych, pośrednictwo w  zakresie 
sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochod-
nych, doradztwo handlowe w zakresie wykorzystania energii i paliw 
oraz produktów pochodnych, sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, 
w tym energii elektrycznej i cieplnej, pośrednictwo w zakresie sprze-
daży energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, zarządzanie wyko-
nywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzysta-
nia z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności 
elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególności elek-
tryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopatry-
wania w parę wodną i gorącą wodę, usług związanych z odprowadza-
niem ścieków, usług związanych z  wywozem śmieci, pośrednictwo 
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania 
i zapewniania dostępu do usług medycznych, pośrednictwo w zakre-
sie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i  za-
pewniania dostępu do usług opiekuńczych, zarządzanie wykonywa-
niem umów dotyczących udostępniania i  późniejszego korzystania 
z usług medycznych i opiekuńczych, pośrednictwo w zakresie zawie-
rania umów dotyczących świadczenia, organizowania i  zapewniania 
dostępu do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bez-
pieczeństwa, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udo-
stępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług 
doradztwa w  sprawach bezpieczeństwa, doradztwo podatkowe, za-

rządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji radiowych, za-
rządzanie działalnością gospodarczą w  zakresie stacji telewizyjnych, 
usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, usługi pośrednic-
twa ubezpieczeniowego, usługi finansowe, usługi pośrednictwa w za-
kresie usług finansowych, doradztwo ekonomiczno-finansowe, usługi 
płatnicze, usługi maklerskie, obrót papierami wartościowymi, usługi 
bankowe, usługi pośrednictwa bankowego, usługi leasingowe, leasing 
finansowy, usługi pośrednictwa w zakresie leasingu, usługi związane 
z  majątkiem nieruchomym, zarządzanie nieruchomościami, pośred-
nictwo w zakresie zarządzania nieruchomościami, wynajem nierucho-
mości i majątku, wynajem powierzchni biurowej, wynajem pomiesz-
czeń handlowych, dzierżawa nieruchomości, finansowanie inwestycji, 
usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług, 37 Usługi instalacyjne 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 naprawcze 
dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektro-
nicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń 
telekomunikacyjnych, urządzeń do  przetwarzania danych, urządzeń 
do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, 
usługi konserwacyjne dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczegól-
ności urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu 
komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do prze-
twarzania danych, urządzeń do  transmisji danych, urządzeń siecio-
wych, urządzeń do nadawania, instalowanie i naprawa urządzeń elek-
trycznych i  elektronicznych, usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 38 Usługi 
w zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, usługi w zakresie pro-
wadzenia agencji prasowych, usługa prowadzenia portali interneto-
wych w zakresie: rozpowszechniania wiadomości i aktualności, zbiera-
nie i  przesyłanie informacji, działalność centrów telefonicznych (call 
center), usługi telekomunikacyjne, usługi komunikacji elektronicznej, 
usługi telekomunikacyjne przewodowe, usługi telekomunikacyjne 
bezprzewodowe, usługi telekomunikacji satelitarnej, usługi komuni-
kacji radiowej, usługi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowo-
dowych, usługi komunikacji za  pośrednictwem telefonów komórko-
wych, usługi łączności poprzez terminale komputerowe, usługi 
nadawania bezprzewodowego, usługi nadawania telewizji kablowej, 
oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią kompute-
rową, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, 
transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyj-
nych, transmisja satelitarna, transmisja wideo na żądanie, zapewnianie 
dostępu do  globalnych sieci komputerowych, usługi transmisyjne, 
łączność poprzez sieci komputerowe, usługi dostępu do  Internetu, 
usługi dostępu do sieci komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie 
emisji radiowej i telewizyjnej, bezprzewodowa transmisja programów 
telewizyjnych, nadawanie programów telewizyjnych, nadawanie au-
dio, wideo i multimedialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci 
łącznościowych, nadawanie bezprzewodowe, przekaz satelitarny, 
nadawanie i transmisja programów radiowych, nadawanie i transmisja 
programów telewizyjnych, nadawanie informacji za  pośrednictwem 
telewizji, nadawanie informacji za  pośrednictwem radia, nadawanie 
informacji za pośrednictwem satelity, nadawanie muzyki, nadawanie 
programów przez satelitę, nadawanie programów telewizji kablowej, 
nadawanie programów za pośrednictwem Internetu, nadawanie tele-
wizji kablowej, nadawanie wiadomości [środkami elektronicznymi], 
przekaz satelitarny, usługi zapewniania dostępu do treści, stron inter-
netowych i portali, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do fil-
mów, innych nagrań i  programów telewizyjnych udostępnianych 
za  pośrednictwem usługi wideo na  życzenie, zapewnianie dostępu 
telekomunikacyjnego do programów radiowych, agencje informacyj-
ne, przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych za pośred-
nictwem sieci komputerowych oraz Internetu, usługi poczty elektro-
nicznej, zapewnianie dostępu do  forów dyskusyjnych w  Internecie, 
usługi teletechniczne, usługi teleinformatyczne, wypożyczanie urzą-
dzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie 
urządzeń służących do komunikacji za pośrednictwem sieci komuni-
kacji elektronicznej, dostarczanie informacji o położeniu obiektów lo-
kalizowanych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w za-
kresie prowadzenia stacji radiowych polegające na  zapewnianie 
infrastruktury technicznej, usługi w zakresie prowadzenia stacji telewi-
zyjnych polegające na zapewnianie infrastruktury technicznej, usługi 



70 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 31/2022

informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymie-
nionych usług, 39 Wyznaczanie położenia obiektów za pomocą urzą-
dzeń telekomunikacyjnych, Transport, transport samochodowy, trans-
port morski, transport lotniczy, transport bagażu, transport osób, 
usługi kurierskie, wypożyczanie środków transportu, pakowanie i skła-
dowanie towarów, organizowanie podróży, usługi w zakresie przesyła-
nia i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopa-
trywanie w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucja 
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 infor-
macyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienio-
nych usług, 41 Nauczanie, kształcenie, edukacja, usługi edukacyjne 
świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, rozrywka, 
organizowanie imprez rozrywkowych, organizowanie konkursów 
i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, działalność sportowa, działal-
ność kulturalna, organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz 
koncertów, organizowanie szkoleń, organizowanie konferencji, orga-
nizowanie sympozjów, usługi wydawnicze, elektroniczne usługi wy-
dawnicze, usługi wydawnicze w  zakresie tekstów elektronicznych, 
publikowanie, publikowanie elektroniczne, publikowanie drogą elek-
troniczną, publikowanie materiałów drukowanych, komputerowy 
skład drukarski, wydawanie książek, wydawanie wykazów oraz list, 
wydawanie gazet, wydawanie czasopism, wydawanie periodyków, 
produkcja filmów, produkcja nagrań wideo, rozpowszechnianie i dys-
trybucja analogowych i cyfrowych programów telewizji kablowej, na-
ziemnej, satelitarnej, usługi sprzedaży programów radiowych, wyna-
jem stacji radiowych, usługi sprzedaży programów telewizyjnych, 
wynajem stacji telewizyjnych, produkcja programów telewizyjnych, 
produkcja programów radiowych, montaż programów radiowych i te-
lewizyjnych, usługi reporterskie, studia filmowe, studia telewizyjne, 
studia nagrań, usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: 
udostępniania zapisów audycji radiowych i  telewizyjnych, informacji 
o  programach i  repertuarze, udostępniania wersji obcojęzycznych 
i  polskojęzycznych utworów, udostępniania gier, wyboru pakietów 
programowych programów telewizyjnych i radiowych, produkcja na-
grań dźwiękowych, produkcja nagrań muzycznych, usługi w zakresie 
nagrań, usługi studia nagrań, usługi postprodukcji filmów, nagrań wi-
deo, programów telewizyjnych i radiowych, projekcja filmów, wypoży-
czanie filmów, wypożyczanie nagrań wideo, wypożyczanie nagrań 
dźwiękowych, dystrybucja filmów, dystrybucja nagrań wideo, dystry-
bucja programów telewizyjnych, dystrybucja programów radiowych, 
gry oferowane on-line, usługi publikowania tekstów, czasopism, wy-
dawnictw nieperiodycznych i publikacji elektronicznych, w tym on-li-
ne, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzed-
nio wymienionych usług, 42 Naukowe i  techniczne usługi i  badania 
oraz ich  projektowanie, analiza przemysłowa, badania przemysłowe 
i usługi w zakresie projektowania przemysłowego, usługi kontroli jako-
ści i  uwierzytelniania, usługi w  zakresie technologii informacyjnych, 
rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowe-
go, oprogramowanie jako usługa [SaaS], usługi doradztwa w zakresie 
oprogramowania jako usługi [SaaS], platformy do sztucznej inteligen-
cji jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], usługi doradztwa w zakre-
sie oprogramowania komputerowego, inżynieria oprogramowania 
komputerowego, opracowywanie oprogramowania komputerowego, 
instalacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramo-
wania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputero-
wego, konfiguracja oprogramowania komputerowego, naprawa opro-
gramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego, udostępnianie oprogramowania komputerowego, 
informatyka śledcza, poradnictwo informatyczne, usługi konsultacyj-
ne dotyczące komputerów i informatyki, projektowanie systemów in-
formatycznych, testowanie sprzętu informatycznego, usługi doradcze 
w zakresie sieci informatycznych, usługi w zakresie ochrony, bezpie-
czeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, zarządzanie pro-
jektami informatycznymi, usługi zarządzania urządzeniami informa-
tycznymi, usługi doradcze w  zakresie technologii informatycznych 
i komputerowych, usługi zarządzania projektami w zakresie technolo-
gii informatycznych i  komputerowych, inżynieria komputerowa, ho-
sting, hosting serwerów, hosting portali internetowych, hosting stron 
internetowych, hosting platform w  Internecie, hosting treści cyfro-
wych, usługi dostawcy hostingu w  chmurze, hosting infrastruktury 
sieciowej online na rzecz osób trzecich, hosting aplikacji oprogramo-
wania komputerowego, utrzymywanie portali internetowych dla osób 
trzecich, utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, projek-

towanie stron internetowych, usługi prowadzenia portali interneto-
wych w zakresie utrzymywania stron internetowych, prognozy pogo-
dy, udostępnienia wyszukiwarek internetowych, usługi udostępniania 
aplikacji mobilnych i internetowych, włączając udostępnienie aplikacji 
za  pomocą platform z  aplikacjami przeznaczonymi do  tych celów, 
usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług, 44 Usługi medyczne, opieka pielęgniarska, opie-
ka psychologiczna, opieka medyczna i  zdrowotna, domy opieki nad 
starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub medyczną, usługi w zakre-
sie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 45 Usługi 
prawne, prywatne i społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie 
w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób takie jak: monitoro-
wanie alarmu medycznego, opieka nad domem pod nieobecność wła-
ścicieli, usługi osobistych doradców w zakresie zakupów, usługi serwi-
sów społecznościowych online, usługi towarzyskie, usługi tworzenia 
sieci kontaktów społecznych on  line za pomocą aplikacji mobilnych, 
usługi w zakresie opieki, usługi astrologiczne i duchowe, doradztwo 
w zakresie relacji osobistych, opieka osobista, wypożyczanie odzieży, 
usługi detektywistyczne, usługi agencji pośrednictwa w  zawieraniu 
znajomości, usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
osób i  mienia, usługi ochroniarskie, usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług .

(111) 353401 (220) 2021 09 17 (210) 534063
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) KLEIB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Pikutkowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KLEIB ARCTIC WHITE
(540) 

(591) biały, szary, granatowy
(531) 01 .15 .17, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 2 Farby w  postaci elastycznych powłok do  fasad, Farby 
wewnętrzne, Farby zewnętrzne, 19 Beton, Budowlane elementy 
z  betonu, Cement gotowy do  użycia do  celów budowlanych, Ce-
mentowe pokrycia ochronne, Elementy budowlane prefabrykowa-
ne (Niemetalowe-), Elementy budowlane (Niemetalowe-) w postaci 
płyt, Elementy budowlane z  imitacji drewna, Fugi, Gips [materiał 
budowlany], Gotowa mieszanka suchej zaprawy murarskiej, Gotowa 
zaprawa, Gotowe betonowe elementy budowlane, Kruszywo, Mate-
riały budowlane niemetalowe, Materiały budowlane (nie z metalu), 
Materiały budowlane na  bazie wapna, Materiały budowlane i  kon-
strukcyjne niemetalowe, Materiały cementujące, Materiały podło-
gowe (Niemetalowe-), Mieszanka zaprawy murarskiej, Mieszanki 
cementowe, Mieszanki do obrzutek tynkowych do celów konstruk-
cyjnych, Minerały do  użytku w  budownictwie, Niemetalowe części 
konstrukcyjne do  celów budowlanych, Niemetalowe budowlane 
elementy fasadowe, Ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalo-
we, Ogniotrwałe powłoki cementowe, Okładzina tynkowa, Okładzi-
ny tynkowe, Panele betonowe, Piasek budowlany, Piasek do użytku 
w budownictwie, Podłogi betonowe, Powłoki bitumiczne do użytku 
w budownictwie, Preparaty cementujące, Tynk, Tynk gipsowy, Tynk 
wykończeniowy wykonany z kolorowej sztucznej żywicy .

(111) 353402 (220) 2021 09 20 (210) 534131
(151) 2022 03 29 (441) 2021 12 13
(732) NJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RYŻOWA BUŁA
(540) 

(531) 05 .07 .01, 27 .05 .01
(510), (511) 29 Potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, Wy-
suszone płatki wodorostów jadalnych do posypywania ryżu w gorącej 
wodzie [ochazuke-nori], Burgery, Burgery mięsne, Burgery sojowe, 
Burgery warzywne, Burgery z indyka, Burgery z tofu, Produkty mięsne 
mrożone, Produkty mięsne w formie burgerów, Przetworzone produk-
ty mięsne, Gotowe posiłki składające się głównie z kebaba, Danie goto-
we, składające się głównie z pasty sojowej i tofu w gęstym sosie [che-
onggukjang-jjigae], Danie gotowe, w  skład którego wchodzi przede 
wszystkim krótko smażona na dużym ogniu wołowina i fermentowa-
ny sos sojowy [sogalbi], Krab marynowany w sosie sojowym [ganjang-
-gejang], Fasola przyrządzona w  sosie sojowym [Kongjaban], Fasola 
pieczona w  sosie pomidorowym, Owoce morza ugotowane w  sosie 
sojowym [tsukudani], Mięso gotowane w sosie sojowym [mięso tsu-
kudani], Warzywa marynowane w sosie sojowym, 30 Gotowe potrawy 
na bazie ryżu, Gotowe potrawy na bazie makaronu, Gotowe potrawy 
zawierające [głównie] makaron, Gotowe potrawy zawierające [głów-
nie] ryż, Potrawy gotowe na bazie makaronu, Suche i płynne potrawy 
gotowe do  jedzenia, głównie składające się z makaronów, Bibimbap 
[ryż z warzywami i wołowiną], Budyń ryżowy, Chiński makaron ryżowy 
(bifun, niegotowany), Chipsy ryżowe, Chrupki ryżowe, Chrupki ryżowe 
w kształcie kulek (arare), Ciasteczka ryżowe, Ciastka ryżowe [senbei], 
Ciastka z  prosa wiązanego cukrem lub z  ryżu prażonego (okoshi), 
Ciastka z ryżu prasowanego (mochi), Ciasto ryżowe wypełnione dże-
mem z fasoli (monaka), Dania gotowe suche lub w płynie, zawierające 
głównie ryż, Dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest 
ryż, Dania na bazie ryżu, Deser puddingowy na bazie ryżu, Dziki ryż 
[gotowy], Fermentujący słód ryżowy [koji], Gotowe dania z ryżu, Gim-
bap [koreańskie danie z ryżu], Gotowy lunch w pudełku składający się 
z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, Gotowy ryż, Gotowy ryż 
mrożony z przyprawami i warzywami, Herbata z prażonego ryżu brą-
zowego [genmaicha], Jadalny papier ryżowy, Kaszka ryżowa, Kandy-
zowane ciastka z prażonego ryżu, Kleik ryżowo-dyniowy [hobak-juk], 
Kleiste kuleczki ryżowe, Kleiste ucierane ciasto ryżowe powlekane fa-
solą w proszku [injeolmi], Klejące się ciasteczka ryżowe (Chapsalttock), 
Mąka do sporządzania knedli z kleistego ryżu, Mąka ryżowa, Makaron 
ryżowy, Makaron z komosy ryżowej, Miękkie zwijane ciastka z ubite-
go ryżu [gyuhi], Mieszanki kheer (pudding ryżowy), Mieszanki ryżu, 
Mrożone posiłki składające się głównie z ryżu, Naturalny ryż [przetwo-
rzony] spożywczy, Onigiri [kulki ryżowe], Papka ryżowa do celów kuli-
narnych, Mrożony ryż gotowy do spożycia, Pierożki ryżowe przybrane 
dżemem ze słodkiej fasoli (ankoro), Płatki z naturalnego ryżu, Placek 
ryżowy w kształcie półksiężyca [songpyeon], Płaty makaronu ryżowe-
go [ciasto] na sajgonki, Płaty makaronu ryżowego na sajgonki, Potrawy 
liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, Produkty żywno-
ściowe z ryżu, Potrawy składające się głównie z ryżu, Sos do kebabów, 
Aromaty w formie sosów w proszku, Gotowe sosy, Koreański sos sojo-
wy [ganjang], Ostry sos chili Sriracha, Papki warzywne (sosy-żywność), 
Pasty warzywne [sosy], Mieszanki do sporządzania sosów, Mieszanka 
przypraw do sosu mięsnego [sloppy joe], Mięsne sosy, Pikantne sosy, 
czatnej i  pasty, Pikantne sosy używane jako przyprawy, Preparaty 
do przygotowywania sosów do pieczeni, Preparaty do sporządzania 
sosów, Przyprawiony sos sojowy [chiyou], Przyprawy smakowe (sosy, 
marynaty), Sambal oelek (sos z czerwonej mielonej papryki), Słodkie 
sosy do deserów na bazie mleka i żółtek (custard), Słone sosy, Sos ara-
chidowy, Sos chili, Sos picante [ostry sos pomidorowy], Sos satay, Sos 
słodko-kwaśny, Sos sojowy, Sos suszony w proszku, Sos sojowy z kom-
bu, Sos teriyaki, Sos z ostrej papryki chili, Sos z ostryg, Sosy, Sosy cur-
ry, Sosy do  gotowania, Sosy do  makaronów, Sosy do  kurczaka, Sosy 
do  polewania potraw, Sosy do  ryżu, Sosy rybne, Makaron azjatycki, 

Achar pachranga [azjatyckie pikle owocowe], Sushi, Kluski ramen, 
Ramen (japońskie danie na bazie makaronu), Makaron udon instant, 
Makaron udon [niegotowany], Udon [makaron japoński], Przekąski 
na  bazie wafli ryżowych, 31 Świeże azjatyckie warzywa liściaste, 42 
Planowanie [projektowanie] restauracji, Projektowanie restauracji, 43 
Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Serwowa-
nie żywności i napojów w restauracjach i barach, Rezerwacja stolików 
w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i ba-
rach, Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Usługi 
rezerwacji miejsc w  restauracjach, Zapewnianie żywności i  napojów 
w restauracjach, Usługi barowe, Wypożyczanie wyposażenia barowe-
go, Usługi w zakresie restauracji [brasserie], Usługi restauracji washo-
ku, Usługi restauracji z  daniami ramen, Usługi restauracji, w  których 
mięso przygotowuje się na oczach klientów, Usługi restauracji szyb-
kiej obsługi, Usługi restauracji sprzedających sushi, Usługi restauracji 
sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracji specjalizujących się 
w makaronach udon i soba, Usługi restauracji serwujących tempurę, 
Usługi restauracji japońskich, Usługi restauracji hotelowych, Usługi 
restauracji hiszpańskich, Usługi restauracji fast-food, Usługi mobilnych 
restauracji, Usługi barów i  restauracji, Udzielanie informacji dotyczą-
cych restauracji, Udostępnianie opinii na  temat restauracji i  barów, 
Udostępnianie opinii na temat restauracji .

(111) 353403 (220) 2021 09 23 (210) 534443
(151) 2022 04 06 (441) 2021 12 20
(732) RURAK SOKAL PAWEŁ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BLUE CAFE
(510), (511) 3 Kosmetyki, 9 Magnetyczne i optyczne nośniki z nagra-
niami muzycznymi: taśmy, płyty, dyski, płyty fonograficzne, progra-
my komputerowe, 16 Afisze, albumy, broszury, grafiki, druki, fotogra-
fie, kalendarze, katalogi, prospekty, publikacje, 25 Odzież, obuwie, 
nakrycia głowy, 28 Zabawki, 30 Czekolada, galaretki owocowe, guma 
do żucia, herbata, kakao, kawa, krakersy, lody spożywcze, muesli, piz-
ze, puddingi, substytuty kawy, wyroby cukiernicze, 35 Usługi agencji 
reklamowej, 41 Usługi: impresariatu dotyczące organizowania spek-
takli, orkiestry i zespołu muzycznego, kompozycji muzycznych, pu-
blikowania tekstów innych niż teksty reklamowe, 43 Usługi: hotele, 
restauracje, kawiarnie, pensjonaty, domy turystyczne, motele, domy 
opieki dla osób w podeszłym wieku, pensjonaty dla zwierząt .

(111) 353404 (220) 2021 09 28 (210) 534561
(151) 2022 04 01 (441) 2021 12 06
(732) SZCZEPANIAK BARTOSZ, Gdańsk (PL);
KIEDROWSKI ADRIAN, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ARBOLATORIUM
(510), (511) 44 Usługi arborystyczne, Usługi pielęgnacji drzew, Chi-
rurgia drzew, Pielęgnacja terenów wpisanych do rejestru zabytków 
(parki), Sadzenie drzew, Doradztwo związane z  sadzeniem drzew, 
Usługi pielęgnacji ogródków, Usługi pielęgnacji roślin [usługi ogrod-
nicze], Usługi doradcze i  konsultacyjne związane zagospodarowa-
niem terenów zieleni i zielonych, ogrodnictwem i leśnictwem, Usługi 
związane z ogrodnictwem i leśnictwem .   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 353405 (220) 2021 10 05 (210) 534921
(151) 2022 03 15 (441) 2021 11 29
(732) KULESZA SYLWIA AKADEMIA AURORY, Białystok (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SPIRALA ŻYCIA
(510), (511) 41 Poradnictwo edukacyjne, 44 Usługi dotyczące udzie-
lania porad z psychologii .

(111) 353406 (220) 2021 10 22 (210) 535607
(151) 2022 04 26 (441) 2022 01 10
(732) DANIELSKI JAROSŁAW, Płock (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EP EUROPŁOT
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(540) 

(591) biały, czerwony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 6 Panele ogrodzeniowe, furtki do  ogrodzeń, bramy, 
słupki ogrodzeniowe oraz akcesoria, tj .: obejmy, daszki, ceowniki, 
podmurówki i łączniki betonowe, 35 Usługi prowadzenia sprzedaży 
w  sklepie i/lub hurtowni następujących towarów: panele ogrodze-
niowe, furtki do ogrodzeń, bramy, słupki ogrodzeniowe oraz akceso-
ria, tj .: obejmy, daszki, ceowniki, podmurówki i łączniki betonowe .

(111) 353407 (220) 2021 10 31 (210) 535920
(151) 2022 05 16 (441) 2022 01 17
(732) KASPRZYK TOMASZ R4U, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BUDOTEKA
(510), (511) 37 Budownictwo, Budownictwo lądowe, Budownictwo 
komercyjne, Budownictwo mieszkaniowe, Budownictwo morskie, 
Budowa nieruchomości [budownictwo], Budownictwo przemysło-
we, Budownictwo wodno-lądowe, Budownictwo wodno-lądowe 
w  zakresie nawadniania, Doradztwo inżynieryjne [budownictwo], 
Przygotowanie terenu [budownictwo], Usługi charytatywne, mia-
nowicie budownictwo, Budownictwo portowe, Budownictwo pod-
ziemne, Budownictwo podwodne .

(111) 353408 (220) 2021 10 31 (210) 535921
(151) 2022 05 16 (441) 2022 01 17
(732) KASPRZYK TOMASZ R4U, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) R4U
(510), (511) 37 Budownictwo, Budownictwo lądowe, Budownictwo 
komercyjne, Budownictwo mieszkaniowe, Budownictwo morskie, 
Budowa nieruchomości [budownictwo], Budownictwo przemysło-
we, Budownictwo wodno-lądowe, Budownictwo wodno-lądowe 
w  zakresie nawadniania, Doradztwo inżynieryjne [budownictwo], 
Przygotowanie terenu [budownictwo], Usługi charytatywne, mia-
nowicie budownictwo, Budowa dróg, Budowa dróg na zamówienie, 
Budowa fundamentów dróg, Budowa podkładów pod drogi, Budo-
wanie dróg kolejowych, Konserwacja dróg, Naprawa i  konserwacja 
maszyn do budowy dróg, Naprawa i konserwacja sprzętu do budo-
wy dróg, Rozbieranie dróg, Sprzątanie dróg dojazdowych na budo-
wy, Układanie nawierzchni drogowych, Uszczelnianie dróg, Uszczel-
nianie i  rozbieranie dróg, Wynajem maszyn do  robót drogowych, 
Wynajem sprzętu do oczyszczania dróg, Zamiatanie dróg, Znakowa-
nie poziome dróg .

(111) 353409 (220) 2021 11 08 (210) 536208
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) FELGEO .PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,  
Kostrzyn nad Odrą (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FELGEO .PL FELGI I AKCESORIA
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami 
samochodowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  pojaz-
dami, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samocho-
dowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami meta-

lowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  pojazdami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych, Usługi sprze-
daży hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z akcesoriami metalowymi .

(111) 353410 (220) 2021 11 08 (210) 536222
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) Mars, Incorporated, McLean (US)
(540) (znak słowny)
(540) WIĘCEJ MRRRAU W MIAU
(510), (511) 31 Produkty rolne, ogrodnicze i  leśne, ziarna i  nasiona, 
Żywe zwierzęta, ptaki i  ryby, Kość mątwy, Kości dla psów, Artykuły 
jadalne do  żucia dla zwierząt, Ściółka dla zwierząt, Świeże owoce 
i warzywa, Artykuły spożywcze i napoje dla zwierząt, ptaków i ryb, 
35 Sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa, usługi wysyłkowego han-
dlu detalicznego na zamówienie, usługi handlu detalicznego online, 
usługi handlu detalicznego świadczone poprzez światową sieć kom-
puterową i usługi handlu detalicznego za pośrednictwem wszelkich 
mediów elektronicznych w  zakresie następujących towarów: pro-
dukty rolne, ogrodnicze i  leśne, ziarna i  nasiona, żywe zwierzęta, 
ptaki i  ryby, kość mątwy, kości dla psów, artykuły jadalne do  żucia 
dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, świeże owoce i warzywa, artykuły 
spożywcze i  napoje dla zwierząt, ptaków i  ryb, karma dla zwierząt 
domowych, napoje dla zwierząt domowych, produkty do pielęgnacji 
zwierząt domowych, produkty dla zwierząt domowych, zabawki dla 
zwierząt domowych, produkty weterynaryjne, odzież dla zwierząt 
oraz usługi informacyjne i doradcze dotyczące wyżej wymienionych 
towarów i usług, Udzielanie informacji o produktach w celu pomo-
cy przy wyborze towarów i usług w dziedzinie: produktów rolnych, 
ogrodniczych i  leśnych, ziaren i  nasion, żywych zwierząt, ptaków 
i  ryb, kości mątw, kości dla psów, artykułów jadalnych do żucia dla 
zwierząt, ściółki dla zwierząt, świeżych owoców i  warzyw, artyku-
łów spożywczych i  napojów dla zwierząt, ptaków i  ryb, karmy dla 
zwierząt domowych, napojów dla zwierząt domowych, produktów 
do pielęgnacji zwierząt domowych, produktów dla zwierząt domo-
wych, zabawek dla zwierząt domowych, produktów weterynaryj-
nych, odzieży dla zwierząt, Reklama, Marketing, Usługi promocyjne .

(111) 353411 (220) 2021 11 10 (210) 536303
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) MOJAINWESTYCJA .PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIOSKA WAKACYJNA RADAWA
(540) 

(591) ciemnozielony, czarny, biały
(531) 05 .01 .04, 24 .15 .21, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 41 Organizowanie koncertów, Organizowanie i  prowa-
dzenie kongresów, Organizacja szkoleń, Organizacja przyjęć, Za-
pewnianie infrastruktury rekreacyjnej i  wypoczynkowej, 43 Domy 
turystyczne, Hostele (schroniska), Hotele, hostele i  pensjonaty, za-
kwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Hotelowe usługi kateringo-
we, Kafeterie [bufety], Kawiarnia, Ocena zakwaterowania wakacyjne-
go, Organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, 
Organizowanie zakwaterowania dla turystów, Organizowanie za-
kwaterowania w hotelach, Organizowanie zakwaterowania na pobyt 
czasowy, Organizowanie zakwaterowania tymczasowego, Ośrodki 
wypoczynkowe, Pensjonaty, domy gościnne, Restauracje dla tu-
rystów, Rezerwacja hotelowa na  rzecz osób trzecich, Rezerwacja 
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miejsc w  pensjonatach, Rezerwacja pokoi, Rezerwacja zakwatero-
wania w hotelach, Rezerwacja zakwaterowania, Rezerwacja zakwa-
terowania hotelowego, Rezerwacje hotelowe, Tymczasowe zakwa-
terowanie, Tymczasowy wynajem pokoi, Udostępnianie obiektów 
na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia, 
Udostępnianie sal konferencyjnych, Udostępnianie zakwaterowa-
nia tymczasowego, Udzielanie informacji w  zakresie hoteli, Usługi 
agencji wynajmu mieszkań [time share], Usługi cateringu zewnętrz-
nego, Usługi doradcze w  zakresie sprzętu i  obiektów hotelowych, 
Usługi kateringowe, Usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], 
Usługi obiektów gościnnych [posiłki i napoje], Usługi pensjonatów, 
Usługi w  zakresie wynajmu pokojów, Usługi w  zakresie zakwatero-
wania w  hotelach, Usługi w  zakresie zakwaterowania w  ośrodkach 
wypoczynkowych, Usługi w zakresie zakwaterowania wakacyjnego, 
Wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, Wynajmo-
wanie kwater, Wynajmowanie pokoi, Wynajmowanie pomieszczeń 
na  pobyt czasowy, Zajazdy dla turystów, Zapewnianie zakwatero-
wania tymczasowego, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego 
w mieszkaniach wakacyjnych .

(111) 353412 (220) 2021 11 14 (210) 536376
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) FUNDACJA PRO STYLE, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pro Style .
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .11 .02, 26 .11 .08, 24 .17 .02
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe .

(111) 353413 (220) 2021 11 18 (210) 536584
(151) 2022 05 06 (441) 2022 01 03
(732) POLPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLPAK
(540) 

(591) zielony
(531) 26 .04 .09, 27 .05 .01, 29 .01 .03, 26 .04 .01, 26 .04 .04
(510), (511) 7 Maszyny do pakowania, Maszyny do pakowania w kar-
tony, Maszyny do  pakowania w  zestawy, Maszyny do  pakowania 
z obkurczaniem, Maszyny do wypełniania pojemników do pakowa-
nia, Instalacje do pakowania, Urządzenia do pakowania jako maszy-
ny, Elektryczne zgrzewarki do torebek, Maszyny paletujące, Maszyny 
do przenoszenia palet, Automatyczne maszyny do pakowania żyw-
ności, 35 Usługi sprzedaży następujących towarów: maszyny do pa-
kowania, maszyny do pakowania w kartony, maszyny do pakowania 
w zestawy, maszyny do pakowania z obkurczaniem, maszyny do wy-
pełniania pojemników do pakowania, instalacje do pakowania, urzą-
dzenia do pakowania [maszyny], elektryczne zgrzewarki do torebek, 
maszyny paletujące, maszyny do przenoszenia palet, automatyczne 
maszyny do  pakowania żywności, kapsle do  butelek niemetalowe, 
korki do butelek, opakowania do butelek drewniane, stojaki do bu-
telek, zamknięcia do  butelek niemetalowe, zamknięcia do  butelek 
nie ze szkła, metalu lub gumy, pojemniki do pakowania z  tworzyw 
sztucznych, zamknięcia do pojemników niemetalowe, niemetalowe 
zamknięcia w  postaci wieczek i  pokrywek, urządzenia rozpylające 
do  aerozoli, nie  do  celów medycznych, buteleczki, butelki, butle 
szklane jako pojemniki, dozowniki mydła, dozowniki do mydła w pły-
nie, spryskiwacze, pojemniki na  kosmetyki, pojemniki na  mydło, 
pojemniki do  użytku domowego, pojemniki kuchenne, pojemniki 
ze  szkła, opakowania foliowe, zamknięcia strunowe do  opakowań, 

folie do termokurczu, folie do pakowania, Usługi prowadzenia skle-
pów, hurtowni, sklepów internetowych, hurtowni internetowych, 
aukcji internetowych i agencji importowo-eksportowych z towarami 
wymienionymi w  niniejszej klasie, Doradztwo biznesowe, Doradz-
two i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo, 
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Usłu-
gi reklamowe, marketingowe i promocyjne .

(111) 353414 (220) 2021 11 18 (210) 536587
(151) 2022 05 04 (441) 2022 01 03
(732) POLPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLPAK packaging
(540) 

(591) zielony, niebieski, szary
(531) 26 .04 .01, 26 .04 .04, 26 .04 .09, 26 .01 .03, 26 .01 .20, 27 .05 .01, 
29 .01 .13
(510), (511) 20 Kapsle do  butelek niemetalowe, Korki do  butelek, 
Opakowania do butelek drewniane, Stojaki do butelek, Zamknięcia 
do  butelek niemetalowe, Zamknięcia do  butelek nie  ze  szkła, me-
talu lub gumy, Pojemniki do pakowania z  tworzyw sztucznych, Za-
mknięcia do  pojemników niemetalowe, Niemetalowe zamknięcia 
w postaci wieczek i pokrywek, 21 Urządzenia rozpylające do aerozo-
li, nie do celów medycznych, Buteleczki, Butelki, Butle szklane jako 
pojemniki, Dozowniki mydła, Dozowniki do  mydła w  płynie, Spry-
skiwacze, Pojemniki na  kosmetyki, Pojemniki na  mydło, Pojemniki 
do użytku domowego, Pojemniki kuchenne, Pojemniki ze szkła, 35 
Usługi sprzedaży następujących towarów: maszyny do  pakowania, 
maszyny do pakowania w kartony, maszyny do pakowania w zesta-
wy, maszyny do pakowania z obkurczaniem, maszyny do wypełnia-
nia pojemników do pakowania, instalacje do pakowania, urządzenia 
do  pakowania jako maszyny, elektryczne zgrzewarki do  torebek, 
maszyny paletujące, maszyny do przenoszenia palet, automatyczne 
maszyny do  pakowania żywności, kapsle do  butelek niemetalowe, 
korki do butelek, opakowania do butelek drewniane, stojaki do bu-
telek, zamknięcia do  butelek niemetalowe, zamknięcia do  butelek 
nie ze szkła, metalu lub gumy, pojemniki do pakowania z  tworzyw 
sztucznych, zamknięcia do pojemników niemetalowe, niemetalowe 
zamknięcia w  postaci wieczek i  pokrywek, urządzenia rozpylające 
do  aerozoli, nie  do  celów medycznych, buteleczki, butelki, butle 
szklane jako pojemniki, dozowniki mydła, dozowniki do mydła w pły-
nie, spryskiwacze, pojemniki na  kosmetyki, pojemniki na  mydło, 
pojemniki do  użytku domowego, pojemniki kuchenne, pojemniki 
ze  szkła, opakowania foliowe, zamknięcia strunowe do  opakowań, 
folie do termokurczu, folie do pakowania, Usługi prowadzenia skle-
pów, hurtowni, sklepów internetowych, hurtowni internetowych, 
aukcji internetowych i agencji importowo-eksportowych z towarami 
wymienionymi w  niniejszej klasie, Doradztwo biznesowe, Doradz-
two i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo, 
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Usłu-
gi reklamowe, marketingowe i promocyjne .

(111) 353415 (220) 2021 11 18 (210) 536588
(151) 2022 05 04 (441) 2022 01 03
(732) POLPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) zielony
(531) 26 .04 .01, 26 .04 .04, 26 .04 .09, 29 .01 .03
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(510), (511) 7 Maszyny do  pakowania, Maszyny do  pakowania 
w  kartony, Maszyny do  pakowania w  zestawy, Maszyny do  pa-
kowania z  obkurczaniem, Maszyny do  wypełniania pojemników 
do pakowania, Instalacje do pakowania, Urządzenia do pakowania 
jako maszyny, Elektryczne zgrzewarki do  torebek, Maszyny pale-
tujące, Maszyny do  przenoszenia palet, Automatyczne maszyny 
do pakowania żywności, 20 Kapsle do butelek niemetalowe, Korki 
do  butelek, Opakowania do  butelek drewniane, Stojaki do  bute-
lek, Zamknięcia do  butelek niemetalowe, Zamknięcia do  butelek 
nie ze szkła, metalu lub gumy, Pojemniki do pakowania z tworzyw 
sztucznych, Zamknięcia do  pojemników niemetalowe, Niemeta-
lowe zamknięcia w  postaci wieczek i  pokrywek, 21 Urządzenia 
rozpylające do  aerozoli, nie  do  celów medycznych, Buteleczki, 
Butelki, Butle szklane jako pojemniki, Dozowniki mydła, Dozow-
niki do  mydła w  płynie, Spryskiwacze, Pojemniki na  kosmetyki, 
Pojemniki na  mydło, Pojemniki do  użytku domowego, Pojemniki 
kuchenne, Pojemniki ze szkła, 35 Usługi sprzedaży następujących 
towarów: maszyny do  pakowania, maszyny do  pakowania w  kar-
tony, maszyny do  pakowania w  zestawy, maszyny do  pakowania 
z  obkurczaniem, maszyny do  wypełniania pojemników do  pako-
wania, instalacje do  pakowania, urządzenia do  pakowania [ma-
szyny], elektryczne zgrzewarki do  torebek, maszyny paletujące, 
maszyny do przenoszenia palet, automatyczne maszyny do pako-
wania żywności, kapsle do butelek niemetalowe, korki do butelek, 
opakowania do butelek drewniane, stojaki do butelek, zamknięcia 
do butelek niemetalowe, zamknięcia do butelek nie ze szkła, me-
talu lub gumy, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, za-
mknięcia do  pojemników niemetalowe, niemetalowe zamknięcia 
w postaci wieczek i pokrywek, urządzenia rozpylające do aerozoli, 
nie  do  celów medycznych, buteleczki, butelki, butle szklane jako 
pojemniki, dozowniki mydła, dozowniki do mydła w płynie, spry-
skiwacze, pojemniki na kosmetyki, pojemniki na mydło, pojemniki 
do  użytku domowego, pojemniki kuchenne, pojemniki ze  szkła, 
opakowania foliowe, zamknięcia strunowe do  opakowań, folie 
do termokurczu, folie do pakowania, Usługi prowadzenia sklepów, 
hurtowni, sklepów internetowych, hurtowni internetowych, aukcji 
internetowych i agencji importowo-eksportowych z towarami wy-
mienionymi w niniejszej klasie, Doradztwo biznesowe, Doradztwo 
i  konsultacje w  zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo, 
konsultacje i  pomoc w  zakresie reklamy, marketingu i  promocji, 
Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne .

(111) 353416 (220) 2021 11 18 (210) 536612
(151) 2022 05 04 (441) 2022 01 03
(732) SYMBIOZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HUBRA
(510), (511) 1 Nawozy, Biologiczne środki ulepszające glebę, Biolo-
giczne środki wzmacniające dla roślin, Biologiczne środki zwiększa-
jące plony upraw, Biologiczne nawozy, Stymulatory wzrostu i plono-
wania roślin .

(111) 353417 (220) 2021 11 19 (210) 536654
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) SZAFRAN MAŁGORZATA, KLUBA KATARZYNA WIKING 
POLSKA SPÓŁKA CYWILNA, Olewin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIKING Polska
(540) 

(591) biały, czarny, żółty
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .10, 29 .01 .13
(510), (511) 7 Kompresory, Sprężarki powietrza, Przecinarki do glazu-
ry, Elektronarzędzia, Części do maszyn ogrodowych, kompresorów, 
agregatów, Agregaty prądotwórcze, 10 Elektryczne sprężarki powie-

trza do użytku chirurgicznego, Kompresory [chirurgia], Kompresory 
do celów medycznych [leczenie], 35 Usługi w zakresie prowadzenia 
działalności importowo-eksportowej oraz prowadzenie sklepu i hur-
towni, Usługi handlu detalicznego i hurtowego w zakresie kompre-
sorów, sprężarek, przecinarek, agregatów, elektronarzędzi, Usługi 
handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o pro-
duktach za  pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do  celów 
reklamowych i sprzedaży, Usługi reklamowe mające na celu promo-
wanie handlu elektronicznego, Usługi w  zakresie administrowania 
działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży doko-
nywanych za pomocą Internetu .

(111) 353418 (220) 2021 11 21 (210) 536692
(151) 2022 04 21 (441) 2022 01 03
(732) KUROWSKI KAMIL, Zduńska Wola (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FashionX
(510), (511) 38 Komunikacja za pośrednictwem blogów online, Za-
pewnianie dostępu do  blogów internetowych, Dostarczanie wia-
domości drogą elektroniczną, Dostarczanie powiadomień pocztą 
elektroniczną za  pośrednictwem Internetu, Dystrybucja danych 
lub obrazów audiowizualnych za  pośrednictwem światowej sieci 
komputerowej lub Internetu, Elektroniczne przesyłanie wiado-
mości, Elektroniczne przesyłanie plików, 41 Szkolenia biznesowe, 
Zapewnianie kursów szkoleniowych online, Edukacja i  szkolenia 
w  dziedzinie przetwarzania danych elektronicznych, Nauczanie 
i szkolenia, Nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu 
i technologii informacyjnej, Organizowanie i prowadzenie semina-
riów i warsztatów [szkolenia], Prowadzenie warsztatów [szkolenia], 
Przekazywanie know-how [szkolenia], Skomputeryzowane szkole-
nia, Szkolenia dla dorosłych, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia kom-
puterowe, Szkolenia personelu, Szkolenia pracowników w zakresie 
użytkowania sprzętu elektronicznego, Szkolenia przemysłowe, 
Szkolenia techniczne w  dziedzinie ryzyka przemysłowego, Szko-
lenia techniczne w  zakresie bezpieczeństwa, Szkolenia technicz-
ne związane z  higieną, Szkolenia w  dziedzinie biznesu, Szkolenia 
w  dziedzinie oprogramowania, Szkolenia w  zakresie elektronicz-
nego przetwarzania danych, Szkolenia w  zakresie możliwości za-
trudnienia, Szkolenia w  zakresie kwalifikacji zawodowych, Szko-
lenia w  zakresie konserwacji komputerów, Szkolenia w  zakresie 
konserwacji edytorów tekstu, Szkolenia w  zakresie obsługi syste-
mów oprogramowania, Szkolenia w  zakresie obsługi programów 
do  przetwarzania danych, Szkolenia w  zakresie opracowywania 
programów komputerowych, Szkolenia w zakresie opracowywania 
systemów oprogramowania, Szkolenia w  zakresie projektowania, 
Szkolenia w  zakresie przetwarzania danych, Szkolenia w  zakresie 
reklamy, Szkolenia w zakresie sztuk wizualnych, Szkolenia w zakre-
sie sztuk widowiskowych, Szkolenia w zakresie technik komunika-
cyjnych, Szkolenia w zakresie technik przetwarzania danych, Szko-
lenia w zakresie technologii komunikacyjnych, Szkolenia w zakresie 
technik komputerowych, Szkolenia w zakresie umiejętności bizne-
sowych, Szkolenia w zakresie zarządzania działalnością gospodar-
czą, Szkolenia z obsługi systemów skomputeryzowanych, Szkolenia 
z zakresu obsługi programów komputerowych, Szkolenia z zakresu 
public relations, Szkolenia z  zakresu stosunków pomiędzy praco-
dawcami i  pracownikami, Szkolenia z  zakresu użytkowania kom-
puterów, Szkolenia związane z przetwarzaniem danych, Szkolenia 
związane z technikami przetwarzania danych, Szkolenia związane 
ze sprzętem komputerowym, Udzielanie informacji i przygotowy-
wanie raportów o postępach związanych z edukacją i szkoleniami, 
Udzielanie kursów szkolenia zawodowego, Usługi doradcze i infor-
macyjne związane z  przygotowywaniem, organizowaniem i  pro-
wadzeniem warsztatów [szkolenia], Usługi doradcze w  zakresie 
edukacji i  szkolenia kierownictwa i  personelu, Usługi edukacyjne 
związane ze szkoleniami zawodowymi, Usługi konsultacyjne zwią-
zane ze szkoleniami pracowników, Usługi szkolenia dla personelu, 
Usługi szkolenia kadry w  dziedzinie handlu detalicznego, Usługi 
szkolenia personelu działu sprzedaży, Usługi szkolenia personelu, 
Usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania, Usługi szkolenia zawo-
dowego, Usługi w zakresie szkolenia zawodowego, Usługi w zakre-
sie szkolenia i kształcenia zawodowego .

(111) 353419 (220) 2021 11 19 (210) 536697
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
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(732) PHARMA-C-FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niepołomice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPA & BALANCE
(540) 

(591) szary
(531) 26 .11 .02, 27 .05 .01, 27 .05 .10, 29 .01 .06
(510), (511) 3 Olejki eteryczne, balsamy do celów kosmetycznych, 
inne niż do  celów medycznych, bazy do  perfum kwiatowych, 
błyszczyki do ust, chusteczki kosmetyczne nasączane preparata-
mi kosmetycznymi dla dzieci i  dla dorosłych, chusteczki do  usu-
wania makijażu, dezodoranty osobiste w  sprayu, w  sztyfcie, 
roll-on, antyperspiranty, ekstrakty ziołowe do  celów kosmetycz-
nych, emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, 
farby do włosów i do brody, henna, ałun-kamień ściągający, kle-
je do  mocowania sztucznych włosów i  rzęs, kosmetyki, kosme-
tyki do  makijażu, do  pielęgnacji skóry, do  rzęs, do  brwi, kremy 
kosmetyczne, kremy wybielające do  skóry, podkłady pod fluidy, 
bazy pod makijaż, rozświetlacze, lakiery do włosów, maski kosme-
tyczne, mleczko oczyszczające do  celów kosmetycznych, mydła, 
mydła przeciwpotne do stóp, mydła dezodorujące, mydła do go-
lenia, neutralizatory do  ondulacji włosów, odżywki do  włosów, 
olejki zapachowe, preparaty do  wybielania zębów, preparaty 
do  pielęgnacji włosów, preparaty do  płukania ust do  celów nie-
medycznych, płyny do  higieny intymnej, płyny do  demakijażu, 
preparaty do  depilacji, do  golenia, do  pielęgnacji paznokci, pre-
paraty do  protez zębowych, preparaty kosmetyczne do  kąpieli, 
preparaty do  odchudzania, do  odświeżania oddechu w  sprayu, 
mydła przeciwpotne, puder do  twarzy i do stóp, pianki, zasypki, 
pumeks, sztuczne rzęsy, szampony do włosów, sztuczne paznok-
cie, środki i  pasty do  czyszczenia zębów, środki do  odświeżania 
powietrza, świece do  masażu w  celach kosmetycznych, talk ko-
smetyczny, tusze do rzęs, wata i waciki do celów kosmetycznych, 
wazelina kosmetyczna, wody kolońskie, wody perfumowane, per-
fumy, wody toaletowe, woda utleniona do celów kosmetycznych, 
wosk do  depilacji, wosk do  wąsów, zestawy kosmetyków, zmy-
wacze do paznokci, żele do mycia ciała, żele do masażu inne niż 
do  celów medycznych, żele do  wybielania zębów, żelowe płatki 
pod oczy do celów kosmetycznych, 5 Balsamy do użytku medycz-
nego, białkowe suplementy diety, borowiny lecznicze, chusteczki 
nasączane płynami farmaceutycznymi, ekstrakty ziołowe do  ce-
lów medycznych, gliceryna do celów medycznych, guma do żucia 
do celów medycznych, intymne preparaty nawilżające, lecznicze 
płyny do włosów, lecznicze płyny po goleniu, lecznicze prepara-
ty toaletowe, szampony lecznicze, środki do  czyszczenia zębów 
lecznicze, maści, żele i kremy do celów farmaceutycznych, mine-
ralne suplementy diety, mydła dezynfekujące, mydła antybakte-
ryjne, mydła lecznicze, olejki lecznicze, preparaty do odświeżania 
powietrza, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciw łu-
pieżowi, preparaty lecznicze na porost włosów, sole do kąpieli mi-
neralnych do  celów leczniczych, środki dezynfekcyjne do  celów 
higienicznych, środki przeciw poceniu się stóp, środki przeciw 
zrogowaceniu wspomagające opalanie, woda do  kąpieli leczni-
czych .

(111) 353420 (220) 2021 11 19 (210) 536722
(151) 2022 04 19 (441) 2022 01 03
(732) FUNDACJA ŚWIAT NA TAK, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZJAZD NA BYLE CZYM

(540) 

(591) czarny, biały, czerwony, zielony, żółty, pomarańczowy
(531) 02 .01 .02, 02 .01 .04, 02 .01 .21, 02 .01 .23, 03 .07 .03, 03 .07 .24, 
23 .01 .01, 26 .11 .01, 26 .11 .12, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 41 Nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi związane 
ze sportem i kulturą .

(111) 353421 (220) 2021 11 22 (210) 536723
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) ŁUPKOWSKI DAWID WOLF DESIGN, Złotoryja (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOLF DESIGN
(540) 

(531) 03 .01 .08, 03 .01 .24, 27 .05 .01
(510), (511) 9 Obudowy komputerów, Obudowy komputerowe, 
Obudowy przystosowane do  komputerów, Podzespoły kompute-
rowe, Bezprzewodowe peryferia komputerowe, Serwery kompute-
rowe, Serwery sieci komputerowych, Serwery komputerowych baz 
danych, Komputery, Komputery i  sprzęt komputerowy, Klawiatury 
komputerowe, Moduły komputerowe, 42 Projektowanie kompute-
rów, Opracowywanie komputerów, Doradztwo komputerowe, Pro-
gramowanie komputerów, Wynajem komputerów, Wypożyczanie 
komputerów, Analizy komputerowe, Inżynieria komputerowa, Pro-
jektowanie sprzętu komputerowego, Rozwój sprzętu komputerowe-
go, Opracowywanie sprzętu komputerowego, Doradztwo w zakresie 
sprzętu komputerowego, Wypożyczanie sprzętu i urządzeń kompu-
terowych, Projektowanie sprzętu komputerowego na  zamówienie, 
Projektowanie sprzętu komputerowego i oprogramowania .

(111) 353422 (220) 2021 11 19 (210) 536734
(151) 2022 04 19 (441) 2022 01 03
(732) D .R .E . SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gronowo Górne (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DRE supreme BY K . MIRUĆ
(540) 

(591) złoty
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .11, 26 .11 .02, 26 .11 .11, 26 .11 .12
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(510), (511) 6 Drzwi metalowe, ościeżnice i  skrzydła drzwiowe me-
talowe, drzwi przeciwpożarowe, 10 Meble specjalne do  celów me-
dycznych, 19 Niemetalowe materiały budowlane, niemetalowe 
drzwi, niemetalowe ościeżnice i  skrzydła drzwiowe, niemetalowe 
okna, płyty niemetalowe, 20 Meble, akcesoria do mebli drewnianych 
i drewnopochodnych, drzwi do mebli, 37 Usługi montażowe, remon-
towo-budowlane, 39 Usługi transportowe i magazynowe, 40 Usługi 
w zakresie obróbki metali, drewna i materiałów drewnopochodnych .

(111) 353423 (220) 2021 11 19 (210) 536735
(151) 2022 04 29 (441) 2022 01 03
(732) D .R .E . SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gronowo Górne (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DRE supreme BY K . MIRUĆ
(540) 

(591) złoty, biały
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .24, 29 .01 .12, 26 .11 .02, 26 .11 .11, 26 .11 .12, 
26 .04 .02, 26 .04 .22
(510), (511) 6 Drzwi metalowe, ościeżnice i  skrzydła drzwiowe me-
talowe, drzwi przeciwpożarowe, 10 Meble specjalne do  celów me-
dycznych, 19 Niemetalowe materiały budowlane, niemetalowe 
drzwi, niemetalowe ościeżnice i  skrzydła drzwiowe, niemetalowe 
okna, płyty niemetalowe, 20 Meble, akcesoria do mebli drewnianych 
drewnopochodnych .drzwi do mebli, 37 Usługi montażowe, remon-
towo-budowlane, 39 Usługi transportowe i magazynowe, 40 Usługi 
w zakresie obróbki metali, drewna materiałów drewnopochodnych  .

(111) 353424 (220) 2021 11 19 (210) 536736
(151) 2022 04 29 (441) 2022 01 03
(732) D .R .E . SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gronowo Górne (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DRE supreme
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .11 .02, 26 .11 .11, 26 .11 .12
(510), (511) 6 Drzwi metalowe, ościeżnice i  skrzydła drzwiowe me-
talowe, drzwi przeciwpożarowe, 10 Meble specjalne do  celów me-
dycznych, 19 Niemetalowe materiały budowlane, niemetalowe 
drzwi, niemetalowe ościeżnice i  skrzydła drzwiowe, niemetalowe 
okna, płyty niemetalowe, 20 Meble, akcesoria do mebli drewnianych 
i drewnopochodnych, drzwi do mebli, 37 Usługi montażowe, remon-
towo-budowlane, 39 Usługi transportowe i magazynowe, 40 Usługi 
w zakresie obróbki metali, drewna i materiałów drewnopochodnych .

(111) 353425 (220) 2021 11 19 (210) 536737
(151) 2022 04 29 (441) 2022 01 03
(732) D .R .E . SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gronowo Górne (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DRE supreme BY K . MIRUĆ

(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .11 .02, 26 .11 .11, 26 .11 .12, 24 .17 .01, 24 .17 .02
(510), (511) 6 Drzwi metalowe, ościeżnice i  skrzydła drzwiowe me-
talowe, drzwi przeciwpożarowe, 10 Meble specjalne do  celów me-
dycznych, 19 Niemetalowe materiały budowlane, niemetalowe 
drzwi, niemetalowe ościeżnice i  skrzydła drzwiowe, niemetalowe 
okna, płyty niemetalowe, 20 Meble, akcesoria do mebli drewnianych 
i drewnopochodnych, drzwi do mebli, 37 Usługi montażowe, remon-
towo-budowlane, 39 Usługi transportowe i magazynowe, 40 Usługi 
w zakresie obróbki metali, drewna i materiałów drewnopochodnych .

(111) 353426 (220) 2021 12 27 (210) 538141
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) BEDNARCZYK RAFAŁ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hats Off ALKO OUTLET
(540) 

(591) biały, czerwony, czarny
(531) 26 .04 .05, 26 .04 .14, 26 .04 .18, 02 .01 .05, 02 .01 .16, 27 .05 .01, 
27 .05 .05, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  napojami 
alkoholowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami al-
koholowymi .

(111) 353427 (220) 2021 12 28 (210) 538204
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) OLEANDER DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polska Nowa Wieś (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OLEANDER DEWELOPER
(510), (511) 36 Agencje mieszkaniowe [mieszkania], Agencje miesz-
kaniowe (nieruchomości), Agencje pośrednictwa w  handlu nieru-
chomościami, Agencje nieruchomości, Wynajem nieruchomości 
i majątku, Nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, Naby-
wanie nieruchomości [dla osób trzecich], Finansowanie projektów 
deweloperskich, Finansowanie inwestycji budowlanych, Admini-
strowanie nieruchomościami, Dostarczanie informacji dotyczących 
nieruchomości, Wynajem mieszkań i  pomieszczeń biurowych, 37 
Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i  wyburzeniowe, 
Budowanie konstrukcji żelbetowych przy wykorzystaniu szalunków 
przesuwnych i wznoszących, Wynajem narzędzi, instalacji i  sprzętu 
budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i  konserwacyjnego, 
Betonowanie, Budowa bloków mieszkalnych, Budowa budynków 
instytucjonalnych, Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, 
Budowa budynków na  zamówienie, Budowa części budynków, Bu-
dowa domów, Budowa domów na zamówienie, Budowa fundamen-
tów, Budowa nieruchomości mieszkalnych, Budowa nieruchomości 
komercyjnych, Budowa nieruchomości [budownictwo], Nadzór bu-
dowlany, 42 Usługi w  zakresie projektowania technicznego, Usługi 
w zakresie projektowania budynków, Usługi w zakresie projektowa-
nia komercyjnego, Usługi w zakresie projektowania domów, Usługi 
w zakresie architektury i projektowania wnętrz .

(111) 353428 (220) 2021 12 29 (210) 538215
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) KUBICA KRZYSZTOF, Wodzisław Śląski (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Krevent
(540) 

(591) niebieski, czarny
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 6 Metalowe materiały nieprzetworzone i  półprzetwo-
rzone, będące półproduktami, Drobne wyroby metalowe, Metalowe 
maszty flagowe do trzymania w rękach, Metalowe maszty flagowe, 
Maszty ze stali, 19 Maszty flagowe, niemetalowe, 35 Usługi reklamo-
we, marketingowe i  promocyjne, Doradztwo, konsultacje i  pomoc 
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Dystrybucja materiałów 
reklamowych, marketingowych i  promocyjnych, Usługi w  zakresie 
wystaw i  prezentacji produktów, Administrowanie dotyczące mar-
ketingu, Agencje reklamowe, Pomoc w  prowadzeniu działalności 
gospodarczej, zarządzanie i  administrowanie działalnością gospo-
darczą, Reklama zewnętrzna, Pośrednictwo w  działalności handlo-
wej dla osób trzecich, Promocja sprzedaży, Promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, Usługi w zakresie reklamy graficznej, Usługi w zakresie 
reklamy i promocji sprzedaży, Wynajem materiałów reklamowych .

(111) 353429 (220) 2021 12 29 (210) 538222
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) JAROSZ HANNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Deutsch mit Hauka
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne związane z nauką języków obcych, 
Edukacja, Edukacja językowa, Edukacja przedszkolna, Usługi szkół 
[edukacja], Usługi przedszkolne [edukacja lub rozrywka], Zajęcia zor-
ganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], Publikacja materiałów 
edukacyjnych, Publikowanie drukowanych materiałów edukacyj-
nych, Publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, Publi-
kowanie książek edukacyjnych .

(111) 353430 (220) 2021 12 30 (210) 538247
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) GPD AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GPD
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .17
(510), (511) 35 Reklama, Usługi w  zakresie reklamy, Zarządzanie 
w  działalności handlowej, Agencje informacji handlowej, Agencje 
reklamowe, Badania rynku i  badania marketingowe, Badania opi-
nii publicznej, Bezpośrednia reklama pocztowa, Dekoracja wystaw 
sklepowych, Doradztwo specjalistyczne w  sprawach działalności 
gospodarczej, Doradztwo w  zakresie organizowania i  prowadzenia 
działalności gospodarczej, Dystrybucja materiałów reklamowych, 
Edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, Promocja sprzedaży, Tworze-
nie tekstów reklamowych, Obróbka tekstów, Organizowanie wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, Produkcja filmów reklamo-
wych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Usługi public relations, 
Publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, Reklama na billbo-
ardach, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Re-
klama korespondencyjna, Przygotowywanie reklam prasowych, Re-
klamy telewizyjne, Organizowanie targów w celach handlowych lub 
reklamowych, Usługi w zakresie targów i wystaw handlowych, Two-
rzenie tekstów reklamowych i  sponsorowanych, Uaktualnianie ma-
teriałów reklamowych, Wynajem czasu reklamowego we wszystkich 
środkach przekazu, Wynajem miejsc na reklamy, Wynajem przestrze-
ni reklamowej w Internecie, Wynajmowanie nośników reklamowych, 
Wynajem powierzchni, czasu i materiałów reklamowych, Usługi do-
radcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Zawieranie umów 
w zakresie reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, Opracowywanie 

i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych, Zapewnia-
nie platformy internetowej dla sprzedawców i nabywców towarów 
i  usług, Doradztwo biznesowe, Doradztwo marketingowe w  zakre-
sie mediów społecznościowych, Usługi reklamowe i  marketingowe 
świadczone za pośrednictwem mediów społecznościowych, Plano-
wanie strategii marketingowych, Doradztwo w zakresie strategii dla 
przedsiębiorstw, Usługi w zakresie strategii biznesowych, Organiza-
cja konkursów w  celach reklamowych, Reklamy radiowe, 37 Usługi 
montażu konstrukcji reklamowych / targowych, 41 Organizowanie 
szkoleń, Szkolenia w zakresie marketingu i  reklamy, Organizowanie 
konferencji związanych z reklamą, Organizowanie seminariów zwią-
zanych z  reklamą, Organizowanie warsztatów, Usługi wydawnicze, 
Usługi studia nagrań, Produkcja nagrań dźwiękowych, Produkcja 
nagrań wideo, 42 Tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron in-
ternetowych dla osób trzecich, Planowanie [projektowanie] sklepów, 
Projektowanie opakowań i materiałów do pakowania .

(111) 353431 (220) 2021 12 30 (210) 538250
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) GPD AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GPD
(540) 

(591) niebieski, fioletowy, czerwony, różowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .14, 27 .05 .17
(510), (511) 35 Reklama, Usługi w  zakresie reklamy, Zarządzanie 
w  działalności handlowej, Agencje informacji handlowej, Agencje 
reklamowe, Badania rynku i  badania marketingowe, Badania opi-
nii publicznej, Bezpośrednia reklama pocztowa, Dekoracja wystaw 
sklepowych, Doradztwo specjalistyczne w  sprawach działalności 
gospodarczej, Doradztwo w  zakresie organizowania i  prowadzenia 
działalności gospodarczej, Dystrybucja materiałów reklamowych, 
Edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, Promocja sprzedaży, Tworze-
nie tekstów reklamowych, Obróbka tekstów, Organizowanie wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, Produkcja filmów reklamo-
wych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Usługi public relations, 
Publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, Reklama na billbo-
ardach, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Re-
klama korespondencyjna, Przygotowywanie reklam prasowych, Re-
klamy telewizyjne, Organizowanie targów w celach handlowych lub 
reklamowych, Usługi w zakresie targów i wystaw handlowych, Two-
rzenie tekstów reklamowych i  sponsorowanych, Uaktualnianie ma-
teriałów reklamowych, Wynajem czasu reklamowego we wszystkich 
środkach przekazu, Wynajem miejsc na reklamy, Wynajem przestrze-
ni reklamowej w Internecie, Wynajmowanie nośników reklamowych, 
Wynajem powierzchni, czasu i materiałów reklamowych, Usługi do-
radcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Zawieranie umów 
w zakresie reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, Opracowywanie 
i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych, Zapewnia-
nie platformy internetowej dla sprzedawców i nabywców towarów 
i  usług, Doradztwo biznesowe, Doradztwo marketingowe w  zakre-
sie mediów społecznościowych, Usługi reklamowe i  marketingowe 
świadczone za pośrednictwem mediów społecznościowych, Plano-
wanie strategii marketingowych, Doradztwo w zakresie strategii dla 
przedsiębiorstw, Usługi w zakresie strategii biznesowych, Organiza-
cja konkursów w  celach reklamowych, Reklamy radiowe, 37 Usługi 
montażu konstrukcji reklamowych / targowych, 41 Organizowanie 
szkoleń, Szkolenia w zakresie marketingu i  reklamy, Organizowanie 
konferencji związanych z reklamą, Organizowanie seminariów zwią-
zanych z  reklamą, Organizowanie warsztatów, Usługi wydawnicze, 
Usługi studia nagrań, Produkcja nagrań dźwiękowych, Produkcja 
nagrań wideo, 42 Tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron in-
ternetowych dla osób trzecich, Planowanie [projektowanie] sklepów, 
Projektowanie opakowań i materiałów do pakowania .
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(111) 353432 (220) 2022 01 21 (210) 538915
(151) 2022 06 15 (441) 2022 02 21
(732) NOWICKA MAŁGORZATA, SENGER RADOSŁAW MIEJCZYSTO .
PL SPÓŁKA CYWILNA, Suchy Las (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) m miejczysto .pl chemia papiery opakowania
(540) 

(591) czarny, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 01 .15 .24, 27 .05 .01, 29 .01 .13, 24 .15 .13
(510), (511) 3 Antypoślizgowe płyny do podłóg, Aerozole czyszczą-
ce, Aerozole odtłuszczające, Artykuły do  wybielania, Detergenty 
do muszli klozetowych, Detergenty do użytku domowego, Deter-
genty do użytku w gospodarstwie domowym, Detergenty do zmy-
wania naczyń, Detergenty do  zmywania naczyń w  zmywarkach, 
Detergenty do  zmywarek do  naczyń, Detergenty do  zmywarek 
w  postaci żelu, Aromaty w  aerozolu przeznaczone do  pomiesz-
czeń, Mydło [detergent], Płyny do prania, Płyny do prania chemicz-
nego, Pasta do  podłogi, Mydła, Mydła do  rąk, Mydła toaletowe, 
Mydła w płynie, 5 Płyny dezynfekujące [inne niż mydło], Dezodo-
ranty aromatyzujące do  ubikacji, Dezodoranty do  WC, Preparaty 
do odświeżania powietrza, Odświeżacze powietrza, Odświeżacze 
powietrza w sprayu, Preparaty antybakteryjne, Mydła antybakte-
ryjne, Mydła dezynfekujące, 6 Dozowniki papieru toaletowego, 
mocowane na stałe, metalowe, Folie metaliczne do zawijania, Do-
zowniki metalowe do dozowania ręczników (montowane na stałe), 
Dozowniki ręczników papierowych [montowane na stałe, metalo-
we], Metalowe dozowniki na ręczniki, mocowane na stałe, 11 Bez-
dotykowe suszarki do  rąk, Elektryczne suszarki do  rąk na  gorące 
powietrze, Elektryczne suszarki do rąk wykorzystujące ciepłe po-
wietrze, Elektryczne suszarki do  rąk, 16 Worki do  koszy na  śmie-
ci, Higieniczne ręczniki papierowe do  rąk, Ręczniki kuchenne 
w rolkach, Papier toaletowy w rolkach, Toaletowy papier, Ręczniki 
papierowe, Ręczniki papierowe do  czyszczenia, Materiały amor-
tyzujące lub wyściełające wykonane z papieru używane jako opa-
kowania, Opakowania kartonowe, Opakowania na żywność, Opa-
kowania z  tworzyw sztucznych, Szczelne opakowania z  tektury, 
Tektura na opakowania, Papier i karton, Przemysłowy papier i kar-
ton, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z pa-
pieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Folia bąbelkowa do  pa-
kowania, Folia spożywcza, Chusteczki higieniczne, 20 Dozowniki 
papieru toaletowego, mocowane na  stałe, niemetalowe, Dozow-
niki ręczników papierowych [stacjonarne, nie z metalu], Dozowni-
ki do  ręczników mocowane na  stałe, 21 Czyszczenie (gąbki do-), 
Dozowniki do  ręczników papierowych, Ściereczki do  czyszczenia 
[szmatki], Dopasowane dozowniki papieru do  wycierania, osu-
szania, polerowania i  czyszczenia, Dopasowane stojaki na  papier 
do wycierania, osuszania, polerowania i czyszczenia, Dopasowane 
uchwyty na papier do wycierania, osuszania, polerowania i czysz-
czenia, Dozowniki do mydła w płynie, Dozowniki do mydła w pły-
nie [do  celów domowych], Dozowniki mydła, Dozowniki mydła 
do rąk, Dozowniki mydła w płynie, Kosz na śmieci, Kosze na śmieci, 
Kosze na  śmieci do  użytku domowego, Kosze na  śmieci papiero-
we, Kosze na śmieci z pedałem, Kosze z tworzyw sztucznych [kosze 
na śmieci], Metalowe kosze na śmieci, Podręczne kosze na śmieci 
papierowe, Pojemniki na śmieci i odpadki, Przybory do czyszcze-
nia toalety i  łazienki, Biodegradowalne tacki, Biodegradowalne 
talerze, Biodegradowalne talerze na bazie masy papierniczej .

(111) 353433 (220) 2022 01 07 (210) 538468
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) PHUP GNIEZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HURTOWNIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gniezno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) speed up!

(540) 

(591) czerwony, czarny, szary
(531) 24 .15 .01, 24 .15 .08, 27 .05 .01, 27 .05 .02, 27 .05 .08, 24 .17 .04, 
29 .01 .13
(510), (511) 29 Kefiry, Kremy do  smarowania na  bazie masła, trufli, 
Napoje i  koktajle mleczne, Masło arachidowe, Masło czekoladowe, 
Masło kokosowe, Olej kokosowy, Przeciery warzywne, Przeciery 
owocowe, Sałatki owocowe, Sałatki warzywne, Wyroby garmażeryj-
ne na  bazie: mięsa, ryb lub warzyw, 30 Artykuły spożywcze: kawa, 
herbata, kakao, Kawa nienaturalna, Syropy, Przekąski na bazie: ryżu, 
zbóż, Przekąski wytwarzane z muesli, Kanapki, Hot dog, Batony zbo-
żowe, Batony muesli, Batony na  bazie płatków zbożowych, śniada-
niowych, Wysokoproteinowe batoniki zbożowe, Chipsy z produktów 
zbożowych, Słodycze, Słodycze zawierające owoce, 32 Napoje izoto-
niczne, Wody gazowane, Woda mineralna, Woda sodowa, Woda sto-
łowa, Napoje gazowane, Napoje: orzeźwiające, odalkoholizowane, 
Napoje energetyzujące, Aperitify bezalkoholowe, Napoje sportowe, 
Napoje sportowe wzbogacane proteinami, Napój imbirowy, Owoco-
we nektary, bezalkoholowe, Napoje owocowe lub warzywne, Soki 
owocowe lub warzywne, Sorbety jako napoje, Syropy do  napojów, 
Cydr bezalkoholowy, Brzeczka, Drinki na bazie piwa, Koktajle bezal-
koholowe, Lemoniada .

(111) 353434 (220) 2021 08 31 (210) 533332
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 20
(732) NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Motaniec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ŁakoMISIE
(510), (511) 29 Mięso i wędliny .

(111) 353435 (220) 2021 12 22 (210) 538016
(151) 2022 05 04 (441) 2022 01 17
(732) SZCZYPIŃSKI ANDRZEJ EXTREME RIDE, Łęczyca (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Asix motors
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu, 25 Części odzieży, obuwia 
i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież .

(111) 353436 (220) 2021 12 25 (210) 538085
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) SAS RADOSŁAW PHU FOKUZ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Akustonic
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 17 Panele do  izolacji akustycznej, 19 Panele akustyczne 
niemetalowe, Drewniane panele akustyczne na  ściany, Drewniane 
panele akustyczne na sufity .
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(111) 353437 (220) 2021 12 27 (210) 538112
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) ALUHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,  
Gierałtowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ALUMODERN
(510), (511) 6 Stolarskie wyroby aluminiowe: drzwi, okna, osłony 
okienne, profile, rynny, formy, ramy do okien przesuwnych, materiały 
do krycia dachów, Metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Me-
talowe okucia stolarskie, 19 Niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony 
okienne, 20 Wyroby stolarskie, 35 Usługi sprzedaży stolarskich wyro-
bów aluminiowych prowadzone w sposób tradycyjny w warsztacie, 
sklepie stacjonarnym, lub przy użyciu urządzeń do komunikowania 
na odległość oraz za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych/sieci 
komórkowych i  Internetu, 37 Stolarstwo [naprawa], Stolarstwo me-
blowe [naprawa], 40 Usługi stolarskie [wytwarzanie na zamówienie 
wyrobów stolarskich], Usługi stolarskie, Stolarstwo [produkcja na za-
mówienie], Stolarstwo meblowe (produkcja na zamówienie) .

(111) 353438 (220) 2021 12 27 (210) 538144
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) SCHEFFS MAŁGORZATA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIVEL
(540) 

(531) 26 .11 .03, 26 .11 .08, 27 .05 .01
(510), (511) 37 Usługi budowlane i naprawy budynków .

(111) 353439 (220) 2021 12 29 (210) 538221
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) PRYWATNA KLINIKA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) czerwony
(531) 02 .09 .01, 29 .01 .01
(510), (511) 44 Usługi medyczne, Usługi położnicze, Usługi gineko-
logiczne, Kliniki medyczne, Opieka pielęgniarska, Opieka medyczna 
i  zdrowotna, Szpitale, Analizy medyczne do  diagnostyki i  leczenia 
ludzi .

(111) 353440 (220) 2021 12 23 (210) 538058
(151) 2022 05 02 (441) 2022 01 17
(732) TREND SPIRITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Czarny koń
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Wódka, Likie-
ry, Whisky, Wina .

(111) 353441 (220) 2021 11 26 (210) 536971
(151) 2022 05 04 (441) 2022 01 17
(732) GAŁKA DOMINIK SZKOŁA JAZDY SQULL, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Squll L szkoła JAZDY
(540) 

(591) czarny, szary, biały, zielony, niebieski
(531) 02 .09 .23, 09 .07 .05, 26 .01 .05, 26 .11 .01, 26 .01 .11, 29 .01 .15, 27 .05 .01
(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) 353442 (220) 2021 11 04 (210) 536042
(151) 2022 04 28 (441) 2022 01 10
(732) RYWAL-RHC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PYXAR
(540) 

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

(111) 353443 (220) 2021 11 09 (210) 536242
(151) 2022 03 30 (441) 2021 12 13
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) DIXITRAN
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki sanitarne 
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystoso-
wane do medycznego użycia, suplementy diety dla ludzi .
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(111) 353444 (220) 2021 11 10 (210) 536356
(151) 2022 03 22 (441) 2021 12 06
(732) BORYS-LEWANDOWSKA IWONA MY LAND, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THE ORIGINAL FRIENDLY HOOK
(540) 

(531) 02 .09 .18, 27 .05 .01, 26 .11 .08
(510), (511) 25 Bandany na  szyję, Bielizna wchłaniająca pot, Czapki 
[nakrycie głowy], Daszki [nakrycia głowy], Dzianina [odzież], Koszu-
le, Koszule z krótkim rękawem, Koszulki z krótkim rękawem, Kurtki, 
Legginsy, Majtki, Maski na oczy do spania, Odzież, Podkoszulki bez 
rękawów, Podkoszulki sportowe, Potniki, Rękawiczki, Rękawiczki bez 
palców, Skarpetki, 32 Napoje energetyzujące, Piwo, 33 Napoje alko-
holowe, Whisky, Wódka .

(111) 353445 (220) 2021 11 17 (210) 536524
(151) 2022 04 25 (441) 2021 12 13
(732) SYNDER-TAMBORSKA KATARZYNA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Smile SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH Z UŚMIECHEM W ŚWIAT
(540) 

(591) zielony, czarny, czerwony, biały, jasnozielony
(531) 03 .11 .12, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 41 Kursy językowe .

(111) 353446 (220) 2021 11 09 (210) 536243
(151) 2022 03 30 (441) 2021 12 13
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) AXAN
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki sanitarne 
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystoso-
wane do medycznego użycia, suplementy diety dla ludzi .

(111) 353447 (220) 2021 11 18 (210) 536605
(151) 2022 03 29 (441) 2021 12 13
(732) HAPPY CREDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rokietnica (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Happy Credit
(510), (511) 36 Usługi finansowe, Transakcje finansowe, Operacje fi-
nansowe, Pożyczki, kredyty ratalne, Kredyty konsolidacyjne, Leasing 
finansowy, Usługi agencji inkasa i  biur kredytowych, Analizy finan-
sowe, Doradztwo w  sprawach finansowych, Informacje finansowe, 
Sponsorowanie finansowe, Usługi finansowe likwidacji przedsię-
biorstw, Wycena finansowa w  zakresie ubezpieczeń, banków i  nie-
ruchomości, Agencje pośrednictwa w  handlu nieruchomościami, 
Pośrednictwo w  sprawach majątku nieruchomego, Dzierżawa nie-
ruchomości, Wycena majątku nieruchomego, Pożyczki hipoteczne 
pod zastaw, Zarządzanie majątkiem nieruchomym, Wynajmowanie 
pomieszczeń biurowych, Wynajmowanie mieszkań, Usługi ubez-
pieczeniowe, Doradztwo w  sprawach ubezpieczeniowych, Infor-
macja o  ubezpieczeniach, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Usługi 
powiernicze, 42 Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla 
osób trzecich, Doradztwo w  sprawach sprzętu komputerowego, 

Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Projekto-
wanie systemów komputerowych, Projektowanie oprogramowania 
komputerowego, Powielanie oprogramowania komputerowego, 
Aktualizacja oprogramowania komputerowego, Konserwacja opro-
gramowania komputerowego, Instalacje oprogramowania kompute-
rowego, Powielanie danych komputerowych, Odzyskiwanie danych 
komputerowych, Konwersja danych lub dokumentów na formę elek-
troniczną, Wynajmowanie zasobów serwerów sieci komputerowej, 
Wypożyczanie serwerów .

(111) 353448 (220) 2021 11 18 (210) 536608
(151) 2022 03 29 (441) 2021 12 13
(732) HAPPY CREDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rokietnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HAPPY CREDIT  EKSPERCI FINANSOWI
(540) 

(591) złoty, biały
(531) 26 .05 .03, 26 .11 .08, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 36 Usługi finansowe, Transakcje finansowe, Operacje fi-
nansowe, Pożyczki, Kredyty ratalne, Kredyty konsolidacyjne, Leasing 
finansowy, Usługi agencji inkasa i  biur kredytowych, Analizy finan-
sowe, Doradztwo w  sprawach finansowych, Informacje finansowe, 
Sponsorowanie finansowe, Usługi finansowe likwidacji przedsię-
biorstw, Wycena finansowa w  zakresie ubezpieczeń, banków i  nie-
ruchomości, Agencje pośrednictwa w  handlu nieruchomościami, 
Pośrednictwo w  sprawach majątku nieruchomego, Dzierżawa nie-
ruchomości, Wycena majątku nieruchomego, Pożyczki hipoteczne 
pod zastaw, Zarządzanie majątkiem nieruchomym, Wynajmowanie 
pomieszczeń biurowych, Wynajmowanie mieszkań, Usługi ubez-
pieczeniowe, Doradztwo w  sprawach ubezpieczeniowych, Infor-
macja o  ubezpieczeniach, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Usługi 
powiernicze, 42 Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla 
osób trzecich, Doradztwo w  sprawach sprzętu komputerowego, 
Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Projekto-
wanie systemów komputerowych, Projektowanie oprogramowania 
komputerowego, Powielanie oprogramowania komputerowego, 
Aktualizacja oprogramowania komputerowego, Konserwacja opro-
gramowania komputerowego, Instalacje oprogramowania kompute-
rowego, Powielanie danych komputerowych, Odzyskiwanie danych 
komputerowych, Konwersja danych lub dokumentów na formę elek-
troniczną, Wynajmowanie zasobów serwerów sieci komputerowej, 
Wypożyczanie serwerów .

(111) 353449 (220) 2021 11 23 (210) 536764
(151) 2022 03 30 (441) 2021 12 13
(732) FABRYKA MEBLI RYŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polanka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RYŚ FABRYKA MEBLI
(540) 

(591) czarny, zielony, biały
(531) 27 .05 .01, 03 .01 .06, 03 .01 .16, 29 .01 .13, 26 .01 .01, 26 .01 .03, 
26 .01 .15, 26 .11 .01, 26 .11 .08
(510), (511) 20 Meble, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z meblami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami .

(111) 353450 (220) 2021 11 30 (210) 537101
(151) 2022 04 21 (441) 2021 12 27
(732) SYNGENTA CROP PROTECTION AG, Bazylea (CH)
(540) (znak słowny)
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(540) TASTUDIA
(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) 353451 (220) 2021 11 30 (210) 537103
(151) 2022 04 21 (441) 2021 12 27
(732) SYNGENTA CROP PROTECTION AG, Bazylea (CH)
(540) (znak słowny)
(540) POLVAGOR
(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) 353452 (220) 2021 11 30 (210) 537115
(151) 2022 04 12 (441) 2021 12 27
(732) PROJEKT MASAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEURO PROJEKT
(540) 

(591) niebieski, granatowy
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 26 .13 .25, 26 .01 .01, 26 .01 .03, 01 .15 .15
(510), (511) 41 Szkolenia edukacyjne, Szkolenia sportowe, Szkolenia 
personelu, Nauczanie i szkolenia, Usługi szkolenia personelu, Usługi 
szkolenia zawodowego, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Szkole-
nia nauczycieli sportowych, Szkolenia w dziedzinie medycyny, Usługi 
szkolenia dla personelu, Udzielanie kursów szkolenia zawodowego, 
Usługi szkolenia pielęgniarek i  pielęgniarzy, Szkolenia w  zakresie 
kwalifikacji zawodowych, Szkolenia w  zakresie pielęgnacji urody, 
Szkolenia w  zakresie sprawności fizycznej, Szkolenia i  nauczanie 
w dziedzinie medycyny, Usługi edukacyjne związane ze szkoleniami 
zawodowymi, Szkolenia w  zakresie utrzymywania dobrej kondycji 
fizycznej, Szkolenia w dziedzinie zaburzeń medycznych i  ich  lecze-
nia, Usługi edukacyjne w  sektorze opieki zdrowotnej, Organizowa-
nie szkoleń w  dziedzinie opieki zdrowotnej i  żywienia, 44 Usługi 
opieki medycznej, Usługi opieki zdrowotnej, Udzielanie informacji 
zdrowotnej, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi do-
radcze w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne], Świadczenie usług 
w zakresie opieki zdrowotnej, Usługi informacyjne w zakresie opieki 
zdrowotnej, Sporządzanie raportów dotyczących opieki zdrowotnej, 
Udostępnianie sprzętu i  obiektów do  ćwiczeń fizycznych do  celów 
rehabilitacji zdrowotnej .

(111) 353453 (220) 2021 11 30 (210) 537121
(151) 2022 04 12 (441) 2021 12 27
(732) RATAJCZAK JOANNA AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA 
PROJEKTYKA, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROJEKTYKA
(540) 

(591) czarny, zielony
(531) 07 .01 .08, 07 .01 .10, 07 .01 .24, 26 .01 .01, 26 .01 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 42 Opracowywanie projektów technicznych do  projek-
tów budowlanych, Przygotowywanie raportów związanych z  opra-
cowaniami projektów technicznych do  projektów budowlanych, 

Projektowanie robót inżynieryjnych do zapobiegania zalewaniu bu-
dynków wodą powodziową, Projektowanie budynków, Projektowa-
nie domów, Projektowanie architektoniczne, Przygotowywanie pro-
jektu architektonicznego, Opracowywanie projektów budowlanych, 
Usługi projektowania architektonicznego, Usługi projektowania 
wspomaganego komputerowo w zakresie projektów budowlanych, 
Usługi projektowania konstrukcji tymczasowych, Usługi w  zakresie 
projektowania budynków, Usługi w zakresie projektowania domów, 
Doradztwo w  dziedzinie projektowania architektonicznego, Usługi 
architektoniczne w  zakresie projektowania budynków przemysło-
wych, Usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków 
komercyjnych, Usługi architektoniczne w  zakresie projektowania 
budynków biurowych, Usługi doradcze związane z projektowaniem 
budynków, Udzielanie informacji związanych z badaniami i opraco-
waniami projektów technicznych dotyczących wykorzystywania 
naturalnych źródeł energii, Doradztwo projektowe, Projektowanie 
budowlane, Sporządzanie raportów projektowych, Planowanie [pro-
jektowanie] budynków, Usługi projektowania wnętrz budynków, 
Usługi projektowania dotyczące architektury, Planowanie [projekto-
wanie] biurowców wielopiętrowych, Projektowanie zewnętrznej czę-
ści budynków, Doradztwo techniczne związane z  projektowaniem, 
Wspomagane komputerowo usługi projektowe związane z architek-
turą, Usługi w zakresie architektury i projektowania wnętrz .

(111) 353454 (220) 2021 12 07 (210) 537378
(151) 2022 04 22 (441) 2021 12 27
(732) NOVA NIERUCHOMOŚCI M .M . SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Nova
(540) 

(591) biały, różowy
(531) 26 .04 .09, 26 .11 .12, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 36 Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami .

(111) 353455 (220) 2021 12 14 (210) 537668
(151) 2022 04 19 (441) 2022 01 03
(732) KLIMEK BARBARA, Radom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LubieZwierzaki .PL
(540) 

(591) żółty, czarny, złoty, brązowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .14, 03 .01 .08, 03 .06 .03
(510), (511) 31 Karma dla psów .

(111) 353456 (220) 2021 12 14 (210) 537706
(151) 2022 04 26 (441) 2022 01 10
(732) EGM SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRAKOWSKA PIJALNIA ZDROJOWA 2021
(540) 

(591) złoty
(531) 29 .01 .02, 07 .01 .01, 07 .01 .24, 27 .05 .01, 27 .07 .01, 26 .11 .02, 
26 .11 .05, 26 .11 .12
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(510), (511) 5 Wody mineralne do kąpieli leczniczych, Napoje diete-
tyczne do  celów leczniczych, Nalewki dla celów leczniczych, Sole 
do  kąpieli z  wód mineralnych, Sole wód mineralnych, Wody mine-
ralne do celów leczniczych, 32 Koktajle bezalkoholowe, Lemoniady, 
Napoje bezalkoholowe, Napoje izotoniczne, Napoje musujące, Nek-
tary owocowe, Piwa, Produkty do  wytwarzania wody mineralnej, 
Soki owocowe, Soki warzywne, Syropy do napojów, Syropy do lemo-
niad, Wody gazowane, Wody litowe, Wody mineralne, Wody sodowe, 
Wody stołowe, Wody źródlane, 35 Prowadzenie hurtowni i sklepów 
polegające na  oferowaniu sprzedaży detalicznej i  hurtowej oraz 
sprzedaży przez Internet i  sprzedaży wysyłkowej w  zakresie nastę-
pujących towarów: napoje bezalkoholowe, w tym wody mineralne, 
wody sodowe, wody stołowe, wody źródlane i  wody gazowane, 
Prowadzenie hurtowni i sklepów polegające na oferowaniu sprzeda-
ży detalicznej i hurtowej oraz sprzedaży przez Internet i  sprzedaży 
wysyłkowej w zakresie następujących towarów: piwa, Prowadzenie 
hurtowni i  sklepów polegające na  oferowaniu sprzedaży detalicz-
nej i hurtowej oraz sprzedaży przez Internet i sprzedaży wysyłkowej 
w zakresie następujących towarów: produkty do wytwarzania wody 
mineralnej, Prowadzenie hurtowni i sklepów polegające na oferowa-
niu sprzedaży detalicznej i  hurtowej oraz sprzedaży przez Internet 
i  sprzedaży wysyłkowej w  zakresie następujących towarów: syropy 
do napojów, 43 Usługi gastronomiczne, Usługi zaopatrzenia w żyw-
ność i napoje, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro-
duktami i transportem, Restauracje, w tym samoobsługowe, Usługi 
barowe, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Kawiarnie, Kafeterie 
[bufety], Stołówki, Usługi wynajmowania sal na posiedzenia w tym 
mityngi i  narady, Hotele, motele, pensjonaty, Rezerwacje kwater 
na  pobyt czasowy, Tymczasowe zakwaterowanie, Wynajmowanie 
pomieszczeń na pobyt czasowy, Rezerwacje miejsc w hotelach .

(111) 353457 (220) 2021 12 15 (210) 537745
(151) 2022 04 26 (441) 2022 01 10
(732) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Mag-Vitum
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Suplementy diety, Substan-
cje dietetyczne do celów leczniczych, Odżywki wzmacniające do ce-
lów leczniczych, Preparaty z witaminami do celów leczniczych, Pre-
paraty wspomagające leczenie .

(111) 353458 (220) 2021 12 15 (210) 537746
(151) 2022 04 26 (441) 2022 01 10
(732) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAG-Vitum
(540) 

(531) 27 .05 .01, 24 .17 .01
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Suplementy diety, Substan-
cje dietetyczne do celów leczniczych, Odżywki wzmacniające do ce-
lów leczniczych, Preparaty z witaminami do celów leczniczych, Pre-
paraty wspomagające leczenie .

(111) 353459 (220) 2021 12 16 (210) 537772
(151) 2022 04 26 (441) 2022 01 10
(732) BIOSTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Biostra
(510), (511) 1 Nawozy z  dodatkiem mikroorganizmów, Nawozy 
z  dużą ilością substancji odżywczych, Nawozy naturalne, Nawozy 
użyźniające glebę, Nawozy biologiczne .

(111) 353460 (220) 2021 11 19 (210) 536738
(151) 2022 04 29 (441) 2022 01 03

(732) D .R .E . SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gronowo Górne (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DRE WYJĄTKOWE DRZWI DO WYJĄTKOWYCH WNĘTRZ
(510), (511) 6 Drzwi metalowe, ościeżnice i  skrzydła drzwiowe me-
talowe, drzwi przeciwpożarowe, 10 Meble specjalne do  celów me-
dycznych, 19 Niemetalowe materiały budowlane, niemetalowe 
drzwi, niemetalowe ościeżnice i  skrzydła drzwiowe, niemetalowe 
okna, płyty niemetalowe, 20 Meble, akcesoria do mebli drewnianych 
i drewnopochodnych, drzwi do mebli, 37 Usługi montażowe, remon-
towo-budowlane, 39 Usługi transportowe i magazynowe, 40 Usługi 
w zakresie obróbki metali, drewna i materiałów drewnopochodnych .

(111) 353461 (220) 2021 11 23 (210) 536774
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) IRONPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iron pack
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 26 .04 .01, 26 .04 .09, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 16 Papier, karton, tektura, tektura falista i wyroby z tych 
materiałów do pakowania i transportu, Materiały z tworzyw sztucz-
nych do  pakowania o  ile zawarte są  w  klasie 16, Towary z  papieru 
lub kartonu, takie jak: koszyki, pojemniki, skrzynie, pudełka, pudła 
klapowe, pudła fasonowe i wyposażenie pudeł: kratownice, wkładki, 
obwoluty, przekładki i  rury, Towary z  papieru, kartonu lub tektury, 
takie jak: skrzynki, tacki, torby, torebki, koperty, woreczki do pako-
wania, Folia z tworzywa sztucznego do pakowania, Folie z tworzyw 
sztucznych z pęcherzykami powietrza do pakowania lub zabezpie-
czania w transporcie, Opakowania do butelek z kartonu lub papie-
ru, kątowniki piankowe [wyroby z  pianki polipropylenowej], Taśmy 
przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, Gumki 
recepturki, Torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub 
tworzyw sztucznych, Folia z tworzywa sztucznego do opakowywa-
nia, Etykiety z papieru lub kartonu, Wstążki papierowe do pakowania 
towarów, Urządzenia zawarte w klasie 16 służące do pakowania takie 
jak: napinacze, bandownice, dyspensery do taśmy .

(111) 353462 (220) 2021 11 23 (210) 536893
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) KAMIŃSKA AGNIESZKA OPTYK VISION, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VISION
(540) 

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 02 .09 .04, 26 .07 .09, 26 .03 .12
(510), (511) 9 Etui do  okularów, lornetki, lornety, lupy, lusterka 
optyczne, artykuły do  wyrobu okularów, oprawki do  okularów, 
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oprawki do  pince-nez, binokle, osłony obiektywów przeciwsło-
neczne, osłony przeciwoślepieniowe, okulary przeciwoślepienio-
we, okulary przeciwsłoneczne, okulary 3D, soczewki korekcyjne, 
soczewki płaskie i korekcyjne przeciwsłoneczne ze szkła i tworzyw 
sztucznych, szkła okularowe przeciwsłoneczne, szkła kontaktowe, 
szkła optyczne, pryzmaty (optyka), sznureczki do  okularów, urzą-
dzenia i  przyrządy optyczne, wyroby optyczne, 35 Prowadzenie 
usług w zakresie działalności handlowej w zakresie kompleksowej 
oferty towarów z  zakresu sprzętu optycznego dla ludzi w  celach 
leczniczych, korygujących wzrok oraz zapobiegających olśnieniom 
przeciwsłonecznymi, Agencje importowo-eksportowe, Handlowe 
informacje i porady udzielane konsumentom, Prezentowanie pro-
duktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Organizowanie 
targów i  wystaw w  celach handlowych lub reklamowych, Pokazy 
towarów, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklamy 
radiowe, telewizyjne, prasowe, 44 Prowadzenie usług optycznych 
w zakresie doboru leczniczych szkieł i soczewek okularowych o cał-
kowitej lub różnej przepuszczalności światła, dobór i kształtowanie 
oprawek okularowych leczniczych i  przeciwsłonecznych, Usługi 
doradcze w dziedzinie zdrowia .

(111) 353463 (220) 2021 11 23 (210) 536914
(151) 2022 04 29 (441) 2021 12 27
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE KARED 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kowale (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SM-06
(510), (511) 9 Elektryczne urządzenia i  przyrządy kontrolno-steru-
jące, urządzenia do  układów synchronizacji, Urządzenia do  łącze-
nia obiektów elektroenergetycznych do  pracy równoległej, Urzą-
dzenia automatyki przełączania zasilań z  kontrolą synchronizmu, 
Urządzenia do sterowania i wizualizacji, pomiarowe, monitorujące, 
Instalacje elektryczne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowa-
nia procesami przemysłowymi, 37 Instalowanie i naprawa urządzeń 
elektrycznych, Instalowanie, naprawa, konserwacja elektrycznych 
i  elektronicznych przyrządów do  układów sterowania synchroni-
zacją, automatyką przełączania zasilań z  kontrolą synchronizmu, 
elektrycznych urządzeń i  przyrządów kontrolno-sterujących, po-
miarowych, monitorujących, urządzeń do  łączenia obiektów elek-
troenergetycznych do pracy równoległej, instalacji elektrycznych, 
instalacji elektrycznych do  zdalnego sterowania procesami prze-
mysłowymi .

(111) 353464 (220) 2021 11 23 (210) 536919
(151) 2022 04 29 (441) 2021 12 27
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE KARED 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kowale (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SM06
(510), (511) 9 Elektryczne urządzenia i  przyrządy kontrolno-steru-
jące, urządzenia do  układów synchronizacji, Urządzenia do  łącze-
nia obiektów elektroenergetycznych do  pracy równoległej, Urzą-
dzenia automatyki przełączania zasilań z  kontrolą synchronizmu, 
Urządzenia do sterowania i wizualizacji, pomiarowe, monitorujące, 
Instalacje elektryczne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowa-
nia procesami przemysłowymi, 37 Instalowanie i naprawa urządzeń 
elektrycznych, Instalowanie, naprawa, konserwacja elektrycznych 
i  elektronicznych przyrządów do  układów sterowania synchroni-
zacją, automatyką przełączania zasilań z  kontrolą synchronizmu, 
elektrycznych urządzeń i  przyrządów kontrolno-sterujących, po-
miarowych, monitorujących, urządzeń do  łączenia obiektów elek-
troenergetycznych do pracy równoległej, instalacji elektrycznych, 
instalacji elektrycznych do  zdalnego sterowania procesami prze-
mysłowymi .

(111) 353465 (220) 2021 12 01 (210) 537134
(151) 2022 04 12 (441) 2021 12 27
(732) KOTKIEWICZ KATARZYNA, Duczki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZWIERZĘTA DZIECIOM WARSZTATY ZOOLOGICZNE DLA 
DZIECI

(540) 

(591) niebieski, zielony, żółty, biały
(531) 03 .01 .06, 03 .01 .24, 03 .01 .28, 03 .05 .01, 03 .05 .07, 03 .05 .24, 
03 .05 .28, 03 .01 .08, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe .

(111) 353466 (220) 2021 12 01 (210) 537197
(151) 2022 04 12 (441) 2021 12 27
(732) GRZELEWSKI RADOSŁAW, Ostrołęka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BONZO’S FRESH FAST FOOD
(540) 

(591) pomarańczowy, czarny, biały
(531) 11 .01 .01, 11 .01 .03, 11 .01 .04, 03 .04 .18, 03 .04 .20, 03 .04 .24, 
26 .01 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne, Zapewnianie żywności i  napo-
jów w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów dla gości w re-
stauracjach, Restauracje oferujące dania na wynos, Serwowanie żyw-
ności i napojów dla gości w restauracjach, Obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, Obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering) .

(111) 353467 (220) 2021 11 29 (210) 537032
(151) 2022 04 06 (441) 2021 12 20
(732) RAGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HOOPLY
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  obręcza-
mi sportowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obręczami 
sportowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  artykułami 
gimnastycznymi i sportowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z artykułami gimnastycznymi i sportowymi .

(111) 353468 (220) 2021 11 29 (210) 537033
(151) 2022 04 06 (441) 2021 12 20
(732) RAGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FLLUFFY
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z podkładami 
z  tworzywa sztucznego do  kuwet dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z podkładami z tworzywa sztucznego 
do kuwet dla zwierząt domowych .
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(111) 353469 (220) 2021 12 13 (210) 537614
(151) 2022 04 19 (441) 2022 01 03
(732) OKLIŃSKI MARIUSZ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) enklava restaurant & cafe
(540) 

(531) 26 .13 .25, 27 .05 .01
(510), (511) 43 Usługi barów i restauracji .

(111) 353470 (220) 2021 11 24 (210) 537011
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) GREEN GENIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GREEN GENIUS
(540) 

(591) zielony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .03
(510), (511) 4 Energia elektryczna ze  źródeł odnawialnych, Energia 
elektryczna, Energia elektryczna wytwarzana z  energii słonecznej, 
Energia elektryczna wytwarzana z  energii wiatru, Biogaz, Paliwa 
ze  źródeł biologicznych, Biopaliwa, 7 Generatory wytwarzające 
energię elektryczną z energii słonecznej, Aparatura do dostarczania 
energii [generatory], Wiatraki, elektrownie wiatrowe, turbiny wia-
trowe i  inne maszyny zasilane energią wiatrową, części i  akcesoria 
do wyżej wymienionych towarów, Wieże i maszty walcowni, ostrza, 
piasty ostrza, stojaki walcarskie, stoły maszynowe, elementy obro-
towe, pierścienie kierunkowe i przekładnie, Wieże i maszty wiatraka, 
ostrza, piasty ostrza, obudowa wiatraka, ostoje maszyny, urządzenia 
obrotowe, pierścienie odchylające i  sprzęgła, urządzenia do  usta-
wiania skoku łopatek, hamulce i  urządzenia hamujące, wałki głów-
ne, złącza uniwersalne, urządzenia napędowe, sprzęgła i generatory 
elektryczne oraz rezerwowe urządzenia zasilające, Wiatrowe i  sło-
neczne generatory prądu elektrycznego, Łopatki do  turbin wiatro-
wych, Instalacje do energii wietrznej, turbiny wiatrowe i inne maszy-
ny napędzane wiatrem, w tym łopaty wyposażone we wbudowane 
elementy grzejne, Urządzenia (maszyny) do  usuwania oblodzenia, 
w  tym z  turbin wiatrowych, Instalacje do energii wietrznej, turbiny 
wiatrowe i  inne maszyny napędzane wiatrem, Urządzenia sterujące 
do maszyn lub silników, w tym jednostki sterujące do turbin wiatro-
wych i wiatraków, Części i osprzęt do wszystkich uprzednio wymie-
nionych towarów, 9 Instalacje i systemy fotowoltaiczne oraz ich czę-
ści w  tym moduły fotowoltaiczne, ogniwa słoneczne, Urządzenia 
fotowoltaiczne do  wytwarzania energii, Panele słoneczne, Moduły 
słoneczne, Przenośne panele słoneczne, Komponenty elektrycz-
ne i  elektroniczne, Urządzenia i  systemy do  sterowania przepływu 
energii elektrycznej, Elektryczne kable, druty, przewody i  ich  ele-
menty, Łączniki elektryczne, tablice rozdzielcze i  szafy rozdzielcze, 
Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, Urządze-
nia zabezpieczające, ochronne i  sygnalizacyjne, Oprogramowanie 
komputerowe do wykorzystania w zarządzaniu energią, obliczaniu 
zużycia energii oraz rejestrowaniu zużycia energii, Oprogramowanie 
komputerowe do  zarządzania siecią elektryczną, Oprogramowanie 
komputerowe przeznaczone do  monitorowania dostępności i  zu-
życia energii elektrycznej oraz odnawialnych źródeł energii, Urzą-

dzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, 
sterowania i regulacji energii elektrycznej, Baterie słoneczne, 35 Za-
rządzanie w działalności gospodarczej, Administrowanie działalności 
gospodarczej, Usługi administracyjne w zakresie zarządzania dystry-
bucją i sprzedażą energii na rzecz innych osób oraz aranżowania ich, 
Doradztwo biznesowe w  szczególności w  zakresie odnawialnych 
źródeł energii, Umieszczanie reklam na rzecz innych osób, Sprzedaż 
urządzeń do  wytwarzania energii elektrycznej ze  źródeł odnawial-
nych, 36 Konsultacje finansowe w  sektorze energetyki, Konsulta-
cje dotyczące finansowania projektów energetycznych, Agencje 
pobierające opłaty za  gaz lub energię elektryczną, Pośrednictwo 
w  zakresie inwestycji finansowych w  firmy energetyczne, Agencje 
pobierające opłaty z tytułu korzystania z energii elektrycznej, Agen-
cje zajmujące się zbieraniem opłat za gaz i energię elektryczną, 37 
Usługi budowlane, konstrukcyjne, w  zakresie odnawialnych źródeł 
energii, Instalowanie, czyszczenie, naprawa i konserwacja urządzeń 
fotowoltaicznych oraz urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej 
ze źródeł odnawialnych, Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycz-
nych, Instalacja urządzeń elektrycznych i generatorów prądu, Usługi 
doładowywania pojazdów elektrycznych, Renowacja instalacji elek-
trycznych, Naprawa urządzeń elektrycznych, Naprawa i konserwacja 
generatorów energii elektrycznej, Instalacja systemów oświetlenia 
elektrycznego i  systemów elektroenergetycznych, Udzielanie in-
formacji związanych z  instalacją urządzeń elektrycznych, Usługi 
doradcze związane z konserwacją i naprawą sprzętu mechaniczne-
go, elektrycznego oraz urządzeń do wytwarzania energii elektrycz-
nej ze  źródeł odnawialnych, Usługi w  zakresie instalacji, naprawy, 
konserwacji instalacji do  ładowania pojazdów elektrycznych oraz 
(instalacji) do wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawial-
nych, Usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów instalacji 
do  wytwarzania energii elektrycznej ze  źródeł odnawialnych, Nad-
zór nad instalacjami do wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych, Naprawa instalacji i  maszyn produkujących biogaz, 
39 Dystrybucja energii elektrycznej, Dostawa energii elektrycznej, 
Transmisja energii elektrycznej, Dystrybucja energii odnawialnej, 
Magazynowanie energii elektrycznej, 40 Wytwarzanie energii elek-
trycznej ze  źródeł odnawialnych, Wytwarzanie elektryczności, Wy-
twarzanie energii elektrycznej z energii wiatru, Wytwarzanie energii 
elektrycznej z  energii słonecznej, Przetwarzanie (konwersja) odpa-
dów, Sortowanie odpadów i surowców w celu ich rekuperacji (prze-
tworzenia), Gromadzenie, przygotowywanie i  recykling odpadów 
i osadów, Recykling odpadów, Przetwarzanie odpadów, Usługi z za-
kresu zarządzania odpadami (recykling), Wypożyczanie generato-
rów, Przetwarzanie energii z odpadów na energię elektryczną [usługi 
recyklingu energii], Recykling bioodpadów, Przetwarzanie bioodpa-
dów [obróbka], 42 Doradztwo technologiczne w zakresie odnawial-
nych źródeł energii oraz zrównoważonej energii, Profesjonalne usłu-
gi konsultacyjne w zakresie technologii odnawialnych źródeł energii, 
konserwacji, przechowywania i  wykorzystywania energii, Porady 
techniczne związane z  działaniami mającymi na  celu oszczędzanie 
energii, Usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii energetycznej 
w  szczególności odnośnie odnawialnych źródeł energii i  zrówno-
ważonej energii, Usługi doradztwa technologicznego w  dziedzinie 
generowania energii alternatywnych, Prowadzenie badań i  opra-
cowywanie projektów technicznych w  zakresie wykorzystywania 
energii w  szczególności z  odnawialnych źródeł energii, Projekto-
wanie i  opracowywanie systemów energii odnawialnej, Tworzenie 
platform internetowych do handlu elektronicznego, Audyt energe-
tyczny, Opracowywanie procesów przemysłowych w tym w zakresie 
odnawialnych źródeł energii, Badania nad procesami przemysłowy-
mi odnośnie odnawialnych źródeł energii, Projektowanie i  opraco-
wywanie oprogramowania komputerowego do  sterowania proce-
sami, Usługi w  zakresie monitorowania procesów przemysłowych, 
Monitorowanie procesu w celu zapewnienia jakości, Usługi doradcze 
związane z wydajnością energetyczną, Projektowanie produktów in-
żynieryjnych, Projektowanie i opracowywanie systemów do wytwa-
rzania energii regeneracyjnej, Prowadzenie badań i opracowywanie 
projektów technicznych, związane z wykorzystywaniem naturalnych 
źródeł energii, Zarządzanie projektami architektonicznymi, Opraco-
wywanie projektów technicznych, Planowanie projektów technicz-
nych .

(111) 353471 (220) 2021 12 09 (210) 537536
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
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(732) ZIELIŃSKA ANNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Anna Otton
(510), (511) 25 dzianina [odzież], dżerseje [ubrania], garnitury, koszu-
le, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, kurtki [odzież], odzież, 
odzież gotowa, paski [odzież], piżamy, płaszcze, palta, półbuty, pulo-
wery, rękawiczki [odzież], sandały, odzież z imitacji skóry, skarpetki, 
spodnie, spódnice, sukienki, swetry, szale, szaliki, szlafroki, T-shirty, 
żakiety pikowane [ubrania] .

(111) 353472 (220) 2021 12 01 (210) 537239
(151) 2022 05 02 (441) 2022 01 17
(732) CISTERCIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zwonowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BR Bel Mon RESORT
(540) 

(591) złoty
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .17, 29 .01 .11, 05 .05 .02, 05 .05 .20, 05 .05 .21
(510), (511) 39 Organizowanie podróży z i do hotelu, Usługi transferów 
lotniskowych, Wypożyczanie rowerów elektrycznych, Wypożyczanie 
rowerów, Wypożyczanie łodzi wiosłowych, Wypożyczanie kajaków, 
Usługi przystani dla łodzi, 41 Organizacja i obsługa konferencji, sym-
pozjów, szkoleń, wykładów, spotkań, konkursów, Usługi w  zakresie 
kultury, Organizowanie i  obsługa balów, dancingów, dyskotek, wy-
staw, koncertów, spektakli, konkursów rozrywkowych, Prowadzenie 
działalności sportowo rekreacyjnej, Udostępnianie obiektów i  sprzę-
tu rekreacyjnego, Udostępnianie obiektów i  sprzętu sportowego, 
Pływalnie [baseny], Usługi rozrywkowe świadczone przez hotele, 
Wypożyczanie sprzętu sportowego, organizacja imprez sportowych, 
organizacja turniejów gry w golfa, Nauka gry w golfa, Wypożyczanie 
sprzętu do gry w golfa, Usługi rekreacyjne związane z jazdą konną, Wy-
najmowanie koni do rekreacji, Szkoły jazdy konnej, 43 Usługi hotelar-
skie, Usługi gastronomiczne, Prowadzenie restauracji, barów, kawiarni, 
organizowanie przyjęć, wytwarzanie i podawanie gotowych posiłków 
i  dań, napojów, wyrobów cukierniczych, Obsługa gastronomiczna 
z  własnym zapleczem, produktami i  transportem [catering], Usługi 
w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, Usługi w zakresie rezerwacji 
zakwaterowania w hotelach, 44 Usługi salonu piękności, kosmetyczne, 
fryzjerskie, masażu, fizjoterapii, usługi SPA .

(111) 353473 (220) 2021 12 01 (210) 537240
(151) 2022 05 02 (441) 2022 01 17
(732) CISTERCIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zwonowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LH Lili HOTEL
(540) 

(591) złoty
(531) 05 .05 .02, 05 .05 .20, 05 .05 .21, 27 .05 .01, 27 .05 .17, 27 .05 .22, 29 .01 .11

(510), (511) 43 Usługi gastronomiczne, Prowadzenie restauracji, ba-
rów, kawiarni, organizowanie przyjęć, Serwowanie żywności i napoi 
dla gości, Przygotowywanie posiłków i  napoi, Usługi hotelarskie, 
Usługi restauracyjne świadczone przez hotele, Usługi w  zakresie 
rezerwacji miejsc hotelowych, Usługi w  zakresie rezerwacji zakwa-
terowania w hotelach, Rezerwacja hotelowa na rzecz osób trzecich, 
Usługi hotelowe dla uprzywilejowanych klientów, Udostępnianie 
i wynajmowanie sal konferencyjnych, Informacja hotelowa .

(111) 353474 (220) 2021 12 01 (210) 537242
(151) 2022 05 02 (441) 2022 01 17
(732) CISTERCIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zwonowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BS Berry SPA
(540) 

(591) złoty
(531) 05 .05 .02, 05 .05 .20, 05 .05 .21, 27 .05 .01, 27 .05 .17, 27 .05 .22, 29 .01 .11
(510), (511) 44 Usługi fryzjerskie i kosmetyczne, Usługi salonu pięk-
ności, Zdrowotne usługi odnowy biologicznej w  zakresie zdrowia 
i dobrego samopoczucia ciała i ducha, Usługi masażu, Usługi fizjote-
rapii, Usługi SPA, Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, Usługi 
opalania skóry dla ludzi w celach kosmetycznych .

(111) 353475 (220) 2021 12 07 (210) 537441
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 10
(732) PIĄTEK ŁUKASZ LUCARO, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALTAS SPORT
(540) 

(591) niebieski, biały
(531) 02 .01 .08, 01 .05 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Stoły 
do masażu, 28 Sprzęt do uprawiania sportu i ćwiczeń siłowych, Tabli-
ce do koszykówki, Ławki do użytku sportowego, Stacjonarne rowery 
treningowe, Przyrządy stosowane do  ćwiczeń fizycznych, Urządze-
nia do  kulturystyki, Trenażery eliptyczne, Trampoliny treningowe, 
Ergometry wioślarskie, Stoły do tenisa stołowego, Stoły do piłkarzy-
ków, Bieżnie stacjonarne do użytku w ćwiczeniach fizycznych .

(111) 353476 (220) 2021 12 08 (210) 537508
(151) 2022 05 04 (441) 2022 01 17
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Neurocytal
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do  celów 
medycznych, Substancje dietetyczne do  celów leczniczych, Su-
plementy diety, Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
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do  celów zdrowotnych, Żywność dla niemowląt, Zioła lecznicze, 
ekstrakty roślinne o  przeznaczeniu leczniczym, Wyroby medyczne 
do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, 
proszków, pianek, aerozoli, gum, lizaków .

(111) 353477 (220) 2021 12 08 (210) 537509
(151) 2022 05 04 (441) 2022 01 17
(732) BEVERAGES FILLING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dodoni
(540) 

(591) czerwony, zielony, niebieski
(531) 05 .07 .13, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe za-
wierające soki owocowe, Koktajle [bezalkoholowe napoje owocowe], 
Napoje o smaku warzywnym, Soki warzywne [napoje], Soki warzyw-
ne, Napoje owocowe, Soki owocowe do użytku jako napoje, Napoje 
bezalkoholowe o  smaku owocowym, Wody mineralne i  gazowane, 
Napoje owocowe i soki owocowe, Napoje zawierające głównie soki 
owocowe, Soki owocowe, Nektary owocowe, bezalkoholowe, Syropy 
do wytwarzania napojów bezalkoholowych, Syropy i inne preparaty 
do produkcji napojów, Napoje izotoniczne i energetyczne .

(111) 353478 (220) 2021 12 08 (210) 537516
(151) 2022 05 05 (441) 2022 01 10
(732) S-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Mirków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RODEON
(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, pro-
dukty lecznicze, produkty farmaceutyczne, produkty medyczne .

(111) 353479 (220) 2021 12 20 (210) 537892
(151) 2022 05 06 (441) 2022 01 17
(732) FUNDACJA AULA POLSKA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Aula Polska
(510), (511) 35 Doradztwo i  konsultacje w  zakresie działalności go-
spodarczej, Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji perso-
nelu, Administrowanie konkursami w celach reklamowych, Badania 
dotyczące działalności gospodarczej, Doradztwo handlowe w zarzą-
dzaniu działalnością gospodarczą, Doradztwo dla przedsiębiorstw 
przemysłowych lub handlowych w  zakresie prowadzenia firmy, 
Doradztwo w  zarządzaniu przemysłowym, w  tym analizy kosztów 
i  zysków, Dostarczanie biznesowych i  handlowych informacji kon-
taktowych za pośrednictwem internetu, Negocjowanie i rozliczanie 
transakcji handlowych dla osób trzecich, Opracowywanie strategii 
przedsiębiorstw, Organizacja działalności gospodarczej, Organizo-
wanie i prowadzenie spotkań biznesowych, Organizowanie prezen-
tacji osób w celach biznesowych, Organizacja zarządzania działalno-
ścią gospodarczą, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Planowanie 
działalności gospodarczej, Pomoc biznesowa przy prowadzeniu 
przedsiębiorstw, Usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, 
Doradztwo w  dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą 
i  marketingu, Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu rekla-
mowego i mediów, Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń pro-
mocyjnych, Prezentacja firm oraz ich towarów i usług w internecie, 
Reklama i marketing, Udostępnianie informacji biznesowych w dzie-
dzinie mediów społecznościowych, Nadzór nad działalnością gospo-
darczą, Pomoc w zarządzaniu, Usługi online z zakresu nawiązywania 
kontaktów biznesowych, Organizowanie targów i wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych, 41 Organizacja szkoleń, Organizacja 
i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, Opracowywanie materia-

łów edukacyjnych, Organizowanie warsztatów, Prowadzenie kursów, 
Administrowanie [organizacja] usługami rozrywkowymi, Organizacja 
webinariów, Edukacja, rozrywka i sport, Organizowanie konferencji, 
wystaw i konkursów, Organizowanie i prowadzenie ceremonii przy-
znawania nagród, Doradztwo szkoleniowe w  zakresie zarządzania, 
Doradztwo w  zakresie szkoleń biznesowych, Organizowanie gier 
i konkursów .

(111) 353480 (220) 2021 12 20 (210) 537893
(151) 2022 05 06 (441) 2022 01 17
(732) FUNDACJA AULA POLSKA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Aulery
(510), (511) 35 Doradztwo i  konsultacje w  zakresie działalności go-
spodarczej, Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji perso-
nelu, Administrowanie konkursami w celach reklamowych, Badania 
dotyczące działalności gospodarczej, Doradztwo handlowe w zarzą-
dzaniu działalnością gospodarczą, Doradztwo dla przedsiębiorstw 
przemysłowych lub handlowych w  zakresie prowadzenia firmy, 
Doradztwo w  zarządzaniu przemysłowym, w  tym analizy kosztów 
i  zysków, Dostarczanie biznesowych i  handlowych informacji kon-
taktowych za pośrednictwem internetu, Negocjowanie i rozliczanie 
transakcji handlowych dla osób trzecich, Opracowywanie strategii 
przedsiębiorstw, Organizacja działalności gospodarczej, Organizo-
wanie i prowadzenie spotkań biznesowych, Organizowanie prezen-
tacji osób w celach biznesowych, Organizacja zarządzania działalno-
ścią gospodarczą, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Planowanie 
działalności gospodarczej, Pomoc biznesowa przy prowadzeniu 
przedsiębiorstw, Usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, 
Doradztwo w  dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą 
i  marketingu, Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu rekla-
mowego i mediów, Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń pro-
mocyjnych, Prezentacja firm oraz ich towarów i usług w internecie, 
Reklama i marketing, Udostępnianie informacji biznesowych w dzie-
dzinie mediów społecznościowych, 41 Organizacja szkoleń, Orga-
nizacja i  przeprowadzanie imprez szkoleniowych, Opracowywanie 
materiałów edukacyjnych, Organizowanie warsztatów, Prowadzenie 
kursów, Administrowanie [organizacja] usługami rozrywkowymi, 
Organizacja webinariów, Edukacja, rozrywka i sport, Organizowanie 
konferencji, wystaw i konkursów, Organizowanie i prowadzenie ce-
remonii przyznawania nagród, Doradztwo szkoleniowe w  zakresie 
zarządzania, Doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych .

(111) 353481 (220) 2022 02 04 (210) 539475
(151) 2022 07 06 (441) 2022 02 28
(732) POLASIK MARCIN PPHU MARCIN, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COVER IT
(540) 

(591) złoty, szary
(531) 26 .04 .01, 26 .11 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 12 Osłony do kół, Pokrowce na opony, Pokrowce na koła 
zapasowe, Pokrowce na pojazdy [dopasowane], 19 Ściany osłonowe 
z materiałów niemetalowych, Ściany osłonowe, nie z metalu, Zabu-
dowania balkonowe niemetalowe, Panele ogrodzeniowe (Niemeta-
lowe-), Panele okładzinowe (Niemetalowe-), Panele akustyczne nie-
metalowe, Panele okładzinowe z materiałów niemetalowych, Osłony 
przeciwsłoneczne [zewnętrzne] nie z metalu lub tkaniny, Ogrodzenia 
balkonowe (Niemetalowe-), Ogrodzenia z tworzyw sztucznych, Mo-
skitiery niemetalowe, 22 Markizy z materiałów tekstylnych, Markizy 
z  tworzyw sztucznych, Markizy z  materiałów syntetycznych, Para-
wany [osłony przed wiatrem], Siatki do  osłony przed wiatrem, Ze-
wnętrzne osłony przed słońcem wykonane z materiałów tekstylnych, 
Maskowanie [Przykrycia-], 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym 
sprzedaż za pośrednictwem Internetu, następujących towarów: osło-
ny do kół, pokrowce na opony, pokrowce na koła zapasowe, pokrow-
ce na pojazdy [dopasowane], ściany osłonowe z materiałów nieme-
talowych, ściany osłonowe, nie  z  metalu, zabudowania balkonowe 
niemetalowe, panele ogrodzeniowe (niemetalowe-), panele okła-
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dzinowe (niemetalowe-), panele akustyczne niemetalowe, panele 
okładzinowe z materiałów niemetalowych, osłony przeciwsłoneczne 
[zewnętrzne] nie z metalu lub tkaniny, ogrodzenia balkonowe (nie-
metalowe-), ogrodzenia z tworzyw sztucznych, moskitiery niemeta-
lowe, markizy z materiałów tekstylnych, markizy z tworzyw sztucz-
nych, markizy z materiałów syntetycznych, parawany [osłony przed 
wiatrem], siatki do osłony przed wiatrem, zewnętrzne osłony przed 
słońcem wykonane z materiałów tekstylnych, maskowanie [Przykry-
cia-], tworzywa sztuczne [substytuty tkanin], tkaniny wzmacniane 
tworzywami sztucznymi .

(111) 353482 (220) 2021 11 30 (210) 537213
(151) 2022 04 21 (441) 2022 01 03
(732) PALUCH RYSZARD TECHNILAK, Marcyporęba (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) t technilak
(540) 

(531) 27 .05 .01, 01 .15 .15, 27 .05 .21
(510), (511) 7 Automatyczne rozpylacze do  farby elektrostatycznej, 
Maszyny do nanoszenia cienkiej warstwy farby, Urządzenia do ma-
lowania, Pistolety do  malowania, Zautomatyzowane maszyny 
do malowania, Pistolety natryskowe do malowania, Maszyny do ma-
lowania z  pistoletami do  malowania, Zautomatyzowane pistolety 
natryskowe do  malowania, Pompy zębate, Pompy membranowe, 
Pompy próżniowe, Pompy pneumatyczne, Maszyny do malowania, 
Maszyny lakiernicze, Zautomatyzowane maszyny lakiernicze, 35 
Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej 
i przez Internet takich towarów jak: mieszalniki, maszyny rozpylające 
farbę, automatyczne rozpylacze do  farby elektrostatycznej, maszy-
ny do nanoszenia cienkiej warstwy farby, urządzenia do malowania . 
pistolety do malowania, zautomatyzowane maszyny do malowania, 
pistolety natryskowe do  malowania, maszyny do  malowania z  pi-
stoletami do  malowania, zautomatyzowane pistolety natryskowe 
do  malowania, pompy zębate, pompy membranowe, pompy próż-
niowe, pompy pneumatyczne, maszyny do malowania, maszyny la-
kiernicze, zautomatyzowane maszyny lakiernicze .

(111) 353483 (220) 2021 12 10 (210) 537571
(151) 2022 04 20 (441) 2022 01 03
(732) Proper Global Management Limited, Ta X’ Biex (MT)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) betcris
(540) 

(531) 26 .01 .03, 26 .11 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .17
(510), (511) 9 Programy komputerowe i  oprogramowanie kompu-
terowe, w tym oprogramowanie do pobrania z  Internetu, Aplikacje 
mobilne na telefony komórkowe, tablety i  inne urządzenia przeno-
śne, Interaktywne systemy komputerowe, wszystkie dotyczące lub 
zawierające gry hazardowe lub zakłady, rozrywkę i  usługi rozryw-
kowe, gry, gry karciane, gry kasynowe i zakłady sportowe, 41 Usługi 
rozrywkowe, Usługi gier on-line, usługi hazardowe on-line i  usługi 
organizowania zakładów on-line, Usługi związane z  grami i  grami 
hazardowymi do  obsługi, wirtualnych automatów do  gier i  innych 
gier z natychmiastową wygraną, Usługi zakładów sportowych i usłu-
gi bukmacherów sportowych on-line, Udostępnienie gier kasyno-
wych w  tym ruletki, automatów, blackjacka, zdrapek loteryjnych, 
gier w pokera i zakładów sportowych, Udostępnienie gry w pokera 
dostępnej w sieci dla użytkowników sieci, Udostępnienie gier karcia-
nych z udziałem wielu graczy dostępnych w sieci dla użytkowników 
sieci, Organizowanie, produkcja i  prezentacja turniejów, zawodów, 
gier i imprez, Usługi rozrywkowe i usługi rozrywki interaktywnej, Or-
ganizowanie usług rozrywkowych, rozrywki, zawodów, gier, hazar-
du, zakładów, gier karcianych, i zakładów sportowych, Udostępnia-

nie wszystkich uprzednio wymienionych usług za  pośrednictwem 
różnych platform technologicznych, w  tym bez ograniczeń za  po-
średnictwem telefonii, urządzeń mobilnych i przenośnych lub świad-
czonych on-line z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem 
Internetu, Pomoc i usługi doradcze oraz dostarczanie informacji z za-
kresu wszystkich powyższych usług .

(111) 353484 (220) 2021 12 10 (210) 537572
(151) 2022 04 20 (441) 2022 01 03
(732) Proper Global Management Limited, Ta X’ Biex (MT)
(540) (znak słowny)
(540) BETCRIS
(510), (511) 9 Programy komputerowe i  oprogramowanie kompu-
terowe, w tym oprogramowanie do pobrania z  Internetu, Aplikacje 
mobilne na telefony komórkowe, tablety i  inne urządzenia przeno-
śne, Interaktywne systemy komputerowe, wszystkie dotyczące lub 
zawierające gry hazardowe lub zakłady, rozrywkę i  usługi rozryw-
kowe, gry, gry karciane, gry kasynowe i zakłady sportowe, 41 Usługi 
rozrywkowe, Usługi gier on-line, usługi hazardowe on-line i  usługi 
organizowania zakładów on-line, Usługi związane z  grami i  grami 
hazardowymi do  obsługi, wirtualnych automatów do  gier i  innych 
gier z natychmiastową wygraną, Usługi zakładów sportowych i usłu-
gi bukmacherów sportowych on-line, Udostępnienie gier kasyno-
wych w  tym ruletki, automatów, blackjacka, zdrapek loteryjnych, 
gier w pokera i zakładów sportowych, Udostępnienie gry w pokera 
dostępnej w sieci dla użytkowników sieci, Udostępnienie gier karcia-
nych z udziałem wielu graczy dostępnych w sieci dla użytkowników 
sieci, Organizowanie, produkcja i  prezentacja turniejów, zawodów, 
gier i imprez, Usługi rozrywkowe i usługi rozrywki interaktywnej, Or-
ganizowanie usług rozrywkowych, rozrywki, zawodów, gier, hazar-
du, zakładów, gier karcianych, i zakładów sportowych, Udostępnia-
nie wszystkich uprzednio wymienionych usług za  pośrednictwem 
różnych platform technologicznych, w  tym bez ograniczeń za  po-
średnictwem telefonii, urządzeń mobilnych i przenośnych lub świad-
czonych on-line z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem 
Internetu, Pomoc i usługi doradcze oraz dostarczanie informacji z za-
kresu wszystkich powyższych usług .

(111) 353485 (220) 2021 12 03 (210) 537387
(151) 2022 04 19 (441) 2022 01 03
(732) KOMPANIA PIWOWARSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LECH FREE ACTIVE HYDRATE MANGO I CYTRYNA 0,0
(540) 

(591) czerwony, pomarańczowy, niebieski, zielony, szary, biały, 
żółty
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 27 .07 .01, 05 .07 .12, 05 .07 .14, 05 .03 .11, 
05 .03 .15, 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .16
(510), (511) 32 Piwo, Piwo bezalkoholowe, Mieszanki piwa i  napoje 
bezalkoholowe .
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(111) 353486 (220) 2021 12 13 (210) 537686
(151) 2022 04 19 (441) 2022 01 03
(732) WAJDE MACIEJ CTBS, Bojano (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mniej
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .01 .03, 26 .04 .02, 26 .04 .04
(510), (511) 25 Akcesoria na  szyję, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, 
Skórzane nakrycia głowy, Daszki [nakrycia głowy], Czapki [nakrycia 
głowy], Czepki damskie [nakrycia głowy], Daszki przeciwsłoneczne 
[nakrycia głowy], Sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], Golfy 
[odzież], Chusty [odzież], Odzież dziana, Bliźniaki [odzież], Swetry 
[odzież], Odzież codzienna, Poszetki [odzież], Szorty [odzież], Sztor-
miaki [odzież], Odzież futrzana, Daszki [odzież], Kaptury [odzież], 
Mufki [odzież], Woalki, welony [odzież], Opaski na  głowę [odzież], 
Topy [odzież], Odzież wieczorowa, Odzież skórzana, Szaliki [odzież], 
Odzież damska, Odzież tkana, Body [odzież], Odzież wełniana, 
Odzież pluszowa, Odzież lniana, Odzież jedwabna, Odzież dziew-
częca, Odzież kaszmirowa, Kurtki [odzież], Paski [odzież], Dzianina 
[odzież], Kombinezony [odzież], Gabardyna [odzież], Futra [odzież], 
Odzież wierzchnia dla pań, Odzież wierzchnia dla kobiet, Zestawy 
typu „bliźniak” [odzież], Pulowery bez rękawów [odzież], Dolne czę-
ści ubrań [odzież], Kurtki jako odzież sportowa, Duże luźne kaptury 
[odzież], Ocieplacze na ręce [odzież], Odzież z imitacji skóry, Garnitu-
ry w sportowym stylu, Gorsety [odzież, wyroby gorseciarskie], Kom-
plety odzieżowe ze spodenkami, Odzież męska, damska i dziecięca, 
Odzież wierzchnia na  złe warunki pogodowe, Sukienki damskie, 
Letnie sukienki, Skórzane sukienki, Sukienki skórzane, Cheongsams 
(chińskie sukienki), Luźne sukienki ciążowe, Sukienki ciążowe, Dam-
skie sukienki na uroczystości, Luźne sukienki o prostym kroju, Koszu-
le, Koszule codzienne, Koszule sportowe, Koszule zapinane, Koszule 
eleganckie, Tkane koszule, Koszule ciążowe, Koszule sztruksowe, 
Koszulki polo, Koszule z kołnierzykiem, Koszule z dzianiny, Szerokie 
koszule wierzchnie, Koszule z golfem, Koszulki bez rękawów, Koszul-
ki z nadrukami, Koszule niezapięte pod szyją, Koszule z długimi rę-
kawami, Koszule z krótkimi rękawami, Koszulki z krótkim rękawem, 
Okrycia [narzutki] nakładane na  koszule nocne, Koszule hawajskie 
z guzikami z przodu, Spodnie, Spódnico-spodnie, Spódnica-spodnie, 
Spódnice, Eleganckie spodnie, Spodnie sztruksowe, Spodnie skó-
rzane, Spodnie ciążowe, Bryczesy [spodnie], Spodnie [nieformal-
ne], Krótkie spodnie, Spodnie dresowe, Spódnice golfowe, Spód-
nico-spodenki, Spódniczki baletowe, Taśmy do  spodni pod stopy, 
Spodnie pumpy [alladynki], Spodnie ze stretchu, Kostiumy ze spód-
nicą, Spodniumy [kostiumy ze spodniami dla kobiet], Spodnie do ko-
lan [bryczesy], Męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, 
Garnitury typu zoot suit [z workowatymi spodniami i długą, szeroką 
w ramionach marynarką], Kombinezony, Żakiety z dzianiny, Swetry, 
Swetry rozpinane, Swetry polo, Swetry marynarskie, Swetry z golfem, 
Swetry bez rękawów, Swetry z półgolfem, Swetry z okrągłym wykoń-
czeniem przy szyi, Płaszcze, Płaszcze skórzane, Płaszcze wieczorowe, 
Płaszcze plażowe, Płaszcze futrzane, Peleryny [płaszcze], Płaszcze 
damskie, Płaszcze kąpielowe, Płaszcze zimowe, Płaszcze przeciw-
deszczowe, Grube płaszcze, Płaszcze z  bawełny, Krótkie płaszcze 
[do  samochodu], Płaszcze i  kurtki futrzane, Kurtki, Kurtki skórzane, 
Kurtki budrysówki, Kurtki dżinsowe, Kurtki dresowe, Długie kurt-
ki, Kurtki futrzane, Kurtki puchowe, Kurtki narciarskie, Kurtki bluzy, 
Grube kurtki, Ocieplane kurtki, Kurtki wierzchnie, Kurtki dwustronne, 
Kurtki pilotki, Kurtki sportowe, Krótkie kurtki ciepłe, Ciepłe kurtki ro-
bocze, Kurtki z  rękawami, Kurtki bez rękawów, Kurtki przeciwdesz-
czowe z kapturem, Krótkie luźne kurtki do pasa, Dwurzędowe kurtki 
marynarskie [bosmanki], Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem 
i  wiatrem, Apaszki [chustki], Chustki [apaszki], Chustki na  głowę, 
Czapki wełniane, Czapki futrzane, Czapki bejsbolówki, Czapki dzia-
ne, Czapki z  pomponem, Czapki bez daszków, Czapki z  daszkiem, 

Czapki ze sztucznego futra, Kapelusze, Kapelusze przeciwsłoneczne, 
Kapelusze plażowe, Kapelusze futrzane, Kapelusze słomkowe, Toczki 
[kapelusze], Cylindry [kapelusze], Modne kapelusze, Szale-tuby, Chu-
sty, szale na głowę, Szale, Szaliki, Kaszmirowe szale, Szaliki jedwab-
ne, Szale i etole, Długie szale damskie, Szale [tylko z trykotu], Szale 
i chusty na głowę, Szaliki do zawijania wokół szyi, Bolerka, Spodnie 
dziecięce, Buty dziecięce, Wyprawki dziecięce [odzież], Majtki dzie-
cięce [odzież], Kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw prze-
bieranych, Obuwie robocze, Obuwie wojskowe, Obuwie piłkarskie, 
Obuwie gimnastyczne, Tenisówki [obuwie], Obuwie lekkoatletyczne, 
Obuwie sportowe, Obuwie przeciwdeszczowe, Obuwie codzienne, 
Obuwie damskie, Obuwie gumowe, Obuwie wspinaczkowe, Balerin-
ki [obuwie], Obuwie plażowe, Wkładki [obuwie], Obuwie rekreacyj-
ne, Obuwie na polowania, Obuwie do golfa, Obuwie do wspinaczki, 
Obuwie dla mężczyzn, Obuwie codziennego użytku, Obuwie dla 
kobiet, Obuwie dla niemowląt, Obuwie do uprawiania sportów, Obu-
wie do łowienia ryb, Obuwie wykonane z drewna, Obuwie na plażę, 
Obuwie wykonane z winylu, Obuwie dla rybaków, Obuwie inne niż 
sportowe, Kalosze [wkładane na obuwie], Obuwie męskie i damskie, 
Buty treningowe [obuwie sportowe], Obuwie [z  wyjątkiem obuwia 
ortopedycznego], Buty tenisowe [obuwie sportowe], Pasy do obuwia 
łączące podeszwę z cholewką [obuwie pasowe], Obuwie do celów re-
kreacji, Obuwie, Rękawiczki [odzież], 35 Usługi reklamowe w zakresie 
odzieży, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży 
i dodatków odzieżowych, Usługi sklepów detalicznych online obej-
mujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  odzieżą, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  odzieżą, Usługi w  zakresie 
detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi w  zakresie skle-
pów detalicznych w branży odzieżowej, Usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi w zakresie wysył-
kowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi sprze-
daży detalicznej świadczone online w  zakresie artykułów odzieżo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  nakryciami głowy, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  nakryciami głowy, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
bielizny, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie bielizny, Sprzedaż de-
taliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu odzieży .

(111) 353487 (220) 2021 12 14 (210) 537727
(151) 2022 04 26 (441) 2022 01 10
(732) GIESEK MARIUSZ AGENCJA HANDLOWA K-2, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K2 DRUKARNIA Hallera 11
(540) 

(531) 25 .07 .03, 25 .07 .21, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .10, 27 .05 .17, 
27 .07 .17, 26 .04 .05, 26 .04 .06, 26 .04 .12
(510), (511) 16 Papier i  karton, Druki, Materiały introligatorskie, Ma-
teriały szkoleniowe i  dydaktyczne, Czcionki drukarskie, matryce 
do druku ręcznego, 35 Reklama, Prace biurowe .

(111) 353488 (220) 2022 02 19 (210) 540059
(151) 2022 06 30 (441) 2022 03 14
(732) BRYNIARSKI KAMIL REMADE POLSKA, Nowy Targ (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) remade znaczy od nowa
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 24 .17 .20, 27 .05 .01, 29 .01 .12
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(510), (511) 37 Usługi sprzątania, Usługi budowlane, Wynajem narzę-
dzi, Wynajem narzędzi budowlanych, 44 Usługi ogrodnicze, Wyna-
jem narzędzi ogrodniczych .

(111) 353489 (220) 2021 12 14 (210) 537728
(151) 2022 04 26 (441) 2022 01 10
(732) GIESEK MARIUSZ AGENCJA HANDLOWA K-2, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K2 printers EST .1995
(540) 

(531) 25 .07 .03, 25 .07 .21, 26 .04 .05, 26 .04 .06, 26 .04 .12, 27 .05 .01, 
27 .05 .05, 27 .05 .17, 27 .07 .17
(510), (511) 16 Papier i  karton, Druki, Materiały introligatorskie, Ma-
teriały szkoleniowe i  dydaktyczne, Czcionki drukarskie, matryce 
do druku ręcznego, 35 Reklama, Prace biurowe .

(111) 353490 (220) 2021 11 28 (210) 537006
(151) 2022 04 27 (441) 2022 01 10
(732) TD ENERGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TDE
(540) 

(591) biały, pomarańczowy
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .17
(510), (511) 35 Badania w zakresie działalności gospodarczej i usługi 
doradcze, Biznesowe usługi doradcze i  konsultacyjne, Biznesowe 
usługi doradcze w  zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 
Pomoc, usługi doradcze i  konsultacyjne w  zakresie zarządzania 
biznesowego, Pomoc, usługi doradcze i  konsultacyjne w  zakresie 
organizacji działalności gospodarczej, Usługi doradcze w  zakresie 
organizacji przedsiębiorstw i zarządzania przedsiębiorstwami, Usłu-
gi konsultacyjne w  zakresie organizacji i  zarządzania działalnością 
gospodarczą, 37 Doradztwo w  zakresie inżynierii wodno-lądowej 
[usługi budowlane], Konsultacje w  zakresie nadzoru budowlanego, 
Nadzór budowlany, Nadzór budowlany na miejscu, Nadzór nad bu-
dowaniem konstrukcji, Nadzór nad robotami budowlanymi, Nadzo-
rowanie konstruowania budynków, Usługi nadzoru budowlanego 
w  zakresie projektów budowlanych, Nadzór budowlany w  zakresie 
projektów inżynierii wodno-lądowej, Nadzór nad remontami budyn-
ków, Usługi nadzoru budowlanego w  zakresie projektów dotyczą-
cych nieruchomości, 42 Usługi doradztwa technicznego w zakresie 
inżynierii budowlanej, Usługi inżynieryjne i w zakresie architektury, 
Usługi inżynieryjne w zakresie analizy konstrukcji, Usługi inżynieryj-
ne w  zakresie projektowania konstrukcji, Usługi w  zakresie badań 
i opracowywania w obszarze inżynierii, Usługi rysowania w zakresie 
inżynierii wodno-lądowej, Doradztwo techniczne związane z projek-
towaniem, Projektowanie konstrukcyjne, Oceny techniczne związa-
ne z  projektowaniem, Planowanie [projektowanie] budynków, Pro-
jektowanie analiz wykonalności w zakresie projektów, Projektowanie 
architektoniczne, Projektowanie architektoniczne w zakresie plano-
wania miasta, Projektowanie budowlane, Projektowanie budynków, 
Projektowanie budynków przemysłowych, Projektowanie działań 
zaradczych w  celu usunięcia wad w  konstrukcjach, Projektowanie 
i  opracowywanie sieci, Projektowanie i  opracowywanie sieci dys-
trybucji energii, Projektowanie i  opracowywanie systemów do  wy-

twarzania energii regeneracyjnej, Projektowanie i  opracowywanie 
sieci telekomunikacyjnych, Projektowanie i  planowanie techniczne 
sieci telekomunikacyjnych, Projektowanie i  planowanie techniczne 
elektrowni, Projektowanie naukowe i technologiczne, Projektowanie 
pomiarów geodezyjnych, Projektowanie pomiarów geologicznych, 
Projektowanie systemów elektrycznych, Projektowanie systemów 
inżynierii budowlanej, Projektowanie techniczne, Projektowanie 
techniczne i doradztwo, Projektowanie układu siatek słupów, Projek-
towanie urbanistyczne, Usługi doradcze związane z projektowaniem 
budynków, Usługi technologiczne i projektowanie w tym zakresie .

(111) 353491 (220) 2021 12 06 (210) 537323
(151) 2022 04 14 (441) 2021 12 27
(732) MARCHEWA JANUSZ, Konstantynów Łódzki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wytwórnia filmów wartościowych
(540) 

(591) niebieski, czerwony
(531) 26 .04 .01, 26 .04 .03, 26 .04 .09, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 41 Studia filmowe, Obsługa studia filmowego, Montaż 
wideo, Produkcja nagrań wideo, Produkcja filmów wideo .

(111) 353492 (220) 2021 12 09 (210) 537528
(151) 2022 04 27 (441) 2022 01 03
(732) KAMIONKA SZYMON, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIBTECH
(540) 

(531) 26 .04 .02, 27 .05 .01
(510), (511) 6 Podkładki regulacyjne [dystansowe] .

(111) 353493 (220) 2021 12 09 (210) 537530
(151) 2022 04 27 (441) 2022 01 03
(732) BIERNAT MONIKA BERG, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KORITSU NATUROTERAPIA i MASAŻ
(540) 

(591) czarny, biały, jasnopomarańczowy
(531) 02 .03 .01, 26 .01 .01, 26 .04 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 44 Usługi paramedyczne, Usługi kosmetyczne, Usługi fi-
zjoterapeutyczne .
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(111) 353494 (220) 2021 12 09 (210) 537531
(151) 2022 04 27 (441) 2022 01 03
(732) ZYCH DAWID HANDMADE, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HANDMADE CAFE & PUB
(540) 

(531) 26 .04 .01, 26 .04 .02, 26 .04 .03, 27 .05 .01
(510), (511) 43 Oferowanie żywności i napojów dla gości w restaura-
cjach, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Re-
zerwacja stolików w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów 
dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów w restau-
racjach i barach, Usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, Zapewnia-
nie żywności i napojów w restauracjach .

(111) 353495 (220) 2021 12 13 (210) 537635
(151) 2022 04 27 (441) 2022 01 10
(732) GRANAT BARTOSZ, SOBECKI TOMASZ TZ POLAND SPÓŁKA 
CYWILNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STRADO
(540) 

(591) biały, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 26 .03 .05, 26 .03 .06, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 27 Wykładziny podłogowe, Dywany, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: odkurzacze 
domowe, elektryczne zgrzewarki do  plastiku [pakowanie], anteny, 
uchwyty do  telefonów, podkładki pod myszy komputerowe, myszy 
do  komputera, klawiatury, adaptery, słuchawki, zestawy głośnomó-
wiące, zestawy słuchawkowe, kable do komputerów, kable USB, kable 
elektroniczne, kable światłowodowe, kable SCART, kable typu jack, 
kable s-video, ładowarki, bloki bezpieczników, aparaty fotograficzne, 
obudowy aparatów fotograficznych, torby na aparaty fotograficzne, 
pokrowce na  aparaty fotograficzne, osłony do  aparatów fotogra-
ficznych, obiektywy do  aparatów fotograficznych, lampy błyskowe 
do  aparatów fotograficznych, komputerowe przełączniki sieciowe, 
koncentratory połączeń, komputerowe koncentratory sieciowe, etui 
na telefony komórkowe, tablety, torby do noszenia komputerów, po-
krowce na  laptopy, pokrowce na smartfony, pokrowce do tabletów, 
pojemniki przystosowane do przechowywania płyt kompaktowych, 
futerały na  słuchawki, głośniki, kamery internetowe, mikrofony, ro-
utery sieciowe, samochodowe zestawy audio, głośniki samochodo-
we, podkładki chłodzące do komputerów przenośnych, wentylatory 
chłodzące wewnętrzne do  komputerów, rysiki z  końcówkami prze-
wodzącymi do urządzeń z ekranami dotykowymi, rysiki elektronicz-
ne, termometry, uchwyty samochodowe do  telefonów, nawilżacze 
powietrza, oświetlenie elektryczne, akcesoria do zegarków, zawiesz-
ki do kółek na klucze, podkładki na biurko, pokrowce na klucze, etui 
na klucze, pudełka do przechowywania, dekoracje do wnętrz, poście-
le, prześcieradła, poduszki, akcesoria ogrodowe, stoliki ogrodowe, 
lampy ogrodowe, szklarnie foliowe, narzędzia do pracy w ogrodzie, 
Usługi sprzedaży hurtowej online związane z  następującymi pro-
duktami: odkurzacze domowe, elektryczne zgrzewarki do  plastiku 
[pakowanie], anteny, uchwyty do  telefonów, podkładki pod myszy 

komputerowe, myszy do komputera, klawiatury, adaptery, słuchawki, 
zestawy głośnomówiące, zestawy słuchawkowe, kable do  kompu-
terów, kable USB, kable elektroniczne, kable światłowodowe, kable 
SCART, kable typu jack, kable s-video, ładowarki, bloki bezpiecz-
ników, aparaty fotograficzne, obudowy aparatów fotograficznych, 
torby na  aparaty fotograficzne, pokrowce na  aparaty fotograficzne, 
osłony do  aparatów fotograficznych, obiektywy do  aparatów foto-
graficznych, lampy błyskowe do  aparatów fotograficznych, kompu-
terowe przełączniki sieciowe, koncentratory połączeń, komputerowe 
koncentratory sieciowe, etui na  telefony komórkowe, tablety, torby 
do noszenia komputerów, pokrowce na laptopy, pokrowce na smart-
fony, pokrowce do tabletów, pojemniki przystosowane do przecho-
wywania płyt kompaktowych, futerały na słuchawki, głośniki, kamery 
internetowe, mikrofony, routery sieciowe, samochodowe zestawy 
audio, głośniki samochodowe, podkładki chłodzące do komputerów 
przenośnych, wentylatory chłodzące wewnętrzne do  komputerów, 
rysiki z  końcówkami przewodzącymi do  urządzeń z  ekranami doty-
kowymi, rysiki elektroniczne, termometry, uchwyty samochodowe 
do telefonów, nawilżacze powietrza, oświetlenie elektryczne, akceso-
ria do zegarków, zawieszki do kółek na klucze, podkładki na biurko, 
pokrowce na  klucze, etui na  klucze, pudełka do  przechowywania, 
dekoracje do  wnętrz, pościele, prześcieradła, poduszki, akcesoria 
ogrodowe, stoliki ogrodowe, lampy ogrodowe, szklarnie foliowe, na-
rzędzia do pracy w ogrodzie .

(111) 353496 (220) 2021 12 14 (210) 537672
(151) 2022 04 27 (441) 2022 01 10
(732) KONONIUK EWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EE MOODEE
(540) 

(531) 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .18, 27 .05 .01
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, 
Obuwie, Odzież, Antypoślizgowe akcesoria do  obuwia, Cholewki 
do  butów, Cholewki do  obuwia, Czubki do  butów, Daszki czapek, 
Daszki do czapek, Dopinane kołnierzyki, Drewniane korpusy drewnia-
ków w stylu japońskim, Fleki do obuwia, Gumowe podeszwy do ja-
pońskich butów jika-tabi, Języki do butów, Kieszenie do odzieży, Koł-
nierze do  sukienek, Kołnierzyki przypinane, Mankiety, Korki 
do mocowania do butów sportowych, Mankiety do butów, Napiętki 
do  obuwia, Metalowe akcesoria do  drewniaków w  stylu japońskim, 
Noski [części obuwia], Obcasy, Ochronne metalowe okucia do  obu-
wia, Odpinane kołnierzyki do  kimon (haneri), Okucia metalowe 
do obuwia, Osłonki na obcasy, Paski do butów, Paski na palce do drew-
niaków w stylu japońskim, Paski na palce do sandałów zori w stylu ja-
pońskim, Pasy do obuwia łączące podeszwę z cholewką [obuwie pa-
sowe], Pętelki na  pięcie buta ułatwiające zakładanie, Pięty 
do  pończoch, Podeszwy butów, Podeszwy do  obuwia, Podeszwy 
do pantofli domowych, Podeszwy zewnętrzne, Podeszwy do sanda-
łów w stylu japońskim, Podkładka antypoślizgowa do obuwia typu: 
japonki, Pokrowce na buty, inne niż do celów medycznych, Pośrednie 
warstwy podeszwy, Ramiączka do biustonoszy, Środki antypoślizgo-
we do  butów, Usztywniacze do  butów, Usztywniacze do  obuwia, 
Wierzchy do sandałów w stylu japońskim, Wierzchy obuwia, Wierzchy 
z  plecionego rattanu do  sandałów w  stylu japońskim, Wkładki 
do obuwia, Wkładki do obuwia, nie do celów ortopedycznych, Wkład-
ki do  obuwia [do  butów i  botków], Wkładki [obuwie], Wkładki pod 
piętę, Wstawki [części odzieży], Wstawki do bielizny [części odzieży], 
Wstawki do  pończoch [części odzieży], Wstawki do  rajstop [części 
odzieży], Wstawki do  kostiumów kąpielowych [części odzieży], 
Wstawki do skarpetek stopek [części odzieży], Wstawki do trykotów 
[części odzieży], Wstawki pod pachy [części do odzieży], Wytłaczane 
obcasy kauczukowe lub z  tworzyw sztucznych, Wytłaczane pode-
szwy kauczukowe lub z  tworzyw sztucznych, Bandany, Bandany 
na  szyję, Berety, Berety szkockie z  pomponem, Chimary, Chustki 
na głowę, Chusty na głowę, Chusty [odzież], Chusty, szale na głowę, 



Nr 31/2022 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 91

Cylindry [kapelusze], Czadory, Czapeczki na  przyjęcia [odzież], Cza-
peczki z węzełkiem, Czapki baseballowe, Czapki bejsbolówki, Czapki 
bez daszków, Czapki do gry w golfa, Czapki dziane, Czapki futrzane, 
Czapki i czapeczki sportowe, Czapki jako nakrycia głowy, Czapki ko-
larskie, Czapki kucharskie, Czapki [nakrycia głowy], Czapki narciarskie, 
Czapki sportowe, Czapki wełniane, Czapki z daszkiem, Czapki z pom-
ponem, Czapki ze sztucznego futra, Czapki żołnierskie, Czepki dam-
skie, dziecinne, Czepki damskie [nakrycia głowy], Czepki do waterpo-
lo, Czepki kąpielowe, Czepki pod prysznic, Daszki, Daszki jako nakrycia 
głowy, Daszki [nakrycia głowy], Daszki [odzież], Daszki przeciwsło-
neczne, Daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], Fezy, Fascynatory 
[stroiki na głowę], Hidżaby, Jaszmaki, Jaszmaki [zasłony na twarz no-
szone przez kobiety muzułmańskie], Kapelusze, Kapelusze Fedora, 
Kapelusze papierowe [odzież], Kapelusze futrzane, Kapelusze plażo-
we, Kapelusze przeciwdeszczowe, Kapelusze przeciwsłoneczne, Ka-
pelusze słomkowe, Kapelusze turzycowe [suge-gasa], Kapelusze 
w kształcie dzwonka [cloche], Kapelusze wędkarskie typu bucket hat, 
Kaptury, Kaptury [odzież], Kaszkiety, Kominiarki, Kominiarki narciar-
skie, Kwefy, podwiki, Małe kapelusze, Mantyle, Maseczki na  twarz 
(odzież), nie  do  celów medycznych lub sanitarnych, Maski na  oczy 
do spania, Maski ochronne [modna odzież], Maski ochronne [odzież], 
Mitry [nakrycia głowy], Modne kapelusze, Mufki, Mufki futrzane, Muf-
ki [odzież], Mycki, piuski, Nakrycia głowy dla dzieci, Nakrycia głowy 
dla rybaków, Nikaby, Odzież sportowa zawierająca czujniki cyfrowe, 
Okrycia głowy z daszkiem, Opaski na głowę, Opaski na głowę [odzież], 
Opaski na głowę pochłaniające pot, Opaski przeciwpotne do tenisa, 
Opaski przeciwpotne na głowę, Papierowe czapki noszone przez pie-
lęgniarki, Papierowe czapki noszone przez kucharzy, Papierowe czap-
ki używane jako części odzieży, Przybrania głowy [woalki], Skórzane 
nakrycia głowy, Sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], Szale-tuby, 
Szkielety kapeluszy, Szkockie berety, Szlafmyce, Termoaktywne na-
krycia głowy, Toczki [kapelusze], Turbany, Woalki, welony, Woalki, we-
lony [odzież], Balerinki [obuwie], Baletki, Botki, Botki dla kobiet, Botki 
niemowlęce, Buciki dla niemowląt (z wełny), Butorolki, Buty baletowe, 
Buty damskie, Buty dla kobiet, Buty dla motocyklistów, Buty dla nie-
mowląt, Buty do  baletu, Buty do  baseballu, Buty do  biegania, Buty 
do boksu, Buty do gry w polo, Buty do hokeja, Buty do jazdy konnej, 
Buty do jazdy na rowerze, Buty do jogi, Buty do kostki, Buty do koszy-
kówki, Buty do kręgli, Buty do nakładania po nartach, Buty do piłki 
ręcznej, Buty do  prowadzenia samochodu, Buty do  rugby, Buty 
do  siatkówki, Buty do  siatkówki nożnej, Buty do  snowboardu, Buty 
do tańca, Buty do stepowania, Buty do trekkingu, Buty do wody, Buty 
do wspinaczki, Buty do wspinaczki [buty do wspinaczki górskiej], Buty 
do wspinaczki górskiej, Buty dziecięce, Buty gimnastyczne, Buty gol-
fowe, Buty jeździeckie, Buty lekkoatletyczne, Buty marynarskie, Buty 
motocyklowe, Buty na  płaskim obcasie, Buty na  platformie, Buty 
na rzepy, Buty na wysokim obcasie, Buty narciarskie, Buty narciarskie 
i snowboardowe i elementy do nich, Buty nieprzemakalne, Buty pielę-
gniarskie, Buty piłkarskie, Buty płócienne, Buty robocze, Buty skórza-
ne, Buty sportowe, Buty sznurowane, Buty tenisowe [obuwie sporto-
we], Buty treningowe [obuwie sportowe], Buty turystyczne 
[do  chodzenia na  wycieczki], Buty wędkarskie, Buty wodoodporne, 
Buty wodoodporne do wędkarstwa, Buty wsuwane, Buty z ukrytym 
obcasem, Buty za kostkę, Buty zimowe, Chodaki drewniane, Chodaki 
drewniane w stylu japońskim (geta), Damskie kapcie składane, Drew-
niaki i sandały w stylu japońskim, Drewniane podpórki do drewnia-
ków w stylu japońskim, Eleganckie buty wyjściowe, Dziane buty dla 
niemowląt, Espadryle, Getry [ochraniacze] zakładane na buty, Gumia-
ki, Gumowce, Gumowe buty wędkarskie, Japonki, Japońskie obuwie 
robocze z oddzieloną częścią na duży palec (jikatabi), Japońskie obu-
wie ze słomy ryżowej (waraji), Jednorazowe pantofle domowe, Kalo-
sze [obuwie], Kalosze [wkładane na obuwie], Kapcie skórzane, Kolce 
[buty] do  biegania, Korki do  butów piłkarskich, Mokasyny, Mukluki 
[miękkie buty eskimoskie], Niskie drewniaki (koma-geta), Niskie drew-
niaki (hiyori-geta), Obuwie codzienne, Obuwie codziennego użytku, 
Obuwie damskie, Obuwie dla dzieci, Obuwie dla kobiet, Zori [japoń-
skie klapki], Wysokie chodaki do chodzenia po deszczu (ashida), Wo-
dery, Walonki [buty filcowe], Torby specjalnie przystosowane do bu-
tów narciarskich, Tenisówki [obuwie], Tenisówki na  koturnie, 
Tenisówki, Taśmy do spodni pod stopy, Śniegowce, Skórzane sandały 
w  stylu japońskim, Sandały z  paskiem na  palec w  stylu japońskim 
(asaura-zori), Skarpety wewnętrzne do obuwia [stopki], Sandały z filcu 
w stylu japońskim, Sandały w stylu japońskim (zori), Sandały niemow-
lęce, Sandały męskie, Sandały kąpielowe, Sandały i  buty plażowe, 
Sandały-drewniaki, Sandały do pedicure, Sandały damskie, Sandały, 

Saboty, Podeszwy do naprawy obuwia, Piankowe pantofle do pedicu-
re, Pantofle z tworzyw sztucznych, Pantofle kąpielowe, Pantofle do-
mowe ze  skóry, Pantofle domowe, Pantofle do  pedicure, Pantofle 
do  baletu, Pantofle bez napiętka, Odzież gimnastyczna, Odzież tre-
ningowa, Ochraniacze przeciwśnieżne, Obuwie [z wyjątkiem obuwia 
ortopedycznego], Obuwie wykonane z  winylu, Obuwie wykonane 
z drewna, Obuwie wspinaczkowe, Obuwie wojskowe, Obuwie sporto-
we, Obuwie robocze, Obuwie rekreacyjne, Obuwie przeciwdeszczo-
we, Obuwie plażowe, Obuwie piłkarskie, Obuwie na polowania, Obu-
wie na  plażę, Obuwie męskie i  damskie, Obuwie lekkoatletyczne, 
Obuwie inne niż sportowe, Obuwie gumowe, Obuwie gimnastyczne, 
Obuwie do  wspinaczki, Obuwie do  uprawiania sportów, Obuwie 
do łowienia ryb, Obuwie do golfa, Obuwie do celów rekreacji, Obuwie 
dla rybaków, Obuwie dla niemowląt, Obuwie dla mężczyzn, Akcesoria 
na  szyję, Bielizna osobista i  nocna, Alby, Alby liturgiczne, Anoraki, 
Apaszki, Apaszki [chustki], Artykuły odzieżowe dla wędkarzy, Artykuły 
odzieżowe do  uprawiania jeździectwa konnego [inne niż kaski jeź-
dzieckie], Ascoty [krawaty], Artykuły odzieżowe do użytku teatralne-
go, Bermudy, Bermudy (szorty), Bezrękawniki, Bielizna wyszczuplają-
ca [wyroby gorseciarskie], Bikini, Biustonosze dla karmiących matek, 
Blezery, Bliźniaki [odzież], Bluzki, Bluzki z  krótkimi rękawami, Bluzy 
dresowe, Bluzy polarowe, Bluzy sportowe, Bluzy sportowe z  kaptu-
rem, Bluzy z kapturem, Boa, Boa na szyję, Bojówki, Bolerka, Bonżurki, 
Bryczesy, Bryczesy do chodzenia, Bryczesy [spodnie], Burki, Burnusy, 
Buty do tańca towarzyskiego, Buty pustynne, Cheongsams (chińskie 
sukienki), Chinosy, Chusteczki do  kieszonki piersiowej [poszetki], 
Chustki [apaszki], Chusty noszone na ramionach, Chusty pareo, Chus-
ty plażowe, Ciepłe kurtki robocze, Ciepłe rękawiczki do  urządzeń 
z ekranem dotykowym, Damskie luźne topy, Damskie sukienki na uro-
czystości, Długie kimona (nagagi), Długie kurtki, Długie luźne stroje, 
Długie szale damskie, Dolne części strojów niemowlęcych, Dolne czę-
ści ubrań [odzież], Dresy ortalionowe, Dresy wiatroszczelne, Duże luź-
ne kaptury [odzież], Dwurzędowe kurtki marynarskie [bosmanki], 
Dzianina [odzież], Dżinsy, Eleganckie spodnie, Etole [futra], Etole z fu-
tra syntetycznego, Fartuchy, Fartuchy fryzjerskie, Fartuchy jednorazo-
we, Fartuchy [kamizelki] zakładane przez głowę, Fartuchy [odzież], 
Fartuchy papierowe, Fartuchy z tworzyw sztucznych, Fartuszki, Fraki, 
Fulary, Fulary [artykuły odzieżowe], Fulary [ozdobne krawaty], Futra 
[odzież], Gabardyna [odzież], Galowa odzież wieczorowa, Garnitury, 
Garnitury damskie, Garnitury męskie, Garnitury trzyczęściowe 
[odzież], Garnitury typu zoot suit [z workowatymi spodniami i długą, 
szeroką w ramionach marynarką], Garnitury w sportowym stylu, Gar-
nitury wieczorowe, Garnitury wizytowe, Getry, Getry do futbolu ame-
rykańskiego, Golfy, Golfy [odzież], Gorsy koszul, Grube kurtki, Grube 
płaszcze, Gumowe płaszcze nieprzemakalne, Jedwabne krawaty, Jed-
noczęściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci, Kaftany, Kamizelki, 
Kamizelki [bezrękawniki], Kamizelki dla rybaków, Kamizelki do ochro-
ny przed wiatrem, Kamizelki kamuflażowe, Kamizelki myśliwskie, Ka-
mizelki pikowane, Kamizelki puchowe, Kamizelki skórzane, Kamizelki 
z polaru, Kąpielowe kostiumy, Kąpielówki, Karczki koszul, Kaszmirowe 
szale, Kilty, Kilty z tartanu, Kimona, Kimona do karate, Kimona japoń-
skie, Kitle do użytku szpitalnego, Kolanówki, Kołnierze, Kombinezony, 
Kombinezony damskie jednoczęściowe [playsuit], Kombinezony dla 
niemowląt i  małych dzieci, Kombinezony do  latania, Kombinezony 
do nart wodnych, Kombinezony do snowboardu, Kombinezony jed-
noczęściowe, Kombinezony narciarskie, Kombinezony narciarskie 
do zawodów, Kombinezony [odzież], Kombinezony piankowe, Kombi-
nezony piankowe dla narciarzy wodnych, Kombinezony piankowe 
do  nart wodnych i  sportów podwodnych, Kombinezony piankowe 
do  surfingu, Kombinezony piankowe do  sportów wodnych po-
wierzchniowych, Kombinezony piankowe do  windsurfingu, Kombi-
nezony pielęgniarskie, Kombinezony przeciwdeszczowe, Kombinezo-
ny puchowe, Kombinezony zimowe, Komplety do biegania [odzież], 
Komplety do joggingu [odzież], Komplety koszulek i spodenek, Kom-
plety narciarskie, Komplety odzieżowe ze spodenkami, Komplety skó-
rzane, Komplety sportowe, Koreańskie kurtki noszone na  ubraniu 
podstawowym [Magoja], Kostiumy, Kostiumy dla kobiet, Kostiumy 
do  użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, Kostiumy 
do użytku w grach fabularnych, Kostiumy kąpielowe, Kostiumy kąpie-
lowe dla dzieci, Kostiumy kąpielowe dla kobiet, Kostiumy kąpielowe 
dla mężczyzn, Kostiumy kąpielowe dla mężczyzn i kobiet, Kostiumy 
kąpielowe z usztywnianymi miseczkami, Kostiumy na bale maskowe 
i  Halloween, Kostiumy na  Halloween, Kostiumy taneczne, Kostiumy 
teatralne, Kostiumy ze  spódnicą, Koszule, Koszule ciążowe, Koszule 
codzienne, Koszule do  garniturów, Koszule eleganckie, Koszule ha-
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wajskie, Koszule hawajskie z guzikami z przodu, Koszule kamuflażo-
we, Koszule myśliwskie, Koszule niezapięte pod szyją, Koszule sporto-
we, Koszule sportowe pochłaniające wilgoć, Koszule sztruksowe, 
Koszule wędkarskie, Koszule z długimi rękawami, Koszule z dzianiny, 
Koszule z golfem, Koszule z kołnierzykiem, Koszule z krótkimi rękawa-
mi, Koszule z ochraniaczami do użytku sportowego, Koszule zapina-
ne, Koszule z włókna ramii, Koszulki bez rękawów, Koszulki bez ręka-
wów do biegania, Koszulki dla dzieci, Koszulki dla siatkarzy, Koszulki 
do futbolu amerykańskiego, Koszulki do gry w rugby, Koszulki do jogi, 
Koszulki gimnastyczne bez rękawów, Koszulki do tenisa, Koszulki ko-
larskie, Koszulki piłkarskie, Koszulki polo, Koszulki polo z dzianiny, Ko-
szulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, Koszulki sportowe 
z krótkimi rękawami, Koszulki typu rashguard do sportów wodnych, 
chroniące przed promieniowaniem UV, Koszulki z  dzianiny typu pi-
que, Koszulki z krótkim rękawem, Koszulki z nadrukami, Koszulki zapi-
nane w  kroku na  zatrzaski, dla niemowląt i  małych dzieci, Kożuchy, 
Krawaty, Krawaty bolo, Krawaty kowbojskie (bolo) z  elementami 
z metali szlachetnych, Krótkie bluzeczki do talii, Krótkie kurtki ciepłe, 
Krótkie luźne kurtki do  pasa, Krótkie ogrodniczki, Krótkie płaszcze 
do kimon (haori), Krótkie płaszcze [do samochodu], Krótkie spodnie, 
Kurtki, Kurtki bez rękawów, Kurtki bluzy, Kurtki budrysówki, Kurtki dla 
rybaków, Kurtki dresowe, Kurtki dwustronne, Kurtki dżinsowe, Kurtki 
futrzane, Kurtki jako odzież sportowa, Kurtki jeździeckie, Kurtki kamu-
flażowe, Kurtki koszulowe, Kurtki motocyklowe, Kurtki myśliwskie, 
Kurtki narciarskie, Kurtki nieprzemakalne, Kurtki odblaskowe, Kurtki 
[odzież], Kurtki pikowane [odzież], Kurtki pilotki, Kurtki przeciwdesz-
czowe z kapturem, Kurtki puchowe, Kurtki rybackie, Kurtki safari, Kurt-
ki skórzane, Kurtki snowboardowe, Kurtki sportowe, Kurtki sportowe 
do  rozgrzewki, Kurtki w  stylu safari, Kurtki wędkarskie, Kurtki wia-
troszczelne, Kurtki wierzchnie, Kurtki z  dzianiny polarowej, Kurtki 
z  kapturem chroniące przed zimnem i  wiatrem, Kurtki z  rękawami, 
Legginsy, Kurtki zamszowe, Legginsy ciążowe, Letnie sukienki, Letnie 
ubranka dla dzieci, Liberie, Luźne sukienki ciążowe, Luźne sukienki 
o prostym kroju, Majtki, Majtki przypominające szorty z luźną nogaw-
ką, Manipularze [liturgia], Mankini, Marynarki od  garniturów, Maski 
na  oczy, Męska bielizna jednoczęściowa, Męskie apaszki, Męskie 
i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, Męskie płaszcze, Mini-
spódniczki, Mundurki szkolne, Mundury, Muszki, Narzutki na ramiona, 
Narzutki na ramiona [odzież], Narzutki [znaczniki] sportowe do futbo-
lu amerykańskiego, Nauszniki [odzież], Nieprzemakalna odzież 
wierzchnia, Ochraniacze kołnierzy, Ocieplacze, Ocieplacze na kolana 
[odzież], Ocieplacze na nogi [getry], Ocieplacze na ręce [odzież], Ocie-
placze na  szyję, Ocieplacze szyi, Ocieplane kurtki, Odzież ciążowa, 
Odzież codzienna, Odzież damska, Odzież dla chłopców, Odzież dla 
kierowców samochodowych, Odzież dla kolarzy, Odzież dla łyżwiarzy, 
Odzież dla małych dzieci, Odzież dla rowerzystów, Odzież do biega-
nia, Odzież do jazdy na motocyklu, Odzież do łyżwiarstwa figurowe-
go, Odzież do  sztuk walki, Odzież do  tenisa, Odzież do  uprawiania 
judo, Odzież do uprawiania zapasów, Odzież dziana, Odzież dziecięca, 
Odzież dziewczęca, Odzież dżinsowa, Odzież futrzana, Odzież golfo-
wa, inna niż rękawiczki, Odzież gotowa, Odzież haftowana, Odzież je-
dwabna, Odzież kaszmirowa, Odzież lniana, Odzież męska, Odzież 
męska, damska i  dziecięca, Odzież modelująca, Odzież narciarska, 
Odzież niemowlęca, Odzież nieprzemakalna, Odzież o termoizolacyj-
nych właściwościach, Odzież ochronna zakładana na ubrania, Odzież 
papierowa, Odzież pluszowa, Odzież przeciwdeszczowa, Odzież pu-
chowa, Odzież robocza, Odzież religijna, Odzież skórzana, Odzież 
sportowa, Odzież skórzana dla motocyklistów, Odzież sportowa 
[z wyjątkiem rękawic do golfa], Odzież surfingowa, Odzież taneczna, 
Odzież tkana, Odzież triatlonowa, Odzież wełniana, Odzież wiatrosz-
czelna, Odzież wieczorowa, Odzież wierzchnia dla dziewcząt, Odzież 
wierzchnia dla chłopców, Odzież wierzchnia dla dzieci, Odzież 
wierzchnia dla kobiet, Odzież wierzchnia dla mężczyzn, Odzież 
wierzchnia dla niemowląt, Odzież wierzchnia dla pań, Odzież wierzch-
nia na złe warunki pogodowe, Odzież wodoodporna, Odzież z dioda-
mi elektroluminescencyjnymi LED, Odzież z imitacji skóry, Odzież z la-
teksu, Odzież zawierająca substancje odchudzające, Odzież ze skóry, 
Odzież żeglarska nieprzemakalna, Ogrodniczki, Ogrzewacze do nad-
garstków, Ogrzewacze rąk [odzież], Ogrzewacze stóp, nieelektryczne, 
Okrycia przeciwdeszczowe, Okrycia robocze [kombinezony], Okrycia 
wierzchnie [odzież], Okrycia zakładane na kostiumy kąpielowe, Opa-
ski na biust [odzież], Opaski na szyję [części odzieży], Opaski przeciw-
potne, Opaski przeciwpotne na nadgarstek, Opończe, Ornaty, Owija-
cze, Pajacyki dla dzieci [odzież], Palta, Parea, Paski, Paski 
do przytrzymywania turniury do obi (obiage), Paski do smokingów, 

Paski materiałowe [odzież], Paski do zaciśnięcia kimon (datejime), Pa-
ski [odzież], Paski skórzane [odzież], Paski tekstylne, Paski wykonane 
z imitacji skóry, Paski z materiału, Pasy ciążowe [odzież], Pasy do owi-
jania do  kimon [Datemaki], Pasy do  pończoch dla mężczyzn, Pasy 
do przechowywania pieniędzy [odzież], Pasy do wyszczuplania talii, 
Pasy przez ramię do odzieży, Pelerynki, Peleryny fryzjerskie, Peleryny 
futrzane, Peleryny [narzutki], Peleryny nieprzemakalne, Peleryny 
[płaszcze], Pelisy, Pieluchomajtki [odzież], Pikowane kurtki [odzież], 
Płaszcze, Płaszcze futrzane, Płaszcze damskie, Płaszcze i kurtki futrza-
ne, Płaszcze gabardynowe, Płaszcze kąpielowe, Płaszcze kąpielowe 
z  kapturem, Płaszcze laboratoryjne, Płaszcze mundurowe [zimowe], 
Płaszcze plażowe, Płaszcze przeciwdeszczowe, Płaszcze skórzane, 
Płaszcze sportowe, Płaszcze wieczorowe, Płaszcze z bawełny, Płaszcze 
z materiału dżinsowego, Płaszcze ze skóry owczej, Płaszcze zimowe, 
Plisowane spódnice do uroczystych kimon (hakama), Podkolanówki, 
Podkoszulki, Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki sportowe, Pod-
koszulki z długimi rękawami, Podomki, Podstawowa górna część tra-
dycyjnego stroju koreańskiego [Jeogori], Podszewki do kurtek, Pod-
szewki gotowe [część garderoby], Podwiązki, Podwiązki do skarpetek, 
Podwiązki ślubne, Polary, Półgolfy, Poncza, Ponczo przeciwdeszczo-
we, Pończochy wchłaniające pot, Pończochy, Poszetki, Poszetki 
[odzież], Potniki, Powijaki dla niemowląt, Prochowce, Pulowery, Pulo-
wery bez rękawów, Pulowery bez rękawów [odzież], Pulowery do gry 
w tenisa, Pulowery z długimi rękawami, Pulowery z kapturem, Pulo-
wery z  polaru, Pumpy, Pumpy damskie, Pumpy do  kolan, Rajstopy, 
Rajstopy bez pięt, Rajstopy do tańca i gimnastyki [wyroby pończosz-
nicze], Rajstopy sportowe, Rajtuzy, Rajtuzy na  szelkach, Rękawice 
do nurkowania, Rampersy, Rękawice do snowboardu, Rękawice jeź-
dzieckie, Rękawice kamuflażowe, Rękawice motocyklowe, Rękawice 
narciarskie, Rękawice snowboardowe z  jednym palcem, Rękawice, 
w tym rękawice ze skóry, skóry surowej lub futra, Rękawiczki, Ręka-
wiczki bez palców, Rękawiczki jako odzież, Rękawiczki dziane, Ręka-
wiczki dla rowerzystów, Rękawiczki [odzież], Rękawiczki samochodo-
we, Rękawiczki z  jednym palcem, Rękawiczki z  materiałem 
przewodzącym na czubkach palców, które można nosić podczas uży-
wania podręcznych urządzeń elektronicznych z  ekranem dotyko-
wym, Rękawiczki zimowe, Repliki kompletów piłkarskich, Rybaczki, 
Sari, Sarongi, Skarpetki, Skarpetki antypoślizgowe, Skarpetki dla nie-
mowląt i małych dzieci, Skarpetki dla sportowców, Skarpetki do gry 
w tenisa, Skarpetki i pończochy, Skarpetki japońskie (tabi), Skarpetki 
męskie, Skarpetki noszone jako kapcie, Skarpetki przeciwpotne, Skar-
petki sportowe, Skarpetki w stylu japońskim (tabi), Skarpetki wchła-
niające pot, Skarpetki wełniane, Skarpetki z  palcami, Skarpety bez 
stopy, Skarpety do  jogi, Skarpety do  kostek, Skarpety do  sportów 
wodnych, Skarpety sportowe, Skarpety termoaktywne, Skórzane 
ochraniacze na spodnie (odzież), Skórzane sukienki, Śliniaki dla nie-
mowląt [niepapierowe], Śliniaki dla niemowląt z tworzyw sztucznych, 
Śliniaki materiałowe dla dorosłych, Śliniaki niepapierowe, Śliniaki 
z materiałów tekstylnych, Śliniaki, z rękawami, nie z papieru, Slipy mę-
skie, figi damskie, Smokingi, Śpioszki, pajacyki, Śpioszki, pajacyki 
[odzież], Spodenki, Spodenki bokserskie, Spodenki dla rowerzystów, 
Spodenki do futbolu amerykańskiego, Spodenki do rugby, Spodenki 
kąpielowe, Spodenki rowerowe na  szelkach, Spódnica-spodnie, 
Spódnice, Spódnice golfowe, Spódnice plisowane, Spódnico-spoden-
ki, Spódnico-spodnie, Spódniczki baletowe, Spódniczki do gry w teni-
sa, Spodnie, Spodnie capri, Spodnie ciążowe, Spodnie do ćwiczeń fi-
zycznych, Spodnie do  futbolu amerykańskiego, Spodnie do  gry 
w  golfa, Spodnie do  jeździectwa, Spodnie do  joggingu, Spodnie 
do joggingu [odzież], Spodnie do jogi, Spodnie do kolan [bryczesy], 
Spodnie do rozgrzewki, Spodnie dresowe, Spodnie dziecięce, Spodnie 
golfowe, Spodnie joggingowe, Spodnie kamuflażowe, Spodnie khaki, 
Spodnie kolarskie, Spodnie myśliwskie, Spodnie narciarskie, Spodnie 
narciarskie [na szelkach], Spodnie [nieformalne], Spodnie nieprzema-
kalne, Spodnie od dresu, Spodnie ogrodniczki do polowania, Spodnie 
pielęgniarskie, Spodnie przeciwdeszczowe, Spodnie pumpy [alladyn-
ki], Spodnie skórzane, Spodnie snowboardowe, Spodnie sportowe, 
Spodnie sportowe pochłaniające wilgoć, Spodnie sztruksowe, 
Spodnie w stylu pirackim, Spodnie wiatroszczelne, Spodnie wierzch-
nie, Spodnie z  ochraniaczami do  użytku sportowego, Spodnie 
ze stretchu, Stroje baletowe, Spodniumy [kostiumy ze spodniami dla 
kobiet], Stroje dla chórzystów, Stroje baseballowe, Stroje dla druhen, 
Stroje dla pielęgniarek, Stroje dla sędziów sportowych, Stroje do aiki-
do, Stroje do  chrztu, Stroje do  jazdy na  nartach wodnych, Stroje 
do judo, Stroje do karate, Stroje do kendo, Stroje do taekwondo, Stroje 
do sportów walki, Stroje do użytku handlowego, Stroje jednoczęścio-
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we, Stroje kąpielowe monikini, Stroje ludowe [odzież], Stroje marynar-
skie, Stroje maskaradowe, Stroje na maskaradę, Stroje nieprzemakal-
ne dla motocyklistów, Stroje pielęgniarskie, Stroje plażowe, Stroje 
przeciwdeszczowe, Stroje sportowe, Stroje wizytowe, Sukienka 
na szelkach do noszenia na bluzkę, Sukienki ciążowe, Sukienki dam-
skie, Sukienki dla niemowląt i małych dzieci, Sukienki do chrztu, Su-
kienki do  gry w  tenisa, Sukienki druhen, Sukienki skórzane, Suknie 
balowe, Suknie koktajlowe, Suknie ślubne, Suknie wieczorowe, Surdu-
ty, Sutanny, Swetry, Swetry bez rękawów, Swetry marynarskie, Swetry 
[odzież], Swetry polo, Swetry rozpinane, Swetry z dekoltem w serek, 
Swetry z golfem, Swetry z półgolfem, Swetry z okrągłym wykończe-
niem przy szyi, Szale, Szale boa [odzież], Szale i chusty na głowę, Szale 
i etole, Szale [tylko z trykotu], Szaliki, Szaliki do zawijania wokół szyi, 
Szaliki jedwabne, Szaliki [odzież], Szaliki rurkowe (kominy) na  szyję, 
Szarfy do  kimon [Obi], Szarfy [do  ubrania], Szelki, Szerokie koszule 
wierzchnie, Szlafroki wypoczynkowe, Szmizetki, Sznurki do przewią-
zywania w pasie do kimon [Koshihimo], Sznurowe zapięcia do haori 
[haori-himo], Szorty, Szorty ciążowe, Szorty do  gry w  tenisa, Szorty 
gimnastyczne, Szorty golfowe, Szorty kąpielowe, Szorty [odzież], 
Szorty sportowe, Szorty uciskowe [sliding shorts], Szorty z ochrania-
czami do użytku sportowego, Szorty z polaru, Sztormiaki [odzież], T-
-shirty z krótkim rękawem, Tankini, Tkane koszule, Togi, Topy bez ra-
miączek, Topy ciążowe, Topy do biegania, Topy do jogi, Topy [odzież], 
Topy sportowe do rozgrzewki, Topy wiązane na szyi, Topy z półgol-
fem, Topy z dzianin, Torby na obuwie myśliwskie, Tradycyjna odzież 
japońska, Tradycyjne arabskie długie obszerne stroje [thobe], Trady-
cyjne koreańskie kamizelki kobiece [Baeja], Trencze, Trykot, Trykoty, 
Trykoty [ubrania], Trykoty z  długimi nogawkami, Tuniki hawajskie, 
Turniury do  węzłów obi (obiage-shin), Tuniki, Ubiory do  uprawiania 
sztuk walki, Ubrania codzienne, Ubrania dla kolarzy, Ubrania dla sze-
fów kuchni, Ubranka do  wózka [kombinezony niemowlęce], Wąskie 
spodnie w szkocką kratę, Wełniane rajstopy, Wełniane szale noszone 
w  krajach Ameryki Łacińskiej, Wiatrówki, Wygodne luźne spodnie, 
Wyprawki dla niemowląt, Wyprawki dla noworodków, Wyprawki dzie-
cięce [odzież], Wyroby pończosznicze, Żakiety męskie, Żakiety z dzia-
niny, Zestawy typu „bliźniak” [odzież], Zewnętrzne okrycia koreańskie 
[Durumagi], Znaczniki [narzutki] piłkarskie, Znaczniki [narzutki] spor-
towe, Znaczniki treningowe .

(111) 353497 (220) 2021 12 03 (210) 537303
(151) 2022 04 27 (441) 2022 01 10
(732) POLAK AGATA FIRMA BUDOWLANO-REMONTOWA AGBUD, 
Głogów Małopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AGBUD
(540) 

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 26 .04 .02, 26 .04 .18, 26 .11 .12, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 37 Budownictwo, Konsultacje budowlane, Nadzór bu-
dowlany, Usługi doradztwa budowlanego, Wynajem maszyn bu-
dowlanych, Wynajem maszyn, narzędzi i urządzeń do użytku w bu-
dowie budynków, Wynajem sprzętu budowlanego .

(111) 353498 (220) 2021 12 04 (210) 537314
(151) 2022 04 27 (441) 2022 01 10
(732) MALISZEWSKI KRZYSZTOF MALCOM, Kobyłka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 5
(540) 

(591) czerwony, niebieski, biały, czarny
(531) 26 .04 .04, 27 .07 .01, 27 .07 .21, 29 .01 .14
(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu, Części i akcesoria do po-
jazdów .

(111) 353499 (220) 2021 11 29 (210) 537054
(151) 2022 04 29 (441) 2021 12 27
(732) SOHAUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROZLICZANIE  .COM
(540) 

(591) zielony, czarny
(531) 26 .11 .05, 26 .11 .08, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Badania dotyczące działalności gospodarczej, Biz-
nesowe usługi doradcze i  konsultacyjne, Doradztwo w  zarządza-
niu przemysłowym, w  tym analizy kosztów i  zysków, Dostarczanie 
biznesowych i  handlowych informacji kontaktowych za  pośrednic-
twem internetu, Ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, 
Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, 
Opracowywanie strategii przedsiębiorstw, Outsourcing jako doradz-
two biznesowe, Planowanie w  zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą, Pomoc biznesowa przy prowadzeniu przedsiębiorstw, 
Pomoc dla przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie prowadzenia 
ich interesów, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemy-
słowymi lub handlowymi, Pomoc w zakresie zarządzania i działalno-
ści przedsiębiorstw handlowych, Pomoc w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, Pomoc w  zarządzaniu sprawami biznesowymi, Pora-
dy w  zakresie działalności gospodarczej, Przygotowywanie badań 
dotyczących spraw z  zakresu działalności gospodarczej, Przygoto-
wywanie opracowań projektów dotyczących tematyki działalności 
gospodarczej, Sporządzanie raportów ekonomicznych, Świadczenie 
pomocy w zakresie działalności gospodarczej, Usługi doradcze w za-
kresie działalności gospodarczej, Usługi ekspertów do spraw efektyw-
ności działalności gospodarczej, Usługi ekspertów w  zakresie efek-
tywności biznesowej, Usługi pośrednictwa biznesowego związane 
z kojarzeniem profesjonalistów o zróżnicowanych profilach z klien-
tami, Usługi szacowania ryzyka w działalności gospodarczej, Usługi 
w  zakresie badań dotyczących działalności gospodarczej, Usługi 
w zakresie czynności biurowych, Usługi w zakresie planowania i usta-
lania strategii działalności gospodarczej, Usługi w zakresie strategii 
biznesowych, Usługi zarządzania biurowego dla osób trzecich, Usłu-
gi zarządzania działalnością gospodarczą dotyczące handlu elektro-
nicznego, Usługi w  zakresie zarządzania biznesowego świadczone 
na rzecz hurtowni i punktów sprzedaży detalicznej, Wsparcie w dzie-
dzinie zarządzania działalnościami gospodarczymi, Wsparcie w dzie-
dzinie zarządzania przedsiębiorstwami przemysłowymi lub han-
dlowymi, Zarządzanie procesami biznesowymi i  doradztwo w  tym 
zakresie, Zarządzanie projektami z  zakresu działalności gospodar-
czej, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu 
i promocji, Aktualizowanie informacji reklamowych w komputerowej 
bazie danych, Doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością go-
spodarczą i  marketingu, Dostarczanie informacji marketingowych 
za  pośrednictwem stron internetowych, Badanie rynku, Marketing 
opierający się na  współpracy z  influencerem-Influencer marketing, 
Oceny szacunkowe do celów marketingowych, Optymalizacja stron 
internetowych, Promocja, reklama i marketing stron internetowych 
on-line, Promowanie towarów i usług osób trzecich, Promowanie to-
warów i usług osób trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyj-
ne, Publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, Publikowanie 
materiałów reklamowych online, Reklama online za pośrednictwem 
komputerowej sieci komunikacyjnej, Udzielanie informacji doty-
czących marketingu, Usługi reklamowe dotyczące usług finanso-
wych, Usługi reklamowe i  marketingowe online, Usługi reklamowe 
związane z  prowadzeniem działalności gospodarczej, Zestawianie 
reklam w celu wykorzystania ich na stronach internetowych, Orga-
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nizowanie prezentacji osób w celach biznesowych w związku z za-
kupem i  sprzedażą produktów, Pośrednictwo w  kontaktach han-
dlowych i gospodarczych, Reklamowanie usług innych dostawców, 
umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych 
dostawców, Skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamó-
wień online, Udostępnianie porad dotyczących produktów konsu-
menckich w  zakresie oprogramowania, Usługi doradcze dotyczące 
zakupu towarów w imieniu firm, Usługi konsultacyjne w zakresie na-
bywania towarów i usług, Usługi pośrednictwa biznesowego doty-
czące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych 
z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Usługi w zakresie 
analizy cen, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i  sprzedawców towarów i  usług, Zawieranie transakcji handlowych 
na rzecz innych, przez sklepy online, Doradztwo z zakresu księgowo-
ści, Księgowość i rachunkowość, Prowadzenie księgowości przedsię-
biorstwa, Rachunkowość, księgowość i audyt, Usługi konsultingowe 
w zakresie księgowości podatkowej, Usługi w zakresie księgowości 
i  rachunkowości, 36 Doradztwo finansowe i  ubezpieczeniowe, Do-
radztwo w  sprawach ubezpieczeń, Udzielanie informacji dotyczą-
cych usług finansowych i ubezpieczeniowych, Udzielanie informacji 
online dotyczących ubezpieczeń z  komputerowej bazy danych lub 
Internetu, Usługi doradcze i  informacyjne dotyczące pośrednictwa 
ubezpieczeniowego, Usługi finansowe związane z ubezpieczeniami, 
Usługi w  zakresie doradztwa finansowego dotyczące ubezpiecze-
nia na życie, Informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe 
w zakresie finansów, Przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płat-
nicze, Administrowanie finansami, Detaliczne usługi finansowe, Do-
radztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem finansowym, Doradztwo 
związane z pomocą finansową do celów edukacyjnych, Organizowa-
nie finansów dla firm, Pozyskiwanie funduszy dla rozwoju nowych 
technologii, Pozyskiwanie kapitału finansowego, Prowadzenie spraw 
finansowych online, Świadczenie usług finansowych za  pośrednic-
twem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, Usługi finanso-
wania dla zabezpieczania funduszy odnośnie przedsięwzięć, Usługi 
finansowe, Usługi związane z  podatkami-nie  dotyczy księgowości, 
Doradztwo podatkowe-nie  dotyczy księgowości, 38 Dostarczanie 
wiadomości za  pośrednictwem mediów audiowizualnych, Elektro-
niczna transmisja i  retransmisja dźwięków, obrazów, dokumentów, 
wiadomości i danych, Komunikacja przez międzynarodowe sieci tele-
komunikacyjne, Organizowanie, zapewnianie usług konferencji elek-
tronicznych, Przesyłanie danych za pośrednictwem telekomunikacji, 
Telekomunikacja informacyjna w tym strony internetowe, Transmisja 
danych, wiadomości i informacji, Transmisja i odbiór [transmisja] in-
formacji z  baz danych za  pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, 
Transmisja informacji do  celów biznesowych, Transmisja informacji 
za  pośrednictwem transferu danych do  pomocy w  podejmowaniu 
decyzji, Transmisja krótkich wiadomości [SMS], obrazów, mowy, 
dźwięku, muzyki i  komunikatów tekstowych pomiędzy mobilnymi 
urządzeniami telekomunikacyjnymi, Transmisja sygnału dla handlu 
elektronicznego za pośrednictwem systemów telekomunikacyjnych 
i systemów transmisji danych, Transmisja wiadomości, danych i tre-
ści za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, Usługi 
bezpiecznej transmisji danych, dźwięków i obrazów, Usługi przesy-
łania danych dostępne za pomocą kodu dostępu, Usługi telekomu-
nikacji za  pośrednictwem stałego łącza, Usługi transmisji danych 
przez sieci telekomunikacyjne, Usługi w zakresie transmisji informa-
cji za pośrednictwem sieci cyfrowych, Wideokonferencje, Wysyłanie, 
otrzymywanie i przekazywanie wiadomości .

(111) 353500 (220) 2019 05 03 K (210) 537625
(151) 2022 04 26 (441) 2022 01 03
(732) HUNGERIT Zrt ., Szentes (HU)
(540) (znak słowny)
(540) VALDOR
(510), (511) 29 Schłodzony i  głęboko mrożony drób i  wieprzowina, 
Schłodzona i głęboko mrożona cała porcja drobiu z podrobami lub 
bez podrobów i pokrojone na kawałki produkty z drobiu, Peklowany 
i/lub przyprawiony i/lub marynowany drób lub wieprzowina po ob-
róbce termicznej lub przed obróbką termiczną, pieczony, gotowany, 
schłodzony lub głęboko mrożony, Schłodzony lub głęboko mrożo-
ny drób lub wieprzowina z glazurą zawierającą przyprawy, dodatki 
na bazie zboża i ich połączenie, Poddany obróbce termicznej lub bez 
obróbki termicznej, pieczony, gotowany, schłodzony lub głęboko 
mrożony drób lub wieprzowina z glazurą i/lub faszerowana przypra-

wami i innymi substancjami roślinnymi i/lub zwierzęcymi, Przygoto-
wany posiłek zawierający drób lub wieprzowinę lub na bazie drobiu 
lub wieprzowiny, Przygotowane jedzenie zawierające lub na  bazie 
drobiu lub wieprzowiny, Schłodzone, głęboko mrożone, w panierce 
lub bez panierki, faszerowane lub niefaszerowane, wstępnie przygo-
towane lub gotowe do  przygotowania produkty z  drobiu lub wie-
przowiny, Produkty przetworzone, wyprodukowane z  drobiu tub 
wieprzowiny lub zawierające drób lub wieprzowinę, Produkty z czer-
wonej kiełbasy w tym z kiełbasy Parizer, wiedeńskiej, saveloy i frank-
furterek na  bazie drobiu lub wieprzowiny, Wyroby wędliniarskie, 
szynka, wątróbka, pasztet z  wątróbek, półsuche i  suche kiełbasy, 
kiełbasy salami i preparaty wyprodukowane z naturalnych i sztucz-
nych kiełbaśnic, zawierających drób lub wieprzowinę, Sterylizowane 
produkty z drobiu i wieprzowiny, Liofilizowany drób i wieprzowina, 
Ekstrakty mięsne, Galareta mięsna, Mięso w  puszce, Zupy, buliony, 
koncentrat bulionu, preparaty do  zrobienia bulionu, Bekon, Flaki, 
Solone mięsa, Zwierzęcy szpik kostny do celów spożywczych, Drób, 
nieżywy, Preparaty wyprodukowane z drobiu oraz preparaty i mie-
szanki wyprodukowane z tłuszczu wieprzowego, Drób, wieprzowina, 
z przyprawami lub bez, w oleju roślinnym, zwłaszcza w słoneczniko-
wym i w oliwie z oliwek, Produkty z drobiu i wieprzowiny po obróbce 
termicznej lub przed obróbką termiczną, w butelce, w puszcze, po-
siekane lub całe, Jaja, 30 Kanapki .

(111) 353501 (220) 2021 12 09 (210) 537534
(151) 2022 04 22 (441) 2022 01 03
(732) WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA 
AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Asy z klasy
(540) 

(591) żółty, pomarańczowy, zielony
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01
(510), (511) 9 Programy komputerowe, elektroniczne bazy danych, 
software ładowalny, programy sterujące nagrane, oprogramowanie 
komputerowe nagrane, aplikacje komputerowe, aplikacje do telefo-
nów komórkowych, edukacyjne materiały na  zajęcia, do  pobrania, 
pliki graficzne do pobierania, pliki graficzne do ściągnięcia do telefo-
nu komórkowego, translatory elektroniczne, karty kodowane, elek-
troniczne książki i publikacje, moduły ładowane z publikacjami elek-
tronicznymi oraz z  plikami audio, wideo i  zawierające treści 
multimedialne, publikacje elektroniczne do pobrania, książki audio, 
gry komputerowe, gry wideo w formie programów komputerowych 
zapisanych na nośnikach danych, gry wideo w formie oprogramowa-
nia komputerowego nagrane na dysku, zaprogramowane gry wideo 
jako oprogramowanie, zawarte na kartridżach, urządzenia i przyrzą-
dy elektryczne i video do rozrywki, kasety zewnętrzne, filmy kinema-
tograficzne, filmy do  przezroczy naświetlone, płyty fonograficzne, 
magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, 
DVD i  inne nośniki nagrań cyfrowych, urządzenia do  nagrywania, 
przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, programy i  ta-
śmy do  gier komputerowych, urządzenia i  przyrządy do  celów dy-
daktycznych i  naukowych, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, 
sprzęt komputerowy, w tym komputery przenośne oraz komputero-
we urządzenia peryferyjne, pamięci komputerowe, pamięci ze-
wnętrzne USB, interfejsy komputerowe, zestawy naukowe dla dzieci 
w postaci urządzeń dydaktycznych, części i wyposażenie do wszyst-
kich wyżej wymienionych towarów, 16 papier, tektura, wyroby pa-
pierowe obejmujące papierowe artykuły piśmienne i teczki papiero-
we jako artykuły papiernicze, papierowe koperty do  pakowania, 
podstawki pod naczynia i pod szklanki z papieru, wyroby tekturowe 
obejmujące pudełka tekturowe, tuby z tektury, tekturowe maty sto-
łowe, figurki wykonane z tektury, podstawki pod szklanki z tektury, 
druki, książki, publikacje, komiksy, śpiewniki, materiały piśmienne 
i wyposażenie edukacyjne, tablice arytmetyczne, tablice obliczenio-
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we, wydruki graficzne, magazyny, biuletyny, gazety, albumy, perio-
dyki, czasopisma, katalogi, podręczniki, zeszyty ćwiczeń, mapy, ulot-
ki, broszury, foldery reklamowe i  informacyjne, plakaty, naklejki, 
przybory biurowe, materiały i przyrządy do rysowania i malowania, 
przybory do pisania, przybory kreślarskie, materiały szkoleniowe i in-
struktażowe także w  formie gier, materiały introligatorskie, okładki 
na książki, zakładki, zestawy do drukowania będące artykułami biu-
rowymi, rysunki, obrazy, fotografie, wydruki, obrazki, kalendarze, 
długopisy, ołówki, plastelina, modelina, farby dla dzieci, pędzle ma-
larskie, zestawy do malowania, opakowania z papieru lub z tektury, 
papier do pakowania oraz materiały z tworzyw sztucznych do pako-
wania, bloczki do notowania, zaproszenia, kalkomanie, linijki, gumki 
do ścierania, kartki okolicznościowe, kartki z życzeniami, karty mu-
zyczne z życzeniami, karty do kolekcjonowania i karty na wymianę, 
nalepki, znaki papierowe, banery wystawowe i reklamowe z papieru 
lub z  kartonu, wykresy, plany, kalki papierowe, 28 Gry, Układanki 
[puzzle], Ciastolina, Zabawki, Zabawki edukacyjne, Puzzle [zabawki], 
Zestawy do zabawy, Klocki do zabawy, Plastelina do zabawy, Artyku-
ły do zabawy dla dzieci, Artykuły sportowe, Artykuły gimnastyczne, 
Dekoracje i ozdoby choinkowe, 35 Usługi w zakresie: marketingu i re-
klamy, także zewnętrznej, on-line w sieci komputerowej z wykorzy-
staniem technik dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, 
samodzielnie i w koprodukcji, Dystrybucji i rozpowszechniania mate-
riałów reklamowych, Tworzenia tekstów reklamowych i sponsorowa-
nych, Obróbki tekstu, Publikowania i  rozpowszechniania tekstów 
promocyjnych i  reklamowych, w  tym na  reklamach zewnętrznych, 
w sieci on-line, Projektowania i pośrednictwa w rozpowszechnianiu 
materiałów reklamowych do  reklamy zewnętrznej, reklam radio-
wych, telewizyjnych i w Internecie, Badania rynku i opinii publicznej, 
Marketingu bezpośredniego i  marketingu wydarzeń, Prowadzenia 
kampanii reklamowych, Organizowania wystaw i  targów dla celów 
reklamowych i promocyjnych, Sprzedaży czasu i powierzchni rekla-
mowej oraz pośrednictwa w tym zakresie, Organizowania subskryp-
cji w zakresie publikacji online dla osób trzecich, Prenumeraty czaso-
pism na  rzecz osób trzecich, Transkrypcji informacji, Pozyskiwania 
i systematyzacji danych w komputerowych bazach danych, Zarobko-
we zarządzanie w  zakresie udzielania licencji na  towary i  usługi 
na  rzecz osób trzecich, Usługi sprzedaży, także za  pośrednictwem 
mediów elektronicznych takich towarów jak: programy komputero-
we, elektroniczne bazy danych, software ładowalny, programy steru-
jące nagrane, oprogramowanie komputerowe nagrane, aplikacje 
komputerowe, aplikacje do  telefonów komórkowych, edukacyjne 
materiały na zajęcia, do pobrania, pliki graficzne do pobierania, pliki 
graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, translatory elek-
troniczne, elektroniczne książki i publikacje, moduły ładowane z pu-
blikacjami elektronicznymi oraz z plikami audio, wideo i zawierające 
treści multimedialne, publikacje elektroniczne do  pobrania, książki 
audio, gry komputerowe, gry wideo w formie programów kompute-
rowych zapisanych na nośnikach danych, gry wideo w formie opro-
gramowania komputerowego nagrane na  dysku, zaprogramowane 
gry wideo jako oprogramowanie zawarte na kartridżach, urządzenia 
i przyrządy elektryczne i video do rozrywki, kasety zewnętrzne, filmy 
kinematograficzne, filmy do przezroczy naświetlone, płyty fonogra-
ficzne, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompak-
towe, DVD i  inne nośniki nagrań cyfrowych, urządzenia i przyrządy 
do  celów dydaktycznych i  naukowych, audiowizualne urządzenia 
dydaktyczne, sprzęt komputerowy, w  tym komputery przenośne 
oraz komputerowe urządzenia peryferyjne, pamięci komputerowe, 
pamięci zewnętrzne USB, Usługi sprzedaży, także za pośrednictwem 
mediów elektronicznych takich towarów jak: interfejsy komputero-
we, zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, 
części i wyposażenie do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 
wyroby papierowe, wyroby tekturowe, druki, książki, publikacje, ko-
miksy, śpiewniki, materiały piśmienne i  wyposażenie edukacyjne, 
tablice arytmetyczne, tablice obliczeniowe, wydruki graficzne, ma-
gazyny, biuletyny, gazety, albumy, periodyki, czasopisma, katalogi, 
podręczniki, mapy, ulotki, broszury, plakaty, naklejki, przybory biuro-
we, Usługi sprzedaży, także za pośrednictwem mediów elektronicz-
nych takich towarów jak: materiały, urządzenia i przyrządy do ryso-
wania i  malowania, przybory do  pisania, przybory kreślarskie, 
materiały szkoleniowe i instruktażowe także w formie gier, materiały 
introligatorskie, okładki na książki, zakładki, zestawy do drukowania 
będące artykułami biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie, wydruki, 
obrazki, kalendarze, długopisy, ołówki, plastelina, modelina, farby 
dla dzieci, pędzle malarskie, zestawy do malowania, papier do pako-

wania oraz materiały z  tworzyw sztucznych do  pakowania, bloczki 
do  notowania, zaproszenia, kalkomanie, linijki, gumki do  ścierania, 
kartki okolicznościowe, kartki z życzeniami, karty muzyczne z życze-
niami, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, nalepki, znaki pa-
pierowe, banery wystawowe i  reklamowe z  papieru lub z  kartonu, 
wykresy, plany, kalki papierowe, gry i zabawki, karty do kolekcjono-
wania i wymiany, artykuły sportowe i gimnastyczne, 38 Przesyłanie 
danych, aplikacji komputerowych i  aplikacji do  telefonów komórko-
wych, informacji tekstowych, dźwiękowych i obrazowych za pośred-
nictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych, Przekazywanie 
on-line kartek z  życzeniami, Przydzielanie dostępu do  komputero-
wych baz danych, Udostępnianie komputerowych baz danych, Obsłu-
ga telekonferencji, Udostępniania forów internetowych, Udostępnia-
nie internetowych chatroomów, Usługi poczty elektronicznej, Usługi 
telekomunikacyjne świadczone za  pośrednictwem platformy inter-
netowej i portalu internetowego, Zapewnianie dostępu do portalu 
internetowego, 41 Usługi wydawnicze w zakresie: serwisów informa-
cyjnych dotyczących wydawnictw naukowych i  edukacyjnych, dy-
daktyki, nauczania i  wychowania świadczone m .in . drogą elektro-
niczną i poprzez Internet, publikacji tekstów innych niż reklamowe, 
publikacji książek, czasopism, materiałów informacyjno-edukacyj-
no-szkoleniowych także w  sieci on-line, publikacji elektronicznych 
on-line książek i periodyków, publikacji elektronicznych niepobiera-
nych, Udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie kur-
sów korespondencyjnych, usługi w  zakresie: elektronicznej małej 
poligrafii, komputerowego przygotowania materiałów do publikacji, 
tłumaczenia tekstów, cyfrowego obrazowania, Usługi edukacyjne, 
organizowanie i  prowadzenie kursów, szkoleń i  warsztatów, w  tym 
nauczanie bezpośrednie za  pośrednictwem mediów informatycz-
nych i nauczanie korespondencyjne, Udostępnianie informacji doty-
czących szkoleń, Udostępnianie kursów instruktażowych wspoma-
ganych komputerowo, Udostępnianie materiałów egzaminacyjnych 
i testów, Udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, Organizowa-
nie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, Organizowanie 
i prowadzenia konferencji i sympozjów, Organizowanie wystaw dla 
celów kulturalnych lub edukacyjnych, Usługi w  zakresie produkcji 
programów radiowych, telewizyjnych, filmów oraz przedstawień, 
Usługi w zakresie rozrywki telewizyjnej i radiowej, Usługi w zakresie 
organizowania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Wypo-
życzanie książek także e-booków, Wypożyczanie materiałów eduka-
cyjnych i szkoleniowych w formie filmów oraz zapisanych na magne-
tycznych i  optycznych nośnikach danych, Udostępnianie filmów 
online nie  do  pobrania, Udostępnianie mediów audiowizualnych 
za  pośrednictwem sieci łączności, Usługi w  zakresie sprawdzianów 
edukacyjnych, Usługi klubowe w zakresie rozrywki lub edukacji, In-
formacja o edukacji i szkoleniach, 42 Programowanie komputerowe, 
Uaktualnianie oprogramowania komputerowego, Tworzenie i  pro-
jektowanie aplikacji komputerowych i aplikacji do telefonów komór-
kowych, Tworzenie grafiki użytkowej, Konwersja danych lub doku-
mentów na  formę elektroniczną, Wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego, Tworzenie i  utrzymywanie stron internetowych 
na rzecz osób trzecich, Hosting, Dostarczanie i opracowywanie wyszu-
kiwarek internetowych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania 
aplikacji oprogramowania nie do pobrania dostępnych za pośrednic-
twem strony internetowej, 45 Usługi prawne w zakresie licencjonowa-
nia programów komputerowych i zarządzania prawami autorskimi .
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(510), (511) 9 Programy komputerowe, elektroniczne bazy danych, so-
ftware ładowalny, programy sterujące nagrane, oprogramowanie 
komputerowe nagrane, aplikacje komputerowe, aplikacje do  telefo-
nów komórkowych, edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, pli-
ki graficzne do pobierania, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu 
komórkowego, translatory elektroniczne, karty kodowane, elektro-
niczne książki i publikacje, moduły ładowane z publikacjami elektro-
nicznymi oraz z plikami audio, wideo i zawierające treści multimedial-
ne, publikacje elektroniczne do  pobrania, książki audio, gry 
komputerowe, gry wideo w formie programów komputerowych zapi-
sanych na  nośnikach danych, gry wideo w  formie oprogramowania 
komputerowego nagrane na dysku, zaprogramowane gry wideo jako 
oprogramowanie, zawarte na kartridżach, urządzenia i przyrządy elek-
tryczne i video do rozrywki, kasety zewnętrzne, filmy kinematograficz-
ne, filmy do przezroczy naświetlone, płyty fonograficzne, magnetycz-
ne nośniki danych, nagrane dyski, Płyty kompaktowe, DVD i  inne 
nośniki nagrań cyfrowych, Urządzenia do  nagrywania, przesyłania 
oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, Programy i  taśmy do  gier 
komputerowych, urządzenia i przyrządy do celów dydaktycznych i na-
ukowych, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, sprzęt komputero-
wy, w tym komputery przenośne oraz komputerowe urządzenia pery-
feryjne, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, interfejsy 
komputerowe, zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydak-
tycznych, części i  wyposażenie do  wszystkich wyżej wymienionych 
towarów, 16 Papier, tektura, wyroby papierowe obejmujące papiero-
we artykuły piśmienne i  teczki papierowe jako artykuły papiernicze, 
papierowe koperty do  pakowania, podstawki pod naczynia i  pod 
szklanki z papieru, wyroby tekturowe obejmujące pudełka tekturowe, 
tuby z  tektury, tekturowe maty stołowe, figurki wykonane z  tektury, 
podstawki pod szklanki z  tektury, druki, książki, publikacje, komiksy, 
śpiewniki, materiały piśmienne i  wyposażenie edukacyjne, tablice 
arytmetyczne, tablice obliczeniowe, wydruki graficzne, magazyny, 
biuletyny, gazety, albumy, periodyki, czasopisma, katalogi, podręczni-
ki, zeszyty ćwiczeń, mapy, ulotki, broszury, foldery reklamowe i infor-
macyjne, plakaty, naklejki, przybory biurowe, materiały i  przyrządy 
do rysowania i malowania, przybory do pisania, przybory kreślarskie, 
materiały szkoleniowe i instruktażowe także w formie gier, materiały 
introligatorskie, okładki na  książki, zakładki, zestawy do  drukowania 
będące artykułami biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie, wydruki, 
obrazki, kalendarze, długopisy, ołówki, plastelina, modelina, farby dla 
dzieci, pędzle malarskie, zestawy do malowania, opakowania z papie-
ru lub z tektury, papier do pakowania oraz materiały z tworzyw sztucz-
nych do pakowania, bloczki do notowania, zaproszenia, kalkomanie, 
linijki, gumki do ścierania, kartki okolicznościowe, kartki z życzeniami, 
karty muzyczne z życzeniami, karty do kolekcjonowania i karty na wy-
mianę, nalepki, znaki papierowe, banery wystawowe i  reklamowe 
z papieru lub z kartonu, wykresy, plany, kalki papierowe, 28 Gry, Ukła-
danki [puzzle], Ciastolina, Zabawki, Zabawki edukacyjne, Puzzle [za-
bawki], Zestawy do zabawy, Klocki do zabawy, Plastelina do zabawy, 
Artykuły do  zabawy dla dzieci, Artykuły sportowe, Artykuły gimna-
styczne, Dekoracje i ozdoby choinkowe, 35 Usługi w zakresie: marke-
tingu i  reklamy, także zewnętrznej, on-line w  sieci komputerowej 
z  wykorzystaniem technik dźwiękowych, audiowizualnych i  multi-
medialnych, samodzielnie i  w  koprodukcji, Dystrybucji i  rozpo-
wszechniania materiałów reklamowych, Tworzenia tekstów reklamo-
wych i sponsorowanych, Obróbki tekstu, Publikowania i rozpowszech-
niania tekstów promocyjnych i  reklamowych, w  tym na  reklamach 
zewnętrznych, w sieci on-line, Projektowania i pośrednictwa w rozpo-
wszechnianiu materiałów reklamowych do  reklamy zewnętrznej, re-
klam radiowych, telewizyjnych i  w  Internecie, Badania rynku i  opinii 
publicznej, Marketingu bezpośredniego i marketingu wydarzeń, Pro-
wadzenia kampanii reklamowych, Organizowania wystaw i targów dla 
celów reklamowych i  promocyjnych, Sprzedaży czasu i  powierzchni 
reklamowej oraz pośrednictwa w  tym zakresie, Organizowania sub-
skrypcji w  zakresie publikacji online dla osób trzecich, Prenumeraty 
czasopism na rzecz osób trzecich, Transkrypcji informacji, Pozyskiwa-
nia i systematyzacji danych w komputerowych bazach danych, Zarob-
kowe zarządzanie w  zakresie udzielania licencji na  towary i  usługi 
na rzecz osób trzecich, Usługi sprzedaży, także za pośrednictwem me-
diów elektronicznych takich towarów jak: programy komputerowe, 
elektroniczne bazy danych, software ładowalny, programy sterujące 
nagrane, oprogramowanie komputerowe nagrane, aplikacje kompu-
terowe, aplikacje do telefonów komórkowych, edukacyjne materiały 
na zajęcia, do pobrania, pliki graficzne do pobierania, pliki graficzne 
do  ściągnięcia do  telefonu komórkowego, translatory elektroniczne, 

elektroniczne książki i  publikacje, moduły ładowane z  publikacjami 
elektronicznymi oraz z plikami audio, wideo i zawierające treści multi-
medialne, publikacje elektroniczne do  pobrania, książki audio, gry 
komputerowe, gry wideo w formie programów komputerowych zapi-
sanych na  nośnikach danych, gry wideo w  formie oprogramowania 
komputerowego nagrane na dysku, zaprogramowane gry wideo jako 
oprogramowanie zawarte na kartridżach, urządzenia i przyrządy elek-
tryczne i video do rozrywki, kasety zewnętrzne, filmy kinematograficz-
ne, filmy do przezroczy naświetlone, płyty fonograficzne, magnetycz-
ne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i  inne 
nośniki nagrań cyfrowych, urządzenia i  przyrządy do  celów dydak-
tycznych i naukowych, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, sprzęt 
komputerowy, w tym komputery przenośne oraz komputerowe urzą-
dzenia peryferyjne, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, 
Usługi sprzedaży, także za  pośrednictwem mediów elektronicznych 
takich towarów jak: interfejsy komputerowe, zestawy naukowe dla 
dzieci w  postaci urządzeń dydaktycznych, części i  wyposażenie 
do wszystkich wyżej wymienionych towarów, wyroby papierowe, wy-
roby tekturowe, druki, książki, publikacje, komiksy, śpiewniki, materia-
ły piśmienne i wyposażenie edukacyjne, tablice arytmetyczne, tablice 
obliczeniowe, wydruki graficzne, magazyny, biuletyny, gazety, albu-
my, periodyki, czasopisma, katalogi, podręczniki, mapy, ulotki, broszu-
ry, plakaty, naklejki, przybory biurowe, Usługi sprzedaży, także za po-
średnictwem mediów elektronicznych takich towarów jak: materiały, 
urządzenia i przyrządy do rysowania i malowania, przybory do pisania, 
przybory kreślarskie, materiały szkoleniowe i  instruktażowe także 
w  formie gier, materiały introligatorskie, okładki na  książki, zakładki, 
zestawy do drukowania będące artykułami biurowymi, rysunki, obra-
zy, fotografie, wydruki, obrazki, kalendarze, długopisy, ołówki, plasteli-
na, modelina, farby dla dzieci, pędzle malarskie, zestawy do malowa-
nia, papier do  pakowania oraz materiały z  tworzyw sztucznych 
do pakowania, bloczki do notowania, zaproszenia, kalkomanie, linijki, 
gumki do ścierania, kartki okolicznościowe, kartki z życzeniami, karty 
muzyczne z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, na-
lepki, znaki papierowe, banery wystawowe i reklamowe z papieru lub 
z kartonu, wykresy, plany, kalki papierowe, gry i zabawki, karty do ko-
lekcjonowania i wymiany, artykuły sportowe i gimnastyczne, 38 Prze-
syłanie danych, aplikacji komputerowych i aplikacji do telefonów ko-
mórkowych, informacji tekstowych, dźwiękowych i  obrazowych 
za pośrednictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych, Prze-
kazywanie on-line kartek z życzeniami, Przydzielanie dostępu do kom-
puterowych baz danych, Udostępnianie komputerowych baz danych, 
Obsługa telekonferencji, Udostępniania forów internetowych, Udo-
stępnianie internetowych chatroomów, Usługi poczty elektronicznej, 
Usługi telekomunikacyjne świadczone za  pośrednictwem platformy 
internetowej i portalu internetowego, Zapewnianie dostępu do porta-
lu internetowego, 41 Usługi wydawnicze w zakresie: serwisów infor-
macyjnych dotyczących wydawnictw naukowych i edukacyjnych, dy-
daktyki, nauczania i wychowania świadczone m .in . drogą elektroniczną 
i poprzez Internet, publikacji tekstów innych niż reklamowe, publikacji 
książek, czasopism, materiałów informacyjno-edukacyjno-szkolenio-
wych także w sieci on-line, publikacji elektronicznych on-line książek 
i periodyków, publikacji elektronicznych niepobieranych, Udostępnia-
nie publikacji elektronicznych, udostępnianie kursów koresponden-
cyjnych, usługi w zakresie: elektronicznej małej poligrafii, komputero-
wego przygotowania materiałów do publikacji, tłumaczenia tekstów, 
cyfrowego obrazowania, Usługi edukacyjne, organizowanie i prowa-
dzenie kursów, szkoleń i warsztatów, w tym nauczanie bezpośrednie 
za  pośrednictwem mediów informatycznych i  nauczanie korespon-
dencyjne, Udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, Udostępnia-
nie kursów instruktażowych wspomaganych komputerowo, Udostęp-
nianie materiałów egzaminacyjnych i testów, Udostępnianie informacji 
o nauczaniu on-line, Organizowanie imprez o charakterze edukacyj-
nym i kulturalnym, Organizowanie i prowadzenia konferencji i sympo-
zjów, Organizowanie wystaw dla celów kulturalnych lub edukacyj-
nych, Usługi w  zakresie produkcji programów radiowych, 
telewizyjnych, filmów oraz przedstawień, Usługi w zakresie rozrywki 
telewizyjnej i  radiowej, Usługi w  zakresie organizowania konkursów 
edukacyjnych lub rozrywkowych, Wypożyczanie książek także e-bo-
oków, Wypożyczanie materiałów edukacyjnych i szkoleniowych w for-
mie filmów oraz zapisanych na  magnetycznych i  optycznych nośni-
kach danych, Udostępnianie filmów online nie  do  pobrania, 
Udostępnianie mediów audiowizualnych za pośrednictwem sieci łącz-
ności, Usługi w zakresie sprawdzianów edukacyjnych, Usługi klubowe 
w zakresie rozrywki lub edukacji, Informacja o edukacji i szkoleniach, 
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42 Programowanie komputerowe, Uaktualnianie oprogramowania 
komputerowego, Tworzenie i projektowanie aplikacji komputerowych 
i  aplikacji do  telefonów komórkowych, Tworzenie grafiki użytkowej, 
Konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, Wypoży-
czanie oprogramowania komputerowego, Tworzenie i utrzymywanie 
stron internetowych na  rzecz osób trzecich, Hosting, Dostarczanie 
i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, Umożliwianie tymcza-
sowego użytkowania aplikacji oprogramowania nie do pobrania do-
stępnych za  pośrednictwem strony internetowej, 45 Usługi prawne 
w zakresie licencjonowania programów komputerowych i zarządzania 
prawami autorskimi .

(111) 353503 (220) 2021 12 13 (210) 537654
(151) 2022 04 27 (441) 2022 01 10
(732) OLMA-PIĘKOŚ ARLETTA LETTUP, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LettUp
(510), (511) 1 Ekstrakty roślin, inne niż olejki eteryczne, do  użytku 
w  produkcji kosmetyków, Ekstrakty roślinne do  stosowania w  pro-
dukcji środków farmaceutycznych, Ekstrakty roślinne do  użytku 
w  produkcji kosmetyków, Ekstrakty ziół, inne niż olejki eteryczne, 
do  użytku w  produkcji kosmetyków, 3 Kremy do  ciała [kosmetyki], 
Kremy do twarzy i ciała, Kremy do ciała, Kremy do twarzy i ciała [ko-
smetyki], Nielecznicze kremy do  ciała, Zapachowe kremy do  ciała, 
Zapachowe płyny i  kremy do  pielęgnacji ciała, Perfumowane bal-
samy do  ciała [preparaty toaletowe], Nawilżające balsamy do  ciała 
[kosmetyki], Balsamy do ciała, Toniki kosmetyczne do twarzy, Toniki 
do twarzy [kosmetyki], Ekstrakty z kwiatów, Ekstrakty ziołowe do ce-
lów kosmetycznych, 5 Kremy do ciała do użytku farmaceutycznego, 
Lecznicze kremy do ciała, Ekstrakty roślinne do celów farmaceutycz-
nych, Ekstrakty roślinne i  ziołowe do  celów leczniczych, Ekstrakty 
z kory do użytku medycznego, Ekstrakty z kory do użytku farmaceu-
tycznego, Ekstrakty ziołowe do celów medycznych .

(111) 353504 (220) 2021 12 14 (210) 537705
(151) 2022 04 26 (441) 2022 01 10
(732) SYNGENTA CROP PROTECTION AG, Basel (CH)
(540) (znak słowny)
(540) ZIRLODIK
(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) 353505 (220) 2021 12 15 (210) 537716
(151) 2022 04 26 (441) 2022 01 10
(732) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, 
Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DŚŻ
(540) 

(591) czarny, żółty, pomarańczowy, ciemnozielony, jasnozielony, 
biały, jasnoróżowy, ciemnoróżowy, brązowy, jasnobrązowy, 
ciemnobrązowy, beżowy
(531) 05 .07 .11, 05 .07 .17, 05 .07 .22, 05 .07 .24, 27 .05 .01, 29 .01 .15

(510), (511) 41 Edukacja, Wyższe uczelnie [edukacja], Sympozja 
związane z edukacją, Edukacja zawodowa dla młodych ludzi, Orga-
nizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Konkursy (Organizo-
wanie-) [edukacja lub rozrywka], Seminaria, Seminaria edukacyjne, 
Organizowanie i  prowadzenie konferencji, Nauczanie i  szkolenia, 
Szkolenia w  zakresie odżywiania, Szkolenia z  prezentacji żywności, 
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko-
lenia], Szkolenia dla personelu w  zakresie technologii żywności, 
Szkolenia w zakresie obchodzenia się z jedzeniem .

(111) 353506 (220) 2021 12 15 (210) 537749
(151) 2022 04 26 (441) 2022 01 10
(732) PUTKOWSKA GRAŻYNA NADBUŻAŃSKIE SMAKI, Rotki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DAŻYNKA
(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne, Drób, Wędliny, Mięsa wędzo-
ne, Kiełbasy wędzone, Wieprzowina, Wołowina, Kiełbaski wieprzowe, 
Bekon, Cielęcina, Kaszanka, Kiełbasy, Konserwy drobiowe, Konserwy 
mięsne, Mielonki (konserwy), Paczkowane mięso, Podroby, Przetwo-
rzone produkty mięsne, Schab wieprzowy, Suszona kiełbasa, Surowe 
kiełbasy, Pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), Tłuszcze zwierzęce 
do  celów spożywczych, Skwarki, Kostki bulionowe, Marynowane 
nóżki wieprzowe, Buliony, Produkty serowarskie, Miękkie dojrzałe 
sery, Sery dojrzewające, Sery świeże niedojrzewające, Biały miękki 
ser twarogowy, Ser miękki, Ser twardy, Świeży biały ser, Ser twarogo-
wy, Twaróg, Jaja, 30 Majonez, Pasty do smarowania na bazie majone-
zu, Sosy na bazie majonezu, Mięsne sosy, Sosy, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze środkami spożywczymi .

(111) 353507 (220) 2021 12 06 (210) 537329
(151) 2022 04 26 (441) 2022 01 03
(732) 2CS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Flattogo .com
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe [programy], 37 Usługi 
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Konserwa-
cja i naprawa budynków, Konserwacja i naprawa mebli, Czyszczenie 
mebli, Instalacja mebli, Instalacja, konserwacja i  naprawa sprzętu 
kuchennego, Instalowanie mebli na  wymiar, Instalowanie sprzętu 
kuchennego, Konserwacja podłóg drewnianych, Konserwacja pod-
łóg laminowanych, Konserwacja podłóg z imitacji drewna, Naprawa 
podłóg drewnianych, Naprawa podłóg laminowanych, Naprawa 
podłóg z  imitacji drewna, Odnawianie kuchni, Odnawianie wnętrz 
budynków, Odnawianie wyposażenia łazienek, Szlifowanie podłóg, 
Tapetowanie, Usługi odnawiania mieszkań, Instalacja urządzeń ła-
zienkowych, Budowa kuchni, Renowacja kuchni, Usługi montażu 
kuchni, Instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrze-
wanie, wentylacja i klimatyzacja), Instalowanie, konserwacja i napra-
wa alarmów, zamków i  kas pancernych, Instalowanie, konserwacja 
i  naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, Czyszczenie i  pielęgnacja 
tkanin, tekstyliów, skóry, futer i wyrobów wytworzonych z tych ma-
teriałów, Instalowanie, konserwacja i  naprawa sprzętu komputero-
wego i urządzeń telekomunikacyjnych, Usługi szklarskie, wstawianie, 
konserwacja i naprawy szyb, okien i rolet, Usługi instalacyjne, czysz-
czenie, naprawy i konserwacja, 42 Usługi projektowania, Usługi w za-
kresie technologii informacyjnych, Usługi w zakresie projektowania, 
Usługi architektoniczne i planowania urbanistycznego, Usługi archi-
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tektoniczne i inżynieryjne, Testowanie, stwierdzanie autentyczności 
i kontrola jakości, Usługi naukowe i technologiczne, Usługi w zakresie 
miernictwa i eksploracji, Usługi architektury wnętrz, Usługi w zakre-
sie architektury i projektowania wnętrz, Usługi konsultacyjne doty-
czące architektury, Doradztwo, konsultacje i  informacja w  zakresie 
technologii informacyjnych, Hosting, oprogramowanie jako usługa 
oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Rozwój, pro-
gramowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego .

(111) 353508 (220) 2021 11 26 (210) 537133
(151) 2022 04 21 (441) 2022 01 03
(732) CONDENSA BERLIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA,  
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) condensa
(540) 

(531) 26 .03 .04, 27 .05 .01
(510), (511) 11 Instalacje i urządzenia do klimatyzacji, filtrowania po-
wietrza, nawilżania, wentylacji, oczyszczania powietrza, ogrzewa-
nia, uzdatniania powietrza, instalacje i urządzenia do osuszania, 37 
Wynajem sprzętu budowlanego, czyszczącego, konserwacyjnego, 
czyszczenie, naprawy, konserwacja systemów do ogrzewania, wen-
tylacji, klimatyzacji, konsultacje budowlane, usługi hydrauliczne, 40 
Wypożyczanie urządzeń grzewczych, klimatyzacyjnych, oczyszcza-
nie powietrza, uzdatnianie powietrza, wypożyczanie sprzętu do ob-
róbki i przekształcania materiałów .

(111) 353509 (220) 2021 12 01 (210) 537250
(151) 2022 04 26 (441) 2021 12 27
(732) MARLEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zagórze (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Wek Prepersa
(510), (511) 29 Konserwy, marynaty, Mielonki [konserwy], Konserwy 
rybne, Konserwy mięsne, Konserwy drobiowe, Mandarynki [konser-
wowe], Groszek konserwowy, Fasolka konserwowa, Konserwowy 
czosnek, Oliwki konserwowe, Karczochy konserwowe, Pomidory kon-
serwowe, Wieprzowina konserwowa, Ślimaki konserwowe, Szpinak 
konserwowy, Śliwki konserwowe, Wodorosty konserwowe, Wieprzo-
wina konserwowana, Konserwowane warzywa, Oliwki konserwowa-
ne, Cebula konserwowana, Czosnek [konserwowany], Grzyby konser-
wowane, Soczewica konserwowana, Truskawki konserwowane, Ryby 
konserwowane, Tuńczyk [konserwowany], Warzywa konserwowane, 
Trufle konserwowane, Owoce konserwowane, Orzechy konserwowa-
ne, Pomidory konserwowane, Konserwy z  wołowiny, Imbir, konser-
wowany, Papryka konserwowana, Dziczyzna konserwowana, Jagody, 
konserwowane, Ziemniaki, konserwowane, Kiełbaski konserwowane, 
Mięso konserwowane, Konserwy z  owocami, Soja konserwowana 
spożywcza, Konserwowana głożyna pospolita, Konserwowe rośliny 
strączkowe, Konserwowe owoce morza, Orzechy ziemne konserwo-
we, Kukurydza słodka [konserwowana], Dyniowate [rośliny, konserwo-
wane], Konserwowane papryczki chilli, Owoce morza konserwowane, 
Mięso w  puszce [konserwy], Warzywa w  plasterkach, konserwowe, 
Konserwowa wieprzowina z fasolą, Owoce w plasterkach, konserwo-
we, Owoce konserwowane w alkoholu, Nadzienie bakaliowe [owoce 
konserwowane], Warzywa konserwowane [w  oleju], Konserwowany 
korzeń dzwonka [Doraji], Owoce konserwowane w  słoikach, Przy-
rządzone mięso konserwowe w puszce, Soja konserwowa do użytku 
spożywczego, Konserwowane produkty rybne w słoikach, Konserwa 
z  przyrządzonego mięsa w  słoiku, Owoce konserwowane w  plaster-
kach, w  słoikach, Fermentowane kiełki bambusa, ugotowane i  kon-
serwowane w  soli [menma], Mięso i  wyroby mięsne, Przetworzone 
owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Ryby, 
owoce morza i mięczaki, nieżywe, Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, 
Jaja ptasie i produkty z jaj, Nabiał i substytuty nabiału, Oleje i tłuszcze 
jadalne, Fasola w puszkach, Zupy w puszkach, Warzywa w puszkach, 
Ryby w puszkach, Owoce w puszkach, Peklowana wołowina w puszce, 
Jaja przepiórcze w puszce, Nasiona roślin strączkowych w puszce, Bu-
liony [gotowe], Gotowe dania z mięsa, Gotowe dania warzywne, Mięso 

gotowe do spożycia, Gotowe posiłki zawierające [głównie] kurczaka, 
Gotowe posiłki składające się głównie z ryb, Potrawy gotowe składają-
ce się głównie z warzyw, Gotowe dania składające się głównie z mięsa, 
Gotowe posiłki składające się głównie z dziczyzny, Gotowe posiłki z za-
mienników owoców morza, Gotowe posiłki z drobiu [drób jako główny 
składnik], Gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mięsa, 
Pasty mięsne [w  tym pasztety, smalec], Pasztet mięsny, Pasztet wa-
rzywny, Pasztet z wątróbki, Pasztet z kurczaka, Gotowe posiłki z mięsa 
[mięso jako główny składnik], Sałatki gotowe, 35 Usługi sprzedaży de-
talicznej i hurtowej w związku z następującymi towarami: konserwy, 
marynaty, mielonki [konserwy], konserwy rybne, konserwy mięsne, 
konserwy drobiowe, mandarynki [konserwowe], groszek konserwo-
wy, fasolka konserwowa, konserwowy czosnek, oliwki konserwowe, 
karczochy konserwowe, pomidory konserwowe, wieprzowina konser-
wowa, ślimaki konserwowe, szpinak konserwowy, śliwki konserwowe, 
wodorosty konserwowe, wieprzowina konserwowana, konserwowa-
ne warzywa, oliwki konserwowane, cebula konserwowana, czosnek 
[konserwowany], grzyby konserwowane, soczewica konserwowana, 
truskawki konserwowane, ryby konserwowane, tuńczyk [konser-
wowany], warzywa konserwowane, trufle konserwowane, owoce 
konserwowane, orzechy konserwowane, pomidory konserwowane, 
konserwy z wołowiny, imbir, konserwowany, papryka konserwowana, 
dziczyzna konserwowana, jagody, konserwowane, ziemniaki, konser-
wowane, kiełbaski konserwowane, mięso konserwowane, konserwy 
z  owocami, soja konserwowana spożywcza, konserwowana głożyna 
pospolita, konserwowe rośliny strączkowe, konserwowe owoce mo-
rza, orzechy ziemne konserwowe, kukurydza słodka [konserwowana], 
dyniowate [rośliny, konserwowane], konserwowane papryczki chilli, 
owoce morza konserwowane, mięso w  puszce [konserwy], warzywa 
w plasterkach, konserwowe, konserwowa wieprzowina z fasolą, owo-
ce w  plasterkach, konserwowe, owoce konserwowane w  alkoholu, 
nadzienie bakaliowe [owoce konserwowane], warzywa konserwowa-
ne [w oleju], konserwowany korzeń dzwonka [doraji], owoce konser-
wowane w słoikach, przyrządzone mięso konserwowe w puszce, soja 
konserwowa do użytku spożywczego, konserwowane produkty rybne 
w słoikach, konserwa z przyrządzonego mięsa w słoiku, owoce kon-
serwowane w plasterkach, w słoikach, fermentowane kiełki bambusa, 
ugotowane i konserwowane w soli [menma], mięso i wyroby mięsne, 
przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strącz-
kowych, ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, zupy i wywary, eks-
trakty mięsne, jaja ptasie i produkty z jaj, nabiał i substytuty nabiału, 
oleje i tłuszcze jadalne, fasola w puszkach, zupy w puszkach, warzywa 
w puszkach, ryby w puszkach, owoce w puszkach, peklowana wołowi-
na w puszce, jaja przepiórcze w puszce, nasiona roślin strączkowych 
w puszce, buliony [gotowe], gotowe dania z mięsa, gotowe dania wa-
rzywne, mięso gotowe do spożycia, gotowe posiłki zawierające [głów-
nie] kurczaka, gotowe posiłki składające się głównie z  ryb, potrawy 
gotowe składające się głównie z warzyw, gotowe dania składające się 
głównie z  mięsa, gotowe posiłki składające się głównie z  dziczyzny, 
gotowe posiłki z zamienników owoców morza, gotowe posiłki z dro-
biu [drób jako główny składnik], gotowe posiłki składające się głównie 
z substytutów mięsa, pasty mięsne [w tym pasztety, smalec], pasztet 
mięsny, pasztet warzywny, pasztet z  wątróbki, pasztet z  kurczaka, 
gotowe posiłki z mięsa [mięso jako główny składnik], sałatki gotowe, 
Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, Usługi bezobsługo-
wych sklepów detalicznych w odniesieniu do żywności, Udostępnia-
nie informacji o  produktach konsumenckich dotyczących żywności 
lub napojów, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą sub-
skrybowanych pudełek zawierających żywność .

(111) 353510 (220) 2021 12 01 (210) 537272
(151) 2022 04 27 (441) 2022 01 10
(732) 4GROWTH VC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GROWTH VENTURE CAPITAL
(540) 

(591) granatowy, niebieski
(531) 26 .04 .01, 26 .04 .02, 26 .04 .09, 26 .03 .11, 24 .13 .01, 27 .05 .01, 
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29 .01 .12
(510), (511) 36 Inwestycje kapitałowe, Usługi finansowe, Usługi do-
radztwa finansowego, Usługi doradztwa dotyczące inwestycji kapita-
łowych, Usługi polegające na znalezieniu kapitału wysokiego ryzyka, 
Usługi w zakresie dostarczania kapitału wysokiego ryzyka, Usługi po-
zyskiwania finansowania dla przedsiębiorców, Usługi pośrednictwa 
pomiędzy podmiotami poszukującymi finansowania a inwestorami, 
Usługi zarządzania funduszami inwestycyjno-kapitałowymi, Usługi 
inwestowania funduszy kapitałowych, Usługi doradztwa dotyczące 
inwestycji finansowych, Usługi inwestycyjne, Usługi analizy w zakre-
sie inwestycji, Usługi inwestowania w  zakresie funduszy krajowych 
i międzynarodowych, Usługi zarządzania funduszami inwestycyjny-
mi oraz portfelem inwestycyjnym, Usługi monitorowania funduszy 
inwestycyjnych .

(111) 353511 (220) 2021 12 02 (210) 537289
(151) 2022 04 26 (441) 2022 01 03
(732) PAWEŁEK TADEUSZ INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE 
LABORATORIUM FARMACEUTYCZNE LABOFARM MGR FARM . 
TADEUSZ PAWEŁEK, Starogard Gdański (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Valdix Noc
(510), (511) 5 Produkty lecznicze .

(111) 353512 (220) 2021 12 02 (210) 537300
(151) 2022 04 26 (441) 2022 01 03
(732) PAWEŁEK TADEUSZ INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE 
LABORATORIUM FARMACEUTYCZNE LABOFARM MGR FARM . 
TADEUSZ PAWEŁEK, Starogard Gdański (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Valdix Forte
(510), (511) 5 Produkty lecznicze .

(111) 353513 (220) 2021 12 15 (210) 537790
(151) 2022 04 26 (441) 2022 01 10
(732) PRUCNAL ANNA KORTINA, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kortina
(510), (511) 24 Wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, 
Tkaniny, Materiały tekstylne do filtrowania, Tekstylia, Zasłony i firany 
tekstylne lub z tworzyw sztucznych, Zasłony, Bielizna stołowa i po-
ścielowa, Bielizna pościelowa i  koce, Pościel, Bielizna pościelowa, 
Pościel jako materiały tekstylne, Baldachimy (bielizna pościelowa), 
Bielizna pościelowa i stołowa, Bielizna pościelowa dla niemowląt, Na-
rzuty pikowane [artykuły pościelowe], Osłony do  łóżek dziecięcych 
[pościel], Tkaniny pościelowe w formie śpiworów, Artykuły tekstylne 
do użytku jako pościel, Poszwy na poduszki, Poszwy na kołdry, Koł-
dry [poszwy], Tekstylne poszwy na kołdry, Poszwy na kołdry pucho-
we, Poszwy na kołdry i kołdry puchowe, Prześcieradła, Prześcieradła 
kąpielowe, Prześcieradła na łóżka, Prześcieradła do łóżeczek dziecię-
cych, Prześcieradła do wyścielania śpiworów, Profilowane przeście-
radła, Koce na  kanapę, Koce dla niemowląt, Kocyki dziecięce, Koce 
dla zwierząt domowych, Koce do użytku na wolnym powietrzu, Koce 
wełniane, Koce jedwabne, Koce bawełniane, Koce piknikowe, Koce 
do łóżeczek dziecięcych, Narzuty, Pokrowce i narzuty na meble, Na-
rzuty na łóżko, Narzuty ochronne na meble z materiałów tekstylnych, 
Pledy podróżne, Obrusy, Obrusy tekstylne, Obrusy z tworzyw sztucz-
nych, Obrusy z  materiałów tekstylnych nietkanych, Jednorazowe 
obrusy tekstylne, Serwetki tekstylne, Serwetki z  materiału, Ozdob-
ne serwetki z materiału, Ręczniki, Duże ręczniki kąpielowe, Ręczniki 
łazienkowe, Ręczniki plażowe, Ręczniki kąpielowe, Ręczniki frotte, 
Ręczniki do  rąk, Ręczniki dla dzieci, Kuchenne ręczniki [tekstylne], 
Tekstylne ręczniki do ćwiczeń, Bielizna do celów domowych, Teksty-
lia wykorzystywane w gospodarstwie domowym, Domowe artyku-
ły tekstylne wykonane z materiałów nietkanych, Artykuły tekstylne 
do użytku w gospodarstwie domowym, Ścierki do osuszania naczyń, 
Ściereczki barowe, Bieżniki stołowe, 35 Usługi handlu detalicznego 
dotyczące tekstyliów domowych, Usługi handlu hurtowego doty-
czące tekstyliów domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z artykułami do szycia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z arty-
kułami do szycia, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku 
z następującymi towarami: wyroby tekstylne i substytuty wyrobów 

tekstylnych, tkaniny, materiały tekstylne do filtrowania, tekstylia, za-
słony i  firany tekstylne lub z  tworzyw sztucznych, zasłony, bielizna 
stołowa i  pościelowa, bielizna pościelowa i  koce, pościel, bielizna 
pościelowa, pościel jako materiały tekstylne, baldachimy (bielizna 
pościelowa), bielizna pościelowa i  stołowa, bielizna pościelowa dla 
niemowląt, narzuty pikowane [artykuły pościelowe], osłony do łóżek 
dziecięcych [pościel], tkaniny pościelowe w  formie śpiworów, arty-
kuły tekstylne do użytku jako pościel, poszwy na poduszki, poszwy 
na  kołdry, kołdry [poszwy], tekstylne poszwy na  kołdry, poszwy 
na  kołdry puchowe, poszwy na  kołdry i  kołdry puchowe, przeście-
radła, prześcieradła kąpielowe, prześcieradła na łóżka, prześcieradła 
do  łóżeczek dziecięcych, prześcieradła do  wyścielania śpiworów, 
profilowane prześcieradła, koce na kanapę, koce dla niemowląt, ko-
cyki dziecięce, koce dla zwierząt domowych, koce do użytku na wol-
nym powietrzu, koce wełniane, koce jedwabne, koce bawełniane, 
koce piknikowe, koce do  łóżeczek dziecięcych, narzuty, pokrowce 
i  narzuty na  meble, narzuty na  łóżko, narzuty ochronne na  meble 
z materiałów tekstylnych, pledy podróżne, obrusy, obrusy tekstylne, 
obrusy z tworzyw sztucznych, obrusy z materiałów tekstylnych nie-
tkanych, jednorazowe obrusy tekstylne, serwetki tekstylne, serwetki 
z materiału, ozdobne serwetki z materiału, ręczniki, duże ręczniki ką-
pielowe, ręczniki łazienkowe, ręczniki plażowe, ręczniki kąpielowe, 
ręczniki frotte, ręczniki do rąk, ręczniki dla dzieci, kuchenne ręczni-
ki [tekstylne], tekstylne ręczniki do  ćwiczeń, bielizna do  celów do-
mowych, tekstylia wykorzystywane w  gospodarstwie domowym, 
domowe artykuły tekstylne wykonane z  materiałów nietkanych, 
artykuły tekstylne do  użytku w  gospodarstwie domowym, ścierki 
do osuszania naczyń, ściereczki barowe, bieżniki stołowe, chwosty, 
dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, 
karnisze do firanek, karnisze do zasłon, żabki do karniszy, karnisze, 
wsporniki do mocowania karniszy do zasłon, sprzęt do firan i zasłon, 
40 Usługi szycia, Szycie zasłon, Szycie (produkcja na  zamówienie), 
Szycie odzieży na miarę, Wynajem maszyn do szycia, Krojenie tkanin, 
Pikowanie tkanin, Laminowanie tkanin .

(111) 353514 (220) 2021 12 02 (210) 537238
(151) 2022 05 02 (441) 2022 01 17
(732) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RIXEBIN
(510), (511) 5 Leki, suplementy diety oraz preparaty farmaceutyczne 
stosowane w profilaktyce zdarzeń zakrzepowych na podłożu miaż-
dżycowym u  dorosłych pacjentów po  ostrym zespole wieńcowym 
(OZW) z podwyższonymi biomarkerami sercowymi .

(111) 353515 (220) 2021 12 08 (210) 537417
(151) 2022 05 04 (441) 2022 01 17
(732) INTERNETOWE BIURO RACHUNKOWE TAXRJ SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TAX RJ
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Nagrania audio i wideo, Książ-
ki audio, Podcasty, E-booki, Biuletyny elektroniczne do  pobrania, 
Edukacyjne materiały na  zajęcia, do  pobrania, Publikacje w  formie 
elektronicznej do  pobrania, Muzyka, filmy i  inne rodzaje elektro-
nicznych publikacji tekstowych i  obrazowych utrwalone na  nośni-
kach, 35 Usługi w  zakresie księgowości i  rachunkowości, Skompu-
teryzowane prowadzenie rachunkowości, Prowadzenie księgowości 
przedsiębiorstwa, Doradztwo w  zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące rachunkowości, Doradztwo w  zakresie zwrotu podatku 
[rachunkowość], Planowanie podatkowe [rachunkowość], Przygo-
towywanie zeznań podatkowych i  doradztwo podatkowe, Pomoc 
w zakresie działalności gospodarczej, Pomoc w zarządzaniu działal-
nością gospodarczą, Administrowanie działalnością gospodarczą, 
Usługi w zakresie rozliczeń, Usługi w zakresie sporządzania listy płac, 
Administrowanie listami płac na rzecz osób trzecich, 36 Usługi finan-
sowe, Usługi związane z  podatkami [nie  księgowość], Doradztwo 
finansowe dotyczące podatków, Doradztwo finansowe dotyczące 
planowania podatków, Ocena i wycena podatkowa, Konsultowanie 
zeznań podatkowych [nie dotyczy prowadzenia rachunków], 41 Na-
uczanie i szkolenia, Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line 
(nie do pobrania), Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
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warsztatów [szkolenia], Pisanie i  publikowanie tekstów, innych niż 
teksty reklamowe, Zapewnianie szkoleń online, Zapewnianie kursów 
szkoleniowych online, Usługi nauki na odległość świadczone online, 
Udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej bazy da-
nych lub za pośrednictwem Internetu, Organizacja webinariów .

(111) 353516 (220) 2021 12 08 (210) 537418
(151) 2022 05 04 (441) 2022 01 17
(732) INTERNETOWE BIURO RACHUNKOWE TAXRJ SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TAX RJ Grow Your Future
(540) 

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 24 .15 .01, 26 .04 .09
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Nagrania audio i wideo, Książ-
ki audio, Podcasty, E-booki, Biuletyny elektroniczne do  pobrania, 
Edukacyjne materiały na  zajęcia, do  pobrania, Publikacje w  formie 
elektronicznej do  pobrania, Muzyka, filmy i  inne rodzaje elektro-
nicznych publikacji tekstowych i  obrazowych utrwalone na  nośni-
kach, 35 Usługi w  zakresie księgowości i  rachunkowości, Skompu-
teryzowane prowadzenie rachunkowości, Prowadzenie księgowości 
przedsiębiorstwa, Doradztwo w  zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące rachunkowości, Doradztwo w  zakresie zwrotu podatku 
[rachunkowość], Planowanie podatkowe [rachunkowość], Przygo-
towywanie zeznań podatkowych i  doradztwo podatkowe, Pomoc 
w zakresie działalności gospodarczej, Pomoc w zarządzaniu działal-
nością gospodarczą, Administrowanie działalnością gospodarczą, 
Usługi w zakresie rozliczeń, Usługi w zakresie sporządzania listy płac, 
Administrowanie listami płac na rzecz osób trzecich, 36 Usługi finan-
sowe, Usługi związane z  podatkami [nie  księgowość], Doradztwo 
finansowe dotyczące podatków, Doradztwo finansowe dotyczące 
planowania podatków, Ocena i wycena podatkowa, Konsultowanie 
zeznań podatkowych [nie dotyczy prowadzenia rachunków], 41 Na-
uczanie i szkolenia, Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line 
(nie do pobrania), Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenia], Pisanie i  publikowanie tekstów, innych niż 
teksty reklamowe, Zapewnianie szkoleń online, Zapewnianie kursów 
szkoleniowych online, Usługi nauki na odległość świadczone online, 
Udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej bazy da-
nych lub za pośrednictwem Internetu, Organizacja webinariów .

(111) 353517 (220) 2021 12 08 (210) 537419
(151) 2022 05 04 (441) 2022 01 17
(732) GRZEGORZEK ANGELIKA AMGRZEGORZEK, Kąty (PL)
(540) (znak słowny)
(540) mynaszlaku
(510), (511) 35 Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za po-
mocą mediów społecznościowych, Usługi reklamowe i  marketin-
gowe świadczone za  pośrednictwem bloga, Usługi reklamowe 
w zakresie turystyki i podróży, Reklama za pomocą marketingu bez-
pośredniego, Publikowanie materiałów reklamowych online, Marke-
ting internetowy, Marketing bezpośredni, Usługi sprzedaży hurto-
wej, detalicznej i poprzez Internet następujących towarów: materiały 
drukowane, kalendarze, kalendarze ścienne .

(111) 353518 (220) 2021 12 08 (210) 537420
(151) 2022 05 04 (441) 2022 01 17
(732) GRZEGORZEK ANGELIKA AMGRZEGORZEK, Kąty (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MYNASZLAKU

(540) 

(591) jasnoniebieski, ciemnoniebieski, czarny, czerwony, biały
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 06 .01 .01, 01 .05 .04, 01 .01 .17
(510), (511) 35 Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za po-
mocą mediów społecznościowych, Usługi reklamowe i  marketin-
gowe świadczone za  pośrednictwem bloga, Usługi reklamowe 
w zakresie turystyki i podróży, Reklama za pomocą marketingu bez-
pośredniego, Publikowanie materiałów reklamowych online, Marke-
ting internetowy, Marketing bezpośredni, Usługi sprzedaży hurto-
wej, detalicznej i poprzez Internet następujących towarów: materiały 
drukowane, kalendarze, kalendarze ścienne .

(111) 353519 (220) 2021 12 08 (210) 537423
(151) 2022 05 04 (441) 2022 01 17
(732) Colourfreak OÜ, Tallin (EE)
(540) (znak słowny)
(540) ZIELONAMAPA
(510), (511) 9 Mobilne aplikacje, Oprogramowanie do systemów re-
zerwacji, Nagrania audio i wideo, E-booki, 35 Reklama i marketing, 
Promocja [reklama] podróży, Usługi marketingowe w  dziedzinie 
podróży, Usługi reklamowe w zakresie turystyki i podróży, Badania 
opinii publicznej, Usługi porównywania cen, Gromadzenie, na rzecz 
innych osób, różnych usług telekomunikacyjnych w celu umożliwie-
nia klientom wygodnego porównywania i  kupowania tych usług, 
Reklama towarów i  usług sprzedawców online za  pośrednictwem 
przewodnika online do  przeszukiwania, Udostępnianie przestrzeni 
reklamowej za  pomocą środków elektronicznych oraz globalnych 
sieci informacyjnych, 39 Usługi w  zakresie podróży, Agenci zajmu-
jący się organizowaniem podróży, Agencje usługowe do planowania 
podróży, Doradztwo w zakresie planowania trasy podróży, Planowa-
nie, organizowanie i rezerwacja podróży, Organizowanie transportu 
i podróży, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie trans-
portu, Udzielanie informacji o podróżowaniu za pośrednictwem In-
ternetu, Doradztwo w zakresie podróży, Skomputeryzowane usługi 
informacyjne dotyczące podróży, Skomputeryzowane usługi infor-
macyjne związane z  rezerwacjami podróży, Udzielanie informacji 
turystycznych za  pośrednictwem Internetu, Udzielanie informacji 
online na temat podróży, Usługi przewodników turystycznych oraz 
informacja o podróży, Udostępnianie danych związanych z transpor-
tem pasażerów, 41 Publikowanie przewodników, map turystycznych, 
spisów i  wykazów miast online i  nie  do  pobrania, do  użytku przez 
podróżnych, Publikowanie katalogów dotyczących podróży, Publi-
kowanie recenzji, Wydawanie przewodników turystycznych, Usługi 
pisania blogów, Udostępnianie informacji na temat rozrywki za po-
średnictwem sieci komputerowych, Publikowanie tekstów i  obra-
zów, w  tym w  formie elektronicznej, innych niż do  celów reklamo-
wych, Usługi edukacyjne .

(111) 353520 (220) 2021 12 08 (210) 537486
(151) 2022 05 04 (441) 2022 01 17
(732) NBHW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) jassmine
(540) 

(591) biały, złoty
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
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(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, do  pobrania, odnoszące się 
do muzyki jazzowej, 41 Usługi klubowe [rozrywka lub edukacja] w od-
niesieniu do muzyki jazzowej, Usługi świadczone przez kluby nocne 
[rozrywka], Dostarczanie elektronicznych publikacji online, nie do po-
brania, w  odniesieniu do  muzyki jazzowej, Organizowanie i  prowa-
dzenie koncertów, 43 Usługi kawiarni, usługi serwowania jedzenia 
i  napojów, Usługi barów kawowych, Usługi barowe, Usługi restaura-
cyjne, Obsługa gastronomiczna z  własnym zapleczem, produktami 
i transportem, Bary, Puby, Serwowanie napojów alkoholowych, Usługi 
cateringu, Usługi koktajlbarów, dokonywanie rezerwacji restauracji 
i posiłków, Zakwaterowanie na pobyt czasowy, Usługi w zakresie za-
kwaterowania, Rezerwacja zakwaterowania dla turystów .

(111) 353521 (220) 2021 12 16 (210) 537823
(151) 2022 05 02 (441) 2022 01 17
(732) PHARM SUPPLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Vitreostill
(510), (511) 3 Kosmetyczne żele pod oczy, Płyny do  oczu, Żele pod 
oczy, Kosmetyki w formie żeli, 5 Suplementy diety i preparaty diete-
tyczne, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Kapsułki do celów 
farmaceutycznych, Kapsułki do  celów leczniczych, Preparaty me-
dyczne, Suplementy wzmacniające zawierające preparaty parafar-
maceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów .

(111) 353522 (220) 2021 12 20 (210) 537930
(151) 2022 05 02 (441) 2022 01 17
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE POLSIRHURT BORYS 
TADEUSZ BORYS JERZY SPÓŁKA JAWNA, Sieradz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HINOL
(510), (511) 16 Grafitowe wkłady do ołówków automatycznych, Linij-
ki, Kątowniki [linijki] do kreślenia, Ekierki, Ekierki do rysowania, Cyrkle, 
Cyrkle kreślarskie, Kątomierze [do  użytku papierniczego i  biurowe-
go], Temperówki, Piórniki pudełka na przybory do pisania, Piórniki, 
Piórniki rolowane, Przybory szkolne [artykuły piśmienne], Pudełka 
z farbami [artykuły szkolne], Pojemniki do archiwizacji dokumentów 
[segregatory], Skoroszyty i segregatory, Segregatory [artykuły biuro-
we], Teczki [artykuły biurowe], Teczki [artykuły papiernicze], Teczki 
do użytku biurowego, Teczki na akta, Teczki na dokumenty, Notatniki 
[notesy], Notesy na zapiski, Pojemniki na karteczki do notowania, Ze-
stawy rysunkowe [komplety kreślarskie], Bloczki do pisania, Arkusze 
papieru [artykuły papiernicze], Bloczki do  notowania, Czyste kartki 
do notowania, Kartki papieru [wkłady], Karton, Papier do kopiowa-
nia, Czyste papierowe zeszyty, Pudełka kartonowe lub papierowe, 
Artykuły do  pisania i  stemplowania, Materiały do  rysowania, Przy-
rządy do  rysowania, Artystyczne i  rzemieślnicze zestawy do  ma-
lowania, Zestawy do  malowania dla dzieci, Książki do  malowania, 
Glina do modelowania, Masy specjalne do modelowania, Materiały 
do modelowania, Przyrządy do pisania, Papier do pisania [listowy], 
Bloki do pisania, Artykuły papiernicze do pisania, Pióra i długopisy 
[artykuły biurowe], Wkłady do  długopisów, Mazaki, Flamastry, Kre-
ślaki kątowe [przyrządy kreślarskie], Łukowate szablony [przyrządy 
kreślarskie], Ograniczniki kątowe [przyrządy kreślarskie], Pantografy 
[przyrządy kreślarskie], Taśmy klejące do celów papierniczych, Taśmy 
klejące do  pakowania, Artykuły biurowe, Biurowe artykuły papier-
nicze, Kredki do  kolorowania, Kredki ołówkowe, Kredki świecowe, 
Pastele [kredki], Kleje do  użytku biurowego, Akwarele, Atramenty, 
Tusze do znakowania do celów biurowych, Tusze do pieczątek, Zbior-
niczki z  tuszem do  wiecznych piór, Zbiorniki z  tuszem, Korektory 
w piórze, Korektory w płynie [artykuły biurowe], Korektory w taśmie 
[artykuły biurowe], Gumki do ścierania, Gumki do wymazywania tek-
stu pisanego, Modelina polimerowa, Zszywki biurowe, Dziurkacze 
biurowe, Rozszywacze, Zszywacze do  użytku biurowego, Pinezki, 
Spinacze biurowe, Markery, pisaki, Ołówki, Ołówki automatyczne, 
Ołówki akwarelowe, Ołówki dla artystów, Ołówki kolorowe, Ołówki 
z gumkami do wycierania, Pojemniki na ołówki, Podstawki na długo-
pisy i  ołówki, Wkłady do  gumek do  wycierania na  ołówki, Pudełka 
na pióra i ołówki .

(111) 353523 (220) 2021 12 01 (210) 537177
(151) 2022 05 04 (441) 2022 01 17

(732) WELMER PROFESSIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zawiercie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WELMER PROFESSIONAL ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU
(540) 

(591) niebieski, biały, szary
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 15 .07 .01
(510), (511) 7 Maszyny rolkowe [przenośniki], Przenośniki, Pionowe 
przenośniki kubełkowe, Pionowe przenośniki kubełkowe zawierają-
ce pomosty taśmowe, Przenośniki do przeładunku materiałów, Prze-
nośniki i pasy do przenośników, Przenośniki kubełkowe, Przenośniki 
przemysłowe, Przenośniki taśmowe, Ruchome przenośniki ślimako-
we, Ruchome przenośniki bagażu, Ruchome przenośniki taśmowe, 
Stałe przenośniki taśmowe, Taśmowe (Przenośniki-), Maszyny do na-
ciągania taśmy, Taśmy przylepne do  kół pasowych, 17 Taśmy przy-
lepne do użytku w przemyśle, 37 Instalacja, konserwacja i naprawa 
maszyn, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do produkcji 
wyrobów gumowych, Naprawa lub konserwacja maszyn i  przyrzą-
dów pomiarowych, Naprawa lub konserwacja maszyn i  narzędzi 
do  obróbki metali, Naprawa lub konserwacja maszyn i  urządzeń 
do  przetwarzania tworzyw sztucznych, Naprawa maszyn, Naprawa 
maszyn i  sprzętu do  obróbki metali, Naprawa maszyn przemysło-
wych, Naprawa osi do maszyn, Serwis maszyn i urządzeń produkcyj-
nych, Instalacja maszyn, Instalacja maszyn przemysłowych, Montaż 
[instalacja] instalacji maszynowych, Przegląd maszyn, Remont ma-
szyn, Czyszczenie maszyn, Demontaż maszyn, Rozbiórka maszyn 
przemysłowych, Usługi instalacji maszyn, Serwisowanie sieci elek-
trycznych, Instalacja urządzeń elektrycznych, 40 Obróbka metalur-
giczna, Obróbka metali, Obróbka [kształtowanie] metalu, Obróbka 
metalu [kształtowanie], Obróbka metalu [tłoczenie], Obróbka [ob-
róbka mechaniczna] metalu .

(111) 353524 (220) 2021 12 01 (210) 537160
(151) 2022 04 29 (441) 2021 12 27
(732) KAMIŃSKI RADOSŁAW HORNMAT, Płock (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HORNMAT
(540) 

(591) czarny, niebieski
(531) 26 .11 .02, 26 .11 .09, 26 .04 .01, 26 .04 .05, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 19 Materiały budowlane niemetalowe .

(111) 353525 (220) 2021 12 02 (210) 537237
(151) 2022 05 02 (441) 2022 01 17
(732) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GLAPSITAN
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, Preparaty farmaceutyczne, Suplementy 
diety .

(111) 353526 (220) 2021 12 07 (210) 537367
(151) 2022 05 02 (441) 2022 01 10
(732) PIOTROWSKI ALEKSANDER, Sokolniki (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Alpimo
(540) 

(591) pomarańczowy, zielony
(531) 26 .15 .01, 26 .11 .02, 26 .11 .12, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: piasku, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie: piasku, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie: soli do celów przemysłowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie: soli do celów przemysłowych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w zakresie: soli kamiennej [do odladzania], Usługi sprzedaży hur-
towej w  zakresie: soli kamiennej [do  odladzania], Usługi sprzedaży 
detalicznej w  zakresie: ciekłej soli do  odladzania, Usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie: ciekłej soli do odladzania, Usługi sprzedaży de-
talicznej w zakresie: substancji do odladzania, Usługi sprzedaży hur-
towej w zakresie: substancji do odladzania .

(111) 353527 (220) 2021 12 07 (210) 537385
(151) 2022 05 02 (441) 2022 01 10
(732) TRADIX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Salinmed
(540) 

(591) niebieski
(531) 01 .15 .15, 26 .13 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .04
(510), (511) 5 Sole do  celów medycznych, Sole do  kąpieli do  celów 
medycznych, Sole do kąpieli mineralnych, Woda morska do kąpieli 
leczniczych, Woda morska do celów leczniczych .

(111) 353528 (220) 2021 12 18 (210) 537875
(151) 2022 05 05 (441) 2022 01 17
(732) PHARM SUPPLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Vitreoclear
(510), (511) 3 Preparaty toaletowe, Ściereczki nasączone prepa-
ratem czyszczącym do  czyszczenia okularów, Środki czyszczące 
do szkła, Środki do mycia szkła, 5 Płyny do przemywania oczu, Pre-
paraty higieniczne do  celów medycznych, Preparaty higieniczne 
do  użytku medycznego, Środki sanitarne do  celów medycznych, 
Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Suplementy diety i pre-
paraty dietetyczne .

(111) 353529 (220) 2021 12 19 (210) 537878
(151) 2022 05 06 (441) 2022 01 17
(732) GRUPA SPOTTED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Faku
(510), (511) 35 Agencje reklamowe, Usługi reklamowe, Usługi mar-
ketingowe, Usługi public relations, Promocja, reklama i  marketing 
stron internetowych on-line, Promocja sprzedaży dla osób trze-
cich, Reklama korespondencyjna, Reklama typu „płać za kliknięcie”, 
Produkcja filmów reklamowych, Telemarketing, Marketing ukie-
runkowany, Marketing w ramach wydawania oprogramowania, Za-
pewnianie platformy internetowej dla nabywców i  sprzedawców 
towarów i  usług, Zapewnianie rankingów użytkowników w  celach 
handlowych lub reklamowych, Zapewnianie recenzji użytkowników 
w celach handlowych lub reklamowych, Zamieszczanie ogłoszeń dla 
osób trzecich, Usługi przetwarzania danych online, Wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, Reklama zewnętrzna, Rozwijanie koncepcji 

reklamowych, Pisanie scenariuszy do  celów reklamowych, Syste-
matyzacja danych w  komputerowych bazach danych, Aktualizacja 
i  utrzymywanie danych w  komputerowych bazach danych, Rozpo-
wszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez Internet, Optyma-
lizacja stron internetowych, Optymalizacja wyszukiwarek do  celów 
promocji dodatkowej, Badania opinii publicznej, Indeksowanie stron 
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, Pozyskiwa-
nie danych do komputerowych baz danych, Poszukiwania w zakre-
sie patronatu, Usługi przeglądu prasy, Usługi relacji z mediami, Do-
radztwo w  dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, 
Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Out-
sourcing [doradztwo biznesowe], Obróbka tekstów, Prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Profilowanie 
konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, Usługi 
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, Publi-
kowanie tekstów reklamowych, Uaktualnianie materiałów reklamo-
wych, Wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach prze-
kazu, 38 Agencje informacyjne, Zapewnianie dostępu do treści, stron 
internetowych i portali, Elektroniczna transmisja danych, Usługi elek-
tronicznej transmisji danych, Zapewnianie użytkownikom dostępu 
do  wyszukiwarek, Zapewnianie dostępu do  globalnych sieci kom-
puterowych, Zapewnianie dostępu do baz danych, Usługi związane 
z elektronicznymi tablicami ogłoszeń, Udostępnianie on-line interak-
tywnej tablicy ogłoszeniowej, Usługi w  zakresie przekierowywania 
do stron internetowych, Fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecz-
nościowych, Udostępnianie forów internetowych online, Przesyłanie 
wiadomości, Wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości 
i  obrazów, 42 Zarządzanie stronami internetowymi na  rzecz osób 
trzecich, Projektowanie stron internetowych, Administrowanie baza-
mi komputerowymi (sieciowymi), Aktualizowanie oprogramowania 
komputerowego, Aktualizowanie stron internetowych, Tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych, Przechowywanie danych onli-
ne, Analizy systemów komputerowych, Doradztwo w zakresie pro-
jektowania stron internetowych, Świadczenie usług dotyczących 
uwierzytelniania użytkowników przy użyciu technologii jednorazo-
wego logowania dla aplikacji online, Usługi graficzne, Projektowanie 
graficzne materiałów promocyjnych, Udostępnienie wyszukiwarek 
internetowych, Hosting stron internetowych .

(111) 353530 (220) 2021 12 19 (210) 537879
(151) 2022 05 06 (441) 2022 01 17
(732) EKOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EKOME
(510), (511) 3 Olejki nielecznicze, Olejki eteryczne, Zmieszane olej-
ki eteryczne, Olejki mineralne [kosmetyki], Olejki do  ciała, Olejki 
do włosów, Roślinne olejki eteryczne, Olejki do twarzy, Aromaty [olej-
ki aromatyczne], Olejki do masażu, nielecznicze, Olejki do ciała [ko-
smetyki], Esencje i olejki eteryczne, Olejki eteryczne o zastosowaniu 
kosmetycznym, 5 Olejki lecznicze, Olejki do pielęgnacji skóry [lecz-
nicze], Suplementy witaminowe dla zwierząt, Białkowe suplementy 
dla zwierząt, Suplementy diety dla zwierząt, Mineralne suplementy 
diety dla zwierząt, Suplementy do żywności dla zwierząt (lecznicze), 
35 Usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie 
gromadzenia w  celu sprzedaży korespondencyjnej i  z  wykorzysta-
niem telekomunikacji następujących towarów: olejki nielecznicze, 
olejki eteryczne, zmieszane olejki eteryczne, olejki mineralne [ko-
smetyki], olejki do ciała, olejki do włosów, roślinne olejki eteryczne, 
olejki do twarzy, aromaty [olejki aromatyczne], olejki do masażu, nie-
lecznicze, olejki do ciała [kosmetyki], esencje i olejki eteryczne, olej-
ki eteryczne o  zastosowaniu kosmetycznym, olejki lecznicze, olejki 
do pielęgnacji skóry [lecznicze], suplementy witaminowe dla zwie-
rząt, białkowe suplementy dla zwierząt, suplementy diety dla zwie-
rząt, mineralne suplementy diety dla zwierząt, suplementy do żyw-
ności dla zwierząt (lecznicze), 44 Aromaterapia .

(111) 353531 (220) 2021 12 20 (210) 537932
(151) 2022 05 09 (441) 2022 01 17
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE POLSIRHURT BORYS 
TADEUSZ BORYS JERZY SPÓŁKA JAWNA, Sieradz (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) Klej sztyft Glue stick Hinol Glue stick
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(540) 

(591) czarny, żółty, zielony
(531) 26 .15 .03, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .09, 20 .01 .17, 25 .01 .18, 29 .01 .13
(510), (511) 16 Artykuły biurowe, Kleje do użytku biurowego .

(111) 353532 (220) 2021 12 21 (210) 537959
(151) 2022 05 02 (441) 2022 01 17
(732) N .V . Nutricia, Zoetermeer (NL)
(540) (znak słowny)
(540) DIASIP
(510), (511) 5 Żywność do  specjalnych zastosowań medycznych, 
Substancje dietetyczne do  celów leczniczych, Żywność dla dzieci, 
niemowląt i chorych, Żywność dla dzieci ze specjalnymi potrzebami 
żywieniowymi, Mleko dla dzieci i niemowląt, Odżywcze suplementy 
diety do celów leczniczych, Niemleczne i na bazie roślin mleka dla 
dzieci i niemowląt, mianowicie mleka otrzymywane z roślin, warzyw, 
zbóż, ziaren, orzechów, nasion, roślin strączkowych i  owoców, Pro-
dukty odżywcze do zastosowań medycznych, Produkty zbożowe dla 
niemowląt, Preparaty witaminowe, Żywność dietetyczna dla kobiet 
ciężarnych, kobiet z laktacją i karmiących piersią, Mleko dietetyczne 
dla kobiet ciężarnych, kobiet z  laktacją i  karmiących piersią, Suple-
menty odżywcze, Żywność dietetyczna do celów medycznych, Błon-
nik pokarmowy .

(111) 353533 (220) 2021 12 01 (210) 537195
(151) 2022 05 05 (441) 2022 01 17
(732) Gauthtech Pte . Ltd ., Singapur (SG)
(540) (znak słowny)
(540) Gauth Expert
(510), (511) 9 Oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie użytko-
we na  smartfony, Aplikacje komputerowe do  pobrania, Aplikacje 
do pobrania na smartfony, Oprogramowanie edukacyjne, Oprogra-
mowanie szkoleniowe, Oprogramowanie do wirtualnej klasy, Opro-
gramowanie komputerowe i oprogramowanie mobilne, Oprogramo-
wanie komputerowe do  przesyłania danych, Komputerowe 
oprogramowanie graficzne, Oprogramowanie komputerowe popra-
wiające możliwości audiowizualne aplikacji multimedialnych, miano-
wicie do  integracji tekstu, dźwięku, grafiki, obrazów nieruchomych 
i  obrazów ruchomych i  uczenia maszynowego, Oprogramowanie 
do rzeczywistości rozszerzonej do użytku w urządzeniach mobilnych 
w celu integracji danych elektronicznych ze środowiskiem świata ze-
wnętrznego, Oprogramowanie do pobrania służące do rozwiązywa-
nia problemów z  dziedziny matematyki i  nauk ścisłych, Aplikacje 
mobilne do pobrania służące do rozpoznawania obrazu i digitalizacji 
wyrażeń matematycznych, Oprogramowanie do pobrania do użytku 
przez freelancerów, Oprogramowanie do  pobrania do  użytku 
w crowdsourcingu, Publikacje elektroniczne, do pobrania, Urządze-
nia i przyrządy do nagrywania, transmisji, odtwarzania lub przetwa-
rzania dźwięku, obrazów lub danych, Audiowizualne urządzenia dy-
daktyczne [do  nauczania], Urządzenia i  przyrządy szkoleniowe 
i dydaktyczne, Nośniki nagrane lub do pobrania, nośniki cyfrowe lub 
analogiczne nienagrane do nagrywania i zapisywania, Urządzenia li-

czące, Komputery i komputerowe urządzenia peryferyjne, Oprogra-
mowanie aplikacji w celach edukacyjnych, Oprogramowanie kompu-
terowe i  aplikacje do  robienia, przechwytywania, ładowania, 
transmisji, przetwarzania i wyświetlania obrazów, treści wideo i da-
nych, Materiały edukacyjne do  pobrania, Słowniki elektroniczne 
do pobrania, Materiały dydaktyczne do nauczania do pobrania, Po-
krowce na smartfony i telefony komórkowe, Etui na smartfony i tele-
fony komórkowe, Kijki do robienia selfie jako akcesoria do smartfo-
nów, Uchwyty przystosowane do smartfonów, Telefony komórkowe, 
Paski do  smartfonów, Tablety, Baterie, Ładowarki do  baterii, Łado-
warki USB (ładowarki baterii), Kable USB, Słuchawki [douszne], Słu-
chawki [zakładane na głowę], Zestawy słuchawkowe, Głośniki, Folie 
ochronne przystosowane do smartfonów i telefonów komórkowych, 
Inne akcesoria przeznaczone do smartfonów lub telefonów komór-
kowych, Magnesy, Magnesy na lodówkę, Alarmy, Okulary przeciwsło-
neczne, Etui na okulary, Urządzenia i przyrządy optyczne, Ekrany wi-
deo, Roboty edukacyjne, Roboty do  nadzoru bezpieczeństwa, 
Roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną inteligencję, Aparaty 
fotograficzne, 35 Reklama i usługi w zakresie reklamy, Agencje rekla-
mowe, Reklama online za  pośrednictwem sieci komputerowej, Re-
klama typu „płać za  kliknięcie”, Przygotowywanie reklam dla osób 
trzecich, Rozpowszechnianie reklam, Reklama poprzez wszystkie 
publiczne środki komunikacji, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Doradztwo w  dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą 
i marketingu, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprze-
daży detalicznej, Optymalizacja wyszukiwarek do  celów promocji 
sprzedaży, Udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Inter-
necie, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej i usłu-
gi informacyjne o  działalności gospodarczej w  dziedzinie edukacji, 
Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą związaną z eduka-
cją, Agencje informacji handlowej, Udostępnianie informacji o dzia-
łalności gospodarczej w dziedzinie edukacji za pośrednictwem stro-
ny internetowej, Doradztwo w  zakresie zarządzania personelem, 
Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach da-
nych, Doradztwo w zakresie zasobów ludzkich i zarządzania pracow-
nikami niezależnymi i  zdalnymi w  dziedzinie edukacji, Zarządzanie 
biznesem dla niezależnych usługodawców, Administrowanie, zarzą-
dzanie, wdrażanie i koordynacja zasobów ludzkich, Zdalne zarządza-
nie zasobami ludzkimi, pracownikami i outsourcingiem pracy, Usługi 
online w zakresie tworzenia sieci biznesowych w dziedzinie edukacji, 
Usługi biznesowe, a mianowicie zapewnianie platformy internetowej 
dla pracowników, osób i firm poszukujących usług pracowników oraz 
przeprowadzanie analiz w celu dopasowania pochodzenia, umiejęt-
ności i zdolności pracowników do potrzeb osób poszukujących usług 
takich pracowników w dziedzinie edukacji, Udostępnianie platformy 
internetowej w celu przesyłania i  zamieszczania projektów związa-
nych z edukacją przez osoby fizyczne i firmy, Dostarczanie informacji 
handlowych, a mianowicie udostępnianie dwukierunkowego syste-
mu online w dziedzinie edukacji dla użytkowników platformy inter-
netowej w  celu oceny i  przekazywania informacji zwrotnych użyt-
kownikom, z  którymi kontaktowali się oni za  pośrednictwem tej 
platformy internetowej, 41 Usługi w  zakresie edukacji i  nauczania, 
Szkolenia, Usługi edukacyjne w postaci spersonalizowanego naucza-
nia, Szkolenia komputerowe, Publikacja materiałów edukacyjnych 
i  szkoleniowych, Zapewnianie szkoleń, nauczania i  korepetycji, Za-
pewnianie zajęć online dla niewielkiej grupy uczniów, Udostępnianie 
samouczków online, Organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycz-
nych, Prowadzenie zajęć dydaktycznych i  uzupełniających z  mate-
matyki, Informacja o edukacji, Publikowanie on-line elektronicznych 
książek i czasopism, Szkolenia edukacyjne, Usługi w zakresie oświaty 
[nauczanie], Nauczanie, Usługi nauczania indywidualnego, Przepro-
wadzanie sprawdzianów pedagogicznych, Usługi rozrywkowe, Udo-
stępnianie informacji i analiz w zakresie edukacji i rozrywki, Prezenta-
cja wideo online, Udostępnianie publikacji elektronicznych 
[nie  do  pobrania], Udostępnianie wideo i  muzyki nie  do  pobrania, 
Publikacja multimedialna druków, książek, czasopism, czasopism, 
gazet, biuletynów, szkoleń, map, Publikacja kalendarzy, grafik, zdjęć, 
treści wideo, muzyki i elektronicznych publikacji, Elektroniczna pu-
blikacja informacji online na różne tematy, Publikacja kalendarzy im-
prez, Informacje rozrywkowe i dotyczące rozrywki online za pośred-
nictwem i  internetu, Organizowanie i  prezentacja pokazów, 
konkursów, gier, koncertów i imprez rozrywkowych, Urządzanie, or-
ganizowanie, prowadzenie i występowanie w roli gospodarza w za-
kresie społecznych imprez rozrywkowych i  imprez edukacyjnych, 
Organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, Organizo-
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wanie wystaw w  celach kulturalnych, edukacyjnych lub rozrywko-
wych, Usługi studia nagrań, Usługi wsparcia dydaktycznego, miano-
wicie usługi planowania, powiadamiania i  komunikacji, Udzielanie 
informacji dotyczących edukacji online z internetowych baz danych, 
Udostępnianie gier online nie do pobrania do celów edukacyjnych, 
Usługi edukacyjne, mianowicie opracowywanie programów naucza-
nia dla nauczycieli i edukatorów, Usługi w zakresie produkcji fotogra-
fii, Produkcja filmów i  nagrań wideo, Usługi nauczania w  zakresie 
metod pedagogicznych, Usługi bibliotek online, mianowicie świad-
czenie usług bibliotek elektronicznych obejmujących gazety, czaso-
pisma, zdjęcia, obrazy i obrazy wideo za pośrednictwem sieci kom-
puterowej online, Udostępnianie platformy w zakresie edukacji dla 
treści generowanych przez użytkowników, 42 Udostępnianie opro-
gramowania komputerowego i  mobilnego nie  do  pobrania, Udo-
stępnianie oprogramowania nie do pobrania służącego do rozwiązy-
wania problemów z  dziedziny matematyki i  nauk ścisłych, 
Udostępnianie aplikacji mobilnych nie do pobrania służących do roz-
poznawania obrazu i  digitalizacji wyrażeń matematycznych, Udo-
stępnianie oprogramowania nie  do  pobrania do  użytku przez fre-
elancerów, Udostępnianie oprogramowania nie  do  pobrania 
do użytku w crowdsourcingu, Umożliwianie tymczasowego użytko-
wania oprogramowania nie do pobrania do opracowywania materia-
łów edukacyjnych online, Opracowywanie systemów komputero-
wych, Rozwój oprogramowania do  systemów komputerowych, 
Projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego i oprogramowania, 
Programowanie komputerów związane z udostępnianiem edukacji, 
gier lub rozrywki online, Udostępnianie interaktywnych multime-
dialnych programów gier komputerowych online nie  do  pobrania, 
Hosting stron internetowych, Hosting infrastruktury sieciowej online 
na rzecz osób trzecich do celów wymiany treści online, Hosting plat-
form w  Internecie, Hosting edukacyjnych treści multimedialnych, 
Platforma jako usługa (PaaS) obejmująca udostępnianie platformy 
oprogramowania do przesyłania i zamieszczania projektów związa-
nych z edukacją przez osoby fizyczne i firmy, Platforma jako usługa 
(PaaS) obejmująca udostępnianie platformy oprogramowania dla 
pracowników, osób i  firm poszukujących usług pracowników, Ho-
sting strony internetowej w zakresie elektronicznego przechowywa-
nia zdjęć i filmów cyfrowych, Hosting treści cyfrowych w Internecie, 
Hosting rozrywkowych treści multimedialnych, Hosting aplikacji 
multimedialnych i  interaktywnych, Oprogramowanie jako usługa 
[SaaS], Oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramo-
wanie do  uczenia maszynowego, uczenia głębokiego i  głębokich 
sieci neuronowych, Oprogramowanie jako usługa (SaaS) związane 
z hostingiem multimedialnych treści edukacyjnych, gier lub rozryw-
ki, Usługi dostawcy usług aplikacyjnych [ASP], Platforma jako usługa 
(PaaS), Platforma jako usługa obejmująca platformy oprogramowa-
nia komputerowego, Platforma jako usługa (PaaS) związana z hostin-
giem interaktywnych kalendarzy publicznych online umożliwiają-
cych wielu uczestnikom współdzielenie harmonogramów wydarzeń 
i rezerwację obiektów, Doradztwo dotyczące rozwoju produktów dla 
twórców w  dziedzinie edukacji, Przechowywanie danych elektro-
nicznych, Chmura obliczeniowa, Udostępnianie programów kompu-
terowych ze sztuczną inteligencją w sieciach danych .

(111) 353534 (220) 2021 12 08 (210) 537421
(151) 2022 05 04 (441) 2022 01 17
(732) WĘGLIŃSKI PAWEŁ, Dębno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR DĘBNO
(540) 

(591) złoty, czerwony, czarny
(531) 03 .01 .02, 29 .01 .13, 27 .05 .01
(510), (511) 30 Drożdże do piwowarstwa, Drożdże do warzenia piwa, 
Ocet piwny, 31 Jęczmień do  użytku w  produkcji piwa, Jęczmień 
na piwo, Słód dla piwowarstwa i gorzelni, Słód do warzenia piwa, 32 
Ale [rodzaj piwa angielskiego], Ale o smaku kawy, Barley Wine [piwo], 

Bezalkoholowe preparaty do  produkcji napojów, Brzeczka piwna, 
Brzeczka słodowa, Wyciąg z  chmielu do  wytwarzania piwa, Czar-
ne piwo [piwo ze  słodu palonego], Drinki na  bazie piwa, Ekstrakty 
chmielowe do sporządzania napojów, Ekstrakty chmielu do produk-
cji piwa, Imitacja piwa, Indyjskie piwa jasne ale (IPA), Korzenne piwa, 
Kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], Mineralizowane piwa, Na-
poje bezalkoholowe na bazie miodu, Napoje bezalkoholowe o sma-
ku piwa, Napoje na bazie piwa, Orszada, Piwa o małej zawartości al-
koholu, Piwa smakowe, Piwo, Piwo bezalkoholowe, Piwo i produkty 
piwowarskie, Piwo jasne typu ale, Piwo o  smaku kawy, Piwo pełne 
jasne, Piwo pszeniczne, Piwo rzemieślnicze, Piwo słodowe, Piwo typu 
koźlak, Piwo typu saison, Porter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], 
Shandy [napój składający się z piwa i lemoniady], Stout [rodzaj moc-
nego, ciemnego piwa], Syrop słodowy do napojów, 35 Usługi handlu 
detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek za-
wierających piwo, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z piwem, 
Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci kompute-
rowych związane z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
katalogów w związku z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej za za-
mówieniem pocztowym związane z  piwem, Usługi sprzedaży hur-
towej w  związku z  piwem, Usługi sprzedaży detalicznej i  hurtowej 
oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online w za-
kresie następujących towarów: drożdże do  piwowarstwa, drożdże 
do warzenia piwa, ocet piwny, jęczmień do użytku w produkcji piwa, 
jęczmień na piwo, słód dla piwowarstwa i gorzelni, słód do warzenia 
piwa, ale [rodzaj piwa angielskiego], ale o smaku kawy, Barley Wine 
[piwo], bezalkoholowe preparaty do  produkcji napojów, brzeczka 
piwna, brzeczka słodowa, wyciąg z  chmielu do  wytwarzania piwa, 
czarne piwo [piwo ze słodu palonego], drinki na bazie piwa, ekstrak-
ty chmielowe do sporządzania napojów, ekstrakty chmielu do pro-
dukcji piwa, imitacja piwa, indyjskie piwa jasne ale (IPA), korzenne 
piwa, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], mineralizowane 
piwa, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe 
o smaku piwa, napoje na bazie piwa, orszada, piwa o małej zawarto-
ści alkoholu, piwa smakowe, piwo, piwo bezalkoholowe, piwo i pro-
dukty piwowarskie, piwo jasne typu ale, piwo o smaku kawy, piwo 
pełne jasne, piwo pszeniczne, piwo rzemieślnicze, piwo słodowe, 
piwo typu koźlak, piwo typu saison, porter [rodzaj mocnego, ciem-
nego piwa], shandy [napój składający się z piwa i  lemoniady], stout 
[rodzaj mocnego, ciemnego piwa], syrop słodowy do napojów .

(111) 353535 (220) 2021 12 08 (210) 537422
(151) 2022 05 04 (441) 2022 01 17
(732) WOŹNIAK AGNIESZKA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PORTYK ARCHITEKCI
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie za-
rządzania nieruchomościami, Administrowanie nieruchomościami, 
Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, Pośrednictwo 
w  obrocie nieruchomościami, Wynajem nieruchomości, Organizo-
wanie wynajmu nieruchomości, Zarządzanie nieruchomością, Wyce-
na finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], Wycena 
nieruchomości, 37 Usługi budowlane, Zarządzanie projektem budo-
wy, Usługi doradztwa budowlanego, Nadzór budowlany, Udzielanie 
informacji budowlanych, 41 Nauczanie i  szkolenia, Organizowanie 
i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych on-line (nie do pobrania), Przygotowywanie, orga-
nizowanie i  prowadzenie warsztatów [szkolenia], Pisanie i  publiko-
wanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Edukacja online z kom-
puterowej bazy danych lub za  pomocą Internetu czy  ekstranetów, 
Elektroniczna publikacja tekstów i  druków, innych niż reklamowe, 
w  Internecie, Publikowanie materiałów multimedialnych online, 
Publikowanie tekstów edukacyjnych, Zapewnianie szkoleń online, 
Zapewnianie kursów szkoleniowych online, Usługi nauki na  odle-
głość świadczone online, Udzielanie informacji edukacyjnych onli-
ne z  komputerowej bazy danych lub za  pośrednictwem Internetu, 
Organizacja webinariów, 42 Usługi architektoniczne, Projektowanie 
architektoniczne, Projektowanie budynków, Projektowanie wnętrz 
budynków, Doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, Usługi doradcze 
w zakresie projektowania, Badania architektoniczne, Przygotowywa-
nie raportów architektonicznych, Wzornictwo przemysłowe, Opra-
cowywanie projektów technicznych do  projektów budowlanych, 
Dostarczanie informacji w dziedzinie projektowania architektonicz-
nego za pośrednictwem strony internetowej .
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(111) 353536 (220) 2021 12 04 (210) 537315
(151) 2022 05 02 (441) 2022 01 10
(732) MALISZEWSKI KRZYSZTOF MALCOM, Kobyłka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 3
(540) 

(591) niebieski, czerwony, biały, czarny
(531) 26 .04 .04, 27 .07 .01, 27 .07 .21, 29 .01 .14
(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu, Części i akcesoria do po-
jazdów .

(111) 353537 (220) 2022 02 02 (210) 539384
(151) 2022 07 05 (441) 2022 03 14
(732) GWIZDAŁA KRZYSZTOF ISTOTNE INFORMACJE,  
Bolesławiec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) glinolud
(510), (511) 41 Malowanie twarzy, Usługi w  zakresie przedstawień 
na  żywo, Organizowanie i  prowadzenie imprez kulturalnych i  arty-
stycznych związanych z  publicznym malowaniem ciała leiwem gli-
nianym, 44 Higiena i  pielęgnacja urody istot ludzkich, Malowanie 
ciała leiwem glinianym istot ludzkich jako usługa ozdabiania ciała .

(111) 353538 (220) 2022 01 11 (210) 538564
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE GMIN GÓR SOWICH, 
Pieszyce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Góry Sowie
(540) 

(531) 03 .07 .05, 27 .05 .01, 20 .07 .02
(510), (511) 35 Usługi reklamowe w zakresie turystyki i podróży, Pro-
mocja [reklama] podróży, 39 Informacja turystyczna, Usługi doradz-
twa turystycznego i informacji turystycznej, Udzielanie informacji tu-
rystycznych, Udzielanie informacji turystycznych za pośrednictwem 
Internetu, Udzielanie informacji turystycznych za  pośrednictwem 
globalnych sieci komputerowych, 41 Wydawanie przewodników tu-
rystycznych, Organizacja i  przeprowadzanie kursów edukacyjnych 
związanych z  sektorem turystycznym, Usługi rekreacyjne, Informa-
cja o  rekreacji, Informacje o  rekreacji, Zapewnianie imprez rekre-
acyjnych, Udostępnianie terenów rekreacyjnych, Organizowanie 
turniejów rekreacyjnych, Organizowanie zajęć rekreacyjnych, Usługi 
terenów rekreacyjnych, Zapewnianie zajęć rekreacyjnych, Organiza-
cja zawodów rekreacyjnych, Organizowanie imprez rekreacyjnych, 
Usługi informacyjne dotyczące rekreacji, Usługi informacji o  rekre-
acji, Usługi rekreacyjne dotyczące narciarstwa, Udzielanie informa-
cji w  dziedzinie rekreacji, Zapewnianie infrastruktury rekreacyjnej 
i  wypoczynkowej, Organizowanie seminariów w  celach rekreacyj-
nych, Organizowanie konferencji w celach rekreacyjnych, Organizo-
wanie festiwali w  celach rekreacyjnych, Szkolenie w  zakresie zajęć 
rekreacyjnych, Prowadzenie wystaw w  celach rekreacyjnych, Orga-
nizowanie festynów w celach rekreacyjnych, Organizowanie zjazdów 
w celach rekreacyjnych, Udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyj-
nego, Pozamiejskie ośrodki rekreacyjno-sportowe [country club] wy-
posażone w obiekty i sprzęt sportowy, Edukacja i szkolenia związane 

z ochroną natury i środowiskiem, Usługi ośrodków dzikiej przyrody 
[do celów rekreacyjnych], Informacja o wypoczynku .

(111) 353539 (220) 2022 01 05 (210) 538418
(151) 2022 05 19 (441) 2022 01 31
(732) TRÓJKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Borek Szlachecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 3 trójka
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 27 .05 .01, 26 .01 .02, 26 .01 .03, 26 .01 .17, 29 .01 .13
(510), (511) 6 Drobne wyroby metalowe, Metalowe drzwi, bramy, 
okna i osłony okienne, Metalowe konstrukcje i budynki przenośne, 
Metalowe materiały i  elementy budowlane i  konstrukcyjne, Meta-
lowe materiały nieprzetworzone i  półprzetworzone, będące pół-
produktami, Metalowe pojemniki i  artykuły do  transportu i  pako-
wania, Statuetki i  dzieła sztuki z  metali nieszlachetnych, Metalowe 
wkręty do  drewna, Metalowe wkręty dociskowe, Metalowe wkręty 
z  oczkiem, Gwoździe bez główki [kołki ustalające] metalowe, Kołki 
do  forniru, Kołki do  paneli, Kołki do  ścian, metalowe, Kołki [dyble] 
metalowe, Kołki [korki] metalowe, Kołki metalowe, Kołki metalowe 
do butów, Kołki rozporowe metalowe, Metalowe kołki zabezpiecza-
jące, Metalowe kulkowe kołki zabezpieczające, 7 Ostrza wkrętaków 
do  maszyn, Ostrza wkrętaków do  wkrętaków elektrycznych, Pneu-
matyczne wkrętaki do nakrętek, 8 Końcówki wkrętakowe do narzę-
dzi ręcznych, Wymienne ostrza wkrętaka do wkrętaków ręcznych, 12 
Pojazdy i środki transportu, 15 Kołki do instrumentów muzycznych, 
Kołki końcowe do kontrabasów, Kołki końcowe do wiolonczel, 16 Fo-
lia, Folia bąbelkowa do pakowania, Folia przylepna z tworzyw sztucz-
nych do opakowań, Folia przylepna z tworzyw sztucznych do pako-
wania, Folia samoprzylegająca z  tworzyw sztucznych, rozciągliwa, 
do paletyzacji, Folia wodoodporna z tworzyw sztucznych do pako-
wania, Folia z tworzyw sztucznych do pakowania, Folia z tworzywa 
sztucznego do opakowywania, Folie bąbelkowe do pakowania, Folie 
z pęcherzykami powietrza, 17 Artykuły i materiały izolacyjne i zabez-
pieczające, Folia poliuretanowa do użytku jako izolacja budowlana, 
Folia poliuretanowa do użytku przy uszczelnianiu i  izolowaniu, Fo-
lia poliuretanowa do użytku przy uszczelnianiu i izolacji budynków, 
Folia poliuretanowa do  użytku jako ochrona przed wilgocią, Folia 
polipropylenowa, inna niż do  pakowania, Folia polimerowa stoso-
wana do  produkcji obwodów elektronicznych, Folia laminowana 
do nakładania na podłoże, Folia laminacyjna do nakładania na pod-
łoża, Folia do laminowania (aktywowana cieplnie) z nadrukiem, Folia 
poliuretanowa do użytku przy laminowaniu szkła, Folia poliuretano-
wa, inna niż do pakowania, Folia rozdmuchiwana [inna niż do pako-
wania], Folia z celulozy regenerowanej, inna niż do pakowania, Folia 
z celulozy z surowców wtórnych nie do pakowania, Folie izolacyjne, 
Folie z tworzyw sztucznych do użytku w ogrodnictwie, Folie z two-
rzyw sztucznych do użytku w rolnictwie, Folie z tworzyw sztucznych 
do użytku w leśnictwie, Folie z tworzyw sztucznych nie do pakowa-
nia, 19 Folie z  tworzyw sztucznych do użytku w budownictwie, 20 
Samogwintujące wkręty niemetalowe, Śruby [wkręty] niemetalowe, 
Wkręty do drewna niemetalowe, Wkręty samowiertne z materiałów 
niemetalowych, Wkręty szynowe, niemetalowe, Gwoździe bez głó-
wek [kołki ustalające], nie  z  metalu, Kołki [mocowania] z  tworzywa 
sztucznego do  namiotów, Kołki mocujące, niemetalowe, Kołki nie-
metalowe, Kołki rozporowe, niemetalowe, Kołki rozporowe z  two-
rzyw sztucznych, Kołki sprężynujące z  tworzyw sztucznych, Samo-
wiercące kołki niemetalowe, Samogwintujące kołki niemetalowe .

(111) 353540 (220) 2021 12 15 (210) 537729
(151) 2022 05 06 (441) 2022 01 17
(732) ADP, Inc ., Roseland (US)
(540) (znak słowny)
(540) ADP EVALTA
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe do pobrania do użyt-
ku w zarządzaniu zasobami ludzkimi, zarządzaniu kapitałem ludzkim 
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(HCM), przetwarzaniu, przygotowywaniu i  administrowaniu listami 
płac, zarządzaniu świadczeniami pracowniczymi i planami emerytal-
nymi, zarządzaniu odszkodowaniami dla bezrobotnych, zarządzaniu 
talentami, prowadzeniu ewidencji czasu pracy i frekwencji pracow-
ników, planowaniu harmonogramów zatrudnienia i  zarządzaniu 
nieobecności pracowników, prowadzeniu dokumentacji pracowni-
czej, leasingu pracowniczym, zarządzaniu i  księgowości przedsię-
biorstwa, 35 Zarządzanie zasobami ludzkimi, przetwarzanie, przy-
gotowanie i administrowanie listami płac, Składanie i raportowanie 
podatków, Prowadzenie ewidencji czasu pracy i obecności pracow-
ników, leasing pracowniczy, Elektroniczne przygotowywanie po-
datku od wynagrodzeń, Usługi outsourcingowe w zakresie zasobów 
ludzkich, zarządzania kapitałem ludzkim (HCM), rekrutacji i  obsady 
stanowisk, Rekrutacja pracowników i konsultacje kadrowe, Usługi re-
krutacji personelu, Zarządzanie talentami, Usługi pomiaru czasu dla 
innych, 36 Usługi w zakresie obciążania podatku od wynagrodzeń, 
Administrowanie planami świadczeń pracowniczych w  zakresie 
ubezpieczeń i  finansów, 41 Usługi edukacyjno-szkoleniowe w  za-
kresie przetwarzania list płac, rozliczania i  ewidencjonowania po-
datków, ewidencji czasu pracy i  frekwencji pracowników, ewidencji 
emerytalnej, leasingu pracowniczego, rozwoju kariery, 42 Zapewnia-
nie tymczasowego użytkowania oprogramowania komputerowego 
online nie  do  pobrania na  potrzeby usług związanych z  pracowni-
kami i personelem, mianowicie zarządzania zasobami ludzkimi, za-
rządzania kapitałem ludzkim (HCM), przetwarzania, przygotowania 
i administrowania listami płac, zarządzania świadczeniami pracow-
niczymi i planami emerytalnymi, zarządzania odszkodowaniami dla 
bezrobotnych, kalkulacji i przygotowywania podatków od płac, mo-
nitorowania zgodności z przepisami podatkowymi, elektronicznego 
przetwarzania płac, rozliczanie i ewidencjonowania podatków, prze-
twarzania ewidencji czasu pracy i obecności pracowników, planowa-
nia harmonogramów pracowników i  zarządzania nieobecnościami, 
leasingu pracowników, zarządzania rejestrowaniem i  śledzeniem 
wydajności pracowników, Umożliwianie tymczasowego użytkowa-
nia oprogramowania online nie do pobrania do użytku w zarządza-
niu kapitałem ludzkim (HCM), mianowicie w celu zapewnienia pra-
codawcom kompatybilnego interfejsu między oprogramowaniem 
do przetwarzania płac, oprogramowania dla zasobów ludzkich i sys-
temami finansowymi a oprogramowaniem do zarządzania finansami 
i zarządzania zasobami ludzkimi, Umożliwianie tymczasowego użyt-
kowania oprogramowania komputerowego online nie do pobrania 
w dziedzinie księgowości do przygotowywania i przetwarzania listy 
płac pracowników biznesowych dla pracodawców, Udostępnienie 
systemu internetowego i  portalu internetowego z  oprogramo-
waniem nie  do  pobrania dla brokerów świadczeń pracowniczych 
i konsultantów do wykorzystania w administrowaniu świadczeniami 
pracowniczymi, prowadzeniu ewidencji emerytalnej i  zarządzaniu 
odszkodowaniem dla bezrobotnych .

(111) 353541 (220) 2021 12 09 (210) 537526
(151) 2022 05 04 (441) 2022 01 17
(732) FABRYKA MEBLI WUTEH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOVE
(540) 

(591) ciemnoniebieski
(531) 26 .11 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .04
(510), (511) 20 Biblioteczki [regały na książki], Blaty stołowe, Dekora-
cje wiszące [ozdoby], Drzwi do mebli, Kartoteki [meble], Karty-klucze 
z  tworzyw sztucznych, niekodowane, Komody, Kredensy, Krzesła, 
Ławy [meble], Łóżka, Meble, Meble biurowe, Meble metalowe, Meble 
ogrodowe, Nogi do mebli, Podpórki pod książki, Półki biblioteczne, 
Półki do  kartotek [meble], Półki magazynowe, Przenośne biurka, 
Pulpity [meble], Pulpity do  pracy w  pozycji stojącej, Stojaki, półki, 
Stoliczki na kolana, Stoliki pod maszyny do pisania, Stoliki ruchome 
pod komputery, Stoły, Stoły kreślarskie, Stoły metalowe, Stoły warsz-
tatowe, Szafki zamykane, Szafy wnękowe, Wykończeniowe elementy 

z  tworzyw sztucznych do  mebli, Wyroby stolarskie, Zagłówki [me-
ble], 35 Prowadzenie sklepu internetowego, Usługi w zakresie sprze-
daży, sprzedaży internetowej, telefonicznej oraz na podstawie takich 
form komunikacji jak email i czat, Usługi w zakresie reklamy, promocji 
marketingu za pomocą Internetu .

(111) 353542 (220) 2021 12 10 (210) 537566
(151) 2022 05 04 (441) 2022 01 17
(732) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Abilla
(510), (511) 5 Leki, w tym leki antyhistaminowe .

(111) 353543 (220) 2021 12 16 (210) 537809
(151) 2022 05 04 (441) 2022 01 17
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CREDIT: Convenient, Ready, Everyday, Differentiating, 
Innovative, Tasty
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, za-
rządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Doradztwo 
w  zakresie działalności gospodarczej dotyczące rozwoju produktu, 
Doradztwo biznesowe .

(111) 353544 (220) 2021 12 16 (210) 537810
(151) 2022 05 04 (441) 2022 01 17
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TAPE: Tasty, Amount, Price, Everyday
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, za-
rządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Doradztwo 
w  zakresie działalności gospodarczej dotyczące rozwoju produktu, 
Doradztwo biznesowe .

(111) 353545 (220) 2021 12 16 (210) 537814
(151) 2022 05 04 (441) 2022 01 17
(732) EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA, 
Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CA EFL
(510), (511) 35 Doradztwo handlowe w  zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, Zarządzanie i  doradztwo w  sprawach działalności 
gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, za-
rządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Doradztwo 
i  konsultacje w  zakresie działalności gospodarczej, Pośrednictwo 
w  zakresie transakcji handlowych i  umów handlowych, Negocjo-
wanie i  rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Usługi 
aukcji i  aukcji odwrotnych, Organizowanie aukcji internetowych, 
Organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, 
Usługi sprzedaży pojazdów, Usługi sprzedaży online pojazdów 
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych (w tym telefonów ko-
mórkowych), sieci teleinformatycznych i  komputerowych sieci ko-
munikacyjnych typu Internet i intranet poprzez strony elektroniczne, 
Usługi w zakresie ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej, 
Audyt działalności gospodarczej, Badania w  dziedzinie działalności 
gospodarczej, Wyceny handlowe, Usługi wyceny działalności gospo-
darczej, Badania i analizy rynkowe, Audyt finansowy, Analizy i rapor-
ty statystyczne, Usługi przetwarzania danych, Zarządzanie bazami 
danych, Komputerowe zarządzanie plikami, 36 Leasing finansowy, 
Leasing operacyjny, Finansowanie leasingu pojazdów, Faktoring, 
Gwarancje, ekspertyzy i oceny ubezpieczeniowe, Usługi ubezpiecze-
niowe, Usługi ubezpieczeniowe związane z pojazdami mechaniczny-
mi, Usługi finansowe, Usługi bankowe, Wyceny i analizy finansowe, 
Doradztwo finansowe i  ubezpieczeniowe, 41 Organizowanie i  pro-
wadzenie konferencji na temat biznesu i handlu, 45 Usługi prawne, 
Usługi w  zakresie mediacji, Usługi prawne świadczone w  ramach 
operacji bankowych, finansowych, walutowych i dotyczących nieru-
chomości .
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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) 043351 (180) 2032 02 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 043544 (180) 2032 11 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 051377 (180) 2032 05 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 077701 (180) 2032 07 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 077752 (180) 2032 09 29 Prawo przedłużono w całości .
(111) 078829 (180) 2032 06 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 078887 (180) 2032 07 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 078921 (180) 2032 07 15 Prawo przedłużono w całości .
(111) 078942 (180) 2032 07 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 079029 (180) 2032 08 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 079106 (180) 2032 09 09 Prawo przedłużono w całości .
(111) 079113 (180) 2032 09 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 080530 (180) 2032 05 06 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 30: musztarda, majo-
nez, sosy na bazie majonezu, sosy 
pomidorowe, ocet, chrzan(sos 
przyprawowy),sosy na  bazie po-
midorów .

(111) 081181 (180) 2032 04 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 081300 (180) 2032 05 06 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 30: musztarda, majo-
nez, sosy na bazie majonezu, sosy 
na bazie pomidorów, ocet, chrzan 
(sos przyprawowy) .

(111) 081303 (180) 2032 07 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 081321 (180) 2032 07 14 Prawo przedłużono w całości .
(111) 081334 (180) 2032 07 31 Prawo przedłużono w całości .
(111) 081691 (180) 2032 09 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 083901 (180) 2032 06 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 084463 (180) 2032 04 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 084468 (180) 2032 07 31 Prawo przedłużono w całości .
(111) 087396 (180) 2032 07 28 Prawo przedłużono w całości .
(111) 088238 (180) 2032 06 02 Prawo przedłużono w całości .
(111) 088239 (180) 2032 06 02 Prawo przedłużono w całości .
(111) 147479 (180) 2032 05 31 Prawo przedłużono w całości .
(111) 151819 (180) 2033 01 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 161243 (180) 2032 09 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 163697 (180) 2032 01 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 163852 (180) 2032 04 15 Prawo przedłużono w całości .
(111) 164797 (180) 2032 07 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 165423 (180) 2032 06 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 165424 (180) 2032 06 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 165425 (180) 2032 06 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 165502 (180) 2032 05 09 Prawo przedłużono w całości .
(111) 165890 (180) 2032 07 02 Prawo przedłużono w całości .
(111) 166762 (180) 2032 03 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 166934 (180) 2032 06 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 167007 (180) 2032 06 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 167008 (180) 2032 06 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 167291 (180) 2032 07 09 Prawo przedłużono w całości .
(111) 167698 (180) 2032 07 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 167699 (180) 2032 07 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 168119 (180) 2032 09 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 168614 (180) 2032 09 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 169101 (180) 2032 07 09 Prawo przedłużono w całości .
(111) 169134 (180) 2032 07 15 Prawo przedłużono w całości .
(111) 169135 (180) 2032 07 15 Prawo przedłużono w całości .
(111) 169136 (180) 2032 07 15 Prawo przedłużono w całości .
(111) 169320 (180) 2032 09 18 Prawo przedłużono w całości .

(111) 169387 (180) 2032 03 26 Prawo przedłużono w  części dla 
towarów: 30: mąka spożywcza, 
produkty zbożowe, potrawy 
na  bazie mąki, artykuły i  prze-
twory spożywcze na  bazie mąki, 
produkty z  młynów zbożowych, 
kasze spożywcze, grysiki, płatki 
zbożowe, płatki owsiane, płatki 
kukurydziane, muesli, makarony, 
spaghetti, wermiszel .

(111) 169416 (180) 2032 07 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 170466 (180) 2032 10 16 Prawo przedłużono w całości .
(111) 170967 (180) 2032 08 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 171588 (180) 2032 07 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 172077 (180) 2032 06 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 172111 (180) 2032 07 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 172112 (180) 2032 07 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 174731 (180) 2032 07 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 176252 (180) 2032 07 23 Prawo przedłużono w całości .
(111) 196414 (180) 2032 07 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 196415 (180) 2032 07 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 196416 (180) 2032 07 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 208642 (180) 2032 07 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 241593 (180) 2030 05 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257458 (180) 2032 04 16 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 36: usługi w zakresie za-
rządzania, administrowania oraz 
obsługi nieruchomości, pośred-
nictwo w sprawach obrotu nieru-
chomościami, usługi wyceny nie-
ruchomości, usługi oszacowania 
majątku nieruchomego, usługi 
wynajmowania mieszkań oraz 
pomieszczeń biurowych, usługi 
dzierżawy nieruchomości oraz 
majątku nieruchomego, doradz-
two w  sprawach ubezpieczenia 
nieruchomości, doradztwo w  za-
kresie sporządzania umów najmu 
i  dzierżawy, usługi sporządzania 
umów kupna - sprzedaży, najmu 
i  dzierżawy nieruchomości, eks-
pertyzy i  wyceny nieruchomości 
do  celów podatkowych, ubez-
pieczeniowych i  katastralnych; 
37: koordynacja i nadzór prac bu-
dowlanych, w tym nadzorowanie 
firm podwykonawczych, usługi 
budowlano-remontowe w  zakre-
sie budownictwa lądowego, nad-
zór budowlany, montaż materia-
łów budowlanych, wypożyczanie 
sprzętu budowlanego .

(111) 257847 (180) 2032 04 16 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257964 (180) 2032 07 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257965 (180) 2032 07 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258281 (180) 2032 06 14 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258359 (180) 2032 07 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259172 (180) 2032 07 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259174 (180) 2032 07 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259339 (180) 2032 09 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259437 (180) 2032 07 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259470 (180) 2032 07 16 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259485 (180) 2032 07 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259690 (180) 2032 06 21 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259691 (180) 2032 06 21 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259775 (180) 2032 06 12 Prawo przedłużono w całości .
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(111) 259854 (180) 2032 07 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259934 (180) 2032 07 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260077 (180) 2032 08 02 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260078 (180) 2032 08 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260079 (180) 2032 08 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260141 (180) 2032 09 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260142 (180) 2032 09 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260386 (180) 2032 07 23 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260450 (180) 2032 09 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260553 (180) 2032 07 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260594 (180) 2032 06 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260595 (180) 2032 06 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260596 (180) 2032 06 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260598 (180) 2032 06 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260792 (180) 2032 08 28 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260848 (180) 2032 08 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260868 (180) 2032 10 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260894 (180) 2032 10 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260970 (180) 2032 08 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261038 (180) 2032 11 02 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261348 (180) 2032 09 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261349 (180) 2032 09 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261520 (180) 2032 07 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261521 (180) 2032 07 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261651 (180) 2032 07 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261659 (180) 2032 07 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262084 (180) 2032 09 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262236 (180) 2032 12 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262369 (180) 2032 12 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262370 (180) 2032 12 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262371 (180) 2032 12 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262486 (180) 2033 01 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262562 (180) 2032 06 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262593 (180) 2032 12 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262614 (180) 2032 09 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263431 (180) 2032 06 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263739 (180) 2032 10 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263775 (180) 2032 12 31 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264052 (180) 2032 07 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264194 (180) 2032 07 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264247 (180) 2033 03 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264248 (180) 2033 03 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264473 (180) 2033 01 14 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264613 (180) 2032 11 28 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264614 (180) 2032 11 28 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264621 (180) 2033 01 14 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264622 (180) 2033 01 14 Prawo przedłużono w całości .
(111) 265944 (180) 2032 08 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266515 (180) 2032 03 23 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266625 (180) 2032 10 09 Prawo przedłużono w całości .
(111) 267787 (180) 2032 09 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 268221 (180) 2032 09 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 268312 (180) 2032 07 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 269736 (180) 2032 07 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 270444 (180) 2032 07 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 270445 (180) 2032 07 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 273613 (180) 2032 07 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 274831 (180) 2032 10 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 276628 (180) 2032 07 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 281887 (180) 2032 09 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 282811 (180) 2032 04 03 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 37: usługi podnośni-
kowe, usuwanie graffiti, mycie 
elewacji, mycie powierzchni 
szklanych, czyszczenie dachów, 
sprzątanie poremontowe, czysz-
czenie kostki brukowej, maszy-

nowe zmywanie i  zamiatanie, 
zabezpieczanie przed graffiti, 
malowanie hal przemysłowych, 
odśnieżanie, montaż systemów 
odstraszania ptaków, usuwanie 
śladów po gumie do żucia, czysz-
czenie dla przemysłu .

(111) 287001 (180) 2032 07 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 287032 (180) 2032 07 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 300161 (180) 2032 08 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 300522 (180) 2032 08 02 Prawo przedłużono w całości .
(111) 323874 (180) 2032 09 24 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) 474784 U
(210) 527555 U
(210) 417046 23/2013
(210) 417050 23/2013
(210) 478358 U
(210) 491499 U
(210) 520805 U
(210) 508835 U
(210) 487873 U
(210) 521414 U
(210) 538808 U
(210) 538774 U
(210) 538773 U
(210) 539236 U

(210) 495739 U
(210) 510549 U
(210) 511423 ZT19/2020
(210) 522418 U
(210) 526980 U
(210) 527494 U
(210) 532752 U
(210) 534490 U
(210) 535161 U
(210) 537388 U
(210) 537756 U
(210) 537904 U
(210) 538048 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) 485201 ZT28/2018
(210) 485202 ZT28/2018
(210) 509825 ZT51/2020

(210) 530530 U
(210) 530532 U

WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE 
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH

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

Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – znak towarowy
Rubryka C – wykaz towarów
Rubryka D – prawa ograniczające prawo ochronne
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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) 044345 A . Wykreślono: Noxell Corporation, Hunt Valley, 
Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Wella Operations US, LLC, 
Calabasas, Stany Zjednoczone Ameryki .

(111) 050089 D . Wpisano:  „W dniu 05 stycznia 2022 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . 
akt WA .XI .Ns-Rej .Za 20304/21/926) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2704352 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R .050089 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących Markowi Kamola zamieszkałemu 
w  Warszawie wobec spółki Miraculum Spółka Akcyjna z  siedzibą 
w Warszawie” .

(111) 053381 A . Wykreślono: DSM IP ASSETS B .V ., HEERLEN, 
Holandia; Wpisano: Covestro (Netherlands) B .V ., Nieuwegein, Ho-
landia .

(111) 104166 D . Wpisano: „W dniu 05 stycznia 2022 r . na podsta-
wie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy w Warsza-
wie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt WA .XI .
Ns-Rej .Za 20304/21/926) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozy-
cją 2704352 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym udzielonym 
na  znak towarowy R .104166 w  celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących Markowi Kamola zamieszkałemu w Warszawie wo-
bec spółki Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(111) 104167 D . Wpisano:  „W dniu 05 stycznia 2022 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . 
akt WA .XI .Ns-Rej .Za 20304/21/926) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2704352 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R .104167 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących Markowi Kamola zamieszkałemu 
w  Warszawie wobec spółki Miraculum Spółka Akcyjna z  siedzibą 
w Warszawie” .

(111) 104845 A . Wykreślono: MERCK SHARP & DOHME CORP ., 
WHITEHOUSE STATION, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: N .V . 
ORGANON, OSS, Holandia .

(111) 104847 A . Wykreślono: MERCK SHARP & DOHME CORP ., 
WHITEHOUSE STATION, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: N .V . 
ORGANON, OSS, Holandia .

(111) 104851 A . Wykreślono: MERCK SHARP & DOHME CORP ., 
WHITEHOUSE STATION, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: N .V . 
ORGANON, OSS, Holandia .

(111) 111944 D . Wpisano: „W dniu 06 czerwca 2022 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej 
we Wrocławiu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . 
akt WR .VII .Ns-Rej .Za 2174/22/102) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2718955 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R .111944 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących Santander Bank Polska Spółka Ak-
cyjna z siedzibą w Warszawie wobec Sonko Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Bielanach Wrocławskich” .

(111) 128614 A . Wykreślono: MERCK SHARP & DOHME CORP ., 
WHITEHOUSE STATION, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: N .V . 
ORGANON, OSS, Holandia .

(111) 131382 A . Wykreślono: CRYOLIFE,INC ., KENNESAW, Sta-
ny Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Artivion, Inc ., Kennesaw, Stany 
Zjednoczone Ameryki .

(111) 140395 A . Wykreślono: Chudzik Jarosław „INTERSOFT” 
SOFTWARE W  BUDOWNICTWIE, ul . G . Bacewicz 41, 92-413 Łódź, 
Polska 471226713; Wpisano: JAROSŁAW CHUDZIK, Łódź, Polska .

(111) 146594 A . Wykreślono: SPV IMPEXMETAL SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
146936719; Wpisano: GRÄNGES KONIN SPÓŁKA AKCYJNA, Warsza-
wa, Polska 011135378 .

(111) 148166 A . Wykreślono: Swish Polska Spółka z ograniczo-
ną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska; Wpisano: MEROL PO-
WER POLSKA SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 014960723 .

(111) 158399 A . Wykreślono: MERCK SHARP & DOHME CORP ., 
WHITEHOUSE STATION, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: N .V . 
ORGANON, OSS, Holandia .

(111) 163129 A . Wykreślono: „ALBAU” Jerzy Sławiński, Janusz 
Stańczyk Spółka Jawna, Warszawa, Polska 012511470; Wpisano: AL-
BAU DAMIAN KACZMARSKI, Łomianki, Polska 364657755 .

(111) 164640 A . Wykreślono: FITCH, INC ., NEW YORK, Stany 
Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Fitch Ratings, Inc ., Nowy Jork, Sta-
ny Zjednoczone Ameryki .

(111) 168909 A . Wykreślono: Zakłady Mięsne NOWAK z ogra-
niczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, Gdańsk, Pol-
ska; Wpisano: ZAKŁADY MIĘSNE NOWAK SPÓŁKA JAWNA, Gdańsk, 
Polska 192817373 .

(111) 168910 A . Wykreślono: Zakłady Mięsne NOWAK z ogra-
niczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, Gdańsk, Pol-
ska; Wpisano: ZAKŁADY MIĘSNE NOWAK SPÓŁKA JAWNA, Gdańsk, 
Polska 192817373 .

(111) 173085 A . Wykreślono: TNS DESIGN SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gdańsk, Polska 221132526; Wpisano: TNS DESIGN SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Gdańsk, Polska 
221132526 .

(111) 186636 D . Wpisano:  „W dniu 10 stycznia 2022 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy w War-
szawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt 
WA .XI .Ns-Rej .Za 20294/21/714) wpisano do Rejestru Zastawów pod 
pozycją 2704490 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielo-
nym na znak towarowy R .186636 w celu zabezpieczenia wierzytelno-
ści przysługujących Markowi Kamola zamieszkałemu w Warszawie 
wobec spółki Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(111) 186994 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) 188473 D . Wpisano: „W dniu 10 stycznia 2022 r . na podsta-
wie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy w Warsza-
wie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt WA .XI .
Ns-Rej .Za 20294/21/714) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozy-
cją 2704490 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym udzielonym 
na  znak towarowy R .188473 w  celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących Markowi Kamola zamieszkałemu w Warszawie wo-
bec spółki Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(111) 188547 D . Wpisano: „W dniu 10 stycznia 2022 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . 
akt WA .XI .Ns-Rej .Za 20294/21/714) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2704490 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R .188547 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących Markowi Kamola zamieszkałemu 
w  Warszawie wobec spółki Miraculum Spółka Akcyjna z  siedzibą 
w Warszawie” .
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(111) 192019 D . Wpisano:  „W dniu 10 stycznia 2022 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . 
akt WA .XI .Ns-Rej .Za 20294/21/714) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2704490 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R .192019 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących Markowi Kamola zamieszkałemu 
w  Warszawie wobec spółki Miraculum Spółka Akcyjna z  siedzibą 
w Warszawie” .

(111) 192020 D . Wpisano: „W dniu 10 stycznia 2022 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . 
akt WA .XI .Ns-Rej .Za 20294/21/714) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2704490 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R .192020 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących Markowi Kamola zamieszkałemu 
w  Warszawie wobec spółki Miraculum Spółka Akcyjna z  siedzibą 
w Warszawie” .

(111) 192250 D . Wpisano: „W dniu 10 stycznia 2022 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . 
akt WA .XI .Ns-Rej .Za 20294/21/714) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2704490 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R .192250 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących Markowi Kamola zamieszkałemu 
w  Warszawie wobec spółki Miraculum Spółka Akcyjna z  siedzibą 
w Warszawie” .

(111) 195677 D . Wpisano: „W dniu 10 stycznia 2022 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . 
akt WA .XI .Ns-Rej .Za 20294/21/714) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2704490 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R .195677 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących Markowi Kamola zamieszkałemu 
w  Warszawie wobec spółki Miraculum Spółka Akcyjna z  siedzibą 
w Warszawie” .

(111) 198627 D . Wpisano: „W dniu 10 stycznia 2022 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . 
akt WA .XI .Ns-Rej .Za 20294/21/714) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2704490 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R .198627 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących Markowi Kamola zamieszkałemu 
w  Warszawie wobec spółki Miraculum Spółka Akcyjna z  siedzibą 
w Warszawie” .

(111) 198628 D . Wpisano: „W dniu 10 stycznia 2022 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . 
akt WA .XI .Ns-Rej .Za 20294/21/714) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2704490 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R .198628 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących Markowi Kamola zamieszkałemu 
w  Warszawie wobec spółki Miraculum Spółka Akcyjna z  siedzibą 
w Warszawie” .

(111) 198757 D . Wpisano: „W dniu 10 stycznia 2022 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . 
akt WA .XI .Ns-Rej .Za 20294/21/714) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2704490 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R .198757 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących Markowi Kamola zamieszkałemu 
w  Warszawie wobec spółki Miraculum Spółka Akcyjna z  siedzibą 
w Warszawie” .

(111) 201528 D . Wpisano: „W dniu 10 stycznia 2022 r . na podsta-
wie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy w Warsza-

wie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt WA .XI .
Ns-Rej .Za 20294/21/714) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozy-
cją 2704490 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym udzielonym 
na  znak towarowy R .201528 w  celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących Markowi Kamola zamieszkałemu w Warszawie wo-
bec spółki Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(111) 206625 D . Wpisano: „W dniu 10 stycznia 2022 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . 
akt WA .XI .Ns-Rej .Za 20294/21/714) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2704490 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R .206625 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących Markowi Kamola zamieszkałemu 
w  Warszawie wobec spółki Miraculum Spółka Akcyjna z  siedzibą 
w Warszawie” .

(111) 209759 A . Wykreślono: CORAB Sp . z o .o ., Olsztyn, Polska 
510519084; Wpisano: CORAB SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, Polska 
510519084 .

(111) 210127 A . Wykreślono: EVELINE COSMETICS DYSTRYBU-
CJA SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Lesznowola, Polska 142753413; Wpisano: Chri-
stian Laurent SCSp, Luksemburg, Luksemburg .

(111) 221676 A . Wykreślono: VALEANT PHARMACEUTICALS 
IRELAND, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LI-
MITED, Dublin, Irlandia .

(111) 223169 D . Wykreślono: „W  dniu 23 września 2016 r . 
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m .st . Warsza-
wy w  Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za 13733/16/112) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2506164 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-223169 w celu zabezpiecze-
nia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Katowicach wobec spółki Wydawnictwa Szkolne i Pe-
dagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(111) 226580 D . Wpisano: „W dniu 10 stycznia 2022 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . 
akt WA .XI .Ns-Rej .Za 20294/21/714) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2704490 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R .226580 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących Markowi Kamola zamieszkałemu 
w  Warszawie wobec spółki Miraculum Spółka Akcyjna z  siedzibą 
w Warszawie” .

(111) 226582 D . Wpisano:  „W dniu 10 stycznia 2022 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . 
akt WA .XI .Ns-Rej .Za 20294/21/714) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2704490 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R .226582 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących Markowi Kamola zamieszkałemu 
w  Warszawie wobec spółki Miraculum Spółka Akcyjna z  siedzibą 
w Warszawie” .

(111) 245654 D . Wpisano: „W dniu 10 stycznia 2022 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . 
akt WA .XI .Ns-Rej .Za 20294/21/714) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2704490 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R .245654 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących Markowi Kamola zamieszkałemu 
w  Warszawie wobec spółki Miraculum Spółka Akcyjna z  siedzibą 
w Warszawie” .

(111) 246113 A . Wykreślono: IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa, Polska 011063638; Wpisano: BANK POLSKA KASA OPIEKI 
- SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 000010205 .
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(111) 256654 A . Wykreślono: VALEANT PHARMACEUTICALS 
IRELAND, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LI-
MITED, Dublin, Irlandia .

(111) 257449 A . Wykreślono: DOCUFIELD SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 
301490072; Wpisano: DOCUFIELD SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ OD-
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 301490072 .

(111) 257590 A . Wykreślono: PIECHACZEK KRZYSZTOF NOVA, 
Turza Śląska, Polska 240092163; Wpisano: WENINGER SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorzyce, Polska 
384441324 .

(111) 258576 A . Wykreślono: SULIMAR SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, Polska 
592196071; Wpisano: DRINK ID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, Polska 592196071 .

(111) 258577 A . Wykreślono: SULIMAR SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, Polska 
592196071; Wpisano: DRINK ID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, Polska 592196071 .

(111) 259316 A . Wykreślono: WITOLD TRYBAŁA, Kraków, Pol-
ska; Wpisano: BAKSY HAJDUK SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, 
Polska 365929641 .

(111) 259374 A . Wykreślono: BIOTRONIC SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 101539152; 
Wpisano: ORGANICS SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ, Łódź, Polska 100680782 .

(111) 259405 A . Wykreślono: IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa, Polska 011063638; Wpisano: BANK POLSKA KASA OPIEKI 
- SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 000010205 .

(111) 259742 D . Wpisano: „W dniu 10 stycznia 2022 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . 
akt WA .XI .Ns-Rej .Za 20294/21/714) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2704490 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R .259742 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących Markowi Kamola zamieszkałemu 
w  Warszawie wobec spółki Miraculum Spółka Akcyjna z  siedzibą 
w Warszawie” .

(111) 260500 A . Wykreślono: KOSELA STANISŁAW AXEL, Czę-
stochowa, Polska 150571232; Wpisano: YGK KOSELA SPÓŁKA JAW-
NA, Częstochowa, Polska 380873080 .

(111) 262192 D . Wpisano: „W dniu 10 stycznia 2022 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . 
akt WA .XI .Ns-Rej .Za 20294/21/714) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2704490 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R .262192 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących Markowi Kamola zamieszkałemu 
w  Warszawie wobec spółki Miraculum Spółka Akcyjna z  siedzibą 
w Warszawie” .

(111) 264729 A . Wykreślono: X-TRADE BROKERS DOM MA-
KLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 015803782; Wpisano: 
XTB SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 015803782 .

(111) 264732 A . Wykreślono: X-TRADE BROKERS DOM MA-
KLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 015803782; Wpisano: 
XTB SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 015803782 .

(111) 264910 A . Wykreślono: PERFECT MODA SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jabłonowo, Polska 
382422908; Wpisano: ELITE MODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD-
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 520117053 .

(111) 265358 D . Wpisano: „W dniu 05 stycznia 2022 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . 

akt WA .XI .Ns-Rej .Za 20304/21/926) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2704352 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R .265358 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących Markowi Kamola zamieszkałemu 
w  Warszawie wobec spółki Miraculum Spółka Akcyjna z  siedzibą 
w Warszawie” .

(111) 265477 D . Wpisano: „W dniu 05 stycznia 2022 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . 
akt WA .XI .Ns-Rej .Za 20304/21/926) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2704352 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R .265477 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących Markowi Kamola zamieszkałemu 
w  Warszawie wobec spółki Miraculum Spółka Akcyjna z  siedzibą 
w Warszawie” .

(111) 265719 D . Wpisano: „W dniu 10 stycznia 2022 r . na podsta-
wie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy w Warsza-
wie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt WA .XI .
Ns-Rej .Za 20294/21/714) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozy-
cją 2704490 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym udzielonym 
na  znak towarowy R .265719 w  celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących Markowi Kamola zamieszkałemu w Warszawie wo-
bec spółki Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(111) 265729 D . Wpisano: „W dniu 05 stycznia 2022 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . 
akt WA .XI .Ns-Rej .Za 20304/21/926) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2704352 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R .265729 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących Markowi Kamola zamieszkałemu 
w  Warszawie wobec spółki Miraculum Spółka Akcyjna z  siedzibą 
w Warszawie” .

(111) 265733 D . Wpisano:  „W dniu 10 stycznia 2022 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . 
akt WA .XI .Ns-Rej .Za 20294/21/714) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2704490 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R .265733 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących Markowi Kamola zamieszkałemu 
w  Warszawie wobec spółki Miraculum Spółka Akcyjna z  siedzibą 
w Warszawie” .

(111) 267442 A . Wykreślono: IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa, Polska 011063638; Wpisano: BANK POLSKA KASA OPIEKI 
- SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 000010205 .

(111) 267711 A . Wykreślono: X-TRADE BROKERS DOM MA-
KLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 015803782; Wpisano: 
XTB SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 015803782 .

(111) 269180 D . Wpisano: „W dniu 05 stycznia 2022 r . na podsta-
wie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy w Warsza-
wie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt WA .XI .
Ns-Rej .Za 20304/21/926) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozy-
cją 2704352 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym udzielonym 
na znak towarowy R .269180 w celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących Markowi Kamola zamieszkałemu w Warszawie wo-
bec spółki Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(111) 269181 D . Wpisano: „W dniu 05 stycznia 2022 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . 
akt WA .XI .Ns-Rej .Za 20304/21/926) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2704352 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R .269181 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących Markowi Kamola zamieszkałemu 
w  Warszawie wobec spółki Miraculum Spółka Akcyjna z  siedzibą 
w Warszawie” .
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(111) 269231 A . Wykreślono: IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa, Polska 011063638; Wpisano: BANK POLSKA KASA OPIEKI 
- SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 000010205 .

(111) 269593 A . Wykreślono: SULIMAR SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, Polska 
592196071; Wpisano: DRINK ID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, Polska 592196071 .

(111) 270053 A . Wykreślono: PRESTIGE DENT STOMATOLOGIA 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Pol-
ska 365094952; Wpisano: MEDICOVER SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 012396508 .

(111) 270054 A . Wykreślono: PRESTIGE DENT STOMATOLO-
GIA SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, 
Polska 365094952; Wpisano: MEDICOVER SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 012396508 .

(111) 270293 A . Wykreślono: PRESTIGE DENT STOMATOLOGIA 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Pol-
ska 365094952; Wpisano: MEDICOVER SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 012396508 .

(111) 271853 A . Wykreślono: DOCUFIELD SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 
301490072; Wpisano: DOCUFIELD SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ OD-
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 301490072 .

(111) 271874 A . Wykreślono: TOP ZONE SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War-
szawa, Polska 146635024; Wpisano: TOP ZONE CLIMBING SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
146635024 .

(111) 271875 A . Wykreślono: TOP ZONE SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War-
szawa, Polska 146635024; Wpisano: TOP ZONE CLIMBING SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
146635024 .

(111) 272757 A . Wykreślono: IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa, Polska 011063638; Wpisano: BANK POLSKA KASA OPIEKI 
- SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 000010205 .

(111) 274466 D . Wpisano:  „W dniu 05 stycznia 2022 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w  Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . 
akt WA .XI .Ns-Rej .Za 20304/21/926) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2704352 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R .274466 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących Markowi Kamola zamieszkałemu 
w  Warszawie wobec spółki Miraculum Spółka Akcyjna z  siedzibą 
w Warszawie” .

(111) 274467 D . Wpisano: „W dniu 05 stycznia 2022 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . 
akt WA .XI .Ns-Rej .Za 20304/21/926) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2704352 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R .274467 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących Markowi Kamola zamieszkałemu 
w  Warszawie wobec spółki Miraculum Spółka Akcyjna z  siedzibą 
w Warszawie” .

(111) 274468 D . Wpisano:  „W dniu 05 stycznia 2022 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . 
akt WA .XI .Ns-Rej .Za 20304/21/926) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2704352 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R .274468 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących Markowi Kamola zamieszkałemu 
w  Warszawie wobec spółki Miraculum Spółka Akcyjna z  siedzibą 
w Warszawie” .

(111) 274469 D . Wpisano: „W dniu 05 stycznia 2022 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . 
akt WA .XI .Ns-Rej .Za 20304/21/926) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2704352 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R .274469 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących Markowi Kamola zamieszkałemu 
w  Warszawie wobec spółki Miraculum Spółka Akcyjna z  siedzibą 
w Warszawie” .

(111) 274470 D . Wpisano: „W dniu 05 stycznia 2022 r . na podsta-
wie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy w Warsza-
wie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt WA .XI .
Ns-Rej .Za 20304/21/926) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozy-
cją 2704352 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym udzielonym 
na  znak towarowy R .274470 w  celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących Markowi Kamola zamieszkałemu w Warszawie wo-
bec spółki Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(111) 274471 D . Wpisano: „W dniu 05 stycznia 2022 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . 
akt WA .XI .Ns-Rej .Za 20304/21/926) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2704352 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R .274471 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących Markowi Kamola zamieszkałemu 
w  Warszawie wobec spółki Miraculum Spółka Akcyjna z  siedzibą 
w Warszawie” .

(111) 274472 D . Wpisano: „W dniu 05 stycznia 2022 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . 
akt WA .XI .Ns-Rej .Za 20304/21/926) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2704352 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R .274472 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących Markowi Kamola zamieszkałemu 
w  Warszawie wobec spółki Miraculum Spółka Akcyjna z  siedzibą 
w Warszawie” .

(111) 279297 A . Wykreślono: IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa, Polska 011063638; Wpisano: BANK POLSKA KASA OPIEKI 
- SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 000010205 .

(111) 279329 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) 280267 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) 281816 D . Wpisano: xxxx

(111) 282985 A . Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland, 
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Du-
blin, Irlandia .

(111) 284193 A . Wykreślono: VALEANT PHARMACEUTICALS 
IRELAND, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LI-
MITED, Dublin, Irlandia .

(111) 290830 D . Wpisano: „W dniu 10 stycznia 2022 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . 
akt WA .XI .Ns-Rej .Za 20294/21/714) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2704490 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R .281816 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących Markowi Kamola zamieszkałemu 
w  Warszawie wobec spółki Miraculum Spółka Akcyjna z  siedzibą 
w Warszawie” .
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(111) 291548 A . Wykreślono: JM INNOVATIVE COSMETICS 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Warszawa, Polska 146951191; Wpisano: JM INNO-
VATIVE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Warszawa, Polska 146951191 .

(111) 291669 A . Wykreślono: DARIUSZ WLOKA, DARSTAR, 
Świętochłowice, Polska 276570172; Wpisano: NERINI GROUP DA-
RIUSZ WLOKA, DARIUSZ WLOKA, Katowice, Polska 276570172 .

(111) 307186 A . Wykreślono: IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa, Polska 011063638; Wpisano: BANK POLSKA KASA OPIEKI 
- SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 000010205 .

(111) 307747 A . Wykreślono: IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa, Polska 011063638; Wpisano: BANK POLSKA KASA OPIEKI 
- SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 000010205 .

(111) 307750 A . Wykreślono: IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa, Polska 011063638; Wpisano: BANK POLSKA KASA OPIEKI 
- SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 000010205 .

(111) 309278 A . Wykreślono: IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa, Polska 011063638; Wpisano: BANK POLSKA KASA OPIEKI 
- SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 000010205 .

(111) 310164 A . Wykreślono: JM INNOVATIVE COSMETICS 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Warszawa, Polska 146951191; Wpisano: JM INNO-
VATIVE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Warszawa, Polska 146951191 .

(111) 310510 A . Wykreślono: BARBARA MIECZYSŁAWA KON-
TRYMOWICZ-OGIŃSKA, Kraków, Polska; Wpisano: CONSULTING 
JAN KONTRYMOWICZ-OGIŃSKI, Kraków, Polska 120094293 .

(111) 312663 D . Wpisano: „W dniu 10 stycznia 2022 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . 
akt WA .XI .Ns-Rej .Za 20294/21/714) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2704490 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R .312663 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących Markowi Kamola zamieszkałemu 
w  Warszawie wobec spółki Miraculum Spółka Akcyjna z  siedzibą 
w Warszawie” .

(111) 314453 A . Wykreślono: IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa, Polska 011063638; Wpisano: BANK POLSKA KASA OPIEKI 
- SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 000010205 .

(111) 314454 A . Wykreślono: IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa, Polska 011063638; Wpisano: BANK POLSKA KASA OPIEKI 
- SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 000010205 .

(111) 314595 A . Wykreślono: BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War-
szawa, Polska 140164463; Wpisano: BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Warszawa, Polska 012272090 .

(111) 335847 A . Wykreślono: TECHLAND SPÓŁKA AKCYJNA, 
Ostrów Wielkopolski, Polska 251546820; Wpisano: TECHLAND 
SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, Polska 251546820 .

(111) 339502 A . Wykreślono: PERFECT MODA SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jabłonowo, Polska 
382422908; Wpisano: ELITE MODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD-
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 520117053 .

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) 1573749 (531) CFE: 28 .03 .00 (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) 1576347 (531) CFE: 05 .03 .11, 26 .01 .01, 29 .01 .03 (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) 1601309 (540) ALPENTO (511) 5
(732) Alpen Pharma AG, Finkenhubelweg 16, CH-3012 Bern (CH)
(151) 2021 10 07 (441) 2021 11 22 (581) 2021 11 04

(111) 1623485 (540) Castplas
(531) CFE: 26 .04 .09, 27 .05 .01, 29 .01 .01 (511) 6, 17, 19
(732) PİA AKRİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 
TAHTAKALE, UZUN ÇARŞI CADDESİMİLAS HAN KAT: 03 NO: 217, 
EMİNÖNÜ-FATİH/ISTANBUL (TR)
(151) 2021 02 12 (441) 2021 11 22 (581) 2021 11 04

(111) 1623555 (540) SMICO
(531) CFE: 26 .03 .23, 26 .04 .04, 27 .05 .01 (511) 9
(732) ZHEJIANG SMICO ELECTRICAL TECHNOLOGY CO .,LTD .,  
No . 374-376, Kaichuang Road, Baitawang Industrial Zone, 
Beibaixiang Town, Yueqing City, 325603 Zhejiang (CN)
(151) 2021 08 17 (441) 2021 11 22 (581) 2021 11 04

(111) 1624762 (540) HEAD (511) 30
(732) Head Technology GmbH,  
Wuhrkopfweg 1, A-6921 Kennelbach (AT)
(151) 2021 08 17 (441) 2021 11 29 (581) 2021 11 11

(111) 1624783 (540) DESMOPACK (511) 1, 16
(732) Covestro Intellectual Property GmbH & Co . KG,  
Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 Leverkusen (DE)
(151) 2021 09 01 (441) 2021 11 29 (581) 2021 11 11

(111) 1624835 (540) EVERY DOG HAS ITS DAY (511) 25
(732) Kuznetsov Andrei Nikolaevich,  
pr-t Marshala Zhukova 21, kv . 35, RU-123308 Moscow (RU)
(151) 2021 10 07 (441) 2021 11 29 (581) 2021 11 11

(111) 1624860 (540) PICTAWHEY (511) 31
(732) BONILAIT PROTEINES,  
5 route de Saint Georges, F-86360 Chasseneuil-du-Poitou (FR)
(151) 2021 09 20 (441) 2021 11 29 (581) 2021 11 11

(111) 1624905 (540) beeraclez (511) 32
(732) Privatbrauerei Eichbaum GmbH & Co . KG,  
Käfertaler Straße 170, 68167 Mannheim (DE)
(151) 2021 09 06 (441) 2021 11 29 (581) 2021 11 11

(111) 1624907 (540) beeraclez
(531) CFE: 26 .04 .02, 27 .05 .01 (511) 32
(732) Privatbrauerei Eichbaum GmbH & Co . KG,  
Käfertaler Straße 170, 68167 Mannheim (DE)
(151) 2021 09 06 (441) 2021 11 29 (581) 2021 11 11
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(111) 1625011 (540) EcoComplect
(531) CFE: 07 .01 .24, 28 .05 .00 (511) 6, 19, 35, 37, 42
(732) Domogatskiy Sergey Aleksandrovich,  
Mikrorayon str . 7, flat 2, Vedenskoe Village,  
RU-143821 Lotoshinskiy District, Moscow Region (RU)
(151) 2021 07 22 (441) 2021 11 29 (581) 2021 11 11

(111) 1625240 (540) FOLK RECIPES
(531) CFE: 26 .04 .05, 26 .11 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .13 (511) 3
(732) TALAGAEVA ELENA VLADIMIROVNA,  
kv .143, d . 3, Kommunisticheskaya St, Ramenskoye,  
RU-140002 Moskovskaya oblast (RU)
(151) 2021 07 07 (441) 2021 11 29 (581) 2021 11 11

(111) 1625255 (540) G-WILL
(531) CFE: 27 .05 .01 (511) 7, 12, 22
(732) YUEQING G WILL INDUSTRIAL CO ., LTD .,  
Room C, 17/F, International Trade Mansion, Yuecheng, Yueqing, 
325600 Zhejiang (CN)
(151) 2021 06 25 (441) 2021 11 29 (581) 2021 11 11

(111) 1625606 (540) BABINA (511) 5, 29
(732) HOCHDORF Swiss Nutrition AG,  
Siedereistrasse 9, CH-6280 Hochdorf (CH)
(151) 2021 09 27 (441) 2021 11 29 (581) 2021 11 11

(111) 1625607 (540) MYKOFLAMM (511) 5
(732) Dermapharm Aktiengesellschaft,  
Lil-Dagover-Ring 7, 82031 Grünwald (DE)
(151) 2021 09 30 (441) 2021 11 29 (581) 2021 11 11

(111) 1625608 (540) MICOFIAMM (511) 5
(732) Dermapharm Aktiengesellschaft,  
Lil-Dagover-Ring 7, 82031 Grünwald (DE)
(151) 2021 09 30 (441) 2021 11 29 (581) 2021 11 11

(111) 1625656 (540) RapierLub EVO (511) 4
(732) Lindauer DORNIER Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 
Rickenbacher Str . 119, 88131 Lindau (DE)
(151) 2021 09 21 (441) 2021 11 29 (581) 2021 11 11

(111) 1625686 (540) PIRATAN (511) 5
(732) Dermapharm Aktiengesellschaft,  
Lil-Dagover-Ring 7, 82031 Grünwald (DE)
(151) 2021 10 07 (441) 2021 11 29 (581) 2021 11 11

(111) 1625720 (540) ABchimie (511) 1, 2, 17
(732) ABchimie, 1230 route de la Porte, F-38630 Corbelin (FR)
(151) 2021 09 20 (441) 2021 11 29 (581) 2021 11 11

(111) 1625776 (540) PLAYLAND
(531) CFE: 04 .03 .03, 04 .05 .05, 26 .04 .04, 27 .05 .01 (511) 8, 9, 15,  

16, 21, 28
(732) ALDI Einkauf SE & Co . oHG,  
Eckenbergstr . 16, 45307 Essen (DE)
(151) 2021 06 21 (441) 2021 11 29 (581) 2021 11 11

(111) 1625836 (540) JOHN FOSTER (511) 25, 35
(732) ANIT TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 
Meşrutiyet Mh . Ebekızı Sk . No: 6/8Osmanbey SİSLİ, İSTANBUL (TR)
(151) 2021 08 10 (441) 2021 11 29 (581) 2021 11 11



Nr 31/2022 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO  115

C Z Ę Ś Ć  II

KOMUNIKATY URZĘDOWE

OGŁOSZENIE PRZEZ KRAJOWĄ RADĘ RZECZNIKÓW PATENTOWYCH KONKURSU 
O WPIS NA LISTĘ APLIKANTÓW ORAZ O EGZAMINIE KONKURSOWYM

INFORMACJA KRAJOWEJ RADY RZECZNIKÓW PATENTOWYCH 

o możliwości składania wniosków

o wpis na listę aplikantów rzecznikowskich oraz o egzaminie konkursowym 

 

Na podstawie art. 29 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001r. o rzecznikach patentowych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku poz. 944) 
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010490509/U/D20010509Lj.pdf 
oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 września 2016 r. w sprawie przedmiotu szkolenia 
aplikantów rzecznikowskich, szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu 
konkursowego i egzaminu kwalifikacyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1425 z późn. zm.) - Krajowa Rada 
Rzeczników Patentowych informuje o możliwości składania przez zainteresowane osoby wniosków  
o wpis na listę aplikantów rzecznikowskich oraz ogłasza informację o egzaminie konkursowym. 

Wniosek o wpis na listę aplikantów należy złożyć w Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych, 00-848 
Warszawa, ul. Żelazna 59 lok. 134, w terminie do dnia 5 września 2022 r. 

Wniosek powinien zawierać: dane osobowe kandydata: imię i nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo, 
adres zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, telefon kontaktowy, adres poczty 
internetowej.  

Do wniosku należy dołączyć: 

* odpis lub poświadczoną kserokopię dyplomu ukończenia magisterskich studiów wyższych, 

* wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego oraz ewentualnie oświadczenie o wszczętych lub zakończonych 
postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych przeciwko kandydatowi, 

* 1 zdjęcie legitymacyjne, 

* oświadczenie o pokryciu kosztów aplikacji, 

* oświadczenie o niewystępowaniu okoliczności, o których mowa w art. 23a ust. 1. ustawy z dnia 11 
kwietnia 2001r. o rzecznikach patentowych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku poz. 944), 

* dowód uiszczenia opłaty za egzamin konkursowy w wysokości 1132.50 zł, której wysokość została 
ustalona zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2016 r. W sprawie 
wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu konkursowego (Dz.U. z 2016 poz. 1209 z późn. zm.), 

* wskazanie patrona, pod kierunkiem którego kandydat zamierza odbywać aplikację, potwierdzone 
pisemnie przez patrona. 

Na listę aplikantów może być wpisana osoba, która uzyskała pozytywną ocenę z egzaminu 
konkursowego, spełnia warunki określone w art. 19 ust. 1 pkt. 1 - 4 wymienionej wyżej ustawy 
o rzecznikach patentowych, złoży oświadczenie o pokryciu kosztów aplikacji oraz oświadczenie, iż nie 
występują w stosunku do niej okoliczności, o których mowa w art. 23a ust. 1 ww. ustawy. 

Wysokość opłaty rocznej za aplikację, trwającą ogółem trzy lata, równa jest dwukrotności kwoty 
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia 
kolejnego roku aplikacji, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 
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INFORMACJA KRAJOWEJ RADY RZECZNIKÓW PATENTOWYCH 

o możliwości składania wniosków

o wpis na listę aplikantów rzecznikowskich oraz o egzaminie konkursowym 

 

Na podstawie art. 29 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001r. o rzecznikach patentowych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku poz. 944) 
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010490509/U/D20010509Lj.pdf 
oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 września 2016 r. w sprawie przedmiotu szkolenia 
aplikantów rzecznikowskich, szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu 
konkursowego i egzaminu kwalifikacyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1425 z późn. zm.) - Krajowa Rada 
Rzeczników Patentowych informuje o możliwości składania przez zainteresowane osoby wniosków  
o wpis na listę aplikantów rzecznikowskich oraz ogłasza informację o egzaminie konkursowym. 

Wniosek o wpis na listę aplikantów należy złożyć w Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych, 00-848 
Warszawa, ul. Żelazna 59 lok. 134, w terminie do dnia 5 września 2022 r. 

Wniosek powinien zawierać: dane osobowe kandydata: imię i nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo, 
adres zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, telefon kontaktowy, adres poczty 
internetowej.  

Do wniosku należy dołączyć: 

* odpis lub poświadczoną kserokopię dyplomu ukończenia magisterskich studiów wyższych, 

* wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego oraz ewentualnie oświadczenie o wszczętych lub zakończonych 
postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych przeciwko kandydatowi, 

* 1 zdjęcie legitymacyjne, 

* oświadczenie o pokryciu kosztów aplikacji, 

* oświadczenie o niewystępowaniu okoliczności, o których mowa w art. 23a ust. 1. ustawy z dnia 11 
kwietnia 2001r. o rzecznikach patentowych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku poz. 944), 

* dowód uiszczenia opłaty za egzamin konkursowy w wysokości 1132.50 zł, której wysokość została 
ustalona zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2016 r. W sprawie 
wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu konkursowego (Dz.U. z 2016 poz. 1209 z późn. zm.), 

* wskazanie patrona, pod kierunkiem którego kandydat zamierza odbywać aplikację, potwierdzone 
pisemnie przez patrona. 

Na listę aplikantów może być wpisana osoba, która uzyskała pozytywną ocenę z egzaminu 
konkursowego, spełnia warunki określone w art. 19 ust. 1 pkt. 1 - 4 wymienionej wyżej ustawy 
o rzecznikach patentowych, złoży oświadczenie o pokryciu kosztów aplikacji oraz oświadczenie, iż nie 
występują w stosunku do niej okoliczności, o których mowa w art. 23a ust. 1 ww. ustawy. 

Wysokość opłaty rocznej za aplikację, trwającą ogółem trzy lata, równa jest dwukrotności kwoty 
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia 
kolejnego roku aplikacji, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 
20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270, 2245, z 2019 r.poz. 39, 730, 752). Opłatę roczną uiszcza się w 2 
ratach płatnych z góry za każdy semestr. 

Egzamin konkursowy w formie pisemnej, polegający na rozwiązaniu testu składającego się z zestawu 
100 pytań zostanie przeprowadzony w Warszawie w dniu 1 października 2022 r. 

Zakres tematyczny egzaminu konkursowego obejmuje: zadania rzecznika patentowego, podstawy 
prawa własności przemysłowej, elementy wiedzy technicznej, elementy prawa konstytucyjnego, 
znajomość jednego języka obcego, według wyboru kandydata, angielskiego, francuskiego  
lub niemieckiego.  

Wykaz tytułów aktów prawnych stanowiących podstawę opracowania pytań z zakresu prawa obejmuje 
następujące pozycje: 

1. ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku poz. 
944), 

2. ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz.U.z 2021 
poz. 324), 

3. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 Nr 78 poz. 483  
1. z późn. zm.). 

Wykaz literatury stanowiącej podstawę opracowania pytań z zakresu elementów wiedzy technicznej 
obejmuje następujące pozycje: 

1. David D. Bush "Fotografia cyfrowa i obróbka obrazu" (Helion, 2002) 
2. Podstawy konstrukcji maszyn (wybrane problemy projektowania typowych zespołów urządzeń)  

- Tadeusz Szopa 
3. Chemia. Repetytorium (Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro) 
4. Witold Wrotek "Sieci komputerowe, kurs” (Helion, 2008) 
5. Podstawy konstrukcji maszyn - Piotr Boś, Romuald Fejkiel, Zofia Wrzas — wydanie I WKŁ — 2015 
6. Robert Resnick, David Halliday Fizyka, tom 1, wyd. 11, PWN 1996 
7. Robert Resnick, David Halliday Fizyka, tom 2, wyd. 8, PWN 1994 
8. Andrzej Skorupski "Podstawy budowy i działania komputerów", WKiŁ, Warszawa 1997 
9. Leksykon Naukowo Techniczny - praca zbiorowa - wydanie V poprawione i uzupełnione, 

Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001 
10. Ilustrowany Leksykon Techniczny - zespół: M. Gronkowska, E. Kowalik, M. Król, M. Wiśniewska, 

D. Woźnicka, wydanie trzecie, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1994 
11. https://opracowania.pl/opracowania/liceum/chemia 
12. https://fizyka.uniedu.pl/ 
13. http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/informatyka/informatyka.pdf 
14. https://openstax.pl/podreczniki 
15. https://epodreczniki.open.agh.edu.pl/handbook/21 
16. https://chemia.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona-chemia/33587/files/kompendium_cz-

1.pdf 
17. https://chemia.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona-chemia/33587/files/kompendium_cz-

2.pdf 
18. http://ckz.swidnica.pl/wp-content/uploads/RYSUNEK-TECH-PODSTAWOWE-  

WIADOMO%C5%9ACI.pdf 
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20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270, 2245, z 2019 r.poz. 39, 730, 752). Opłatę roczną uiszcza się w 2 
ratach płatnych z góry za każdy semestr. 

Egzamin konkursowy w formie pisemnej, polegający na rozwiązaniu testu składającego się z zestawu 
100 pytań zostanie przeprowadzony w Warszawie w dniu 1 października 2022 r. 

Zakres tematyczny egzaminu konkursowego obejmuje: zadania rzecznika patentowego, podstawy 
prawa własności przemysłowej, elementy wiedzy technicznej, elementy prawa konstytucyjnego, 
znajomość jednego języka obcego, według wyboru kandydata, angielskiego, francuskiego  
lub niemieckiego.  

Wykaz tytułów aktów prawnych stanowiących podstawę opracowania pytań z zakresu prawa obejmuje 
następujące pozycje: 

1. ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku poz. 
944), 

2. ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz.U.z 2021 
poz. 324), 

3. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 Nr 78 poz. 483  
1. z późn. zm.). 

Wykaz literatury stanowiącej podstawę opracowania pytań z zakresu elementów wiedzy technicznej 
obejmuje następujące pozycje: 

1. David D. Bush "Fotografia cyfrowa i obróbka obrazu" (Helion, 2002) 
2. Podstawy konstrukcji maszyn (wybrane problemy projektowania typowych zespołów urządzeń)  

- Tadeusz Szopa 
3. Chemia. Repetytorium (Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro) 
4. Witold Wrotek "Sieci komputerowe, kurs” (Helion, 2008) 
5. Podstawy konstrukcji maszyn - Piotr Boś, Romuald Fejkiel, Zofia Wrzas — wydanie I WKŁ — 2015 
6. Robert Resnick, David Halliday Fizyka, tom 1, wyd. 11, PWN 1996 
7. Robert Resnick, David Halliday Fizyka, tom 2, wyd. 8, PWN 1994 
8. Andrzej Skorupski "Podstawy budowy i działania komputerów", WKiŁ, Warszawa 1997 
9. Leksykon Naukowo Techniczny - praca zbiorowa - wydanie V poprawione i uzupełnione, 

Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001 
10. Ilustrowany Leksykon Techniczny - zespół: M. Gronkowska, E. Kowalik, M. Król, M. Wiśniewska, 

D. Woźnicka, wydanie trzecie, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1994 
11. https://opracowania.pl/opracowania/liceum/chemia 
12. https://fizyka.uniedu.pl/ 
13. http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/informatyka/informatyka.pdf 
14. https://openstax.pl/podreczniki 
15. https://epodreczniki.open.agh.edu.pl/handbook/21 
16. https://chemia.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona-chemia/33587/files/kompendium_cz-

1.pdf 
17. https://chemia.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona-chemia/33587/files/kompendium_cz-

2.pdf 
18. http://ckz.swidnica.pl/wp-content/uploads/RYSUNEK-TECH-PODSTAWOWE-  

WIADOMO%C5%9ACI.pdf 

Testy z egzaminów konkursowych z lat ubiegłych znajdują się pod adresem: 

https://www.rzecznikpatentowy.org.pl/tematy-egzaminu-konkursowego/ 
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Nr konta do wpłat za egzamin konkursowy:  

59 1600 1127 0003 0127 7994 0001 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administratorem danych osobowych jest Polska Izba Rzeczników Patentowych z siedzibą w Warszawie przy 
ul. Żelazna 59 lok. 134, 00-848 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przystąpienia do egzaminu 
konkursowego na aplikację rzecznikowską oraz organizacji procesu kształcenia, prowadzenia spraw 
członkowskich i sprawozdawczości - po zdanym egzaminie konkursowym i uzyskaniu wpisu na listę aplikantów 
rzecznikowskich. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 29 w zw. art. 19 ustawy z dnia 11 kwietnia 
2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. 2017 poz. 1314 z późn. zm.). Podanie danych osobowych jest 
niezbędne do realizacji celów przetwarzania a odmowa podania danych uniemożliwi ich realizację. Osoba 
składająca dokumenty posiada prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych 
danych, prawo do żądania sprostowania danych oraz, w przypadkach prawem przepisanych, prawo do żądania 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych osobowych, jak również prawo do złożenia skargi 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Odbiorcami danych osobowych będą upoważnieni pracownicy 
administratora, organy Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, Prezes Urzędu Patentowego, zaś po uzyskaniu 
wpisu na listę aplikantów również dostawcy usług, w tym internetowych oraz księgowych, z których korzysta 
administrator. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wymienionych celów, a po 
tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego praw. 
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niezbędne do realizacji celów przetwarzania a odmowa podania danych uniemożliwi ich realizację. Osoba 
składająca dokumenty posiada prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych 
danych, prawo do żądania sprostowania danych oraz, w przypadkach prawem przepisanych, prawo do żądania 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych osobowych, jak również prawo do złożenia skargi 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Odbiorcami danych osobowych będą upoważnieni pracownicy 
administratora, organy Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, Prezes Urzędu Patentowego, zaś po uzyskaniu 
wpisu na listę aplikantów również dostawcy usług, w tym internetowych oraz księgowych, z których korzysta 
administrator. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wymienionych celów, a po 
tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego praw. 
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