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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 241 187 do nr 241 245 oraz od nr 228 891 do nr 228 895  
i 230 917)

w) część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 241196 (41) 2021 01 25 
(51) A01C 19/04 (2006.01) 
 A01C 17/00 (2006.01)
(21) 430703 (22) 2019 07 24
(72) KOBZARENKO DMYTRO, Kijów (UA)

(73) KOBZARENKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wola Niechcicka Stara (PL)
(54) Układ napędowy dla rozsiewacza nawozów

(B1) (11) 241240 (41) 2021 09 27 
(51) A01N 59/16 (2006.01) 
 A01P 13/00 (2006.01)
(21) 433341 (22) 2020 03 26
(72) MARKOWSKA-SZCZUPAK AGATA, Szczecin (PL); RAKOCZY 
RAFAŁ, Szczecin (PL); PASZKIEWICZ OLIWIA, Sławsko (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY 
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób zwalczania azolli drobnej (Azolla filiculoides L.)
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(B1) (11) 241200 (41) 2016 08 16 
(51) A23L 33/115 (2016 01) 
 A23L 33/155 (2016 01) 
 A23L 33/16 (2016 01)
(21) 411186 (22) 2015 02 06
(72) WYPYCH JAROSŁAW, Warszawa (PL); 
PAKIEŁA-RAJTKOWSKA ANETA, Milanówek (PL)
(73) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice (PL)
(54) Suplement diety przeznaczony dla kobiet planujących ciążę 
oraz kobiet ciężarnych do końca pierwszego trymestru ciąży nale-
żących do populacji polskiej wspomagający prawidłowy przebieg 
ciąży oraz poród w terminie

(B1) (11) 241205 (41) 2022 03 21 
(51) A41D 13/00 (2006 01) 
 G08B 21/18 (2006 01) 
 A61B 5/00 (2006 01)
(21) 435360 (22) 2020 09 18
(72) CHMIELEWSKA AMELIA, Poznań (PL); 
KACZMAREK PIOTR, Poznań (PL); TOMCZYŃSKI JAKUB, Poznań (PL); 
MAŃKOWSKI TOMASZ, Poznań (PL)
(73) PROSPECTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(54) Zestaw do korekcji nieprawidłowej postawy ciała, układ do ko-
rekcji nieprawidłowej postawy ciała i sposób korygowania niepra-
widłowej postawy człowieka

(B1) (11) 241207 (41) 2022 02 14 
(51) A61F 5/00 (2006 01) 
 A61H 1/02 (2006 01)
(21) 438206 (22) 2021 06 18
(72) SMÓŁKA KATARZYNA, Bolęcin (PL)
(73) SMÓŁKA KATARZYNA CENTRUM MEDYCZNE, Chrzanów (PL)
(54) Urządzenie do terapii skolioz w pozycji stojącej

(B1) (11) 241199 (41) 2021 06 28 
(51) A61G 3/06 (2006 01) 
 A61G 5/10 (2006 01) 
 A61G 7/10 (2006 01)
(21) 432279 (22) 2019 12 18
(72) PIESIECKI RAFAŁ, Dobrzyniewo Duże (PL)
(73) PIESIECKI RAFAŁ PPHU AERO-TECH, Dobrzyniewo Duże (PL)
(54) Pionowy podnośnik platformowy

(B1) (11) 241228 (41) 2021 10 11 
(51) A61H 1/02 (2006 01) 
 A63B 23/08 (2006 01)
(21) 433498 (22) 2020 04 09
(72) BORKOWSKI PIOTR, Białystok (PL); 
ZUZDA JOLANTA GRAŻYNA, Białystok (PL); LATOSIEWICZ ROBERT, 
Białystok (PL)
(73) BORKOWSKI PIOTR, Białystok (PL); 
ZUZDA JOLANTA GRAŻYNA, Białystok (PL); LATOSIEWICZ ROBERT, 
Białystok (PL); INSTYTUT INNOWACJI I TECHNOLOGII 
POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kleosin (PL)
(54) Urządzenie do rotacyjnych ćwiczeń stawu skokowego

(B1) (11) 241189 (41) 2020 04 06 
(51) A61K 9/127 (2006 01) 
 A61K 31/095 (2006 01) 
 A61K 31/505 (2006 01) 
 A61K 31/704 (2006 01) 
 A61P 35/00 (2006 01)
(21) 427216 (22) 2018 09 27
(72) WIKTORSKA KATARZYNA, Warszawa (PL); MIELCZAREK 
LIDIA, Borkowo (PL); CHILMONCZYK ZDZISŁAW, 

Warszawa (PL); KRUG PAMELA, Warszawa (PL); MAZUR 
MACIEJ, Warszawa (PL); SUCHOCKI PIOTR, Warszawa (PL); 
GŁOWALA PAULINA, Warszawa (PL)
(73) NARODOWY INSTYTUT LEKÓW, Warszawa (PL); UNIWERSYTET 
WARSZAWSKI, Warszawa (PL); WARSZAWSKI UNIWERSYTET 
MEDYCZNY, Warszawa (PL)
(54) Formulacja farmaceutyczna zawierająca seleninotrigliceryd 
i cytostatyk do zastosowania w leczeniu nowotworów

(B1) (11) 241218 (41) 2021 05 04 
(51) A61K 31/121 (2006 01) 
 A61P 25/28 (2006 01) 
 A61P 27/06 (2006 01)
(21) 431613 (22) 2019 10 25
(72) MAJSTEREK IRENEUSZ, Łódź (PL); ROZPĘDEK WIOLETTA, 
Łódź (PL); WALCZAK ANNA, Łódź (PL); KABZIŃSKI JACEK, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI, Łódź (PL)
(54) Związek do zastosowania w zapobieganiu i/lub leczeniu chorób 
neurodegeneracyjnych zależnych od stresu retikulum endoplazma-
tycznego

(B1) (11) 241221 (41) 2021 06 28 
(51) B01D 46/12 (2006 01) 
 F24F 13/28 (2006 01)
(21) 432417 (22) 2019 12 24
(72) KWIATKOWSKI MIROSŁAW, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA  
IM  STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Naścienne urządzenie do oczyszczania powietrza w pomiesz-
czeniach

(B1) (11) 241195 (41) 2018 07 02 
(51) B01J 38/00 (2006 01) 
 B01D 29/01 (2006 01)
(21) 420043 (22) 2016 12 29
(72) GOŁUŃSKI KRZYSZTOF, Klonówka (PL)
(73) GOŁUŃSKI KRZYSZTOF, Klonówka (PL)
(54) Urządzenie do czyszczenia układów katalitycznych

(B1) (11) 241222 (41) 2022 01 31 
(51) B21C 25/02 (2006 01)
(21) 434815 (22) 2020 07 27
(72) LEŚNIAK DARIUSZ, Łapanów (PL); LIBURA WOJCIECH, 
Kraków (PL); ZASADZIŃSKI JÓZEF, Kraków (PL); MADURA JACEK, 
Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA  
IM STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Matryca mostkowo-komorowa do wyciskania metali i stopów

(B1) (11) 241241 (41) 2021 05 17 
(51) B21K 1/56 (2006 01) 
 F16B 11/00 (2006 01)
(21) 431731 (22) 2019 11 07
(72) KUBIT ANDRZEJ, Krosno (PL); TRZEPIECIŃSKI TOMASZ, 
Bratkowice (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM  IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, 
Rzeszów (PL)
(54) Śruba bimetalowa oraz sposób wykonania śruby bimetalowej

(B1) (11) 241242 (41) 2021 05 17 
(51) B21K 1/56 (2006 01) 
 F16B 11/00 (2006 01) 
 C09J 5/00 (2006 01)
(21) 431732 (22) 2019 11 07
(72) KUBIT ANDRZEJ, Krosno (PL); TRZEPIECIŃSKI TOMASZ, 
Bratkowice (PL)
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(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM  IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, 
Rzeszów (PL)
(54) Śruba bimetalowa oraz sposób wykonania śruby bimetalowej

(B1) (11) 241243 (41) 2021 05 17 
(51) B21K 1/56 (2006 01) 
 F16B 11/00 (2006 01)
(21) 431733 (22) 2019 11 07
(72) KUBIT ANDRZEJ, Krosno (PL); TRZEPIECIŃSKI TOMASZ, 
Bratkowice (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM  IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, 
Rzeszów (PL)
(54) Śruba bimetalowa oraz sposób wykonania śruby bimetalowej

(B1) (11) 241244 (41) 2021 05 17 
(51) B21K 1/56 (2006 01) 
 F16B 11/00 (2006 01)
(21) 431734 (22) 2019 11 07
(72) KUBIT ANDRZEJ, Krosno (PL); TRZEPIECIŃSKI TOMASZ, 
Bratkowice (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM  IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, 
Rzeszów (PL)
(54) Śruba bimetalowa oraz sposób wykonania śruby bimetalowej

(B1) (11) 241245 (41) 2021 05 17 
(51) B21K 1/56 (2006 01) 
 F16B 11/00 (2006 01) 
 C09J 5/00 (2006 01)
(21) 431735 (22) 2019 11 07
(72) KUBIT ANDRZEJ, Krosno (PL); TRZEPIECIŃSKI TOMASZ, 
Bratkowice (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM  IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, 
Rzeszów (PL)
(54) Śruba bimetalowa oraz sposób wykonania śruby bimetalowej

(B1) (11) 241224 (41) 2021 11 15 
(51) B22D 19/02 (2006 01) 
 B22D 19/14 (2006 01) 
 C22C 1/10 (2006 01) 
 B22D 25/06 (2006 01)
(21) 433830 (22) 2020 05 08
(72) MEDYŃSKI DANIEL, Tymowa (PL); JANUS ANDRZEJ, 
Wrocław (PL); NAPLOCHA KRZYSZTOF, Wrocław (PL); 
SAMOCIUK BARTŁOMIEJ, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL); PAŃSTWOWA 
WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM  WITELONA W LEGNICY, 
Legnica (PL)
(54) Sposób strefowego zbrojenia odlewów ze stopów żelaza o pod-
wyższonej odporności na zużycie abrazyjne

(B1) (11) 241219 (41) 2022 03 28 
(51) B25J 1/04 (2006 01) 
 B25J 13/02 (2006 01)
(21) 435388 (22) 2020 09 22
(72) DZIUBEK IRENEUSZ, Kalisz (PL); HAJA OLIWIA, 
Nowe Skalmierzyce (PL); RUBIŃSKI PAWEŁ, Prudnik (PL)
(73) AKADEMIA KALISKA  
IM  PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO, Kalisz (PL)
(54) Urządzenie do wspomagania właściwości ruchowych osób 
z dysfunkcją kończyn górnych, zwłaszcza z dysfunkcją możliwości 
chwytnych dłoni

(B1) (11) 241188 (41) 2019 01 02 
(51) B27F 7/02 (2006 01) 
 B27M 3/00 (2006 01) 
 B27F 7/11 (2006 01)
(21) 421999 (22) 2017 06 23

(72) SUCHORSKI PAWEŁ, Leszno (PL); TURBAŃSKI WOJCIECH, 
Leszno (PL); KRAMARZ MAREK, Góra (PL)
(73) EUROLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Leszno (PL)
(54) Urządzenie do montażu elementów mebli

(B1) (11) 241204 (41) 2022 03 07 
(51) B29B 9/00 (2006 01) 
 B29B 15/00 (2006 01)
(21) 435134 (22) 2020 08 28
(72) ĆWIR MARCIN CYPRIAN, Chełm (PL); 
ZAPRZALSKI PRZEMYSŁAW, Poznań (PL); WOJTKOWSKI DARIUSZ, 
Jarosławiec (PL)
(73) RECYKL ORGANIZACJA ODZYSKU SPÓŁKA AKCYJNA, 
Śrem (PL)
(54) Sposób wytwarzania granulatów gumowych o podwyższonej 
czystości

(B1) (11) 241192 (41) 2022 02 28 
(51) B31D 1/04 (2006 01) 
 B32B 29/00 (2006 01) 
 B41M 1/26 (2006 01) 
 D21H 27/30 (2006 01) 
 A47K 10/00 (2006 01)
(21) 435106 (22) 2020 08 27
(72) GORZECKI MARCIN, Dębogóra (PL)
(73) PAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Suchy Las (PL)
(54) Sposób wytwarzania warstwowego papieru bibułowego z na-
drukiem dwustronnym

(B1) (11) 241231 (41) 2021 01 11 
(51) B60R 9/08 (2006 01) 
 B60R 9/042 (2006 01)
(21) 430461 (22) 2019 07 01
(72) ROSENBAUM ROBERT, Ostrołęka (PL); 
ROSENBAUM WŁODZIMIERZ, Ostrołęka (PL)
(73) ROSENBAUM ROBERT, Ostrołęka (PL); 
ROSENBAUM WŁODZIMIERZ, Ostrołęka (PL)
(54) Dachowy bagażnik samochodowy

(B1) (11) 241193 (41) 2019 08 12 
(51) B62B 1/00 (2006 01)
(21) 424523 (22) 2018 02 06
(72) WOLSKA ALEKSANDRA, Warszawa (PL)
(73) WOLSKA ALEKSANDRA AWART, Warszawa (PL)
(54) Wózek do  przesuwania mebli z  wystającą płytą przednią, 
w szczególności do przesuwania mównicy

(B1) (11) 241197 (41) 2021 04 19 
(51) B62B 3/06 (2006 01) 
 G06Q 30/00 (2012 01)
(21) 431493 (22) 2019 10 16
(72) MARCZAK PIOTR, Karczew (PL)
(73) MAGO SPÓŁKA AKCYJNA, Rusiec (PL)
(54) Wózek sklepowy do zakupów bezobsługowych

(B1) (11) 241213 (41) 2020 07 27 
(51) B82Y 40/00 (2011 01) 
 C09K 11/06 (2006 01)
(21) 428627 (22) 2019 01 21
(72) ANDRYSZEWSKI TOMASZ, Ciechocinek (PL); IWAN 
MICHALINA, Konstancin-Jeziorna (PL); KWAPISZEWSKA KARINA, 
Warszawa (PL); BUBAK GRZEGORZ, Katowice (PL); HOŁYST ROBERT, 
Warszawa (PL); FIJAŁKOWSKI MARCIN, Warszawa (PL); 
KSIĘŻOPOLSKA-GOCALSKA MONIKA, Warszawa (PL)
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(73) INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK, 
Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania i kontroli wielkości nanoobiektów krzemion-
kowych zawierających barwnik fluorescencyjny w swojej strukturze

(B1) (11) 241187 (41) 2021 06 28 
(51) C07D 303/22 (2006 01) 
 C07C 251/42 (2006 01) 
 A61Q 13/00 (2006 01)
(21) 432400 (22) 2019 12 24
(72) STRUB DANIEL, Wrocław (PL); LOCHYŃSKI STANISŁAW, 
Wrocław (PL); BŁASZCZYK MARIA, Kalisz (PL); SUROWIAK ALICJA, 
Kalisz (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) (EZ, 2EZ)-3,7-dimetylo-N-(oksiran-2(RS)-ylometoksy)okta-2,6-
-dien-1-imina i sposób jej wytwarzania

(B1) (11) 241191 (41) 2021 12 27 
(51) C07D 319/20 (2006 01) 
 C07D 405/10 (2006 01) 
 C07D 413/10 (2006 01) 
 A61K 31/357 (2006 01) 
 A61K 31/4164 (2006 01) 
 A61K 31/5375 (2006 01) 
 A61K 31/539 (2006 01) 
 A61P 35/00 (2006 01)
(21) 434465 (22) 2020 06 25
(72) MUSZAK DAMIAN, Kraków (PL); PLEWKA JACEK, Kraków (PL); 
SURMIAK EWA, Kraków (PL); HOLAK TADEUSZ, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Pochodne 6-(2-chloro-[1,1’-bifenyl]-3-ylo)benzo-1,4-dioksanu 
do stosowania w immunoterapii nowotworów

(B1) (11) 241225 (41) 2021 12 06 
(51) C07D 451/04 (2006 01) 
 C07D 403/04 (2006 01) 
 C07D 249/04 (2006 01) 
 A61K 31/4192 (2006 01) 
 A61P 35/00 (2006 01) 
 A61P 31/04 (2006 01)
(21) 434216 (22) 2020 06 05
(72) WOJACZYŃSKA ELŻBIETA, Wrocław (PL); 
STEPPELER FRANZ, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Pochodne (1S,4S,5R)-2-((S)-1-fenyloetylo)-4-(1H-1,2,3-triazol-1-
-ylo)-2-azabicyklo[3 2 1]oktanu lub 1S,4R,5R)-2-((S)-1-fenyloetylo)-
-4-(1H-1,2,3-triazol-1-ylo)-2-azabicyklo[3 2 1]oktanu oraz sposób 
ich wytwarzania

(B1) (11) 241235 (41) 2021 12 06 
(51) C07D 451/04 (2006 01) 
 C07D 403/04 (2006 01) 
 C07D 249/04 (2006 01) 
 A61K 31/4192 (2006 01) 
 A61P 35/00 (2006 01) 
 A61P 31/04 (2006 01)
(21) 434218 (22) 2020 06 05
(72) STEPPELER FRANZ, Wrocław (PL); 
WOJACZYŃSKA ELŻBIETA, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Triazole o symetrii C2 i C3-pochodne (1S,4R,5R)-2-((S)-1-fenylo-
etylo)-2-azabicyklo[3 2 1]oktanu lub (1S,4S,5R)-2-((S)-1-fenyloetylo)-
-2-azabicyklo[3 2 1]oktanu oraz sposób ich wytwarzania

(B1) (11) 241216 (41) 2020 11 30 
(51) C08L 3/02 (2006 01) 
 C08K 5/053 (2006 01) 

 C08L 29/04 (2006 01) 
 C08J 5/18 (2006 01)
(21) 429956 (22) 2019 05 17
(72) PROCHOŃ MIROSŁAWA, Łódź (PL); ZABORSKI MARIAN, 
Łódź (PL); MASEK ANNA, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania kompozycji przeznaczonej na opakowania 
oraz sposób wytwarzania kompozytu przeznaczonego na opako-
wania z kompozycji otrzymanej tym sposobem

(B1) (11) 241227 (41) 2020 06 15 
(51) C09K 11/06 (2006 01) 
 C09K 11/01 (2006 01) 
 C07D 401/14 (2006 01) 
 C07D 401/12 (2006 01) 
 C07D 213/74 (2006 01) 
 C12Q 1/68 (2018 01) 
 G01N 33/52 (2006 01)
(21) 428084 (22) 2018 12 06
(72) CHMIELEWSKI MARCIN K , Poznań (PL); BRZEZIŃSKA 
JOLANTA, Swarzędz (PL); WITKOWSKA AGNIESZKA, Poznań (PL); 
PUTAJ PIOTR, Poznań (PL)
(73) FUTURESYNTHESIS 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(54) Znaczniki fluorescencyjne, sposób znakowania i sposób ich usu-
wania

(B1) (11) 241190 (41) 2020 10 05 
(51) C12N 1/20 (2006 01) 
 C12R 1/01 (2006 01) 
 C12N 7/02 (2006 01) 
 A61K 35/76 (2015 01)
(62) 409332
(21) 434249 (22) 2014 08 31
(72) ŁOBOCKA MAŁGORZATA, Warszawa (PL); IZAK DARIUSZ, 
Pruszków (PL); GOZDEK AGNIESZKA, Warszawa (PL); 
GAWOR JAN, Warszawa (PL); GROMADKA ROBERT, Warszawa (PL); 
WEBER-DĄBROWSKA BEATA, Wrocław (PL); GÓRSKI ANDRZEJ, 
Warszawa (PL); ZALEWSKA AGNIESZKA, Warszawa (PL); 
DĄBROWSKI KAMIL, Sulejówek (PL)
(73) INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII 
NAUK, Warszawa (PL); INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII 
DOŚWIADCZALNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Wrocław (PL)
(54) Szczep Enterococcus faecalis pozbawiony profagów oraz spo-
sób otrzymywania preparatu bakteriofagowego

(B1) (11) 241230 (41) 2020 09 07 
(51) C25C 5/00 (2006 01) 
 C25C 1/12 (2006 01)
(21) 429083 (22) 2019 02 28
(72) GARDEŁA ANDRZEJ, Kraków (PL); BAJOREK JERZY, Mielec (PL); 
RADO ZDZISŁAW, Ławnica (PL)
(73) RADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Ławnica (PL)
(54) Sposób otrzymywania dendrytycznych proszków miedzi me-
todą elektrolityczną

(B1) (11) 241203 (41) 2022 01 31 
(51) C25D 11/08 (2006 01) 
 C25D 11/14 (2006 01) 
 C25D 11/22 (2006 01) 
 C25D 5/18 (2006 01)
(21) 434839 (22) 2020 07 29
(72) WODKA DAWID, Kraków (PL)
(73) CANPACK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania powłoki interferencyjnej
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(B1) (11) 241220 (41) 2021 05 04 
(51) E01D 19/16 (2006 01) 
 G01L 5/04 (2006 01)
(21) 431695 (22) 2019 10 31
(72) KWAŚNIEWSKI JERZY, Kraków (PL); ROSKOSZ MACIEJ, 
Szałsza (PL); MOLSKI SZYMON, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA  
IM  STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Urządzenie do naciągu lin zalewanych w uchwycie stożkowym

(B1) (11) 228891 (41) 2017 05 08 
(51) E06B 3/673 (2006 01) 
 E06B 3/96 (2006 01) 
 E06B 7/23 (2006 01) 
 B23C 3/12 (2006 01)
(21) 414536 (22) 2015 10 28
(72) KUCHAREK PIOTR, Łódź (PL)
(73) POLSKA AGENCJA TRANSFERU TECHNOLOGII SPÓŁKA 
AKCYJNA, Wrocław (PL); PAKT-TECHNOLOGY PIOTR KUCHAREK, 
Łódź (PL); OSADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania okien z tworzywa sztucznego

(B1) (11) 228892 (41) 2017 05 08 
(51) E06B 3/673 (2006 01) 
 E06B 3/96 (2006 01) 
 E06B 7/23 (2006 01) 
 B23C 3/12 (2006 01)
(21) 414537 (22) 2015 10 28
(72) KUCHAREK PIOTR, Łódź (PL)
(73) POLSKA AGENCJA TRANSFERU TECHNOLOGII SPÓŁKA 
AKCYJNA, Wrocław (PL); PAKT-TECHNOLOGY PIOTR KUCHAREK, 
Łódź (PL); OSADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania okien z tworzywa sztucznego

(B1) (11) 228893 (41) 2017 05 08 
(51) E06B 3/673 (2006 01) 
 E06B 3/96 (2006 01) 
 E06B 7/23 (2006 01) 
 B23C 3/12 (2006 01)
(21) 414538 (22) 2015 10 28
(72) KUCHAREK PIOTR, Łódź (PL)
(73) POLSKA AGENCJA TRANSFERU TECHNOLOGII SPÓŁKA 
AKCYJNA, Wrocław (PL); PAKT-TECHNOLOGY PIOTR KUCHAREK, 
Łódź (PL); OSADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania okien z tworzywa sztucznego

(B1) (11) 228894 (41) 2017 05 08 
(51) E06B 3/673 (2006 01) 
 E06B 3/96 (2006 01) 
 E06B 7/23 (2006 01) 
 B23C 3/12 (2006 01)
(21) 414539 (22) 2015 10 28
(72) KUCHAREK PIOTR, Łódź (PL)
(73) POLSKA AGENCJA TRANSFERU TECHNOLOGII SPÓŁKA 
AKCYJNA, Wrocław (PL); PAKT-TECHNOLOGY PIOTR KUCHAREK, 
Łódź (PL); OSADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania okien z tworzywa sztucznego

(B1) (11) 228895 (41) 2017 05 08 
(51) E06B 3/673 (2006 01) 
 E06B 3/96 (2006 01) 
 E06B 7/23 (2006 01) 
 B23C 3/12 (2006 01)
(21) 414540 (22) 2015 10 28

(72) KUCHAREK PIOTR, Łódź (PL)
(73) POLSKA AGENCJA TRANSFERU TECHNOLOGII SPÓŁKA 
AKCYJNA, Wrocław (PL); PAKT-TECHNOLOGY PIOTR KUCHAREK, 
Łódź (PL); OSADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania okien z tworzywa sztucznego

(B1) (11) 241194 (41) 2020 07 13 
(51) E06B 9/80 (2006 01) 
 E06B 9/90 (2006 01)
(21) 428445 (22) 2018 12 31
(72) TOMKÓW BERNADETA, Wrocław (PL)
(73) BESTA IM  STANISŁAWA TOMKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(54) Mechanizm zwijania i rozwijania rolety zwłaszcza okiennej

(B1) (11) 241229 (41) 2020 10 05 
(51) E21B 43/12 (2006 01) 
 E21B 33/12 (2006 01) 
 E21B 34/06 (2006 01)
(21) 432319 (22) 2017 08 07
(86) 2017 08 07  PCT/US17/45783
(87) 2019 02 14  WO19/032090
(72) POUNDS STEVE ROBERT JR , Lewisville (US)
(73) HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC , Houston (US)
(54) Urządzenie do kontrolowania przepływu płynu w odwier-
cie oraz sposób i urządzenie do kontrolowania przepływu płynu 
do odwiertu

(B1) (11) 241210 (41) 2020 09 21 
(51) E21C 35/18 (2006 01) 
 E21C 35/183 (2006 01) 
 E21C 35/19 (2006 01) 
 E21C 27/44 (2006 01) 
 B23P 6/00 (2006 01)
(21) 429251 (22) 2019 03 13
(72) CHELUSZKA PIOTR, Zabrze (PL); MIKUŁA JAROSŁAW, 
Gliwice (PL); MIKUŁA STANISŁAW, Gliwice (PL); GAWLIK JACEK, 
Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób regeneracji styczno-obrotowych noży kombajnów 
górniczych

(B1) (11) 241208 (41) 2020 09 21 
(51) E21C 35/197 (2006 01) 
 E21C 35/19 (2006 01) 
 E21C 35/18 (2006 01) 
 B23K 11/02 (2006 01)
(21) 429201 (22) 2019 03 08
(72) CHELUSZKA PIOTR, Zabrze (PL); MIKUŁA JAROSŁAW, 
Gliwice (PL); MIKUŁA STANISŁAW, Gliwice (PL); JAGIELA-ZAJĄC 
AMADEUS, Wieszowa (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób mocowania pierścieniowego ostrza skrawającego 
w nożu kombajnowym

(B1) (11) 241209 (41) 2020 09 21 
(51) E21C 35/197 (2006 01) 
 E21C 35/19 (2006 01) 
 E21C 35/18 (2006 01) 
 B23K 20/12 (2006 01)
(21) 429202 (22) 2019 03 08
(72) CHELUSZKA PIOTR, Zabrze (PL); MIKUŁA JAROSŁAW, 
Gliwice (PL); MIKUŁA STANISŁAW, Gliwice (PL); JAGIELA-ZAJĄC 
AMADEUS, Wieszowa (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób mocowania pierścieniowego ostrza skrawającego 
w nożu kombajnowym
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(B1) (11) 241236 (41) 2021 08 30 
(51) F02C 1/04 (2006 01) 
 F01K 21/04 (2006 01)
(21) 433074 (22) 2020 02 27
(72) KARDAŚ DARIUSZ, Gdańsk (PL); KLONOWICZ PIOTR, 
Gdańsk (PL); ŻYWICA GRZEGORZ, Różyny (PL); POLESEK-
KARCZEWSKA SYLWIA, Rumia (PL); HANAUSEK PAWEŁ, 
Łódź (PL); KLONOWICZ WOJCIECH, Łódź (PL); BUJNY MAREK, 
Sędziszów Małopolski (PL); ORZEŁ RYSZARD, Imielin (PL)
(73) INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH 
IM  ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, 
Gdańsk (PL); ULTRATECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sędziszów Małopolski (PL); 
TURBOSERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Łódź (PL); ORZEŁ RYSZARD ZAKŁAD PRODUKCJI I USŁUG 
ŚLUSARSKICH ORZEŁ, Imielin (PL)
(54) Sposób wytwarzania energii elektrycznej z paliwa stałego wy-
korzystujący powietrze w turbinie gazowej i kotle

(B1) (11) 241237 (41) 2021 08 30 
(51) F02C 1/04 (2006 01) 
 F01K 21/04 (2006 01)
(21) 433076 (22) 2020 02 27
(72) KARDAŚ DARIUSZ, Gdańsk (PL); KLONOWICZ 
PIOTR, Gdańsk (PL); ŻYWICA GRZEGORZ, Różyny (PL); 
POLESEK-KARCZEWSKA SYLWIA, Rumia (PL); HANAUSEK PAWEŁ, 
Łódź (PL); KLONOWICZ WOJCIECH, Łódź (PL); BUJNY MAREK, 
Sędziszów Małopolski (PL); ORZEŁ RYSZARD, Imielin (PL)
(73) INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH 
IM  ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, 
Gdańsk (PL); ULTRATECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sędziszów 
Małopolski (PL); TURBOSERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL); ORZEŁ RYSZARD 
ZAKŁAD PRODUKCJI I USŁUG ŚLUSARSKICH ORZEŁ, Imielin (PL)
(54) Sposób wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z paliwa 
stałego wykorzystujący powietrze w turbinie gazowej i kotle oraz 
recyrkulację spalin

(B1) (11) 241198 (41) 2021 05 04 
(51) F16J 15/02 (2006 01)
(21) 431577 (22) 2019 10 23
(72) ŁUKOSZ BARTŁOMIEJ, Międzyrzecze Górne (PL); 
KASPRZYK JAN, Bystra (PL)
(73) CENTRUM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG TECHNICZNYCH 
SPETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Bielsko-Biała (PL)
(54) Uszczelka membranowa

(B1) (11) 241217 (41) 2021 05 04 
(51) F16L 19/02 (2006 01)
(21) 431611 (22) 2019 10 28
(72) SZOSTAK SZYMON, Bobrowa Wola (PL); KALKABAEVA DINARA, 
Warszawa (PL); FĄS TOMASZ, Osiek nad Notecią (PL); 
GOŁOJUCH SEBASTIAN, Rakszawa (PL); MICHALUK MIKOŁAJ, 
Warszawa (PL); WYSIEŃKI JAN, Nieporęt (PL); SZCZYTKO JACEK, 
Kwirynów (PL); NIEŻURAWSKI PIOTR, Warszawa (PL)
(73) UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa (PL)
(54) Zamknięcie połączenia szlifowego

(B1) (11) 241233 (41) 2021 03 08 
(51) F24H 1/38 (2022 01) 
 F24H 9/14 (2006 01) 
 F24H 9/18 (2022 01)
(21) 430957 (22) 2019 08 26
(72) WRĘCZYCKI ANDRZEJ, Częstochowa (PL); STEFAŃSKI ŁUKASZ, 
Częstochowa (PL)

(73) WRĘCZYCKI ANDRZEJ, Częstochowa (PL); STEFAŃSKI ŁUKASZ, 
Częstochowa (PL)
(54) Kocioł do spalania węgla, zwłaszcza w domowych instalacjach 
grzewczych

(B1) (11) 241201 (41) 2021 11 08 
(51) F24H 7/02 (2006 01) 
 F28D 20/00 (2006 01) 
 H05B 3/40 (2006 01) 
 F28F 1/08 (2006 01) 
 F28F 23/00 (2006 01) 
 F24H 9/12 (2006 01)
(21) 433895 (22) 2020 05 07
(72) PRACIAK MAREK, Zgorzelec (PL)
(73) PRACIAK MAREK, Zgorzelec (PL)
(54) Zintegrowana jednostka akumulacyjno-grzewcza, zespół zin-
tegrowanych jednostek akumulacyjno-grzewczych oraz sposób 
sterowania zespołem zintegrowanych jednostek akumulacyjno-
-grzewczych

(B1) (11) 241239 (41) 2022 03 14 
(51) F24H 9/18 (2006 01) 
 F23G 7/10 (2006 01) 
 F23G 5/10 (2006 01) 
 F23L 9/04 (2006 01) 
 F23N 3/00 (2006 01) 
 F23N 5/02 (2006 01)
(21) 435251 (22) 2020 09 08
(72) KRASZKIEWICZ ARTUR, Lublin (PL); PRZYWARA ARTUR, 
Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Kocioł rusztowy z urządzeniem dopalającym gazy odlotowe 
ze spalania biopaliw stałych oraz sposób dopalania gazów odlotowych

(B1) (11) 241202 (41) 2021 11 22 
(51) F24H 9/20 (2006 01) 
 F23N 1/00 (2006 01) 
 F23N 5/24 (2006 01)
(21) 434027 (22) 2020 05 21
(72) KOSTRZEWA PAWEŁ, Giżycko (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE 
KOSTRZEWA SPÓŁKA JAWNA, Giżycko (PL)
(54) Sposób sterowania procesem spalania w kotle na paliwa stałe

(B1) (11) 241215 (41) 2020 09 21 
(51) F28D 9/00 (2006 01) 
 F28F 17/00 (2006 01)
(21) 429321 (22) 2019 03 20
(72) ANDRZEJCZYK RAFAŁ, Gdańsk (PL); MUSZYŃSKI TOMASZ, 
Gdańsk (PL); MIKIELEWICZ DARIUSZ, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Pakietowy wielokanałowy wymiennik ciepła

(B1) (11) 241211 (41) 2021 12 06 
(51) F41J 5/00 (2006 01) 
 F41J 5/08 (2006 01) 
 G06T 7/00 (2017 01)
(21) 434224 (22) 2020 06 05
(72) GÓRECKI PAWEŁ, Warszawa (PL); KOZAK MARIUSZ, 
Władysławów (PL); PAWŁOWSKI SEBASTIAN, Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-PRZEMYSŁOWY INSTYTUT 
AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP, Warszawa (PL)
(54) Mobilny ćwiczebny cel strzelecki

(B1) (11) 241212 (41) 2021 12 06 
(51) F41J 5/00 (2006 01) 
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 Symbol Nr 
 MKP patentu

 1 2

 Symbol Nr 
 MKP patentu

 1 2

 F41J 5/08 (2006 01) 
 G06T 7/00 (2017 01)
(21) 434225 (22) 2020 06 05
(72) GÓRECKI PAWEŁ, Warszawa (PL); KOZAK MARIUSZ, 
Władysławów (PL); PAWŁOWSKI SEBASTIAN, Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-PRZEMYSŁOWY INSTYTUT 
AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP, Warszawa (PL)
(54) Sposób wykrywania trafienia w ćwiczebny cel strzelecki

(B1) (11) 241232 (41) 2021 01 25 
(51) G01C 9/00 (2006 01) 
 G01C 1/00 (2006 01) 
 G01C 23/00 (2006 01)
(21) 430655 (22) 2019 07 18
(72) SZCZERBOWICZ KRZYSZTOF, Łupstych (PL)
(73) SZCZERBOWICZ KRZYSZTOF, Łupstych (PL)
(54) Poziomico-winkel

(B1) (11) 241238 (41) 2021 07 19 
(51) G01F 1/42 (2006 01) 
 G01F 1/26 (2006 01) 
 G01F 3/26 (2006 01)
(21) 435426 (22) 2020 09 22
(72) DOBROWOLSKI BOLESŁAW, Opole (PL); 
KABZA ZDZISŁAW, Opole (PL); RZĄSA MARIUSZ, Opole (PL)
(73) POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole (PL)
(54) Układ do wyznaczania strumieni płynów, zwłaszcza w kanałach 
zamkniętych

(B1) (11) 241223 (41) 2021 05 17 
(51) G01M 7/08 (2006 01)
(21) 431806 (22) 2019 11 14
(72) KACZYŃSKI PAWEŁ, Wrocław (PL); JAŚKIEWICZ KAROL, 
Wrocław (PL); GRONOSTAJSKI ZBIGNIEW, Wrocław (PL); 
POLAK SŁAWOMIR, Syców (PL); KRAWCZYK JAKUB, Bielawa (PL); 
SKWARSKI MATEUSZ, Kożuchów (PL); CHORZĘPA WŁADYSŁAW, 
Mielec (PL); ŚLIZ KRZYSZTOF, Chorzelów (PL); UZAR SŁAWOMIR, 
Malinie (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL); KIRCHHOFF 
POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Mielec (PL)
(54) Stanowisko do badania obrażeń głowy podczas uderzenia 
w słupek dachowy pojazdu samochodowego

(B1) (11) 241226 (41) 2018 07 30 
(51) G01N 19/10 (2006 01) 
 G01N 5/04 (2006 01) 
 G01N 25/56 (2006 01) 
 G01G 19/00 (2006 01) 
 G01G 19/40 (2006 01)
(21) 420317 (22) 2017 01 21
(72) PIJARSKI RAFAŁ, Młodocin Większy (PL)
(73) LEWANDOWSKI WITOLD RADWAG WAGI ELEKTRONICZNE, 
Radom (PL)
(54) Sposób skrócenia procesu wyznaczania poziomu wilgotności 
substancji realizowany za pomocą wagosuszarki

(B1) (11) 241214 (41) 2021 12 06 
(51) G02B 27/00 (2006 01) 
 H04B 10/70 (2013 01) 
 H04B 10/532 (2013 01)
(21) 434142 (22) 2020 05 31
(72) WASILEWSKI WOJCIECH, Warszawa (PL); LIPKA 
MICHAŁ, Stare Babice (PL); MAZELANIK MATEUSZ, 
Jejkowice (PL); LESZCZYŃSKI ADAM, Płock (PL); 
OSTASIUK ANDRZEJ, Piaseczno (PL); ZDANOWSKI KRZYSZTOF, 
Zbuczyn (PL); PARNIAK-NIEDOJADŁO MICHAŁ, Warszawa (PL)

(73) UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa (PL)
(54) Układ do generowania splątanych polaryzacyjnie par fotonów 
wielomodowej pamięci kwantowej do regeneracji sygnału kwanto-
wego na odległość

(B1) (11) 241234 (41) 2022 01 03 
(51) G02F 1/13357 (2006 01) 
 F21S 4/24 (2016 01)
(21) 434527 (22) 2020 06 30
(72) DUBIEL LESZEK, Rabka-Zdrój (PL)
(73) DUBIEL VITRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rabka-Zdrój (PL)
(54) Lampa wielkopowierzchniowa z pośrednim oświetleniem tylnym

(B1) (11) 241206 (41) 2022 04 04 
(51) H01L 29/78 (2006 01) 
 H02M 1/08 (2006 01) 
 H03K 17/04 (2006 01) 
 H03K 17/687 (2006 01)
(21) 435528 (22) 2020 09 30
(72) SOBIESKI RADOSŁAW, Stoczek (PL)
(73) MARKEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Piaseczno (PL)
(54) Sposób sterowania bramką tranzystora i sterownik bramkowy, 
zwłaszcza dla tranzystorów SiC MOSFET

(B1) (11) 230917 (41) 2018 07 02 
(51) H01P 1/38 (2006 01) 
 H01P 1/387 (2006 01)
(21) 420076 (22) 2016 12 30
(72) MICHAŁOWSKI JERZY, Warszawa (PL); ŻEBROWSKI MICHAŁ, 
Warszawa (PL); PODLASIŃSKI ANDRZEJ, Warszawa (PL); 
PIASECKI PRZEMYSŁAW, Przybyszew (PL)
(73) SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ MINISTRA 
OBRONY NARODOWEJ, Warszawa (PL)
(54) Cyrkulator

INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW, 
WEDŁUG SYMBOLI MKP

A01C 19/04 (2006 01) 241196
A01C 17/00 (2006 01) 241196*
A01N 59/16 (2006 01) 241240
A01P 13/00 (2006 01) 241240*
A23L 33/115 (2016 01) 241200
A23L 33/155 (2016 01) 241200*
A23L 33/16 (2016 01) 241200*
A41D 13/00 (2006 01) 241205
A47K 10/00 (2006 01) 241192*
A61B 5/00 (2006 01) 241205*
A61F 5/00 (2006 01) 241207
A61G 3/06 (2006 01) 241199
A61G 5/10 (2006 01) 241199*
A61G 7/10 (2006 01) 241199*
A61H 1/02 (2006 01) 241207*
A61H 1/02 (2006 01) 241228
A61K 9/127 (2006 01) 241189
A61K 31/095 (2006 01) 241189*

A61K 31/505 (2006 01) 241189*
A61K 31/704 (2006 01) 241189*
A61K 31/121 (2006 01) 241218
A61K 31/357 (2006 01) 241191*
A61K 31/4164 (2006 01) 241191*
A61K 31/5375 (2006 01) 241191*
A61K 31/539 (2006 01) 241191*
A61K 31/4192 (2006 01) 241225*
A61K 31/4192 (2006 01) 241235*
A61K 35/76 (2015 01) 241190*
A61P 35/00 (2006 01) 241189*
A61P 25/28 (2006 01) 241218*
A61P 27/06 (2006 01) 241218*
A61P 35/00 (2006 01) 241191*
A61P 35/00 (2006 01) 241225*
A61P 31/04 (2006 01) 241225*
A61P 35/00 (2006 01) 241235*
A61P 31/04 (2006 01) 241235*

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

 1 2

 Nr Symbol 
 patentu MKP

 1 2

 1 2  1 2 1 2  1 2

A61Q 13/00 (2006 01) 241187*
A63B 23/08 (2006 01) 241228*
B01D 46/12 (2006 01) 241221
B01D 29/01 (2006 01) 241195*
B01J 38/00 (2006 01) 241195
B21C 25/02 (2006 01) 241222
B21K 1/56 (2006 01) 241241
B21K 1/56 (2006 01) 241242
B21K 1/56 (2006 01) 241243
B21K 1/56 (2006 01) 241244
B21K 1/56 (2006 01) 241245
B22D 19/02 (2006 01) 241224
B22D 19/14 (2006 01) 241224*
B22D 25/06 (2006 01) 241224*
B23C 3/12 (2006 01) 228891*
B23C 3/12 (2006 01) 228892*
B23C 3/12 (2006 01) 228893*
B23C 3/12 (2006 01) 228894*
B23C 3/12 (2006 01) 228895*
B23K 11/02 (2006 01) 241208*
B23K 20/12 (2006 01) 241209*
B23P 6/00 (2006 01) 241210*
B25J 1/04 (2006 01) 241219
B25J 13/02 (2006 01) 241219*
B27F 7/02 (2006 01) 241188
B27F 7/11 (2006 01) 241188*
B27M 3/00 (2006 01) 241188*
B29B 9/00 (2006 01) 241204
B29B 15/00 (2006 01) 241204*
B31D 1/04 (2006 01) 241192
B32B 29/00 (2006 01) 241192*
B41M 1/26 (2006 01) 241192*
B60R 9/08 (2006 01) 241231
B60R 9/042 (2006 01) 241231*
B62B 1/00 (2006 01) 241193
B62B 3/06 (2006 01) 241197
B82Y 40/00 (2011 01) 241213
C07C 251/42 (2006 01) 241187*
C07D 303/22 (2006 01) 241187
C07D 319/20 (2006 01) 241191
C07D 405/10 (2006 01) 241191*
C07D 413/10 (2006 01) 241191*
C07D 451/04 (2006 01) 241225
C07D 403/04 (2006 01) 241225*
C07D 249/04 (2006 01) 241225*
C07D 451/04 (2006 01) 241235
C07D 403/04 (2006 01) 241235*
C07D 249/04 (2006 01) 241235*
C07D 401/14 (2006 01) 241227*
C07D 401/12 (2006 01) 241227*
C07D 213/74 (2006 01) 241227*
C08J 5/18 (2006 01) 241216*
C08K 5/053 (2006 01) 241216*
C08L 3/02 (2006 01) 241216
C08L 29/04 (2006 01) 241216*
C09J 5/00 (2006 01) 241242*
C09J 5/00 (2006 01) 241245*
C09K 11/06 (2006 01) 241213*
C09K 11/06 (2006 01) 241227
C09K 11/01 (2006 01) 241227*
C12N 1/20 (2006 01) 241190
C12N 7/02 (2006 01) 241190*
C12Q 1/68 (2018 01) 241227*
C12R 1/01 (2006 01) 241190*
C22C 1/10 (2006 01) 241224*
C25C 5/00 (2006 01) 241230
C25C 1/12 (2006 01) 241230*

C25D 11/08 (2006 01) 241203
C25D 11/14 (2006 01) 241203*
C25D 11/22 (2006 01) 241203*
C25D 5/18 (2006 01) 241203*
D21H 27/30 (2006 01) 241192*
E01D 19/16 (2006 01) 241220
E06B 3/673 (2006 01) 228891
E06B 3/96 (2006 01) 228891*
E06B 7/23 (2006 01) 228891*
E06B 3/673 (2006 01) 228892
E06B 3/96 (2006 01) 228892*
E06B 7/23 (2006 01) 228892*
E06B 3/673 (2006 01) 228893
E06B 3/96 (2006 01) 228893*
E06B 7/23 (2006 01) 228893*
E06B 3/673 (2006 01) 228894
E06B 3/96 (2006 01) 228894*
E06B 7/23 (2006 01) 228894*
E06B 3/673 (2006 01) 228895
E06B 3/96 (2006 01) 228895*
E06B 7/23 (2006 01) 228895*
E06B 9/80 (2006 01) 241194
E06B 9/90 (2006 01) 241194*
E21B 43/12 (2006 01) 241229
E21B 33/12 (2006 01) 241229*
E21B 34/06 (2006 01) 241229*
E21C 35/18 (2006 01) 241210
E21C 35/183 (2006 01) 241210*
E21C 35/19 (2006 01) 241210*
E21C 27/44 (2006 01) 241210*
E21C 35/197 (2006 01) 241208
E21C 35/19 (2006 01) 241208*
E21C 35/18 (2006 01) 241208*
E21C 35/197 (2006 01) 241209
E21C 35/19 (2006 01) 241209*
E21C 35/18 (2006 01) 241209*
F01K 21/04 (2006 01) 241236*
F01K 21/04 (2006 01) 241237*
F02C 1/04 (2006 01) 241236
F02C 1/04 (2006 01) 241237
F16B 11/00 (2006 01) 241241*
F16B 11/00 (2006 01) 241242*
F16B 11/00 (2006 01) 241243*
F16B 11/00 (2006 01) 241244*
F16B 11/00 (2006 01) 241245*
F16J 15/02 (2006 01) 241198
F16L 19/02 (2006 01) 241217
F21S 4/24 (2016 01) 241234*
F23G 7/10 (2006 01) 241239*
F23G 5/10 (2006 01) 241239*
F23L 9/04 (2006 01) 241239*
F23N 3/00 (2006 01) 241239*
F23N 5/02 (2006 01) 241239*
F23N 1/00 (2006 01) 241202*
F23N 5/24 (2006 01) 241202*
F24F 13/28 (2006 01) 241221*
F24H 1/38 (2022 01) 241233
F24H 9/14 (2006 01) 241233*
F24H 9/18 (2022 01) 241233*
F24H 7/02 (2006 01) 241201
F24H 9/12 (2006 01) 241201*
F24H 9/18 (2006 01) 241239
F24H 9/20 (2006 01) 241202
F28D 20/00 (2006 01) 241201*
F28D 9/00 (2006 01) 241215
F28F 1/08 (2006 01) 241201*
F28F 23/00 (2006 01) 241201*

F28F 17/00 (2006 01) 241215*
F41J 5/00 (2006 01) 241211
F41J 5/08 (2006 01) 241211*
F41J 5/00 (2006 01) 241212
F41J 5/08 (2006 01) 241212*
G01C 9/00 (2006 01) 241232
G01C 1/00 (2006 01) 241232*
G01C 23/00 (2006 01) 241232*
G01F 1/42 (2006 01) 241238
G01F 1/26 (2006 01) 241238*
G01F 3/26 (2006 01) 241238*
G01G 19/00 (2006 01) 241226*
G01G 19/40 (2006 01) 241226*
G01L 5/04 (2006 01) 241220*
G01M 7/08 (2006 01) 241223
G01N 33/52 (2006 01) 241227*
G01N 19/10 (2006 01) 241226

G01N 5/04 (2006 01) 241226*
G01N 25/56 (2006 01) 241226*
G02B 27/00 (2006 01) 241214
G02F 1/13357 (2006 01) 241234
G06Q 30/00 (2012 01) 241197*
G06T 7/00 (2017 01) 241211*
G06T 7/00 (2017 01) 241212*
G08B 21/18 (2006 01) 241205*
H01L 29/78 (2006 01) 241206
H01P 1/38 (2006 01) 230917
H01P 1/387 (2006 01) 230917*
H02M 1/08 (2006 01) 241206*
H03K 17/04 (2006 01) 241206*
H03K 17/687 (2006 01) 241206*
H04B 10/70 (2013 01) 241214*
H04B 10/532 (2013 01) 241214*
H05B 3/40 (2006 01) 241201*

INDEKS NUMEROWY 
UDZIELONYCH PATENTÓW

228891 E06B 3/673 (2006 01)
228892 E06B 3/673 (2006 01)
228893 E06B 3/673 (2006 01)
228894 E06B 3/673 (2006 01)
228895 E06B 3/673 (2006 01)
230917 H01P 1/38 (2006 01)
241187 C07D 303/22 (2006 01)
241188 B27F 7/02 (2006 01)
241189 A61K 9/127 (2006 01)
241190 C12N 1/20 (2006 01)
241191 C07D 319/20 (2006 01)
241192 B31D 1/04 (2006 01)
241193 B62B 1/00 (2006 01)
241194 E06B 9/80 (2006 01)
241195 B01J 38/00 (2006 01)
241196 A01C 19/04 (2006 01)
241197 B62B 3/06 (2006 01)
241198 F16J 15/02 (2006 01)
241199 A61G 3/06 (2006 01)
241200 A23L 33/115 (2016 01)
241201 F24H 7/02 (2006 01)
241202 F24H 9/20 (2006 01)
241203 C25D 11/08 (2006 01)
241204 B29B 9/00 (2006 01)
241205 A41D 13/00 (2006 01)
241206 H01L 29/78 (2006 01)
241207 A61F 5/00 (2006 01)
241208 E21C 35/197 (2006 01)
241209 E21C 35/197 (2006 01)
241210 E21C 35/18 (2006 01)
241211 F41J 5/00 (2006 01)
241212 F41J 5/00 (2006 01)
241213 B82Y 40/00 (2011 01)

241214 G02B 27/00 (2006 01)
241215 F28D 9/00 (2006 01)
241216 C08L 3/02 (2006 01)
241217 F16L 19/02 (2006 01)
241218 A61K 31/121 (2006 01)
241219 B25J 1/04 (2006 01)
241220 E01D 19/16 (2006 01)
241221 B01D 46/12 (2006 01)
241222 B21C 25/02 (2006 01)
241223 G01M 7/08 (2006 01)
241224 B22D 19/02 (2006 01)
241225 C07D 451/04 (2006 01)
241226 G01N 19/10 (2006 01)
241227 C09K 11/06 (2006 01)
241228 A61H 1/02 (2006 01)
241229 E21B 43/12 (2006 01)
241230 C25C 5/00 (2006 01)
241231 B60R 9/08 (2006 01)
241232 G01C 9/00 (2006 01)
241233 F24H 1/38 (2022 01)
241234 G02F 1/13357 (2006 01)
241235 C07D 451/04 (2006 01)
241236 F02C 1/04 (2006 01)
241237 F02C 1/04 (2006 01)
241238 G01F 1/42 (2006 01)
241239 F24H 9/18 (2006 01)
241240 A01N 59/16 (2006 01)
241241 B21K 1/56 (2006 01)
241242 B21K 1/56 (2006 01)
241243 B21K 1/56 (2006 01)
241244 B21K 1/56 (2006 01)
241245 B21K 1/56 (2006 01)
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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) 215277 A  Wykreślono: MAŁKOWSKI ZENON, Wiry, 
Polska; Wpisano: ASSA ABLOY MERCOR DOORS SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 146613229

(11) 217884 A  Wykreślono: MAŁKOWSKI ZENON, Wiry, 
Polska; Wpisano: ASSA ABLOY MERCOR DOORS SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 146613229

(11) 221206 A  Wykreślono: MAŁKOWSKI ZENON, Wiry, 
Polska; Wpisano: ASSA ABLOY MERCOR DOORS SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 146613229

(11) 222492 A  Wykreślono: MAŁKOWSKI ZENON, Wiry, 
Polska; Wpisano: ASSA ABLOY MERCOR DOORS SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 146613229

(11) 230926 A  Wykreślono: MAŁKOWSKI ZENON BEZPIE-
CZEŃSTWO I  OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BIURO EKSPER-
TYZ, DORADZTWA I NADZORU FIMARC, Wiry, Polska 630903964; 
Wpisano: ASSA ABLOY MERCOR DOORS SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 146613229

(11) 230927 A  Wykreślono: MAŁKOWSKI ZENON BEZPIE-
CZEŃSTWO I  OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BIURO EKSPER-
TYZ, DORADZTWA I NADZORU FIMARC, Wiry, Polska 630903964; 
Wpisano: ASSA ABLOY MERCOR DOORS SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 146613229

(11) 232083 A  Wykreślono: EJMA JANUSZ MARCIN POWER-
-TECH, Wałcz, Polska 570286733; Wpisano: EAGLE POWER EJMA 
JANUSZ MARCIN, Wałcz, Polska 570286733

(11) 234549 C  Wykreślono: MARCINKOWSKI JAKUB, 
Zielona Góra, Polska; Wpisano MARCINOWSKI JAKUB, 
Zielona Góra, Polska

(11) 235548 A  Wykreślono: GDAŃSKI UNIWERSYTET ME-
DYCZNY, Gdańsk, Polska 000288627; POLITECHNIKA GDAŃSKA, 
Gdańsk, Polska  000001620; NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA 
PUBLICZNEGO - PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY, Warszawa, 
Polska  000288461 Wpisano: NARODOWY INSTYTUT ZDRO-
WIA PUBLICZNEGO PZH - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAW-
CZY, Warszawa, Polska  000288461; POLITECHNIKA GDAŃSKA, 
Gdańsk, Polska  000001620; GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZ-
NY, Gdańsk, Polska 000288627

(11) 236305 A  Wykreślono: EL-BOX SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Konoto-
pa, Polska  147139741; Wpisano: EL-BOX KRASZEWSKI SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Konotopa, Polska 147139741

(11) 236874 A  Wykreślono: MAŁKOWSKI ZENON BEZPIE-
CZEŃSTWO I  OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BIURO EKSPER-
TYZ, DORADZTWA I NADZORU FIMARC, Wiry, Polska 630903964; 
Wpisano: ASSA ABLOY MERCOR DOORS SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 146613229

(11) 237571 A  Wykreślono: LABORATORIUM KOSMETYCZNE 
DR IRENA ERIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Piaseczno, Polska 142584703; SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIE-

WICZ - INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IMIENIA PROFESORA 
IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, Polska  387049383; Wpi-
sano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT CHEMII PRZE-
MYSŁOWEJ IMIENIA PROFESORA IGNACEGO MOŚCICKIEGO, 
Warszawa, Polska 387049383; DR IRENA ERIS SPÓŁKA AKCYJNA, 
Piaseczno, Polska 012186410

DoDatKoWe praWa ocHronne

UDZielone praWa

(11) 0385
(21) 0615
(94) 17 01 2023 - 17 01 2028
(73) Biogen MA Inc , CAMBRIDGE (US)
(93) 23 07 2014, EU/1/14/934, Komisja Europejska (EU) 
(95) peginterferon beta-1a
(B1) (68) 234811
(54) Koniugat interferonu-beta-1a zmodyfikowanego mPEG-O-
-2-metylopropionoaldehydem i zawierająca go kompozycja far-
maceutyczna

(11) 0386
(21) 0637
(94) 15 01 2029 - 15 01 2034
(73) Merck Sharp & Dohme Corp , RAHWAY (US)
(93) 17 02 2020, EU/1/19/1420, Komisja Europejska (EU) 
(95) relebaktam, ewentualnie w postaci jednowodzianu, oraz imi-
penem
(B1) (68) 2666774
(54) Inhibitory beta-laktamazy

(11) 0387
(21) 0649
(94) 27 10 2029 - 27 10 2034
(73) Shionogi & Co , Ltd , OSAKA (JP)
(93) 24 04 2020, EU/1/20/1434, Komisja Europejska (EU) 
(95) cefiderokol, ewentualnie w postaci farmaceutycznie dopusz-
czalnej soli lub solwatu
(B1) (68) 2960244
(54) Cefalosporyna mająca grupę katecholową

(11) 0388
(21) 0714
(94) 28 01 2024 - 28 01 2029
(73) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED, 
OSAKA-SHI (JP)
(93) 20 07 2021, EU/1/21/1565, Komisja Europejska (EU) 
(95) relugoliks lub jego farmaceutycznie dopuszczalna sól
(B1) (68) 214756
(54) Związki tienopirymidynowe, kompozycja farmaceutyczna za-
wierająca te związki oraz ich zastosowanie

(11) 0389
(21) 0568
(94) 10 02 2032 - 26 03 2033
(73) ZS Pharma, Inc, COPPELL (US)
(93) 26 03 2018, EU/1/17/1173, Komisja Europejska (EU) 
(95) sodu cyrkonu cyklokrzemian (Lokelma)
(B1) (68) 2673237
(54) Zastosowanie krzemianu cyrkonu do leczenia hiperkaliemii

(11) 0390
(21) 0450
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(94) 15 08 2028 - 15 11 2031
(73) Boehringer Ingelheim International GmbH, 
INGELHEIM AM RHEIN (DE)
(93) 15 11 2016, EU/1/16/1146, Komisja Europejska (EU) 
(95) empagliflozyna i linagliptyna lub jej farmaceutycznie dopusz-
czalna sól (Glyxambi)
(B1) (68) 2187879
(54) Kompozycja farmaceutyczna zawierająca podstawioną gluko-
piranozylem pochodną benzenu

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) 23 03 2022 2022/12 EP 1871197 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 EP 2037767 B1
(T3) (97) 18 05 2022 2022/20 EP 2371856 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 2392599 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 2653873 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 2683743 B1
(T3) (97) 18 05 2022 2022/20 EP 2766367 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 EP 2795016 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 EP 2906734 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 EP 2928621 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 EP 2943219 B1
(T4) (97) 15 12 2021 2021/50 EP 2943219 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 EP 3036550 B1
(T3) (97) 25 05 2022 2022/21 EP 3051218 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 EP 3062368 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 EP 3072653 B1
(T3) (97) 18 05 2022 2022/20 EP 3073074 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3117617 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 EP 3122835 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 EP 3130206 B1
(T3) (97) 15 06 2022 2022/24 EP 3140967 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3142785 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 EP 3147382 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 EP 3158147 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 EP 3170944 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 EP 3173652 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3188907 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 EP 3197839 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 EP 3201137 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 EP 3206481 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 EP 3250522 B1
(T3) (97) 18 05 2022 2022/20 EP 3251331 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3261651 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3265722 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 EP 3278102 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 EP 3280729 B1
(T3) (97) 23 03 2022 2022/12 EP 3283858 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 EP 3288836 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 EP 3293127 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 EP 3312913 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 EP 3316010 B1

(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 EP 3317993 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 EP 3325464 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 EP 3328655 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3332789 B1
(T3) (97) 16 03 2022 2022/11 EP 3335824 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 EP 3350104 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 EP 3356299 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 EP 3358651 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 EP 3368605 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3368627 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 EP 3374554 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 EP 3385405 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 EP 3394057 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3395301 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3395814 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3398598 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3400276 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 EP 3402532 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 EP 3406635 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 EP 3409337 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 EP 3409817 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 EP 3420284 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3425109 B1
(T3) (97) 05 05 2021 2021/18 EP 3429352 B1
(T3) (97) 18 05 2022 2022/20 EP 3429657 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 EP 3435986 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3450532 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 EP 3453302 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3455032 B1
(T3) (97) 16 02 2022 2022/07 EP 3456340 B1
(T3) (97) 18 05 2022 2022/20 EP 3464607 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 EP 3464698 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3465069 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3472546 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 EP 3485089 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 EP 3485307 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 EP 3486084 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 EP 3487824 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 EP 3500287 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3504418 B1
(T3) (97) 15 06 2022 2022/24 EP 3504519 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 EP 3511000 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3514078 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3519411 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 EP 3529444 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 EP 3532931 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 EP 3539986 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 EP 3540079 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 EP 3543078 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3548258 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 EP 3549842 B1
(T3) (97) 15 06 2022 2022/24 EP 3555336 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3565352 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3576958 B1
(T3) (97) 18 05 2022 2022/20 EP 3578844 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 EP 3578845 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 EP 3580422 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3584024 B1
(T3) (97) 25 05 2022 2022/21 EP 3584366 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 EP 3602553 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3604614 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3604881 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3605006 B1
(T3) (97) 25 05 2022 2022/21 EP 3607290 B1
(T3) (97) 18 05 2022 2022/20 EP 3617165 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 EP 3618622 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3627173 B1
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(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 EP 3628395 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 EP 3628940 B1
(T3) (97) 18 05 2022 2022/20 EP 3630033 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 EP 3632904 B1
(T3) (97) 02 06 2021 2021/22 EP 3634827 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3637767 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 EP 3640274 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 EP 3643638 B1
(T3) (97) 23 03 2022 2022/12 EP 3649089 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3652290 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 EP 3654809 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 EP 3655013 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 EP 3655221 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 EP 3657964 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3659437 B1
(T3) (97) 04 08 2021 2021/31 EP 3670135 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3678212 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 EP 3678900 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 EP 3686205 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3691395 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 EP 3694350 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3696114 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 EP 3700724 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3703658 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 EP 3708719 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 EP 3711100 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 EP 3716821 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 EP 3716863 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 EP 3718720 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 EP 3727460 B1
(T3) (97) 15 06 2022 2022/24 EP 3727549 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 EP 3731312 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 EP 3732953 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 EP 3735355 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3737143 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 EP 3737630 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 EP 3739152 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 EP 3739677 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3749021 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3750767 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 EP 3751749 B1
(T3) (97) 18 05 2022 2022/20 EP 3751897 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 EP 3752281 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 EP 3755154 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 EP 3755200 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3755575 B1
(T3) (97) 23 03 2022 2022/12 EP 3759150 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3760815 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 EP 3760903 B1
(T3) (97) 16 02 2022 2022/07 EP 3763905 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 EP 3764797 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 EP 3765097 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 EP 3767950 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3768100 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 EP 3768118 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 EP 3768478 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 EP 3768481 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3769715 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3774420 B1
(T3) (97) 25 05 2022 2022/21 EP 3774436 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 EP 3777904 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3778082 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 EP 3784024 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 EP 3788891 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 EP 3791034 B1
(T3) (97) 16 02 2022 2022/07 EP 3794225 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 EP 3795794 B1

(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3795828 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 EP 3796428 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 EP 3799212 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3801179 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3802116 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3802330 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3803239 B1
(T3) (97) 15 06 2022 2022/24 EP 3806581 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 EP 3809013 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3810539 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 EP 3811061 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 EP 3813314 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 EP 3817962 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 EP 3818211 B1
(T3) (97) 23 03 2022 2022/12 EP 3820335 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3820697 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3824185 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 EP 3825003 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 EP 3825127 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3827798 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 EP 3828003 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 EP 3830908 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3830978 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 EP 3831246 B1
(T3) (97) 18 05 2022 2022/20 EP 3836277 B1
(T3) (97) 18 05 2022 2022/20 EP 3850847 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 EP 3853137 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3853179 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 EP 3867051 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 EP 3869977 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 EP 3874813 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 EP 3903601 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3940697 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 EP 3954446 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3969670 B1

WYGaśniĘcie praWa

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

(T3) (11) 1824523 2020 11 18 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1827146 2020 11 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1828455 2020 11 10 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1829981 2020 11 09 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1831286 2020 11 09 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1831446 2020 11 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1831750 2020 11 21 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1833707 2020 11 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1833799 2020 11 17 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1833851 2020 11 30 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1852712 2020 11 18 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1917891 2020 10 31 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1925412 2020 11 21 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1925565 2020 11 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1927553 2020 11 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1935306 2020 11 20 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1938752 2020 11 04 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1942753 2020 11 01 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1943593 2020 11 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1945048 2020 11 01 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1945176 2020 11 09 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1945349 2020 11 08 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1945901 2020 11 07 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1950918 2020 11 16 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1951183 2020 11 07 Patent wygasł w całości 
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(T3) (11) 1951661 2020 11 07 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1952049 2020 11 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1952481 2020 11 15 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1954337 2020 11 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1954347 2020 11 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1954421 2020 11 10 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1954748 2020 11 30 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1955484 2020 11 25 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1957157 2020 11 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1957210 2020 11 21 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1961684 2020 11 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1962519 2020 11 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1963664 2020 11 21 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1965759 2020 11 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1965802 2020 11 10 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1967659 2020 03 20 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1978836 2020 11 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1979152 2020 11 23 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2019054 2020 11 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2057918 2020 11 07 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2060415 2020 11 16 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2060512 2020 11 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2061369 2020 11 15 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2062519 2020 11 19 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2062655 2020 11 21 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2062708 2020 11 19 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2068087 2020 11 18 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2080152 2020 11 06 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2080490 2020 10 31 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2084136 2020 11 09 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2084597 2020 11 20 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2084868 2020 11 01 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2086353 2020 11 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2086544 2020 11 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2087046 2020 11 06 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2087348 2020 11 30 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2087637 2020 11 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2088218 2020 11 07 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2337558 2020 10 23 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2337572 2020 10 23 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2338866 2020 10 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2340210 2020 10 06 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2340332 2020 10 07 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2341933 2020 10 23 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2342046 2020 10 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2342145 2020 10 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2342314 2020 10 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2342479 2020 10 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2342592 2020 10 16 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2344329 2020 10 01 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2344395 2020 10 07 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2344428 2020 10 21 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2344537 2020 10 07 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2344540 2020 10 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2344705 2020 10 20 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2344802 2020 10 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2344931 2020 10 16 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2346657 2020 10 30 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2347075 2020 10 16 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2348881 2020 10 09 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2349631 2020 10 23 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2349667 2020 10 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2349733 2020 10 10 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2349787 2020 10 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2349954 2020 10 21 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2350209 2020 10 09 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2350304 2020 10 30 Patent wygasł w całości 

(T3) (11) 2350580 2020 10 16 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2350728 2020 10 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2351309 2020 10 03 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2351691 2020 10 12 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2352795 2020 10 30 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2352805 2020 10 16 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2353038 2020 10 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2356905 2020 10 12 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2356906 2020 10 12 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2358737 2020 10 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2359348 2020 10 30 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2361032 2020 10 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2361112 2020 10 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2364142 2020 10 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2370247 2020 10 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2371468 2020 10 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2373207 2020 10 20 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2388256 2020 10 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2398557 2020 10 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2402533 2020 10 16 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2407625 2020 10 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2412916 2020 10 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2426062 2020 10 08 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2436864 2020 10 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2439183 2020 10 06 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2441906 2020 10 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2444227 2020 10 19 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2444740 2020 10 13 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2444744 2020 10 23 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2444745 2020 10 20 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2447191 2020 10 21 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2447459 2020 10 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2450093 2020 10 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2450095 2020 10 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2482460 2020 10 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2483242 2020 10 01 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2483537 2020 10 04 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2485761 2020 10 08 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2485893 2020 10 04 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2485966 2020 10 08 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2485982 2020 10 06 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2486125 2020 10 08 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2487216 2020 10 19 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2488205 2020 10 13 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2488333 2020 10 11 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2488537 2020 10 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2488690 2020 10 16 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2488718 2020 10 07 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2490570 2020 10 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2490735 2020 10 21 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2490846 2020 10 13 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2490857 2020 10 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2491073 2020 10 13 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2493511 2020 10 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2493622 2020 10 15 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2493649 2020 10 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2493677 2020 10 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2493731 2020 10 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2497136 2020 10 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2497332 2020 10 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2497585 2020 10 01 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2499431 2020 10 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2507453 2020 10 04 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2507886 2020 10 04 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2517950 2020 03 31 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2521518 2020 10 11 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2525675 2020 10 25 Patent wygasł w całości 
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(T3) (11) 2526776 2020 10 25 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2532679 2020 10 19 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2537560 2020 10 08 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2537707 2019 06 18 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2540463 2019 06 25 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2546233 2020 10 12 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2554487 2020 10 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2580987 2020 10 11 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2583570 2020 10 21 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2583618 2020 10 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2584239 2020 10 21 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2586355 2020 10 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2586958 2020 10 19 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2587171 2020 10 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2589398 2020 10 20 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2589725 2020 10 30 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2592283 2020 10 11 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2593669 2019 06 09 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2599622 2020 10 25 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2601367 2020 10 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2602414 2019 09 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2608791 2020 10 07 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2609828 2020 10 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2610115 2019 08 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2618931 2020 11 11 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2622165 2020 11 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2622925 2020 10 11 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2625130 2020 10 04 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2626412 2020 10 10 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2627470 2020 10 12 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2627513 2020 10 10 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2627746 2020 10 07 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2627899 2020 10 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2627978 2020 10 13 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2629765 2020 10 20 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2629879 2020 10 18 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2630118 2020 10 19 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2630313 2020 10 21 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2630386 2020 10 10 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2630743 2020 10 18 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2631308 2020 10 21 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2631314 2020 10 18 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2632396 2020 10 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2632564 2020 10 19 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2632921 2020 10 25 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2632926 2020 10 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2632976 2020 10 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2633048 2020 10 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2633126 2020 10 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2634236 2020 11 23 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2634283 2020 10 18 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2634284 2020 10 18 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2635158 2020 11 04 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2635242 2020 11 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2635523 2020 11 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2635616 2020 10 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2635642 2020 10 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2635644 2020 11 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2635646 2020 11 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2635736 2020 11 03 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2635833 2020 11 04 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2635834 2020 11 04 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2636318 2020 11 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2637542 2020 10 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2637548 2020 11 04 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2637950 2020 11 11 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2638777 2020 10 31 Patent wygasł w całości 

(T3) (11) 2640182 2020 11 15 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2640422 2020 11 18 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2640564 2020 11 17 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2640609 2020 11 15 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2643073 2020 11 18 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2643511 2020 11 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2643651 2020 11 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2643714 2020 11 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2643908 2020 11 21 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2645889 2020 11 30 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2645974 2020 11 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2646209 2020 11 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2646254 2020 11 15 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2646328 2020 11 08 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2646387 2020 11 30 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2646392 2020 11 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2646566 2020 11 30 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2646613 2020 11 30 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2646616 2020 11 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2646988 2020 11 08 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2648664 2020 11 15 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2649354 2020 10 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2649357 2020 10 07 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2649998 2020 11 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2651635 2020 11 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2651708 2020 11 08 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2651712 2020 11 09 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2657212 2019 04 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2659793 2020 11 30 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2659794 2020 11 30 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2660167 2020 11 25 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2663418 2020 01 12 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2666527 2020 11 17 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2674197 2020 11 08 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2691523 2019 03 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2691608 2020 11 18 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2695780 2020 11 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2730198 2020 11 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2730470 2020 11 12 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2732803 2020 11 19 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2733032 2020 11 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2735256 2020 11 18 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2735649 2020 11 20 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2738068 2020 11 30 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2738435 2020 11 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2738447 2020 11 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2739268 2020 11 07 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2739976 2020 11 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2743044 2020 11 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2743074 2020 10 31 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2743601 2020 11 21 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2744621 2020 11 07 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2745768 2019 12 09 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2745995 2019 10 12 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2749132 2020 11 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2749678 2020 11 01 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2754513 2020 11 09 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2754768 2020 11 04 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2761346 2020 11 07 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2766064 2020 11 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2771257 2020 11 08 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2773331 2020 10 31 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2773514 2020 11 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2825774 2020 03 12 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2880979 2019 11 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3060490 2019 09 19 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3162734 2020 10 24 Patent wygasł w całości 
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(T3) (11) 3167762 2020 10 30 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3168155 2020 10 12 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3168390 2020 10 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3168405 2020 10 06 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3187073 2020 10 01 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3201107 2020 10 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3201398 2020 10 01 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3203885 2020 10 09 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3204280 2020 10 01 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3204475 2020 10 01 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3204527 2020 10 09 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3206510 2020 10 15 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3206512 2020 10 16 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3206623 2020 10 12 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3206672 2020 10 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3206725 2020 10 16 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3206764 2020 10 15 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3206918 2020 10 16 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3206919 2020 10 16 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3208014 2020 10 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3208357 2020 10 16 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3208362 2020 10 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3209150 2020 10 21 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3211747 2020 10 04 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3212388 2020 10 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3212395 2020 10 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3213995 2020 10 12 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3215696 2020 10 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3229620 2020 10 23 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3237290 2020 10 12 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3238595 2020 10 10 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3238596 2020 10 10 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3238597 2020 10 10 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3238598 2020 10 10 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3269250 2020 10 25 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3308675 2020 10 12 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3312370 2020 10 17 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3315117 2020 10 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3315119 2020 10 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3315120 2020 10 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3315171 2020 10 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3315172 2020 10 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3359326 2020 10 04 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3359332 2020 10 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3359632 2020 10 07 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3362328 2020 10 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3365187 2020 10 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3365346 2020 10 21 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3365472 2020 10 13 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3365632 2020 10 19 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3367827 2020 10 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3368061 2020 10 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3383762 2020 10 19 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3387204 2020 10 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3393928 2020 10 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3466904 2020 10 04 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3473631 2020 10 19 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3531862 2020 10 19 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) 1709211 A  Wykreślono: Varel International IND , L P , 
Carrollton, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Varel Internatio-
nal IND , LLC, Kingwood, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 1709211 A  Wykreślono: Varel International IND , LLC, 
Kingwood, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Sandvik Mining 
and Construction Tools AB, Sandviken, Szwecja

(11) 1831461 A  Wykreślono: Arjowiggins Security, 
Boulogne Billancourt, Francja; Wpisano: OBERTHUR FIDUCIA-
IRE SAS, Paryż, Francja

(11) 1831461 A  Wykreślono: OBERTHUR FIDUCIAIRE SAS, 
Paryż, Francja; Wpisano: OBERTHUR FIDUCIAIRE SAS, Paryż, Francja

(11) 1989386 A  Wykreślono: REHAU AG + Co, Rehau, 
Niemcy; Wpisano: REHAU Industries SE & Co  KG, Rehau, Niemcy

(11) 2050320 A  Wykreślono: Stora Enso Oyj, Helsinki, Fin-
landia; Wpisano: Digital Tags Finland Oyj, Tampere, Finlandia

(11) 2087170 A  Wykreślono: ARJOWIGGINS SECURITY, 
Boulogne Billancourt, Francja; Wpisano: OBERTHUR FIDUCIA-
IRE SAS, Paryż, Francja

(11) 2087170 A  Wykreślono: OBERTHUR FIDUCIAIRE SAS, 
Paryż, Francja; Wpisano: OBERTHUR FIDUCIAIRE SAS, Paryż, Francja

(11) 2144534 A  Wykreślono: Rehau AG + Co, Rehau, Niemcy; 
Wpisano: REHAU Industries SE & Co  KG, Rehau, Niemcy

(11) 2191090 A  Wykreślono: Rehau AG + Co, Rehau, Niemcy; 
Wpisano: REHAU Industries SE & Co  KG, Rehau, Niemcy

(11) 2148954 A  Wykreślono: ARJOWIGGINS SECURITY, 
Boulogne Billancourt, Francja; Wpisano: OBERTHUR FIDUCIA-
IRE SAS, Paryż, Francja

(11) 2148954 A  Wykreślono: OBERTHUR FIDUCIAIRE SAS, 
Paryż, Francja; Wpisano: OBERTHUR FIDUCIAIRE SAS, Paryż, Francja

(11) 2262335 A  Wykreślono: Huawei Technologies Co , Ltd , 
Shenzhen, Chiny; Wpisano: xFusion Digital Technologies Co , Ltd , 
Zhengzhou, Chiny

(11) 2304300 A  Wykreślono: Rehau AG + Co, Rehau, Niemcy; 
Wpisano: REHAU Industries SE & Co  KG, Rehau, Niemcy

(11) 2329476 A  Wykreślono: Siemens Mobility GmbH, 
München, Niemcy; Wpisano: Yunex GmbH, Monachium, Niemcy

(11) 2367695 A  Wykreślono: ARJOWIGGINS SECURITY, 
Boulogne Billancourt, Francja; Wpisano: OBERTHUR FIDUCIA-
IRE SAS, Paryż, Francja

(11) 2367695 A  Wykreślono: OBERTHUR FIDUCIAIRE SAS, 
Paryż, Francja; Wpisano: OBERTHUR FIDUCIAIRE SAS, Paryż, Francja

(11) 2261444 A  Wykreślono: Europoles GmbH & Co  KG, 
Neumarkt, Niemcy; Wpisano: Tecpoles GmbH, Neumarkt, Niemcy

(11) 2454054 A  Wykreślono: ARJOWIGGINS SECURITY, 
Boulogne Billancourt, Francja; Wpisano: OBERTHUR FIDUCIA-
IRE SAS, Paryż, Francja
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(11) 2454054 A  Wykreślono: OBERTHUR FIDUCIAIRE SAS, 
Paryż, Francja; Wpisano: OBERTHUR FIDUCIAIRE SAS, Paryż, Francja

(11) 2467254 A  Wykreślono: REHAU AG + Co, Rehau, 
Niemcy; Wpisano: REHAU Industries SE & Co  KG, Rehau, Niemcy

(11) 2599985 A  Wykreślono: Hoerbiger Wien GmbH, 
Wiedeń, Austria; Wpisano: Altronic, LLC , Girard, Stany Zjednoczone 
Ameryki

(11) 2588310 A  Wykreślono: Unilin, BVBA, Wielsbeke, 
Belgia; Wpisano: Unilin, BV, Wielsbeke, Belgia

(11) 2588310 A  Wykreślono: Unilin, BV, Wielsbeke, Belgia; 
Wpisano: Flooring Industries Limited, SARL, Bertrange, Luksemburg

(11) 2658736 A  Wykreślono: Rehau AG + Co, Rehau, Niemcy; 
Wpisano: REHAU Industries SE & Co  KG, Rehau, Niemcy

(11) 2500885 A  Wykreślono: Siemens Mobility GmbH, 
München, Niemcy; Wpisano: Yunex GmbH, Monachium, Niemcy

(11) 2618320 A  Wykreślono: Siemens Mobility GmbH, 
München, Niemcy; Wpisano: Yunex GmbH, Monachium, Niemcy

(11) 2723945 A  Wykreślono: ARJOWIGGINS SECURITY, 
Boulogne Billancourt, Francja; Wpisano: OBERTHUR FIDUCIA-
IRE SAS, Paryż, Francja

(11) 2723945 A  Wykreślono: OBERTHUR FIDUCIAIRE SAS, 
Paryż, Francja; Wpisano: OBERTHUR FIDUCIAIRE SAS, Paryż, Francja

(11) 2762836 A  Wykreślono: Shenzhen Protruly Electro-
nics Co , Ltd, Shenzhen, Chiny; Wpisano: Shenzhen Zhizunbao In-
vestment Holding Co , Ltd, Hong Kong, Chiny

(11) 2893514 A  Wykreślono: Arjowiggins Security, 
Boulogne Billancourt, Francja; Wpisano: OBERTHUR FIDUCIA-
IRE SAS, Paryż, Francja

(11) 2893514 A  Wykreślono: OBERTHUR FIDUCIAIRE SAS, 
Paryż, Francja; Wpisano: OBERTHUR FIDUCIAIRE SAS, Paryż, Francja

(11) 2953775 A  Wykreślono: REHAU AG + Co, Rehau, 
Niemcy; Wpisano: REHAU Industries SE & Co  KG, Rehau, Niemcy

(11) 3074227 A  Wykreślono: REHAU AG + Co, Rehau, 
Niemcy; Wpisano: REHAU Industries SE & Co  KG, Rehau, Niemcy

(11) 2927889 A  Wykreślono: Siemens Mobility GmbH, 
München, Niemcy; Wpisano: Yunex GmbH, Monachium, Niemcy

(11) 3119972 A  Wykreślono: REHAU AG + Co, Rehau, 
Niemcy; Wpisano: REHAU Industries SE & Co  KG, Rehau, Niemcy

(11) 3084746 A  Wykreślono: Siemens Mobility GmbH, 
München, Niemcy; Wpisano: Yunex GmbH, Monachium, Niemcy

(11) 3165053 A  Wykreślono: Siemens Mobility GmbH, 
München, Niemcy; Wpisano: Yunex GmbH, Monachium, Niemcy

(11) 3204299 A  Wykreślono: MICHATEK, k s , Michalovce, 
Słowacja; Wpisano: GRONBACH k s , Michalovce, Słowacja

(11) 3096057 A  Wykreślono: REHAU AG + Co, Rehau, 
Niemcy; Wpisano: REHAU Industries SE & Co  KG, Rehau, Niemcy

(11) 3098438 A  Wykreślono: Vestas Offshore Wind A/S, 
Aarhus, Dania; Wpisano: Vestas Wind Systems A/S, Aarhus, Dania

(11) 3130447 A  Wykreślono: MICHATEK, k s , Michalovce, 
Słowacja; Wpisano: GRONBACH k s , Michalovce, Słowacja

(11) 3130448 A  Wykreślono: MICHATEK, k s , Michalovce, 
Słowacja; Wpisano: GRONBACH k s , Michalovce, Słowacja

(11) 3159271 A  Wykreślono: MICHATEK, k s , Michalovce, 
Słowacja; Wpisano: GRONBACH k s , Michalovce, Słowacja

(11) 3162718 A  Wykreślono: MICHATEK, k s , Michalovce, 
Słowacja; Wpisano: GRONBACH k s , Michalovce, Słowacja

(11) 3394533 A  Wykreślono: REHAU AG + Co, Rehau, 
Niemcy; Wpisano: REHAU Industries SE & Co  KG, Rehau, Niemcy

(11) 3325078 A  Wykreślono: Strataca Systems Limited, 
Floriana, Malta; Wpisano: Roivios Limited, Nassau, Bahamy

(11) 3324141 A  Wykreślono: REHAU AG + Co, Rehau, 
Niemcy; Wpisano: REHAU Industries SE & Co  KG, Rehau, Niemcy

sprostoWania opisÓW patentoWYcH

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

(B1) (11) 228891 Postanowiono opis patentowy ponownie wy-
drukować, w części dotyczącej wskazania uprawnionego (poz  73) 
wstawić:
POLSKA AGENCJA TRANSFERU TECHNOLOGII SPÓŁKA AKCYJNA, 
Wrocław, PL 
PAKT-TECHNOLOGY PIOTR KUCHAREK, Łódź, PL  
OSADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, PL

(B1) (11) 228892 Postanowiono opis patentowy ponownie wy-
drukować, w części dotyczącej wskazania uprawnionego (poz  73) 
wstawić:
POLSKA AGENCJA TRANSFERU TECHNOLOGII SPÓŁKA AKCYJNA, 
Wrocław, PL 
PAKT-TECHNOLOGY PIOTR KUCHAREK, Łódź, PL  
OSADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, PL

(B1) (11) 228893 Postanowiono opis patentowy ponownie wy-
drukować, w części dotyczącej wskazania uprawnionego (poz  73) 
wstawić:
POLSKA AGENCJA TRANSFERU TECHNOLOGII SPÓŁKA AKCYJNA, 
Wrocław, PL 
PAKT-TECHNOLOGY PIOTR KUCHAREK, Łódź, PL  
OSADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, PL

(B1) (11) 228894 Postanowiono opis patentowy ponownie wy-
drukować, w części dotyczącej wskazania uprawnionego (poz  73) 
wstawić:
POLSKA AGENCJA TRANSFERU TECHNOLOGII SPÓŁKA AKCYJNA, 
Wrocław, PL 
PAKT-TECHNOLOGY PIOTR KUCHAREK, Łódź, PL  
OSADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, PL

(B1) (11) 228895 Postanowiono opis patentowy ponownie wy-
drukować, w części dotyczącej wskazania uprawnionego (poz  73) 
wstawić:
POLSKA AGENCJA TRANSFERU TECHNOLOGII SPÓŁKA AKCYJNA, 
Wrocław, PL 
PAKT-TECHNOLOGY PIOTR KUCHAREK, Łódź, PL  
OSADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, PL

(B1) (11) 230917 Postanowiono opis patentowy ponownie wy-
drukować, w części dotyczącej uprawnionego z  patentu (poz 73) 
wpisać: SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ MINISTRA 
OBRONY NARODOWEJ, Warszawa (PL)

(B1) (11) 234549 Postanowiono opis patentowy ponownie wy-
drukować, w części dotyczącej twórców (poz 72) w miejsce “JAKUB 
MARCINKOWSKI, Zielona Góra, PL” wstawić “JAKUB MARCINOWSKI, 
Zielona Góra, PL” 

oGŁosZenia
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(T3) (11) 3186233 Postanowiono sprostować oczywistą omyłkę 
w treści danych bibliograficznych: w pozycji (72) Twórca(y) wyna-
lazku: jest: CELIA DOMINGUEZ, Los Angeles, US; JOHN WITYAK, 
Carlsbad, US; JONATHAN BARD, New York, US; ALEX KISELYOV, 
New York, US; CHRISTOPHER JOHN BROWN, Abingdon, GB; 
SEBASTIEN RENE GABRIEL GALAN, Abingdon, GB; MICHAEL EDWARD 
PRIME, Swindon, GB; PAUL RICHARD GILES, Abingdon, GB; ELISE 
LUCIENNEN PAULETTE GADOULEAU, Didcot, GB; THOMAS MARTIN 
KRÜLLE, Oxford, GB; DANIEL CLARK-FREW, Wantage, GB; PETER 
DAVID JOHNSON, Abingdon, GB; SAMUEL COE, Cheltenham, GB; 
SARAH HAYES, Abingdon, GB; powinno być: CELIA DOMINGUEZ, 
Los Angeles, US; JOHN WITYAK, Carlsbad, US; JONATHAN BARD, 
New York, US; ALEX KISELYOV, New York, US; CHRISTOPHER 
JOHN BROWN, Abingdon, GB; SEBASTIEN RENE GABRIEL GALAN, 
Abingdon, GB; MICHAEL EDWARD PRIME, Swindon, GB; PAUL 
RICHARD GILES, Abingdon, GB; ELISE LUCIENNE PAULETTE 

GADOULEAU, Didcot, GB; THOMAS MARTIN KRÜLLE, Oxford, GB; 
DANIEL CLARK-FREW, Wantage, GB; PETER DAVID JOHNSON, Abingdon, GB; 
SAMUEL COE, Cheltenham, GB; SARAH HAYES, Abingdon, GB;

(T3) (11) 3358028 Postanowiono sprostować oczywistą omyłkę 
w treści danych bibliograficznych: w pozycji (54) tytuł‚ wynalazku 
jest: Rura stalowa zgrzewana elektrycznie oporowo dla pustego 
w  środku stabilizatora o  dużej wytrzymałości, sposób wytwarza-
nia rury stalowej zgrzewanej elektrycznie oporowo dla pustego 
w  środku stabilizatora o  dużej wytrzymałości, pusty w  środku 
stabilizator o, powinno być: Rura stalowa zgrzewana elektrycznie 
oporowo dla pustego w  środku stabilizatora o  dużej wytrzyma-
łości, sposób wytwarzania rury stalowej zgrzewanej elektrycznie 
oporowo dla pustego w środku stabilizatora o dużej wytrzymało-
ści, pusty w środku stabilizator o dużej wytrzymałości i sposób wy-
twarzania pustego w środku stabilizatora o dużej wytrzymałości
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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 72 681 do nr 72 688)

(Y1) (11) 72687 (41) 2021 12 20 
(51) A01M 29/06 (2011 01) 
 A01M 29/12 (2011 01) 
 A01M 29/20 (2011 01) 
 A01M 29/00 (2011 01)
(21) 129281 (22) 2020 06 15
(72) WICHER ANDRZEJ, Chrząszczyce (PL)
(73) FIELD GUARDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(54) Układ do odstraszania zwierzyny

(Y1) (11) 72681 (41) 2020 06 01 
(51) A41D 19/00 (2006 01) 
 A41D 19/015 (2006 01) 
 A63B 71/14 (2006 01)
(21) 127804 (22) 2018 11 21
(72) IRZMAŃSKA EMILIA, Łódź (PL); 
KROPIDŁOWSKA PAULINA, Łódź (PL); ADAMUS-WŁODARCZYK 
AGNIESZKA, Łódź (PL); GAJDA KAROL, Radom (PL); TOMCZYK 
JAROSŁAW, Rajec Poduchowny (PL); LEW-KIEDROWSKI MICHAŁ, 
Śmiardowo Złotowskie (PL); WRONA RYSZARD, Złotów (PL)
(73) CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY-PAŃSTWOWY 
INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa (PL); F H  JAKAR K GAJDA, 

J TOMCZYK SPÓŁKA JAWNA, Rajec Poduchowny (PL); REK-SWED 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Złotów (PL)
(54) Ogrzewana rękawica do zastosowań zawodowych i pozazawo-
dowych

(Y1) (11) 72688 (41) 2022 05 30 
(51) A61L 9/14 (2006 01) 
 A61L 2/18 (2006 01) 
 A61L 2/24 (2006 01)
(21) 129624 (22) 2020 11 23
(72) HERBIN PAWEŁ, Szczecin (PL); NIESTEROWICZ 
BEATA, Szczecin (PL); MIĄDLICKI KAROL, Szczecin (PL); 
DEMBKOWSKA ALEKSANDRA, Szczecin (PL); MIĄDLICKI PIOTR, 
Szczecin (PL); JASIEWICZ MARCIN, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY 
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Robot dezynfekujący

(Y1) (11) 72683 (41) 2016 12 19 
(51) B62K 19/42 (2006 01) 
 B62K 3/02 (2006 01)
(21) 124176 (22) 2015 06 15
(72) LONDOŃSKI TOMASZ, Olsztyn (PL)
(73) LONDOŃSKI TOMASZ FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA 
FOSTER, Olsztyn (PL)
(54) Rower

(Y1) (11) 72685 (41) 2022 05 02 
(51) E04C 2/292 (2006 01) 
 E04C 2/26 (2006 01) 
 E04B 1/80 (2006 01)
(21) 129571 (22) 2020 10 27
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 Nr prawa Symbol 
 ochronn  MKP

 1 2

 Nr prawa Symbol 
 ochronn  MKP

 1 2

 Symbol Nr prawa 
 MKP ochronn 

 1 2

 Symbol Nr prawa 
 MKP ochronn 

 1 2

INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH, 
WEDŁUG SYMBOLI MKP

A01M 29/06 (2011 01) 72687
A01M 29/12 (2011 01) 72687*
A01M 29/20 (2011 01) 72687*
A01M 29/00 (2011 01) 72687*
A41D 19/00 (2006 01) 72681
A41D 19/015 (2006 01) 72681*
A61L 9/14 (2006 01) 72688
A61L 2/18 (2006 01) 72688*
A61L 2/24 (2006 01) 72688*
A63B 71/14 (2006 01) 72681*
B62K 19/42 (2006 01) 72683

B62K 3/02 (2006 01) 72683*
B66F 11/04 (2006 01) 72686*
E04B 1/80 (2006 01) 72685*
E04C 2/292 (2006 01) 72685
E04C 2/26 (2006 01) 72685*
E04D 13/035 (2006 01) 72682
E05D 7/083 (2006 01) 72682*
E21B 15/04 (2006 01) 72686*
E21D 11/40 (2006 01) 72686
G05B 19/418 (2006 01) 72684*
H05K 5/00 (2006 01) 72684

INDEKS NUMEROWY 
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH

72681 A41D 19/00 (2006 01)
72682 E04D 13/035 (2006 01)
72683 B62K 19/42 (2006 01)
72684 H05K 5/00 (2006 01)

72685 E04C 2/292 (2006 01)
72686 E21D 11/40 (2006 01)
72687 A01M 29/06 (2011 01)
72688 A61L 9/14 (2006 01)

(72) KĄCIK JERZY, Kraków (PL)
(73) KĄCIK JERZY, Kraków (PL)
(54) Płyta warstwowa ścienna

(Y1) (11) 72682 (41) 2018 05 21 
(51) E04D 13/035 (2006 01) 
 E05D 7/083 (2006 01)
(21) 126792 (22) 2017 11 17
(30) 16199612 9  2016 11 18 EP
(72) GRINVALDS CARSTEN, Albertslund (DK)
(73) VKR Holding A/S, Hørsholm (DK)
(54) Okno dachowe

(Y1) (11) 72686 (41) 2022 05 30 
(51) E21D 11/40 (2006 01) 
 B66F 11/04 (2006 01) 
 E21B 15/04 (2006 01)
(21) 129637 (22) 2020 11 26
(72) PITERA ŁUKASZ, Jerzmanice Zdrój (PL); GIL TOMASZ, 
Wilków Osiedle (PL); ŁAWICKI PIOTR, Złotoryja (PL); KAŹMIERCZAK 
WIESŁAW, Lubin (PL); MŁYŃCZAK MARIUSZ, Złotoryja (PL); 
SARECKI ŁUKASZ, Złotoryja (PL); OSTAPÓW LESŁAW, Kunice (PL); 
HNAT WITOLD, Złotoryja (PL); NADOLNY GRZEGORZ, Legnica (PL)
(73) MINE MASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilków (PL)
(54) Składany kosz operatora, zwłaszcza dla samojezdnej maszyny 
górniczej

(Y1) (11) 72684 (41) 2021 11 08 
(51) H05K 5/00 (2006 01) 
 G05B 19/418 (2006 01)
(21) 129195 (22) 2020 05 07
(72) SROCZYŃSKI ANDRZEJ, Gdynia (PL); CZYŻEWSKI ANDRZEJ, 
Gdynia (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Stacja pomiarowa do wibroakustycznego monitorowania pracy 
maszyn elektrycznych zwłaszcza turbin wiatrowych

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

WpisY i ZMianY W reJestrZe nieUWZGlĘDnione  
W innYcH saMoDZielnYcH oGŁosZeniacH

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

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

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

ochronnego

(11) 70983 A  Wykreślono: ETISON LABELS SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, 
Polska 364486532 Wpisano: EMERSON POLSKA SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piotr-
ków Trybunalski, Polska 590000402

(11) 71312 A  Wykreślono: SECESPOL SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Dwór Gdański, Polska 001311624 
Wpisano: HEXONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Nowy Dwór Gdański, Polska 001311624
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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 28 145 do nr 28 168)

(51) 32-00 (11) 28145 (22) 2022 05 12 (21) 30833
(73) FIELMANN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(72) BORONOWSKI MARCIN
(54) Wzór graficzny
(55) 

(51) 12-13 (11) 28146 (22) 2022 04 20 (21) 30764
(73) STRABAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Pruszków (PL);
CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII DLA PRZEMYSŁU 
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL);
POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(72) CHŁOPEK ŁUKASZ, WOŚ PIOTR, TAKOSOGLU JAKUB, 
DINDORF RYSZARD

(54) Zabudowa transportera gąsienicowego
(55) 

(51) 32-00 (11) 28147 (22) 2022 05 12 (21) 30830
(73) FIELMANN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(72) BORONOWSKI MARCIN
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(54) Wzór graficzny
(55) 

(51) 32-00 (11) 28148 (22) 2022 05 12 (21) 30831
(73) FIELMANN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(72) BORONOWSKI MARCIN
(54) Wzór graficzny
(55) 

(51) 32-00 (11) 28149 (22) 2022 05 12 (21) 30832
(73) FIELMANN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(72) BORONOWSKI MARCIN
(54) Wzór graficzny
(55) 

(51) 32-00 (11) 28150 (22) 2022 05 12 (21) 30834
(73) FIELMANN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(72) BORONOWSKI MARCIN
(54) Wzór graficzny
(55) 

(51) 19-08 (11) 28151 (22) 2022 04 28 (21) 30791
(73) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
(72) BROŻYNA MAŁGORZATA

(54) Etykiety
(55) 

(51) 19-08 (11) 28152 (22) 2022 05 10 (21) 30823
(73) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
(72) BROŻYNA MAŁGORZATA
(54) Etykieta
(55) 

(51) 14-04 (11) 28153 (22) 2022 05 16 (21) 30837
(73) GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Gdańsk (PL)
(72) PLATA-NAZAR KATARZYNA, LESZKOWICZ JULIA
(54) Graficzny interfejs użytkownika
(55) 
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(51) 14-04 (11) 28154 (22) 2022 05 16 (21) 30838
(73) GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Gdańsk (PL)
(72) PLATA-NAZAR KATARZYNA, LESZKOWICZ JULIA
(54) Ikony aplikacji
(55) 

(51) 25-01 (11) 28155 (22) 2022 04 01 (21) 30706
(73) PATER FIRMA A E  DANILUK SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
(72) DOBRZAŃSKI JERZY
(54) Kostka brukowa
(55) 

(51) 06-01 (11) 28156 (22) 2022 05 19 (21) 30843
(73) KRYSKA-RADOCHOŃSKA KATARZYNA, Kraków (PL)
(72) KRYSKA-RADOCHOŃSKA KATARZYNA
(54) Ergonomiczne siedzenia
(55) 

(51) 25-03 (11) 28157 (22) 2022 01 19 (21) 30469
(73) ENKLAWA PIENISTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(72) GORGUL JAN

(54) Budynek
(55) 

(51) 19-08 (11) 28158 (22) 2022 05 05 (21) 30805
(73) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Opatówek (PL)
(72) SOCHACKA ANITA KAMILA
(54) Etykieta
(55) 

(51) 19-08 (11) 28159 (22) 2022 05 05 (21) 30806
(73) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Opatówek (PL)
(72) SOCHACKA ANITA KAMILA
(54) Butelka z etykietą
(55) 

(51) 23-01 (11) 28160 (22) 2022 04 25 (21) 30780
(73) REQNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gdów (PL)
(72) SIERSZULSKI SZYMON
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(54) Nypel bezgwintowy
(55) 

(51) 24-01 (11) 28161 (22) 2022 05 04 (21) 30802
(73) STRZECHA MARIUSZ KOORDYNACJA, Radom (PL)
(72) STRZECHA MARIUSZ
(54) Urządzenie do rehabilitacji
(55) 

(51) 21-01 (11) 28162 (22) 2022 05 26 (21) 30860
(73) SMUL KRZYSZTOF FEDCROUD, Warszawa (PL)
(72) SMUL KRZYSZTOF
(54) Gra
(55) 

(51) 15-01 (11) 28163 (22) 2022 04 29 (21) 30796
(73) AC SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok (PL)
(72) CZAPLEJEWICZ WOJCIECH
(54) Wtryskiwacz gazu
(55) 

(51) 26-04 (11) 28164 (22) 2022 05 05 (21) 30811
(73) WALĘDZIAK STEFAN INTERLIGHT, Brańsk (PL)
(72) WALĘDZIAK STEFAN

(54) Korpus lampy zniczowej
(55) 

(51) 26-04 (11) 28165 (22) 2022 05 05 (21) 30812
(73) WALĘDZIAK STEFAN INTERLIGHT, Brańsk (PL)
(72) WALĘDZIAK STEFAN
(54) Korpus lampy zniczowej
(55) 

(51) 32-00 (11) 28166 (22) 2022 04 25 (21) 30778
(73) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, Klęka (PL)
(72) BOGACZ ARKADIUSZ, WALOSZCZYK KRYSTYNA
(54) Znak graficzny
(55) 

(51) 09-03 (11) 28167 (22) 2022 05 05 (21) 30803
(73) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, Klęka (PL)
(72) WRÓBLEWSKA JUSTYNA
(54) Front opakowania
(55) 
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(51) 32-00 (11) 28168 (22) 2022 07 26 (21) 30964
(73) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Opatów (PL)
(72) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
(54) Logo
(55) 



Nr 34/2022 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO  27

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 353 947 do nr 354 165)

(111) 353947 (220) 2021 12 08 (210) 537478
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) WOŹNA MARTA ZAKŁAD POGRZEBOWY ANIMUS, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OPTIMUS
(510), (511) 45 Usługi pogrzebowe, Usługi kremacyjne 

(111) 353948 (220) 2021 12 08 (210) 537479
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) WOŹNA MARTA ZAKŁAD POGRZEBOWY ANIMUS, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AUREOLA
(510), (511) 45 Usługi pogrzebowe, Usługi kremacyjne 

(111) 353949 (220) 2021 12 08 (210) 537480
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) WOŹNA MARTA ZAKŁAD POGRZEBOWY ANIMUS, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MORENA
(510), (511) 45 Usługi pogrzebowe, Usługi kremacyjne 

(111) 353950 (220) 2021 12 08 (210) 537487
(151) 2022 05 23 (441) 2022 01 10
(732) NBHW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) jassmine
(540) 

(531) 27 05 01
(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, Usłu-
gi cateringu, Usługi koktajlbarów, Dokonywanie rezerwacji restaura-
cji i posiłków, Zakwaterowanie na pobyt czasowy, Usługi w zakresie 
zakwaterowania, Rezerwacja zakwaterowania dla turystów 
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(111) 353951 (220) 2021 03 18 K (210) 537493
(151) 2022 05 16 (441) 2022 01 17
(732) Systagenix Wound Management, Limited, Gatwick (GB)
(540) (znak słowny)
(540) PROMOGRAN PRISMA
(510), (511) 5 Opatrunki do  ran, Medyczne i  chirurgiczne materiały 
opatrunkowe, Bandaże, Plastry, materiały opatrunkowe, Chirurgicz-
ne opatrunki antybakteryjne, Materiały na opatrunki, Druciana (tka-
nina-), Preparaty farmaceutyczne do ran, Preparaty farmaceutyczne 
do użytku w zatrzymywaniu upływu krwi w procedurach chirurgicz-
nych i medycznych, Farmaceutyki, mianowicie czynnik wzrostu ma-
jący udział w procesie gojenia się rany, Taśmy przylepne do użytku 
medycznego i chirurgicznego 

(111) 353952 (220) 2021 12 10 (210) 537581
(151) 2022 05 19 (441) 2022 01 24
(732) BUŻEK PAWEŁ ECO SYSTEM, Międzyrzecze Górne (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ECO SYSTEM Twoja czysta energia   
(540) 

(591) czarny, złoty
(531) 07 01 13, 26 04 03, 26 04 09, 26 04 18, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 7 Generatory elektryczności, Generatory prądu, Maszyny 
do  wytwarzania prądu, Prądnice, Zestawy generatorów elektrycz-
nych, Aparatura do  dostarczania energii [generatory], Alternatory 
elektryczne, Alternatory [generatory prądu przemiennego], Awaryj-
ne generatory prądotwórcze, Awaryjne generatory prądu, Generato-
ry, Generatory do  turbin wiatrowych, Generatory elektrostatyczne, 
Generatory elektryczne do stosowania w sytuacjach awaryjnych, Ge-
neratory elektryczne korzystające z energii geotermalnej, Generato-
ry energii elektrycznej napędzane energią wiatru, Generatory prądu 
przemiennego, Generatory prądu wykorzystujące ogniwa słonecz-
ne, Generatory prądu wykorzystujące ciepło odpadowe, Generatory 
prądu przemiennego [alternatory], Generatory wytwarzające ener-
gię elektryczną z energii słonecznej, Generatory zasilania bezprzer-
wowego, Grupy generatorów elektrycznych, Instalacje elektryczne 
[generatory], Prądnice prądu stałego, Przenośne generatory energii 
elektrycznej, Przenośne generatory prądu elektrycznego, Stojany 
stanowiące części maszyn, Stojany [statory], Stacje generacji prądu, 
Szczotki stanowiące części generatorów, Szczotki stanowiące części 
prądnic prądu stałego, Szczotki prądnic, Szczotki do prądnic prądu 
stałego [części do maszyn], Silniki do wytwarzania energii elektrycz-
nej, Turbiny wiatrowe, Zasilacze awaryjne UPS [maszyny] do wytwa-
rzania prądu elektrycznego, Zestawy generatorów prądu elektrycz-
nego, Pompy, Pompy do instalacji grzewczych, Pompy elektryczne, 
Kafary [maszyny], Maszyny do  robót ziemnych, 9 Elektryczne (Złą-
cza-), Elektryczne złącza dopasowujące, Elektryczne złącza szpilko-
we, Elektryczne złącza wtyczkowe, Gniazdka, wtyczki i inne kontakty 
[złącza elektryczne], Izolowane złącza elektryczne, Listwy zaciskowe 
[złącza elektryczne], Multimedialne złącza do  pojazdów, Obudowy 
do złączy elektrycznych, Pulpity złączy elektrycznych, Złącza do ka-
bli, Złącza do  kabli elektrycznych, Złącza do  obwodów elektrycz-
nych, Złącza do przewodów elektrycznych, Złącza do światłowodów, 
Złącza elektryczne, Złącza gwintowane do kabli elektrycznych, Złą-
cza kablowe do  kabli elektrycznych, Złącza optyczne, Złączki 
do  przewodów elektrycznych, Złączki do  przewodów [elektrycz-
ność], Złączki [elektryczność], Złączki kablowe do  kabli elektrycz-
nych, Druty [przewody] elektryczne, Elektryczne emaliowane prze-
wody, Izolowane przewody elektryczne, Kable i  przewody 
elektryczne, Końcówki wtykowe do przewodów elektrycznych, Łącz-
niki do przewodów elektrycznych, Lokalizatory przewodów, Materia-
ły na przewody instalacji elektrycznych [kable], Mierniki przewodów, 
Oznaczniki przewodów elektrycznych, Przewodniki elektryczne, 
Przewody elektryczne, Przewody elektryczne izolowane, Przewody 
elektryczne termoodporne, Przewody instalacji elektrycznych, Prze-

wody metalowe [elektryczne], Przewody montażowe [elektryczne], 
Przewody uziemiające, Przewody zasilające, Skrzynki przyłączowe 
do  przewodów elektrycznych, Skrzynki zaciskowe do  przewodów 
elektrycznych, Zespoły przewodów elektrycznych, Zespoły przewo-
dów elektrycznych do  samochodów, Wskaźniki bezpiecznikowe, 
Wskaźniki [elektryczność], Wskaźniki obciążenia, Wskaźniki strat 
elektrycznych, Elektryczne gniazda wtyczkowe, Elektryczne wtyczki 
połączeniowe, Oprogramowanie do wtyczek [plug-in], Przejściówki 
do  wtyczek elektrycznych, Wtyczki, Wtyczki do  złączy pośrednich, 
Wtyczki elektryczne, Wtyczki, gniazdka i  inne kontakty (Elektrycz-
ne-), Wtyczki prądowe, Wtyczki zabezpieczające, Woltomierze, Bate-
rie słoneczne do ponownego ładowania, Elektryczne kable do łado-
wania, Elektryczne regulatory ładowania, Mierniki ciśnienia 
ładowania, Stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, Urządze-
nia do ładowania, Urządzenia do ładowania akumulatorów, Urządze-
nia do ładowania akumulatorów elektrycznych, Urządzenia do łado-
wania baterii, Prąd (Prostowniki-), Prostowniki, Prostowniki 
elektryczne, Prostowniki prądu elektrycznego, Ograniczniki [elek-
tryczność], Ograniczniki napięcia, Ograniczniki prądu elektrycznego, 
Ograniczniki przepięć, Elektryczne instalacje sterujące, Fotowoltaicz-
ne urządzenia i  instalacje do  wytwarzania energii elektrycznej 
z energii słonecznej, Instalacje elektryczne, Instalacje fotowoltaiczne 
do  wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], 
Kable izolowane do instalacji elektrycznych, Urządzenia do diagno-
zowania instalacji elektrycznych, Urządzenia zdalnego sterowania 
do  instalacji klimatyzacyjnych, Elektryczne gniazdka i  kontakty, 
Gniazdka elektryczne, Gniazda przełączające [elektryczne], Gniazda 
do  zasilania energią elektryczną, Gniazdka elektryczne zawierające 
timery, Listwy zasilające z gniazdami przenośnymi, Obudowy gniaz-
dek elektrycznych, Zdalnie sterowane gniazdka, Aparatura i urządze-
nia do kontrolowania elektryczności, Aparatura i urządzenia do ste-
rowania przepływu energii elektrycznej, Aparatura i  urządzenia 
do  gromadzenia i  przechowywania energii elektrycznej, Aparatura 
i urządzenia do regulowania elektryczności, Aparatura i urządzenia 
do  przewodzenia energii elektrycznej, Aparatura i  urządzenia 
do  gromadzenia elektryczności, Aparatura i  urządzenia do  przełą-
czania energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia do przekształca-
nia energii elektrycznej, Aparatura, urządzenia i kable do zastosowa-
nia w  elektryce, Bezprzewodowe sterowniki do  zdalnego 
monitorowania i kontroli funkcjonowania i statusu innych urządzeń 
lub systemów elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych, Elek-
tryczne urządzenia kontrolne, Elektryczne urządzenia pomiarowe, 
Elektryczne urządzenia połączeniowe, Elektryczne urządzenia kon-
trolno-sterujące, Elektryczne urządzenia sterujące procesami, Elek-
tryczne urządzenia sterownicze, Elektryczne urządzenia sterownicze 
do zarządzania energią, Elektryczne urządzenia sterownicze do za-
rządzania ogrzewaniem, Elektryczne urządzenia zdalnego sterowa-
nia, Elektryczne zautomatyzowane urządzenia sterownicze, Urzą-
dzenia do  magazynowania energii elektrycznej, Urządzenia 
do monitorowania zużycia energii elektrycznej, Urządzenia do nie-
przerywalnego zasilania elektrycznego [baterie], Urządzenia do po-
miaru energii elektrycznej, Urządzenia do pomiaru, monitorowania 
i analizowania zużycia energii elektrycznej, Urządzenia do regulacji 
energii elektrycznej, Urządzenia do sterowania energią elektryczną, 
Urządzenia do  sterowania procesami [elektryczne], Urządzenia 
do sterowania prądem elektrycznym, Urządzenia do zamykania ob-
wodów elektrycznych, Urządzenia elektryczne do  monitorowania 
sieci zasilającej, Urządzenia elektryczne do  sterowania, Urządzenia 
fotowoltaiczne do  przekształcania promieniowania słonecznego 
na energię elektryczną, Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania 
energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do regulacji dystrybucji 
energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do sterowania dystrybu-
cją energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do prowadzenia dys-
trybucji energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do regulacji uży-
cia energii elektrycznej, Urządzenia i  przyrządy do  kontrolowania 
użycia energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do przekształca-
nia dystrybucji energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do prze-
łączania dystrybucji energii elektrycznej, Urządzenia i  przyrządy 
do  przełączania korzystania z  energii elektrycznej, Urządzenia na-
ukowe i  laboratoryjne do  obróbki za  pomocą energii elektrycznej, 
Urządzenia pomiarowe elektryczne, Urządzenia sterujące elektrycz-
ne, Bezpieczniki do pojazdów, Bezpieczniki elektryczne, Bezpieczniki 
topikowe, Skrzynki bezpiecznikowe, Skrzynki do  bezpieczników 
elektrycznych, Zespoły połączeń bezpiecznikowych, Baterie, Baterie 
akumulatorowe litowe, Baterie do  ponownego ładowania, Baterie 
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elektryczne do  pojazdów, Baterie słoneczne, Baterie słoneczne 
do celów przemysłowych, Baterie słoneczne do użytku domowego, 
Jednostki zasilania [baterie], Dodatkowe zestawy baterii, Ładowarki 
baterii elektrycznych, Kable do baterii, Ładowalne baterie elektrycz-
ne, Ładowarki do baterii słonecznych, Ogniwa i baterie elektryczne, 
Amperomierze, Akumulatory do  pojazdów, Akumulatory do  pojaz-
dów elektrycznych, Akumulatory, elektryczne, Akumulatory, elek-
tryczne, do pojazdów, Akumulatory energii fotowoltaicznej, Akumu-
latory samochodowe, Kable rozruchowe do  akumulatorów, 
Ładowarki dla akumulatorów, Ładowarki do akumulatorów do pojaz-
dów silnikowych, Zasilacze przenośne (akumulatory), Urządzenia ste-
rujące oświetleniem, Zawory termostatyczne, 11 Pompy ciepła, Pom-
py ciepła do  przetwarzania energii, Centralne instalacje 
klimatyzacyjne do celów domowych, Centralne instalacje klimatyza-
cyjne, Centralne instalacje klimatyzacyjne [do  celów przemysło-
wych], Domowe instalacje klimatyzacyjne, Elektryczne instalacje 
grzewcze, Filtry powietrza [części maszyn lub instalacji do  oczysz-
czania powietrza], Instalacje centralnego ogrzewania, Instalacje dez-
odoryzujące atmosferę, Instalacje do chłodzenia powietrza, Instala-
cje do  filtrowania powietrza, Instalacje do  nawilżania, Instalacje 
do odwilżania, Instalacje do odzyskiwania ciepła z powietrza, Instala-
cje do  recyrkulacji powietrza, Instalacje do  uzdatniania powietrza, 
Instalacje do  wentylacji, Instalacje filtrujące powietrze, Instalacje 
grzewcze, Instalacje grzewcze do  powietrza, Instalacje grzewcze 
do  cieczy, Instalacje grzewcze na  energię słoneczną, Instalacje 
grzewcze o obiegu zamkniętym, Instalacje grzewcze zasilane ener-
gią słoneczną, Instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, kli-
matyzacji i oczyszczania powietrza, Instalacje grzewcze zamontowa-
ne w oknach, Instalacje i urządzenia grzewcze, Instalacje i urządzenia 
wentylacyjne [klimatyzacyjne], Instalacje klimatyzacyjne do  samo-
chodów, Instalacje klimatyzacyjne do celów przemysłowych, Instala-
cje klimatyzacyjne, Instalacje nawilżające powietrze, Instalacje 
ogrzewania podłogowego, Instalacje wentylacyjne, Klimatyzacja 
w pojazdach (Instalacje do-), Przemysłowe instalacje grzewcze, Ste-
rowniki elektromagnetyczne do  automatycznej obsługi zaworów 
[części instalacji grzewczych], Urządzenia do regulacji ciepła [zawo-
ry] będące częściami instalacji grzewczych, Urządzenia i  instalacje 
do wentylacji, Urządzenia i instalacje grzewcze, Urządzenia i instala-
cje do  suszenia, Urządzenia sterownicze [zawory termostatyczne] 
do  instalacji grzewczych, Urządzenia sterujące [zawory termosta-
tyczne] do  instalacji grzewczych, Zawory do  kontroli temperatury 
[części instalacji centralnego ogrzewania], Zawory termostatyczne 
[części instalacji grzewczych], Urządzenia elektryczne do  ogrzewa-
nia, Urządzenia elektryczne stosowane w suszeniu, Urządzenia elek-
tryczne do ogrzewania pomieszczeń, Urządzenia elektryczne stoso-
wane w  chłodzeniu, Akumulatory ciepła, Agregaty klimatyzacyjne, 
Osuszacze powietrza, Urządzenia chłodzące, Urządzenia do chłodze-
nia powietrza, Urządzenia do ogrzewania na paliwa stałe, płynne lub 
gazowe, Urządzenia do oświetlania za pomocą diod elektrolumine-
scencyjnych [LED], Instalacje oświetleniowe z  diodami elektrolumi-
nescencyjnymi [LED], Urządzenia oświetleniowe z organicznymi dio-
dami elektroluminescencyjnymi (OLED), Urządzenia grzewcze 
do pojazdów, Aparatura i maszyny do oczyszczania powietrza, Urzą-
dzenia do oczyszczania powietrza, Urządzenia i maszyny do oczysz-
czania powietrza, Urządzenia i instalacje oświetleniowe, Urządzenia 
oświetleniowe z  ogniwami słonecznymi, Urządzenia jonizujące 
do oczyszczania powietrza lub wody, Urządzenia kontrolujące tem-
peraturę i  reagujące na nią [zawory termostatyczne] do grzejników 
centralnego ogrzewania, Żarniki elektryczne do  ogrzewania, 37 
Usługi w zakresie napraw przewodów, Usługi układania przewodów 
elektrycznych, Układanie przewodów głównych, Renowacja, napra-
wa i  konserwacja przewodów instalacji elektrycznej, Serwisowanie 
przewodów, Konserwacja przewodów, Instalacja przemysłowych 
przewodów grzejnych, Ładowanie akumulatorów do pojazdów, Ła-
dowanie baterii i innych urządzeń magazynujących energię oraz wy-
najem sprzętu do nich, Budowa instalacji wykorzystujących energię 
geotermiczną, Budowa użytkowych instalacji słonecznych, Elimina-
cja zakłóceń w  instalacjach elektrycznych, Instalacja elektrycznego 
ogrzewania towarzyszącego, Instalacja, konserwacja i naprawa urzą-
dzeń klimatyzacyjnych, Instalacja, naprawa i konserwacja podgrze-
waczy powietrza, Instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu grzew-
czego, Instalacja ogniw i  modułów fotowoltaicznych, Instalacja 
systemów energii wiatrowej, Instalacja systemów odprowadzania 
ciepła, Instalacja systemów ogrzewania słonecznego, Instalacja sys-
temów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w  budyn-

kach mieszkalnych, Instalacja systemów paneli słonecznych zasila-
nych energią słoneczną w  budynkach niemieszkalnych, Instalacja 
urządzeń do chłodzenia, Instalacja urządzeń do klimatyzacji do czy-
stych pomieszczeń [clean room], Instalacja urządzeń do kompensacji 
mocy biernej, Instalacja urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, Insta-
lacja urządzeń do  oszczędzania energii, Instalacja urządzeń do  su-
szenia, Instalacja urządzeń do wytwarzania energii, Instalacja urzą-
dzeń elektrycznych, Instalacja urządzeń elektrycznych i generatorów 
prądu, Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, Instalacja urządzeń 
wentylacyjnych, Instalacja uziemienia elektrycznego, Konserwacja 
i  naprawa instalacji grzewczej, Konserwacja i  naprawa instalacji 
ogrzewania słonecznego, Konserwacja i  naprawa instalacji grzew-
czych zasilanych energią słoneczną, Konserwacja i naprawa instalacji 
energii słonecznej, Konserwacja i naprawa instalacji geotermicznych, 
Konserwacja i  naprawy instalacji grzewczej, Konserwacja, naprawa 
i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, Konserwacja, serwis 
i naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, Konserwacja 
urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, Modernizacja instalacji 
do wentylacji budynków, Modernizacja instalacji do klimatyzacji bu-
dynków, Modernizacja instalacji do ogrzewania, wentylacji i klimaty-
zacji budynków, Modernizacja instalacji do  ogrzewania budynków, 
Montaż i  konserwacja instalacji fotowoltaicznych, Montaż i  konser-
wacja instalacji ogrzewania słonecznego, Montaż i naprawa instalacji 
grzewczych, Montaż instalacji centralnego ogrzewania, Naprawa 
i konserwacja instalacji elektronicznych, Naprawa i konserwacja in-
stalacji do  wytwarzania energii, Naprawa i  konserwacja urządzeń 
i instalacji do chłodzenia, Naprawa instalacji do zaopatrzenia w ener-
gię, Naprawa instalacji, urządzeń i maszyn do produkcji energii, Na-
prawa urządzeń i  instalacji do wytwarzania energii, Odnawianie in-
stalacji klimatyzacyjnych, Renowacja instalacji elektrycznych, Serwis 
urządzeń i  instalacji do  wytwarzania energii, Udzielanie informacji 
związanych z  instalacją urządzeń elektrycznych, Usługi doradcze 
związane z  instalacją urządzeń do  ogrzewania i  chłodzenia, Usługi 
w  zakresie instalacji elektrycznych, Usługi wykonawców instalacji 
elektrycznych, Usługi wykonawców w zakresie instalacji grzewczej, 
Usługi wykonawców w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, Zakłada-
nie instalacji geotermicznych, Instalowanie i naprawa urządzeń elek-
trycznych, Instalowanie urządzeń elektrycznych, Naprawa lub kon-
serwacja konsumenckich urządzeń elektrycznych, Naprawa urządzeń 
elektrycznych, Serwis w sytuacjach awaryjnych urządzeń do zaopa-
trzenia w energię elektryczną, Wymiana baterii, Doładowywanie ba-
terii i akumulatorów, Doładowywanie akumulatorów, Wymiana aku-
mulatorów, Wynajem ładowarek akumulatorów, Instalacja urządzeń 
oświetleniowych, Naprawa lub konserwacja elektrycznych urządzeń 
oświetleniowych, Naprawa urządzeń oświetleniowych, Usługi do-
radcze związane z  instalacją urządzeń oświetleniowych, Budowa 
i  naprawa magazynów, Instalowanie obiektów i  urządzeń magazy-
nowych, Zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy, 
Wypożyczanie maszyn budowlanych, Wynajem sprzętu budowlane-
go, Usługi doradztwa budowlanego, Usługi nadzoru budowlanego 
w  zakresie projektów budowlanych, Wynajem narzędzi, instalacji 
i  sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i  konserwa-
cyjnego, Udzielanie informacji budowlanych, Usługi budowlane, 
Usługi budowlane i konstrukcyjne, Konsultacje budowlane, Informa-
cja budowlana, Usługi doładowywania pojazdów elektrycznych, Bu-
dowlany sprzęt (Wynajem-), Wynajem maszyn budowlanych, Wypo-
życzanie urządzeń stosowanych w  budownictwie, 39 Dystrybucja 
energii elektrycznej za pośrednictwem przewodów, Usługi ładowa-
nia, Wynajmowanie magazynów, Wynajem przestrzeni magazyno-
wej, Wynajem miejsc magazynowych, Wynajem magazynów, Wyna-
jem kontenerów do  magazynowania i  składowania, Usługi 
magazynowe, Dzierżawa magazynów, Dostawa energii elektrycznej, 
Dostawa i  dystrybucja energii elektrycznej, Dostawa i  dystrybucja 
energii, Dostawa towarów, Przewóz towarów, Usługi przewozowe 
towarów, Przewożenie i dostarczanie towarów, Przewóz samochoda-
mi ciężarowymi, Magazynowanie i składowanie, Informacja o składo-
waniu, Organizowanie składowania towarów, Składowanie towarów, 
Składowanie towarów w magazynach, Składowanie towarów przed 
i po transporcie, Transport i składowanie, Transport i składowanie to-
warów, Usługi składowania towarów, Spedycja, Spedycja ładunków, 
Spedycja towarów, Wypożyczanie środków transportu, Wynajmowa-
nie transportu drogowego, Wynajem przestrzeni, struktur, jednostek 
i pojemników do magazynowania i transportu, Wynajem pojazdów 
transportowych, Usługi w zakresie transportu towarów, Usługi w za-
kresie organizowania transportu, Usługi transportu ładunków, Usługi 
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transportu drogowego, Usługi transportowe, Usługi doradcze zwią-
zane z  transportem, Transport towarów, Transport samochodowy, 
Transport, Organizowanie transportu, Wynajem garaży i miejsc par-
kingowych, Wynajem garażowych miejsc parkingowych, Wynajem 
pojazdów, Wynajem samochodów, Wypożyczanie i wynajem pojaz-
dów, Wynajmowanie garaży, Wynajem przestrzeni garażowej, Wyna-
jem kontenerów, 40 Wynajem instalacji grzewczych, Wynajem urzą-
dzeń i instalacji do chłodzenia, Wynajem baterii, Wynajem urządzeń 
do  chłodzenia pomieszczeń do  celów domowych, Wypożyczanie 
urządzeń do  chłodzenia pomieszczeń do  celów przemysłowych, 
Oczyszczanie powietrza, Wynajem urządzeń do oczyszczania powie-
trza, Wypożyczanie sprzętu do oczyszczania wody i powietrza, Wy-
najem sprzętu do wytwarzania energii elektrycznej, Wypożyczanie 
urządzeń grzewczych, Wypożyczanie urządzeń klimatyzacyjnych, 
Wytwarzanie prądu elektrycznego, Wytwarzanie energii elektrycz-
nej z energii geotermalnej, Wytwarzanie energii elektrycznej z ener-
gii wiatru, Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, 
Wytwarzanie energii elektrycznej, Wytwarzanie energii, Usługi wy-
twarzania energii, Wytwarzanie elektryczności z energii słonecznej, 
Usługi informacyjne i  doradcze związane z  wytwarzaniem energii 
elektrycznej z energii fal, Usługi doradcze związane z wytwarzaniem 
energii elektrycznej 

(111) 353953 (220) 2021 12 10 (210) 537621
(151) 2022 05 04 (441) 2022 01 10
(732) KASTELIK DARIUSZ WYTWÓRNIA SPRĘŻYN TECHNICZNYCH 
SPRINTEX, Lipowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYTWÓRNIA SPRĘŻYN TECHNICZNYCH Sprintex
(540) 

(531) 14 03 21, 27 05 01
(510), (511) 40 Produkcja wyrobów z  drutu, łańcuchów i  sprężyn 
na zamówienie osób trzecich 

(111) 353954 (220) 2021 12 13 (210) 537647
(151) 2022 05 20 (441) 2022 01 24
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1936 TYMBARK
(540) 

(591) biały, szary, czarny, jasnozielony, zielony, ciemnozielony, 
czerwony, pomarańczowy
(531) 25 01 15, 25 01 18, 27 05 01, 29 01 15, 27 07 01, 05 07 13
(510), (511) 29 Batoniki na bazie owoców i orzechów, Ajvar [pasta z pa-
pryki, bakłażanów i czosnku], Bita śmietana, Buliony, Caponata [duszo-
ne warzywa], Cassoulet, Batony na  bazie orzechów i  nasion, Batony 
spożywcze na bazie soi, Chipsy warzywne, Chipsy owocowe, Chipsy 
sojowe, Chipsy ziemniaczane, Chop suey, Choucroute garnie [kapusta 
kiszona garnirowana], Desery jogurtowe, Desery mleczne, Desery 
na bazie sztucznego mleka, Desery owocowe, Dipy, Desery wykonane 
z produktów mlecznych, Dolma [faszerowane warzywa], Dżemy, Dże-
my i  marmolady owocowe, Ekstrakty do  zup, Ekstrakty warzywne 
do  gotowania, Ekstrakty z  pomidorów, Ekstrakty z  warzyw do  kon-
sumpcji, Galaretki, kompoty, pasty owocowe i warzywne, Gotowe da-
nia warzywne, Flaki, Gotowe dania z  mięsa, Gotowe posiłki z  mięsa 
[mięso jako główny składnik], Gotowe produkty z warzyw, Grzyby go-
towe do spożycia, Gulasze, Gulasz błyskawiczny, Grzyby konserwowa-
ne, Jabłka duszone, Jogurty, Kandyzowane owoce, Kandyzowane 

przekąski owocowe, Fasola pieczona w  sosie pomidorowym, Fasola 
przyrządzona w  sosie sojowym [Kongjaban], Kiszone warzywa [kim-
chi], Koktajle mleczne, Kompozycje owoców przetworzonych, Koncen-
traty na  bazie owoców przeznaczone do  gotowania, Koncentraty 
na bazie warzyw przeznaczone do gotowania, Koncentraty pomidoro-
we [purée], Koncentraty rosołowe, Koncentraty soków warzywnych 
do  konsumpcji, Koncentraty zup, Klopsiki drobiowe, Konserwowane 
warzywa, Konserwy, marynaty, Konserwy z  owocami, Korniszony, 
Kostki bulionowe, Kostki do  zup, Krojone owoce, Krojone warzywa, 
Liofilizowane warzywa, Lukrowane (owoce-), Marmolada, Masło kaka-
owe, Masła orzechowe w  proszku, Masło z  orzechów, Mieszanki 
do sporządzania wywarów rosołowych, Mieszanki do zup, Mieszanki 
owoców i orzechów, Mieszanki owoców suszonych, Mieszanki przeką-
sek składające się z suszonych owoców i orzechów przetworzonych, 
Mieszanki przekąsek składające się z przetworzonych owoców i prze-
tworzonych orzechów, Mieszanki warzywne, Mleczne produkty, Mle-
ko w proszku, Mleko, Nadzienia na bazie owoców do placków i ciast, 
Nadzienie bakaliowe [owoce konserwowane], Napoje mleczne, Napo-
je z produktów mlecznych, Nasiona jadalne, Orzechy jadalne, Owoce 
aromatyzowane, Owoce glazurowane, Owoce gotowane, Owoce kon-
serwowane, Owoce lukrowane, Owoce marynowane, Owoce przetwo-
rzone, Owoce w  puszkach, Owocowe nadzienia do  ciast, Owocowe 
pasty do smarowania, Pasta z owoców, Pasta z orzechów laskowych, 
Pasty do smarowania na bazie warzyw, Pasty do smarowania składają-
ce się głównie z owoców, Pasty do smarowania na bazie mleka z niską 
zawartością tłuszczu, Pasty do  zup, Pasty na  bazie orzechów, Pasty 
mleczne do smarowania, Pasty do kromek zawierające tłuszcz, Pasty 
przyrządzone z orzechów, Pasty warzywne, Pasztet warzywny, Pekty-
na owocowa, Pektyna do celów kulinarnych, Pikle, Płatki jabłkowe, Pi-
kle mieszane, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasio-
na roślin strączkowych, Płatki ziemniaczane, Pokrojone owoce, 
Pokrojone sałatki warzywne, Pokrojone warzywa, Polewy orzechowe, 
Pomidory, przetworzone, Pomidory konserwowane, Pomidory obrane 
ze skóry, Pomidory konserwowe, Potrawy gotowe składające się głów-
nie z  warzyw, Powlekane orzeszki ziemne, Prażone orzechy ziemne, 
Preparaty do  produkcji bulionów, Produkty z  suszonych owoców, 
Proszki owocowe, Proszki warzywne, Przecier jabłkowy, Przecier pomi-
dorowy, Przeciery owocowe, Przeciery warzywne, Przekąski na bazie 
mleka, Przekąski na bazie orzechów, Przekąski na bazie owoców, Prze-
kąski na  bazie soi, Przekąski na  bazie suszonych owoców, Przekąski 
na bazie warzyw, Przekąski na bazie ziemniaków, Przekąski z owoców, 
Przekąski ziemniaczane, Przetwory do  zup jarzynowych, Przetwory 
owocowe [dżemy], Przyprawy smakowe (pikle), Przystawki na  bazie 
warzyw, Puddingi na bazie mleka, Purée z warzyw, Purée z grzybów, 
Purée ziemniaczane, Pulpety, Purée ziemniaczane w proszku, Ragout, 
Ratatouille, Rosół [zupa], Placki ziemniaczane, Sałatki gotowe, Sałatki 
owocowe, Sałatki warzywne, Schłodzone desery mleczne, Sfermento-
wane owoce, Skórki owocowe, Słodkie nadzienia z owoców, Sok pomi-
dorowy do  gotowania, Sok cytrynowy do  celów kulinarnych, Soki 
owocowe do gotowania, Soki roślinne do gotowania, Substytuty mię-
sa na bazie warzyw, Substytuty mleka, Suszone grzyby jadalne, Suszo-
ne orzechy, Suszone owoce, Tahini [pasta z ziarna sezamowego], Tłusz-
cze jadalne, Tzatziki, Warzywa fermentowane, Warzywa gotowane, 
Warzywa grillowane, Warzywa konserwowane, Warzywa kapustne, 
przetworzone, Warzywa konserwowane [w  oleju], Warzywa liofilizo-
wane, Warzywa marynowane, Warzywa obrane ze  skórki, Warzywa 
preparowane, Warzywa przetworzone, Warzywa strączkowe przetwo-
rzone, Warzywa suszone, Warzywa w puszkach, Warzywa w słoikach, 
Warzywne pasty do  smarowania, Warzywa solone, Warzywa w  pla-
sterkach, konserwowe, Wstępnie ugotowana zupa, Wywar, bulion, Wy-
war z warzyw, Zabielacz do kawy, Zabielacze do napojów, Zabielacze 
mleczne do  napojów, Zabielacze niezawierające produktów mlecz-
nych, Zagęszczone sosy pomidorowe, Zupy, Zupy błyskawiczne, Zupy 
(składniki do sporządzania-), Żelatyna, Zupy i wywary, ekstrakty mię-
sne, Zupy w proszku, Zupy w puszkach, Zupy z makaronem, Warzywa 
mrożone, Mrożone owoce, Głęboko mrożone dania warzywne, Mrożo-
ne gotowe posiłki składające się głównie z  warzyw, Mrożone posiłki 
składające się głównie z  mięsa, Tłuszcze roślinne do  celów spożyw-
czych, Oleje roślinne do celów spożywczych, Zmieszane oleje roślinne 
do  celów kulinarnych, Formowane teksturowane białko roślinne 
do użytku jako substytut mięsa, Substytuty mięsa, Substytuty serów, 
Substytuty jaj, Substytuty drobiu, Substytuty masła, Substytuty mar-
garyny, Seitan [substytut mięsa], Bezmleczne substytuty mleka, Ro-
ślinne substytuty mleka, Substytuty kwaśnej śmietany, Mleko sojowe 
[substytut mleka], Mleko ryżowe [substytut mleka], Nabiał i substytuty 
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nabiału, Sztuczna śmietana [substytuty produktów mlecznych], Napo-
je na bazie owsa [substytuty mleka], Mleko z nasion konopi jako sub-
stytut mleka, Napoje na bazie soi stosowane jako substytuty mleka, 
Gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mięsa, Batoniki 
na bazie orzechów będące zamiennikami posiłków, Batoniki na bazie 
owoców będące zamiennikami posiłków, Sałatki owocowo-warzywne, 
Pasty owocowo-warzywne, Przeciery owocowo-warzywne, Przetwory 
owocowo-warzywne, Proszki owocowo-warzywne, Chipsy owocowo-
-warzywne, Koncentraty soków owocowo-warzywnych do konsump-
cji, Mieszanki owocowo-warzywne, Purée owocowo-warzywne, Prze-
kąski na  bazie owoców i  warzyw, Sosy i  glazury mleczno-owocowe 
i śmietankowo-owocowe, mrożone dania gotowe warzywne, warzyw-
no-mięsne i mięsne, w tym flaki, konserwy warzywno-mięsne, duszo-
ne owoce, jabłka duszone, mrożone runo leśne, w tym grzyby, 30 Aro-
maty do żywności, Artykuły spożywcze ze zbóż, Artykuły żywnościowe 
zawierające czekoladę [jako podstawowy składnik], Batoniki, Batony 
zbożowe i energetyczne, Błyskawiczna owsianka, Budynie deserowe, 
Cappuccino, Chipsy [produkty zbożowe], Chipsy kukurydziane, Chrup-
ki zbożowe, Chrupki kukurydziane o smaku sera, Chrzan [sos przypra-
wowy], Ciasta, Ciasta mrożone, Ciasta mrożone nadziewane mięsem 
i  warzywami, Ciasteczka, Ciastka, Cukierki, batony i  guma do  żucia, 
Czekolada, Czekolada pitna, Czekolada w proszku, Czekoladowe wyro-
by cukiernicze nielecznicze, Czipsy na  bazie mąki, Czipsy na  bazie 
zbóż, Dania na bazie ryżu, Dania liofilizowane, których głównym skład-
nikiem jest makaron, Desery czekoladowe, Desery lodowe, Desery 
z muesli, Desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], 
Deser puddingowy na bazie ryżu, Dodatki smakowe w postaci zagęsz-
czonych sosów, Budyń w proszku, Dodatki smakowe i przyprawy, Dra-
żetki [niemedyczne wyroby cukiernicze], Dropsy owocowe [słodycze], 
Ekstrakty czekoladowe do przygotowywania napojów, Ekstrakty kaka-
owe do spożycia przez ludzi, Ekstrakty przypraw, Ekstrakty czekolado-
we, Ekstrakty stosowane jako dodatki smakowe [inne niż olejki ete-
ryczne], Ekstrakty z  kakao do  stosowania jako aromaty do  napojów, 
Ekstrakty z kakao do stosowania jako aromaty do artykułów spożyw-
czych, Ekstrakty z kawy, Ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty 
do  artykułów żywnościowych, Ekstrakty z  kawy do  stosowania jako 
aromaty do napojów, Esencja kawowa, Esencje czekoladowe do przy-
rządzania napojów, Esencje do żywności (z wyjątkiem esencji eterycz-
nych i  olejów eterycznych), Esencje do  gotowania, Espresso, Gofry, 
Gorąca czekolada, Gotowe dania z ryżu, Gotowe desery [wyroby cu-
kiernicze], Gotowe do  spożycia puddingi, Gotowe kakao i  napoje 
na bazie kakao, Gotowe napoje kawowe, Gotowe desery [na bazie cze-
kolady], Gotowe desery [wyroby piekarnicze], Gotowe potrawy na ba-
zie makaronu, Gotowe potrawy na bazie ryżu, Gotowe produkty spo-
żywcze w  postaci sosów, Gotowe przekąski na  bazie zbóż, Gotowe 
sosy, Guma do żucia, Herbata rozpuszczalna, Herbatniki, Herbaty owo-
cowe, Herbaty, Kakao, Kakao w  proszku, Kakaowe napoje, Kakao 
do sporządzania napojów, Kakao [palone, w proszku, granulowane lub 
w  napojach], Kasze, Kawa, herbata, kakao i  namiastki tych towarów, 
Kawa, Kawa [palona, w proszku, granulowana lub w napojach], Kawa 
rozpuszczalna, Keczup, Keczup [sos pomidorowy], Keczup [sos], Kom-
bucha, Koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy, Krakersy, 
Kremy czekoladowe, Kremy na bazie kakao w postaci past do smaro-
wania, Kremy czekoladowe do smarowania, Liofilizowane dania, któ-
rych głównym składnikiem jest makaron, Liofilizowane dania, których 
głównym składnikiem jest ryż, Lizaki mrożone, Lód, lody spożywcze, 
mrożone jogurty i sorbety, Lodowe słodycze, Lodowe wyroby cukier-
nicze, Lody, Lizaki, Majonez, Mąka, Mąka do pieczenia, Mąka kukury-
dziana, Mąka pszenna, Mąka ziemniaczana, Mąka zbożowe, Mąka żyt-
nia, Makaron [ciasto], Makarony głęboko mrożone, Makaron gotowy, 
Makaron instant do gotowania, Makaron jajeczny, Makaron pełnoziar-
nisty, Makaron spożywczy, Makarony, Makarony do zup, Makarony ra-
zowe, Marynaty, Mięsne sosy, Mieszanki czekolady na  gorąco, Mie-
szanki do  przyrządzania mrożonej herbaty w  proszku, Mieszanki 
kakaowe, Mieszanki kawowe, Mieszanki mąki, Mieszanki przypraw, 
Mieszanki spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych 
owoców, Miód, Mleczne wyroby cukiernicze, Mrożone napoje [frappe], 
Mrożone mleczne wyroby cukiernicze, Mrożone mleczne desery w for-
mie batonów, Mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, Mrożone 
produkty z ciasta nadziewane warzywami, Mrożone posiłki składające 
się głównie z makaronu, Muesli, Musy, Musy czekoladowe, Musy dese-
rowe, Musy (słodycze), Musy (wyroby cukiernicze), Musztarda, Napoje 
czekoladowe, Napoje gazowane [na bazie kawy, kakao lub czekolady], 
Napoje mrożone na bazie czekolady, Napoje mrożone na bazie kakao, 
Napoje mrożone na bazie kawy, Napoje na bazie kakao, Napoje na ba-

zie kawy, Napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami smakowy-
mi, Napoje na bazie czekolady, z mlekiem, Napoje o smaku czekolado-
wym, Napoje zawierające kakao, Napoje zawierające czekoladę, 
Napoje sporządzane z kawy, Napoje sporządzone z czekolady, Napoje 
sporządzone z herbaty, Napoje sporządzone z kakao, Napoje z lodów, 
Nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze], Nielecznicze wyroby cu-
kiernicze, Oranżada w proszku [wyroby cukiernicze], Orzechowe wyro-
by cukiernicze, Orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], Owoce w po-
lewie czekoladowej, Owocowe (galaretki-) [słodycze], Owsiane 
(płatki-), Owocowe lody, Owsianka, Owsianka błyskawiczna, Paluszki 
chlebowe, Papki warzywne (sosy-żywność), Pasta wasabi, Pasta seza-
mowa, Pasta migdałowa, Pasty czekoladowe, Pasty czekoladowe 
do  smarowania zawierające orzechy, Pasty do  smarowania na  bazie 
majonezu, Pasty do sporządzania napojów kakaowych, Pasty na bazie 
czekolady, Pasty warzywne [sosy], Pasty z  czekolady i  orzechów 
do smarowania kanapek, Pasty czekoladowe [do smarowania], Pastylki 
nielecznicze, Pasy do  smarowania na  bazie majonezu i  keczupu, Pi-
kantne sosy używane jako przyprawy, Pikantne sosy, czatnej i pasty, 
Placki, Płatki jęczmienne, Płatki kukurydziane, Płatki owsiane, Płatki 
pszenne, Płatki śniadaniowe, Płatki zbożowe, Polewa lub posypka cze-
koladowa, Polewy cukiernicze, Polewy do  lodów, Polewa w  postaci 
syropu, Płatki z naturalnego ryżu, Płatki śniadaniowe zawierające owo-
ce, Płatki śniadaniowe zawierające miód, Płatki śniadaniowe zawierają-
ce błonnik, Płatki śniadaniowe na  ciepło, Potrawy gotowe na  bazie 
makaronu, Potrawy na  bazie mąki, Potrawy składające się głównie 
z ryżu, Potrawy z makaronu, Precelki, Pralinki, Preparaty do sporządza-
nia napojów [na  bazie kakao], Preparaty do  sporządzania napojów 
[na bazie herbaty], Preparaty do sporządzania napojów [na bazie cze-
kolady], Preparaty do sporządzania sosów, Preparaty do sporządzania 
napojów [na bazie kawy], Preparaty do wyrobu produktów piekarni-
czych, Preparaty mączne do  żywności, Preparaty musztardowe 
do żywności, Preparaty na bazie kakao, Preparaty przyprawowe, Pre-
paraty roślinne zastępujące kawę, Preparaty w  proszku zawierające 
kakao do sporządzania napojów, Preparaty z kakao, Preparaty zbożo-
we, Produkty lodowe na bazie soi, Produkty na bazie czekolady, Pro-
dukty żywnościowe na  bazie zbóż przeznaczone do  spożycia przez 
ludzi, Produkty żywnościowe z ryżu, Produkty spożywcze z kukurydzy, 
Przeciery warzywne [sosy], Przekąski na bazie zbóż, Przekąski na bazie 
ryżu, Przekąski na bazie pszenicy, Przekąski na bazie kukurydzy, Prze-
kąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych, Przekąski skła-
dające się z  produktów zbożowych, Przekąski słone na  bazie mąki, 
Przekąski słone na  bazie zbóż, Przekąski sporządzone z  produktów 
zbożowych, Przekąski wieloziarniste, Przekąski składające się głównie 
z makaronu, Przekąski składające się głównie z ryżu, Przekąski wytwa-
rzane z produktów zbożowych, Przekąski wytwarzane z muesli, Prze-
twory spożywcze na  bazie ziaren, Przekąski z  kukurydzy, Przekąski 
z produktów zbożowych, Przekąski wykonane z ryżu, Przekąski wyko-
nane z pszenicy, Przekąski składające się głównie ze zboża, Przetwo-
rzony chrzan japoński (wasabi), Przygotowany chrzan [przyprawa], 
Przetworzone płatki owsiane jako żywność przeznaczona do spożycia 
przez ludzi, Przyprawy, Przyprawy do żywności, Przyprawy smakowe 
(sosy, marynaty), Przyprawy spożywcze składające się głównie z ket-
chupu i salsy, Przyprawy w proszku, Puddingi, Puszkowana żywność 
zawierająca makaron, Quiche, Ramen (japońskie danie na bazie maka-
ronu), Ravioli [gotowe], Remulada, Risotto, Rozpuszczalne kakao 
w proszku, Rozpuszczalny proszek do przyrządzania herbaty [inny niż 
do celów medycznych], Ryż, Składniki na bazie kakao do produktów 
cukierniczych, Słodkie polewy i nadzienia, Słodkie pasty do smarowa-
nia [miód], Słodkie wyroby cukiernicze (nie  dla celów medycznych), 
Słodycze bez cukru, Słodycze [cukierki], Słodycze czekoladowe, Słody-
cze do żucia, Słodycze gotowane, Słodycze lodowe, Słodycze lodowe 
w postaci lizaków, Słodycze nielecznicze, Słodycze owocowe, Słody-
cze o smaku owocowym, Słodycze słodzone ksylitolem, Słodziki natu-
ralne, Słodycze zawierające owoce, Słone herbatniki, Słone krakersy, 
Słone sosy, Słodziki składające się z koncentratów owocowych, Smako-
we wyroby cukiernicze na  bazie cukru, Śniadaniowe płatki ryżowe, 
Solone wyroby piekarnicze, Sorbety, Sorbety [lody], Sos chrzanowy, 
Sos czekoladowy, Sos [jadalny], Sos słodko-kwaśny, Sos sojowy, Sos 
w proszku, Sos tatarski, Sos teriyaki, Sos żurawinowy [przyprawa], Sosy, 
Sosy chrzanowe, Sosy curry, Sosy do sałatek, Sosy do makaronów, Sosy 
do gotowania, Sosy grzybowe, Sosy na bazie majonezu, Sosy na bazie 
pomidorów, Sosy o  smakach orzechowych, Sosy owocowe, Sosy pi-
kantne, Sosy pomidorowe, Sosy [przyprawy], Sosy sałatkowe, Sosy sa-
łatkowe [dressingi], Sosy salsa, Sosy w puszkach, Sosy w proszku, Sosy 
zagęszczone, Sosy zawierające orzechy, Sosy ziołowe, Spaghetti, Spa-
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ghetti i  klopsy, Spaghetti w  sosie pomidorowym w  puszce, Sosy 
do kurczaka, Sosy do mięsa z grilla, Sosy do ryżu, Sosy do pizzy, Sosy 
do sałatek zawierające śmietanę, Sproszkowane sosy w postaci granu-
lowanej, Substytut kawy na bazie cykorii, Substytuty cukru, Substytu-
ty czekolady, Substytuty herbaty, Substytuty miodu, Substytuty lo-
dów, Substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne 
zastępujące kawę], Substytuty kawy na bazie warzyw, Suche i świeże 
makarony, kluski i  pierogi, Suchary, Suche i  płynne potrawy gotowe 
do jedzenia, głównie składające się z makaronów, Suszone zioła do ce-
lów kulinarnych, Suszony makaron, Syrop czekoladowy, Syrop do nale-
śników, Syrop spożywczy, Syropy smakowe, Syropy czekoladowe 
do przygotowywania napojów na bazie czekolady, Sztuczna czekola-
da, Sztuczna herbata [inna niż do celów leczniczych], Tabletki [wyroby 
cukiernicze], Tacos [danie meksykańskie], Tarty, Tortellini, Tortille, Wa-
felki, Wafle ryżowe, Wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze mrożone, 
Wyroby ciastkarskie z owocami, Wyroby cukiernicze z mrożonego jo-
gurtu, Wyroby cukiernicze płynne, Wyroby lodowe, Wyroby piekarni-
cze, Wyroby z  kakao, Wysokoproteinowe batoniki zbożowe, Wyroby 
cukiernicze zawierające dżem, Zagęszczacze warzywne, Zboża, Zbo-
żowe artykuły śniadaniowe, Zboża stosowane do produkcji makaro-
nów, Zboża przetworzone, Zboża do żywności do spożycia przez ludzi, 
Zbożowe (płatki-), Żelki, Żywność na  bazie kakao, Roślinne aromaty 
do napojów [inne niż olejki eteryczne], Substytut marcepanu, Cykoria 
[substytut kawy], Wanilina [aldehyd, substytut wanilii], Substytuty 
kawy i herbaty, Substytuty lodów na bazie soi, Napoje na bazie substy-
tutów kawy, Cykoria do  stosowania jako substytut kawy, Jęczmień 
do użytku jako substytut kawy, Kwiaty i liście jako substytuty herbaty, 
Substytuty kawy [na bazie zbóż lub cykorii], Mieszaniny cykorii do sto-
sowania jako substytuty kawy, Ekstrakty kawowe do użytku jako sub-
stytuty kawy, Wyciągi kawowe do stosowania jako substytuty kawy, 
Preparaty z cykorii do stosowania jako substytuty kawy, Ekstrakty z cy-
korii do  stosowania jako substytuty kawy, Prażony jęczmień i  słód 
do użytku jako substytut kawy, Cykoria i mieszanki zawierające cyko-
rię, do wykorzystania jako substytuty kawy, Batoniki zbożowe będące 
zamiennikami posiłków, Batoniki na bazie czekolady będące zamienni-
kami posiłków, sosy i polewy mleczno-owocowe i śmietankowo-owo-
cowe, 32 Aperitify bezalkoholowe, Aromatyzowane napoje gazowane, 
Bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane, Bezalkoholowe 
ekstrakty z owoców używane do sporządzania napojów, Bezalkoholo-
we gazowane napoje na bazie soków owocowych, Bezalkoholowe na-
poje gazowane, Bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, Bezalkoholo-
we napoje zawierające soki warzywne, Bezalkoholowe preparaty 
do produkcji napojów, Bezalkoholowe wyciągi z owoców, Cydr bezal-
koholowy, Ekstrakty z moszczu niesfermentowanego, Esencje do pro-
dukcji napojów, Esencje do wytwarzania napojów bezalkoholowych, 
nie w postaci olejków eterycznych, Esencje do wytwarzania smakowej 
wody mineralnej [nie w postaci olejków eterycznych], Gazowana woda 
mineralna, Gazowane soki owocowe, Imitacja piwa, Koktajle bezalko-
holowe, Koktajle owocowe, bezalkoholowe, Koncentraty do  sporzą-
dzania napojów bezalkoholowych, Koncentraty do sporządzania na-
pojów owocowych, Koncentraty soków owocowych, Kwas chlebowy 
[napoje bezalkoholowe], Lemoniada, Mieszane soki owocowe, Mie-
szanki do sporządzana napojów sorbetowych, Mieszanki do sporzą-
dzania koktajli bezalkoholowych, Mineralne (wody-) [napoje], Moszcz, 
Moszcz konserwowany, niesfermentowany, Mrożone napoje owoco-
we, Mrożone napoje gazowane, Napoje aromatyzowane owocami, 
Napoje bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe na bazie miodu, Napo-
je bezalkoholowe na  bazie aloesu, Napoje bezalkoholowe na  bazie 
owoców, o smaku herbaty, Bezalkoholowe napoje gazowane aromaty-
zowane herbatą, Napój imbirowy, Napoje bezalkoholowe o  smaku 
herbaty, Napoje bezalkoholowe o smaku kawy, Napoje bezalkoholo-
we o smaku piwa, Napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, Napo-
je bezalkoholowe na bazie suszonych owoców, Napoje bezalkoholowe 
o podwyższonej zawartości witamin, Napoje bezalkoholowe wzboga-
cone witaminami i solami mineralnymi, Napoje bezalkoholowe zawie-
rające soki owocowe, Napoje dla sportowców, Napoje dla sportowców 
zawierające elektrolity, Napoje energetyzujące, Napoje energetyzują-
ce zawierające kofeinę, Napoje funkcjonalne na  bazie wody, Napoje 
gazowane (proszek do  wytwarzania-), Napoje izotoniczne, Napoje 
mrożone na bazie owoców, Napoje na bazie coli, Napoje na bazie orze-
chów i soi, Napoje na bazie kokosu, Napoje na bazie owoców lub wa-
rzyw, Napoje na bazie owsa [niebędące substytutami mleka], Napoje 
na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie soi, inne niż 
substytuty mleka, Napoje na bazie ryżu brązowego, inne niż substytu-
ty mleka, Napoje na bazie piwa, Napoje na bazie soku z imbiru, Napoje 

orzeźwiające, Napoje na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty, 
Napoje owocowe niealkoholowe, Napoje proteinowe, Napoje składa-
jące się z mieszanki soków owocowych i warzywnych, Napoje sporto-
we wzbogacane proteinami, Napoje (syropy do-), Napoje typu kola 
[napoje bezalkoholowe], Napoje typu smoothie zawierające ziarna 
i owies, Napoje warzywne, Napoje węglowodanowe, Napoje wzboga-
cone substancjami odżywczymi, Napoje z soku warzywnego, bezalko-
holowe, Napoje zawierające witaminy, Napoje z guaraną, Niegazowa-
ne napoje bezalkoholowe, Oczyszczona woda pitna, Owoce 
(bezalkoholowe napoje z soków-), Owocowe nektary, bezalkoholowe, 
Pastylki do napojów gazowanych, Piwa o małej zawartości alkoholu, 
Piwo, Piwo bezalkoholowe, Piwa smakowe, Pomidory (sok-) [napój], 
Preparaty rozpuszczalne do  sporządzania napojów, Proszki do  pro-
dukcji napojów bezalkoholowych, Proszki do sporządzania napojów, 
Proszki stosowane do przygotowywania napojów na bazie wody ko-
kosowej, Proszki stosowane do sporządzania napojów na bazie owo-
ców, Shandy [napój składający się z piwa i lemoniady], Skoncentrowa-
ne soki owocowe, Słodkie napoje bezalkoholowe na  bazie soków 
owocowych, Smakowa woda mineralna, Soki, Soki gazowane, Soki 
owocowe [napoje], Soki warzywne, Sorbety [napoje], Syropy do napo-
jów, Napoje owocowe, Syropy do napojów bezalkoholowych, Syropy 
do sporządzania smakowych wód mineralnych, Syropy do wyrobu na-
pojów, Syropy do  wytwarzania napojów bezalkoholowych, Syropy 
owocowe [napoje bezalkoholowe], Toniki [napoje nielecznicze], Wa-
rzywne napoje typu smoothie, Wody, Wody gazowane, Wody mineral-
ne, Wody o  smaku owocowym, Wyciągi do  sporządzania napojów, 
Woda aromatyzowana, Woda gazowana wzbogacona witaminami 
[napoje], Woda mineralna, Woda niegazowana, Woda pitna, Woda 
pitna z  witaminami, Woda stołowa, Woda wzbogacona odżywczo, 
Woda źródlana, Napoje owocowo-warzywne, Soki owocowo-wa-
rzywne, Owocowe napoje typu smoothie, Owocowo-warzywne na-
poje typu smoothie 

(111) 353955 (220) 2021 12 13 (210) 537650
(151) 2022 05 20 (441) 2022 01 24
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1936 TYMBARK
(540) 

(591) biały, szary, zielony, czarny, ciemnozielony, jasnozielony, 
czerwony, pomarańczowy
(531) 19 08 07, 27 05 01, 27 07 01, 29 01 15, 05 07 13
(510), (511) 32 Aperitify bezalkoholowe, Aromatyzowane napoje ga-
zowane, Bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane, Bezal-
koholowe ekstrakty z  owoców używane do  sporządzania napojów, 
Bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, Bezal-
koholowe napoje gazowane, Bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, 
Bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, Bezalkoholowe 
preparaty do  produkcji napojów, Bezalkoholowe wyciągi z  owoców, 
Cydr bezalkoholowy, Ekstrakty z moszczu niesfermentowanego, Esen-
cje do produkcji napojów, Esencje do wytwarzania napojów bezalko-
holowych, nie w postaci olejków eterycznych, Esencje do wytwarzania 
smakowej wody mineralnej [nie w postaci olejków eterycznych], Gazo-
wana woda mineralna, Gazowane soki owocowe, Imitacja piwa, Kok-
tajle bezalkoholowe, Koktajle owocowe, bezalkoholowe, Koncentraty 
do sporządzania napojów bezalkoholowych, Koncentraty do sporzą-
dzania napojów owocowych, Koncentraty soków owocowych, Kwas 
chlebowy [napoje bezalkoholowe], Lemoniada, Mieszane soki owo-
cowe, Mieszanki do  sporządzana napojów sorbetowych, Mieszanki 
do sporządzania koktajli bezalkoholowych, Mineralne (wody-) [napo-
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je], Moszcz, Moszcz konserwowany, niesfermentowany, Mrożone na-
poje owocowe, Mrożone napoje gazowane, Napoje aromatyzowane 
owocami, Napoje bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe na  bazie 
miodu, Napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, Napoje bezalkoholo-
we na bazie owoców, o smaku herbaty, Bezalkoholowe napoje gazo-
wane aromatyzowane herbatą, Napój imbirowy, Napoje bezalkoho-
lowe o smaku herbaty, Napoje bezalkoholowe o smaku kawy, Napoje 
bezalkoholowe o smaku piwa, Napoje bezalkoholowe o smaku owo-
cowym, Napoje bezalkoholowe na bazie suszonych owoców, Napoje 
bezalkoholowe o podwyższonej zawartości witamin, Napoje bezalko-
holowe wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, Napoje bezal-
koholowe zawierające soki owocowe, Napoje dla sportowców, Napoje 
dla sportowców zawierające elektrolity, Napoje energetyzujące, Napo-
je energetyzujące zawierające kofeinę, Napoje funkcjonalne na bazie 
wody, Napoje gazowane (Proszek do wytwarzania-), Napoje izotonicz-
ne, Napoje mrożone na bazie owoców, Napoje na bazie coli, Napoje 
na  bazie orzechów i  soi, Napoje na  bazie kokosu, Napoje na  bazie 
owoców lub warzyw, Napoje na bazie owsa [niebędące substytutami 
mleka], Napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, Napoje na ba-
zie soi, inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie ryżu brązowego, 
inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie piwa, Napoje na bazie soku 
z imbiru, Napoje orzeźwiające, Napoje na bazie wody zawierające eks-
trakty z herbaty, Napoje owocowe niealkoholowe, Napoje proteinowe, 
Napoje składające się z mieszanki soków owocowych i warzywnych, 
Napoje sportowe wzbogacane proteinami, Napoje (Syropy do-), Napo-
je typu kola [napoje bezalkoholowe], Napoje typu smoothie zawierają-
ce ziarna i owies, Napoje warzywne, Napoje węglowodanowe, Napoje 
wzbogacone substancjami odżywczymi, Napoje z soku warzywnego, 
bezalkoholowe, Napoje zawierające witaminy, Napoje z guaraną, Nie-
gazowane napoje bezalkoholowe, Oczyszczona woda pitna, Owoce 
(Bezalkoholowe napoje z soków-), Owocowe nektary, bezalkoholowe, 
Pastylki do napojów gazowanych, Piwa o małej zawartości alkoholu, 
Piwo, Piwo bezalkoholowe, Piwa smakowe, Pomidory (sok-) [napój], 
Preparaty rozpuszczalne do  sporządzania napojów, Proszki do  pro-
dukcji napojów bezalkoholowych, Proszki do sporządzania napojów, 
Proszki stosowane do przygotowywania napojów na bazie wody koko-
sowej, Proszki stosowane do sporządzania napojów na bazie owoców, 
Shandy [napój składający się z  piwa i  lemoniady], Skoncentrowane 
soki owocowe, Słodkie napoje bezalkoholowe na bazie soków owoco-
wych, Smakowa woda mineralna, Soki, Soki gazowane, Soki owocowe 
[napoje], Soki warzywne, Sorbety [napoje], Syropy do napojów, Napo-
je owocowe, Syropy do  napojów bezalkoholowych, Syropy do  spo-
rządzania smakowych wód mineralnych, Syropy do wyrobu napojów, 
Syropy do wytwarzania napojów bezalkoholowych, Syropy owocowe 
[napoje bezalkoholowe], Toniki [napoje nielecznicze], Warzywne na-
poje typu smoothie, Wody, Wody gazowane, Wody mineralne, Wody 
o smaku owocowym, Wyciągi do sporządzania napojów, Woda aroma-
tyzowana, Woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje], Woda 
mineralna, Woda niegazowana, Woda pitna, Woda pitna z witaminami, 
Woda stołowa, Woda wzbogacona odżywczo, Woda źródlana, Napo-
je owocowo-warzywne, Soki owocowo-warzywne, Owocowe napoje 
typu smoothie, Owocowo-warzywne napoje typu smoothie 

(111) 353956 (220) 2021 12 13 (210) 537663
(151) 2022 05 05 (441) 2022 01 17
(732) CIOŁEK PATRYK, PODSTAWKA ŁUKASZ ROGER THAT FOODS 
SPÓŁKA CYWILNA, Strzeniówka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROGER THAT FOODS
(540) 

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 26 13 25, 26 11 02, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 29 Wołowina w  plastrach, Wołowina gotowa do  spoży-
cia, Wołowina, Wędliny, Szpik kostny zwierzęcy jadalny, Szaszłyki 

jagnięce, Szarpana wołowina, Suszone mięso, Suszona wołowina 
w  paskach, Suszona kiełbasa, Surowe kiełbasy, Steki z  mięsa, Steki 
wołowe, Smażone mięso, Przetworzone produkty mięsne, Przeką-
ski na  bazie mięsa, Produkty mięsne w  formie burgerów, Produkty 
mięsne mrożone, Paczkowane mięso, Niegotowane płaskie kotleciki 
hamburgerowe, Mięso świeże, Mięso solone, Mięso pokrojone w pla-
stry, Mięso pieczone, Mięso mrożone, Mięso mielone [mięso sieka-
ne], Mięso i  wędliny, Mięso gotowe do  spożycia, Mięsa wędzone, 
Hamburgery, Burgery mięsne, Burgery, Befsztyk z siekanej wołowiny 
(hamburger), Mięso i wyroby mięsne, Pasty mięsne (w tym pasztety, 
smalec), Flaki wołowe, Galaretki mięsne, Galarety mięsne, Jagnięci-
na, przetworzona, Jagnięcina pieczona, Kiełbasy, Kiełbasy wędzone, 
Liofilizowane mięso, Mięso gotowane, Mięso liofilizowane, Mięso 
wędzone, Pastrami, Siekana wołowina peklowana, Steki wieprzowe, 
Szarpana wieprzowina, Gotowe posiłki z mięsa [mięso jako główny 
składnik], Gotowe posiłki składające się głównie z  owoców morza, 
Mrożone gotowe posiłki składające się głównie z  warzyw, Gotowe 
posiłki z drobiu [drób jako główny składnik], Posiłki chłodzone przy-
gotowane z ryb, Gotowe posiłki składające się głównie z dziczyzny, 
Gotowe posiłki składające się głównie z  kebaba, Mrożone posiłki 
składające się głównie z  kurczaka, Mrożone posiłki składające się 
głównie z ryb, Gotowe posiłki składające się głównie z ryb, Mrożone 
posiłki składające się głównie z mięsa, Mrożone posiłki składające się 
głównie z drobiu, Gotowe posiłki składające się głównie z substytu-
tów mięsa, Gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub 
głównie z mięsa, Gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie 
lub głównie z dziczyzny, Gotowe posiłki gotowane składające się cał-
kowicie lub głównie z drobiu, Steki z ryb, Ryby, owoce morza i mię-
czaki, nieżywe, Gotowane owoce morza, Przetworzone owoce mo-
rza, Owoce morza [nieżywe], 35 Usługi w zakresie zamówień online 
w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą 
na miejsce, Zarządzanie biznesowe restauracjami, Wsparcie w dzie-
dzinie zarządzania biznesowego w  zakresie otwierania restauracji 
i  ich  działalności, Wsparcie w  dziedzinie zarządzania biznesowego 
w  zakresie działalności restauracji, Zarządzanie restauracjami dla 
osób trzecich, Usługi marketingowe w dziedzinie restauracji, Doradz-
two w zakresie działalności gospodarczej dotyczące prowadzenia re-
stauracji, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
zakładania restauracji, Doradztwo biznesowe w zakresie prowadze-
nia restauracji w  oparciu o  umowę franczyzy, 43 Usługi zaopatrze-
nia w  żywność i  napoje, Usługi informacji, doradztwa i  rezerwacji 
w  zakresie dostarczania żywności i  napojów, Dokonywanie rezer-
wacji restauracji i posiłków, Informacja o usługach restauracyjnych, 
Rezerwacja stolików w restauracjach, Usługi doradcze w dziedzinie 
kateringu obejmującego żywność i napoje, Usługi rezerwacji miejsc 
w restauracjach, Usługi rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posiłków, 
Bary, Bary przekąskowe, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Dostar-
czanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Imprezy 
firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Kontraktowe usługi w za-
kresie żywności, Oferowanie żywności i  napojów w  bistrach, Ofe-
rowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, Oferowanie żywności 
i  napojów dla gości, Organizowanie bankietów, Przygotowywanie 
i  zaopatrywanie w  żywność i  napoje do  bezpośredniego spożycia, 
Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie posiłków i napojów, 
Przygotowywanie żywności dla innych na  zasadzie zlecania na  ze-
wnątrz, Restauracje oferujące dania na wynos, Restauracje serwujące 
wykwintne artykuły spożywcze, Restauracje z  grillem, Serwowanie 
jedzenia i  napojów, Serwowanie napojów alkoholowych, Serwo-
wanie żywności i  napojów dla gości w  restauracjach, Serwowanie 
żywności i napojów dla gości, Serwowanie żywności i napojów w re-
stauracjach i barach, Usługi barów i restauracji, Usługi barowe, Usługi 
degustacji win (dostarczanie napojów), Usługi mobilnych restaura-
cji, Usługi obiektów gościnnych [posiłki i napoje], Usługi ogródków 
piwnych, Usługi restauracji sprzedających posiłki na  wynos, Usługi 
restauracji szybkiej obsługi, Usługi restauracji, w  których mięso 
przygotowuje się na  oczach klientów, Usługi restauracyjne, Usługi 
restauracyjne łącznie z  wyszynkiem, Usługi świadczone przez bary 
bistro, Usługi w zakresie bankietów, Usługi w zakresie dostarczania 
napojów, Usługi w zakresie gotowania posiłków, Usługi w zakresie je-
dzenia na wynos, Usługi w zakresie kantyn, Usługi w zakresie przygo-
towywania jedzenia i napojów, Usługi w zakresie przygotowywania 
posiłków, Usługi w zakresie restauracji [brasserie], Usługi w zakresie 
sprzedaży posiłków na wynos, Usługi w zakresie żywności i napojów 
na wynos, Usługi zaopatrzenia w napoje, Usługi zaopatrzenia w żyw-
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ność, Zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, Zapewnianie żyw-
ności i  napojów w  restauracjach, Usługi w  zakresie barów szybkiej 
obsługi, Usługi snack-barów, Usługi restauracji z  daniami ramen, 
Usługi restauracji washoku, Usługi restauracji sprzedających sushi, 
Usługi restauracji serwujących tempurę, Usługi restauracji fast-food, 
Usługi prywatnego klubu kolacyjnego, Usługi koktajlbarów, Usługi 
klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi dorad-
ców w zakresie win, Usługi bufetów w zakresie barów koktajlowych, 
Usługi barów piwnych, Usługi barmanów, Snack-bary, Koktajlbary, 
Usługi agencji w zakresie rezerwacji restauracji, Udostępnianie opinii 
na temat restauracji i barów  

(111) 353957 (220) 2021 12 13 (210) 537664
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) CIOŁEK PATRYK, PODSTAWKA ŁUKASZ ROGER THAT FOODS 
SPÓŁKA CYWILNA, Strzeniówka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROGER THAT FOODS
(540) 

(591) czarny, biały, pomarańczowy
(531) 26 13 25, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 29 Wołowina w  plastrach, Wołowina gotowa do  spoży-
cia, Wołowina, Wędliny, Szpik kostny zwierzęcy jadalny, Szaszłyki 
jagnięce, Szarpana wołowina, Suszone mięso, Suszona wołowina 
w  paskach, Suszona kiełbasa, Surowe kiełbasy, Steki z  mięsa, Steki 
wołowe, Smażone mięso, Przetworzone produkty mięsne, Przeką-
ski na  bazie mięsa, Produkty mięsne w  formie burgerów, Produkty 
mięsne mrożone, Paczkowane mięso, Niegotowane płaskie kotleciki 
hamburgerowe, Mięso świeże, Mięso solone, Mięso pokrojone w pla-
stry, Mięso pieczone, Mięso mrożone, Mięso mielone [mięso sieka-
ne], Mięso i  wędliny, Mięso gotowe do  spożycia, Mięsa wędzone, 
Hamburgery, Burgery mięsne, Burgery, Befsztyk z siekanej wołowiny 
(hamburger), Mięso i wyroby mięsne, Pasty mięsne (w tym pasztety, 
smalec), Flaki wołowe, Galaretki mięsne, Galarety mięsne, Jagnięci-
na, przetworzona, Jagnięcina pieczona, Kiełbasy, Kiełbasy wędzone, 
Liofilizowane mięso, Mięso gotowane, Mięso liofilizowane, Mięso 
wędzone, Pastrami, Siekana wołowina peklowana, Steki wieprzowe, 
Szarpana wieprzowina, Gotowe posiłki z mięsa [mięso jako główny 
składnik], Gotowe posiłki składające się głównie z  owoców morza, 
Mrożone gotowe posiłki składające się głównie z  warzyw, Gotowe 
posiłki z drobiu [drób jako główny składnik], Posiłki chłodzone przy-
gotowane z ryb, Gotowe posiłki składające się głównie z dziczyzny, 
Gotowe posiłki składające się głównie z  kebaba, Mrożone posiłki 
składające się głównie z  kurczaka, Mrożone posiłki składające się 
głównie z ryb, Gotowe posiłki składające się głównie z ryb, Mrożone 
posiłki składające się głównie z mięsa, Mrożone posiłki składające się 
głównie z drobiu, Gotowe posiłki składające się głównie z substytu-
tów mięsa, Gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub 
głównie z mięsa, Gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie 
lub głównie z dziczyzny, Gotowe posiłki gotowane składające się cał-
kowicie lub głównie z drobiu, Steki z ryb, Ryby, owoce morza i mię-
czaki, nieżywe, Gotowane owoce morza, Przetworzone owoce mo-
rza, Owoce morza [nieżywe], 35 Usługi w zakresie zamówień online 
w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą 
na miejsce, Zarządzanie biznesowe restauracjami, Wsparcie w dzie-
dzinie zarządzania biznesowego w  zakresie otwierania restauracji 
i  ich  działalności, Wsparcie w  dziedzinie zarządzania biznesowego 
w  zakresie działalności restauracji, Zarządzanie restauracjami dla 
osób trzecich, Usługi marketingowe w dziedzinie restauracji, Doradz-
two w zakresie działalności gospodarczej dotyczące prowadzenia re-
stauracji, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
zakładania restauracji, Doradztwo biznesowe w zakresie prowadze-
nia restauracji w  oparciu o  umowę franczyzy, 43 Usługi zaopatrze-
nia w  żywność i  napoje, Usługi informacji, doradztwa i  rezerwacji 

w  zakresie dostarczania żywności i  napojów, Dokonywanie rezer-
wacji restauracji i posiłków, Informacja o usługach restauracyjnych, 
Rezerwacja stolików w restauracjach, Usługi doradcze w dziedzinie 
kateringu obejmującego żywność i napoje, Usługi rezerwacji miejsc 
w restauracjach, Usługi rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posiłków, 
Bary, Bary przekąskowe, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Dostar-
czanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Imprezy 
firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Kontraktowe usługi w za-
kresie żywności, Oferowanie żywności i  napojów w  bistrach, Ofe-
rowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, Oferowanie żywności 
i  napojów dla gości, Organizowanie bankietów, Przygotowywanie 
i  zaopatrywanie w  żywność i  napoje do  bezpośredniego spożycia, 
Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie posiłków i napojów, 
Przygotowywanie żywności dla innych na  zasadzie zlecania na  ze-
wnątrz, Restauracje oferujące dania na wynos, Restauracje serwujące 
wykwintne artykuły spożywcze, Restauracje z  grillem, Serwowanie 
jedzenia i  napojów, Serwowanie napojów alkoholowych, Serwo-
wanie żywności i  napojów dla gości w  restauracjach, Serwowanie 
żywności i napojów dla gości, Serwowanie żywności i napojów w re-
stauracjach i barach, Usługi barów i restauracji, Usługi barowe, Usługi 
degustacji win (dostarczanie napojów), Usługi mobilnych restaura-
cji, Usługi obiektów gościnnych [posiłki i napoje], Usługi ogródków 
piwnych, Usługi restauracji sprzedających posiłki na  wynos, Usługi 
restauracji szybkiej obsługi, Usługi restauracji, w  których mięso 
przygotowuje się na  oczach klientów, Usługi restauracyjne, Usługi 
restauracyjne łącznie z  wyszynkiem, Usługi świadczone przez bary 
bistro, Usługi w zakresie bankietów, Usługi w zakresie dostarczania 
napojów, Usługi w zakresie gotowania posiłków, Usługi w zakresie je-
dzenia na wynos, Usługi w zakresie kantyn, Usługi w zakresie przygo-
towywania jedzenia i napojów, Usługi w zakresie przygotowywania 
posiłków, Usługi w zakresie restauracji [brasserie], Usługi w zakresie 
sprzedaży posiłków na wynos, Usługi w zakresie żywności i napojów 
na wynos, Usługi zaopatrzenia w napoje, Usługi zaopatrzenia w żyw-
ność, Zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, Zapewnianie żyw-
ności i  napojów w  restauracjach, Usługi w  zakresie barów szybkiej 
obsługi, Usługi snack-barów, Usługi restauracji z  daniami ramen, 
Usługi restauracji washoku, Usługi restauracji sprzedających sushi, 
Usługi restauracji serwujących tempurę, Usługi restauracji fast-food, 
Usługi prywatnego klubu kolacyjnego, Usługi koktajlbarów, Usługi 
klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi dorad-
ców w zakresie win, Usługi bufetów w zakresie barów koktajlowych, 
Usługi barów piwnych, Usługi barmanów, Snack-bary, Koktajlbary, 
Usługi agencji w zakresie rezerwacji restauracji, Udostępnianie opinii 
na temat restauracji i barów 

(111) 353958 (220) 2021 12 13 (210) 537665
(151) 2022 05 05 (441) 2022 01 17
(732) CIOŁEK PATRYK, PODSTAWKA ŁUKASZ ROGER THAT FOODS 
SPÓŁKA CYWILNA, Strzeniówka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ROGER THAT FOODS
(510), (511) 29 Wołowina w  plastrach, Wołowina gotowa do  spoży-
cia, Wołowina, Wędliny, Szpik kostny zwierzęcy jadalny, Szaszłyki 
jagnięce, Szarpana wołowina, Suszone mięso, Suszona wołowina 
w  paskach, Suszona kiełbasa, Surowe kiełbasy, Steki z  mięsa, Steki 
wołowe, Smażone mięso, Przetworzone produkty mięsne, Przeką-
ski na  bazie mięsa, Produkty mięsne w  formie burgerów, Produkty 
mięsne mrożone, Paczkowane mięso, Niegotowane płaskie kotleciki 
hamburgerowe, Mięso świeże, Mięso solone, Mięso pokrojone w pla-
stry, Mięso pieczone, Mięso mrożone, Mięso mielone [mięso sieka-
ne], Mięso i  wędliny, Mięso gotowe do  spożycia, Mięsa wędzone, 
Hamburgery, Burgery mięsne, Burgery, Befsztyk z siekanej wołowiny 
(hamburger), Mięso i wyroby mięsne, Pasty mięsne (w tym pasztety, 
smalec), Flaki wołowe, Galaretki mięsne, Galarety mięsne, Jagnięci-
na, przetworzona, Jagnięcina pieczona, Kiełbasy, Kiełbasy wędzone, 
Liofilizowane mięso, Mięso gotowane, Mięso liofilizowane, Mięso 
wędzone, Pastrami, Siekana wołowina peklowana, Steki wieprzowe, 
Szarpana wieprzowina, Gotowe posiłki z mięsa [mięso jako główny 
składnik], Gotowe posiłki składające się głównie z  owoców morza, 
Mrożone gotowe posiłki składające się głównie z  warzyw, Gotowe 
posiłki z drobiu [drób jako główny składnik], Posiłki chłodzone przy-
gotowane z ryb, Gotowe posiłki składające się głównie z dziczyzny, 
Gotowe posiłki składające się głównie z  kebaba, Mrożone posiłki 
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składające się głównie z  kurczaka, Mrożone posiłki składające się 
głównie z ryb, Gotowe posiłki składające się głównie z ryb, Mrożone 
posiłki składające się głównie z mięsa, Mrożone posiłki składające się 
głównie z drobiu, Gotowe posiłki składające się głównie z substytu-
tów mięsa, Gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub 
głównie z mięsa, Gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie 
lub głównie z dziczyzny, Gotowe posiłki gotowane składające się cał-
kowicie lub głównie z drobiu, Steki z ryb, Ryby, owoce morza i mię-
czaki, nieżywe, Gotowane owoce morza, Przetworzone owoce mo-
rza, Owoce morza [nieżywe], 35 Usługi w zakresie zamówień online 
w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą 
na miejsce, Zarządzanie biznesowe restauracjami, Wsparcie w dzie-
dzinie zarządzania biznesowego w  zakresie otwierania restauracji 
i  ich  działalności, Wsparcie w  dziedzinie zarządzania biznesowego 
w  zakresie działalności restauracji, Zarządzanie restauracjami dla 
osób trzecich, Usługi marketingowe w dziedzinie restauracji, Doradz-
two w zakresie działalności gospodarczej dotyczące prowadzenia re-
stauracji, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
zakładania restauracji, Doradztwo biznesowe w zakresie prowadze-
nia restauracji w  oparciu o  umowę franczyzy, 43 Usługi zaopatrze-
nia w  żywność i  napoje, Usługi informacji, doradztwa i  rezerwacji 
w  zakresie dostarczania żywności i  napojów, Dokonywanie rezer-
wacji restauracji i posiłków, Informacja o usługach restauracyjnych, 
Rezerwacja stolików w restauracjach, Usługi doradcze w dziedzinie 
kateringu obejmującego żywność i napoje, Usługi rezerwacji miejsc 
w restauracjach, Usługi rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posiłków, 
Bary, Bary przekąskowe, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Dostar-
czanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Imprezy 
firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Kontraktowe usługi w za-
kresie żywności, Oferowanie żywności i  napojów w  bistrach, Ofe-
rowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, Oferowanie żywności 
i  napojów dla gości, Organizowanie bankietów, Przygotowywanie 
i  zaopatrywanie w  żywność i  napoje do  bezpośredniego spożycia, 
Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie posiłków i napojów, 
Przygotowywanie żywności dla innych na  zasadzie zlecania na  ze-
wnątrz, Restauracje oferujące dania na wynos, Restauracje serwujące 
wykwintne artykuły spożywcze, Restauracje z  grillem, Serwowanie 
jedzenia i  napojów, Serwowanie napojów alkoholowych, Serwo-
wanie żywności i  napojów dla gości w  restauracjach, Serwowanie 
żywności i napojów dla gości, Serwowanie żywności i napojów w re-
stauracjach i barach, Usługi barów i restauracji, Usługi barowe, Usługi 
degustacji win (dostarczanie napojów), Usługi mobilnych restaura-
cji, Usługi obiektów gościnnych [posiłki i napoje], Usługi ogródków 
piwnych, Usługi restauracji sprzedających posiłki na  wynos, Usługi 
restauracji szybkiej obsługi, Usługi restauracji, w  których mięso 
przygotowuje się na  oczach klientów, Usługi restauracyjne, Usługi 
restauracyjne łącznie z  wyszynkiem, Usługi świadczone przez bary 
bistro, Usługi w zakresie bankietów, Usługi w zakresie dostarczania 
napojów, Usługi w zakresie gotowania posiłków, Usługi w zakresie je-
dzenia na wynos, Usługi w zakresie kantyn, Usługi w zakresie przygo-
towywania jedzenia i napojów, Usługi w zakresie przygotowywania 
posiłków, Usługi w zakresie restauracji [brasserie], Usługi w zakresie 
sprzedaży posiłków na wynos, Usługi w zakresie żywności i napojów 
na wynos, Usługi zaopatrzenia w napoje, Usługi zaopatrzenia w żyw-
ność, Zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, Zapewnianie żyw-
ności i  napojów w  restauracjach, Usługi w  zakresie barów szybkiej 
obsługi, Usługi snack-barów, Usługi restauracji z  daniami ramen, 
Usługi restauracji washoku, Usługi restauracji sprzedających sushi, 
Usługi restauracji serwujących tempurę, Usługi restauracji fast-food, 
Usługi prywatnego klubu kolacyjnego, Usługi koktajlbarów, Usługi 
klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi dorad-
ców w zakresie win, Usługi bufetów w zakresie barów koktajlowych, 
Usługi barów piwnych, Usługi barmanów, Snack-bary, Koktajlbary, 
Usługi agencji w zakresie rezerwacji restauracji, Udostępnianie opinii 
na temat restauracji i barów 

(111) 353959 (220) 2021 12 14 (210) 537674
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) NORMAN GRZEGORZ BIURO TŁUMACZEŃ ATT, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Biuro Tłumaczeń ATT
(510), (511) 41 Tłumaczenia, Tłumaczenia językowe ustne, Usługi 
edukacyjne, Prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych 

i  szkoleniowych dla młodych ludzi i  dorosłych, Publikacja broszur, 
Publikacja czasopism, Publikacja i  redagowanie książek, Publikacja 
tekstów w postaci nośników elektronicznych 

(111) 353960 (220) 2021 12 14 (210) 537678
(151) 2022 05 19 (441) 2022 01 31
(732) FORTIS PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NEOCLIN
(510), (511) 5 Suplementy diety, suplementy diety w  formie table-
tek, substancji płynnych, substancji wziewnych, maści, żeli, Środki 
zmniejszające apetyt, dietetyczna żywność przystosowana do celów 
medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycz-
nych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, dodatki odżyw-
cze do celów leczniczych, preparaty kosmetyczne do celów medycz-
nych, preparaty witaminowe wspomagające leczenie, preparaty 
odżywcze wspomagające leczenie, środki odżywcze wspomagające 
leczenie, witaminy same lub w  połączeniach wspomagające lecze-
nie, preparaty chemiczne do  celów farmaceutycznych, preparaty 
farmaceutyczne, leki, korzenie lekarskie, środki medyczne i  farma-
ceutyczne pochodzenia roślinnego, preparaty biologiczne do celów 
medycznych, wyroby medyczne do  celów leczniczych do  zapobie-
gania lub zwalczania wszawicy głowy u dzieci oraz dorosłych 

(111) 353961 (220) 2021 12 13 (210) 537687
(151) 2022 05 05 (441) 2022 01 10
(732) JUZWISZYN EMILIA FLORA, Majdan Gromadzki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Czarowanie
(540) 

(591) ciemnozielony, biały, pomarańczowy, różowy, zielony
(531) 26 04 01, 27 05 01, 29 01 15, 25 01 25
(510), (511) 4 Woski palne, Woski zapachowe, Woski do oświetlania, 
Wosk do  wyrobu świec, Wosk roślinny, Wosk do  oświetlania, Świe-
ce, Świeczki, Świece zapachowe, Świece perfumowane, Świece sto-
łowe, Świece okolicznościowe, Zestawy świeczek, Knoty do  świec, 
Świece w puszkach, Zapachowe świece aromaterapeutyczne, Świece 
do  oświetlenia, Świeczki do  podgrzewaczy, Świece sojowe, Świece 
[oświetlenie], Świece i  knoty do  oświetlenia, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej i  hurtowej w  związku z  następującymi towarami: woski 
palne, woski zapachowe, woski do  oświetlania, wosk do  wyrobu 
świec, wosk roślinny, wosk do oświetlania, świece, świeczki, świece 
zapachowe, świece perfumowane, świece stołowe, świece okolicz-
nościowe, zestawy świeczek, knoty do  świec, świece w  puszkach, 
zapachowe świece aromaterapeutyczne, świece do  oświetlenia, 
świeczki do  podgrzewaczy, świece sojowe, świece [oświetlenie], 
świece i knoty do oświetlenia, biżuteria, biżuteria damska, biżuteria 
fantazyjna, biżuteria osobista, biżuteria sztuczna, imitacja biżuterii, 
biżuteria szlachetna, biżuteria emaliowana, amulety [biżuteria], na-
szyjniki [biżuteria], ozdoby [biżuteria], medaliony [biżuteria], krzyżyki 
[biżuteria], perły [biżuteria], bransoletki [biżuteria], pierścionki [biżu-
teria], łańcuszki [biżuteria], zawieszki [biżuteria], szpilki biżuteryjne, 
broszki [biżuteria], wyroby biżuteryjne, kasetki na  biżuterię, biżu-
teria ze  złota, szkatułki na  biżuterię, biżuteria z  kryształu, biżuteria 
do  kapeluszy, biżuteria do  obuwia, akcesoria do  biżuterii, biżuteria 
dla dzieci, syntetyczne kamienie [biżuteria], biżuteria i  wyroby ju-
bilerskie, biżuteria na  ciało, ozdoby z  biżuterii sztucznej, biżuteria 
z tworzyw sztucznych, zwijane etui na biżuterię, oprawy będące czę-
ścią biżuterii, biżuteria wykonana z  kamieni szlachetnych, biżuteria 
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wykonana z  kamieni półszlachetnych, biżuteria wykonana z  metali 
nieszlachetnych, biżuteria wytworzona z metali szlachetnych, pudeł-
ka na biżuterię i pudełka na zegarki, półwyroby z metali szlachetnych 
do  wykorzystania przy produkcji biżuterii, zawieszki biżuteryjne 
z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, kolczyki, zegary i zegar-
ki, kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, kółka 
na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, wyroby jubilerskie, wy-
roby jubilerskie [biżuteria], spinki do mankietów, spinki do krawatów, 
dekoracje ścienne 3D wykonane z  metali szlachetnych, breloczki 
do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawiesz-
kami], breloki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyj-
nymi zawieszkami], dekoracyjne figurki akcji z  metali szlachetnych, 
kawa, herbata, kakao i  namiastki tych towarów, mieszanki herbat, 
herbaty, herbata szałwiowa, herbata czarna [herbata angielska], her-
bata rozpuszczalna, herbata zielona, herbata oolong, mate [herbata], 
liście herbaty, herbata chai, herbata rooibos, herbata czarna, herbaty 
owocowe, herbata jaśminowa, herbata imbirowa, herbata sfermen-
towana, żółta herbata, herbata miętowa, herbata bezteinowa, biała 
herbata, substytuty herbaty, herbata owocowa [inna niż do  celów 
medycznych], preparaty do sporządzania napojów [na bazie herba-
ty], herbata jaśminowa, inna niż do celów leczniczych, herbata pacz-
kowana [inna niż do celów leczniczych], sztuczna herbata [inna niż 
do  celów leczniczych], nielecznicze herbaty składające się z  wycią-
gów z żurawiny, nielecznicze herbaty składające się z liści z żurawiny, 
herbata o smaku pomarańczowym [inna niż do celów leczniczych], 
herbata jaśminowa w torebkach, inna niż do celów leczniczych, her-
bata o smaku jabłka [inna niż do celów leczniczych], substytuty kawy 
i herbaty, nielecznicze napoje na bazie herbaty, esencje herbaciane 
(nie  do  celów medycznych), aromaty do  herbaty, japońska zielona 
herbata, esencje herbaciane, herbaty ziołowe [napary], zioła suszo-
ne, herbaty ziołowe, inne niż do  celów leczniczych, zioła do  celów 
spożywczych, ziołowe aromaty do  przyrządzania napojów, zioła 
przetworzone, preparaty aromatyczne do sporządzania herbat zio-
łowych nieleczniczych, preparaty ziołowe do sporządzania napojów, 
napary ziołowe 

(111) 353962 (220) 2021 12 13 (210) 537646
(151) 2022 05 20 (441) 2022 01 24
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1936 TYMBARK
(540) 

(591) biały, szary, czarny, jasnozielony, ciemnozielony, czerwony, 
pomarańczowy
(531) 25 01 15, 25 01 18, 05 07 13, 27 05 01, 27 07 01, 29 01 15
(510), (511) 29 Batoniki na  bazie owoców i  orzechów, Ajvar [pasta 
z papryki, bakłażanów i czosnku], Bita śmietana, Buliony, Caponata 
[duszone warzywa], Cassoulet, Batony na  bazie orzechów i  nasion, 
Batony spożywcze na bazie soi, Chipsy warzywne, Chipsy owocowe, 
Chipsy sojowe, Chipsy ziemniaczane, Chop suey, Choucroute garnie 
[kapusta kiszona garnirowana], Desery jogurtowe, Desery mleczne, 
Desery na bazie sztucznego mleka, Desery owocowe, Dipy, Desery 
wykonane z produktów mlecznych, Dolma [faszerowane warzywa], 
Dżemy, Dżemy i  marmolady owocowe, Ekstrakty do  zup, Ekstrakty 
warzywne do  gotowania, Ekstrakty z  pomidorów, Ekstrakty z  wa-
rzyw do konsumpcji, Galaretki, kompoty, pasty owocowe i warzyw-
ne, Gotowe dania warzywne, Flaki, Gotowe dania z  mięsa, Gotowe 
posiłki z mięsa [mięso jako główny składnik], Gotowe produkty z wa-
rzyw, Grzyby gotowe do  spożycia, Gulasze, Gulasz błyskawiczny, 
Grzyby konserwowane, Jabłka duszone, Jogurty, Kandyzowane owo-
ce, Kandyzowane przekąski owocowe, Fasola pieczona w sosie pomi-
dorowym, Fasola przyrządzona w sosie sojowym [Kongjaban], Kiszo-
ne warzywa [kimchi], Koktajle mleczne, Kompozycje owoców 

przetworzonych, Koncentraty na  bazie owoców przeznaczone 
do gotowania, Koncentraty na bazie warzyw przeznaczone do goto-
wania, Koncentraty pomidorowe [purée], Koncentraty rosołowe, 
Koncentraty soków warzywnych do  konsumpcji, Koncentraty zup, 
Klopsiki drobiowe, Konserwowane warzywa, Konserwy, marynaty, 
Konserwy z owocami, Korniszony, Kostki bulionowe, Kostki do zup, 
Krojone owoce, Krojone warzywa, Liofilizowane warzywa, Lukrowa-
ne (owoce-), Marmolada, Masło kakaowe, Masła orzechowe w prosz-
ku, Masło z orzechów, Mieszanki do sporządzania wywarów rosoło-
wych, Mieszanki do  zup, Mieszanki owoców i  orzechów, Mieszanki 
owoców suszonych, Mieszanki przekąsek składające się z suszonych 
owoców i orzechów przetworzonych, Mieszanki przekąsek składają-
ce się z przetworzonych owoców i przetworzonych orzechów, Mie-
szanki warzywne, Mleczne produkty, Mleko w  proszku, Mleko, Na-
dzienia na  bazie owoców do  placków i  ciast, Nadzienie bakaliowe 
[owoce konserwowane], Napoje mleczne, Napoje z  produktów 
mlecznych, Nasiona jadalne, Orzechy jadalne, Owoce aromatyzowa-
ne, Owoce glazurowane, Owoce gotowane, Owoce konserwowane, 
Owoce lukrowane, Owoce marynowane, Owoce przetworzone, 
Owoce w  puszkach, Owocowe nadzienia do  ciast, Owocowe pasty 
do smarowania, Pasta z owoców, Pasta z orzechów laskowych, Pasty 
do smarowania na bazie warzyw, Pasty do smarowania składające się 
głównie z owoców, Pasty do smarowania na bazie mleka z niską za-
wartością tłuszczu, Pasty do  zup, Pasty na  bazie orzechów, Pasty 
mleczne do smarowania, Pasty do kromek zawierające tłuszcz, Pasty 
przyrządzone z orzechów, Pasty warzywne, Pasztet warzywny, Pek-
tyna owocowa, Pektyna do celów kulinarnych, Pikle, Płatki jabłkowe, 
Pikle mieszane, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i na-
siona roślin strączkowych, Płatki ziemniaczane, Pokrojone owoce, 
Pokrojone sałatki warzywne, Pokrojone warzywa, Polewy orzecho-
we, Pomidory, przetworzone, Pomidory konserwowane, Pomidory 
obrane ze skóry, Pomidory konserwowe, Potrawy gotowe składające 
się głównie z warzyw, Powlekane orzeszki ziemne, Prażone orzechy 
ziemne, Preparaty do  produkcji bulionów, Produkty z  suszonych 
owoców, Proszki owocowe, Proszki warzywne, Przecier jabłkowy, 
Przecier pomidorowy, Przeciery owocowe, Przeciery warzywne, 
Przekąski na  bazie mleka, Przekąski na  bazie orzechów, Przekąski 
na bazie owoców, Przekąski na bazie soi, Przekąski na bazie suszo-
nych owoców, Przekąski na bazie warzyw, Przekąski na bazie ziem-
niaków, Przekąski z  owoców, Przekąski ziemniaczane, Przetwory 
do zup jarzynowych, Przetwory owocowe [dżemy], Przyprawy sma-
kowe (pikle), Przystawki na bazie warzyw, Puddingi na bazie mleka, 
Purée z warzyw, Purée z grzybów, Purée ziemniaczane, Pulpety, Pu-
rée ziemniaczane w proszku, Ragout, Ratatouille, Rosół [zupa], Placki 
ziemniaczane, Sałatki gotowe, Sałatki owocowe, Sałatki warzywne, 
Schłodzone desery mleczne, Sfermentowane owoce, Skórki owoco-
we, Słodkie nadzienia z  owoców, Sok pomidorowy do  gotowania, 
Sok cytrynowy do celów kulinarnych, Soki owocowe do gotowania, 
Soki roślinne do gotowania, Substytuty mięsa na bazie warzyw, Sub-
stytuty mleka, Suszone grzyby jadalne, Suszone orzechy, Suszone 
owoce, Tahini [pasta z ziarna sezamowego], Tłuszcze jadalne, Tzatzi-
ki, Warzywa fermentowane, Warzywa gotowane, Warzywa grillowa-
ne, Warzywa konserwowane, Warzywa kapustne, przetworzone, Wa-
rzywa konserwowane [w  oleju], Warzywa liofilizowane, Warzywa 
marynowane, Warzywa obrane ze  skórki, Warzywa preparowane, 
Warzywa przetworzone, Warzywa strączkowe przetworzone, Warzy-
wa suszone, Warzywa w puszkach, Warzywa w słoikach, Warzywne 
pasty do smarowania, Warzywa solone, Warzywa w plasterkach, kon-
serwowe, Wstępnie ugotowana zupa, Wywar, bulion, Wywar z  wa-
rzyw, Zabielacz do kawy, Zabielacze do napojów, Zabielacze mlecz-
ne do  napojów, Zabielacze niezawierające produktów mlecznych, 
Zagęszczone sosy pomidorowe, Zupy, Zupy błyskawiczne, Zupy 
(składniki do sporządzania-), Żelatyna, Zupy i wywary, ekstrakty mię-
sne, Zupy w proszku, Zupy w puszkach, Zupy z makaronem, Warzywa 
mrożone, Mrożone owoce, Głęboko mrożone dania warzywne, Mro-
żone gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, Mrożone posił-
ki składające się głównie z mięsa, Tłuszcze roślinne do celów spożyw-
czych, Oleje roślinne do  celów spożywczych, Zmieszane oleje 
roślinne do celów kulinarnych, Formowane teksturowane białko ro-
ślinne do użytku jako substytut mięsa, Substytuty mięsa, Substytuty 
serów, Substytuty jaj, Substytuty drobiu, Substytuty masła, Substy-
tuty margaryny, Seitan [substytut mięsa], Bezmleczne substytuty 
mleka, Roślinne substytuty mleka, Substytuty kwaśnej śmietany, 
Mleko sojowe [substytut mleka], Mleko ryżowe [substytut mleka], 
Nabiał i substytuty nabiału, Sztuczna śmietana [substytuty produk-
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tów mlecznych], Napoje na  bazie owsa [substytuty mleka], Mleko 
z nasion konopi jako substytut mleka, Napoje na bazie soi stosowane 
jako substytuty mleka, Gotowe posiłki składające się głównie z sub-
stytutów mięsa, Batoniki na  bazie orzechów będące zamiennikami 
posiłków, Batoniki na bazie owoców będące zamiennikami posiłków, 
Sałatki owocowo-warzywne, Pasty owocowo-warzywne, Przeciery 
owocowo-warzywne, Przetwory owocowo-warzywne, Proszki owo-
cowo-warzywne, Chipsy owocowo-warzywne, Koncentraty soków 
owocowo-warzywnych do  konsumpcji, Mieszanki owocowo-wa-
rzywne, Purée owocowo-warzywne, Przekąski na  bazie owoców 
i warzyw, Sosy i glazury mleczno-owocowe i śmietankowo-owoco-
we, mrożone dania gotowe warzywne, warzywno-mięsne i mięsne, 
w  tym flaki, konserwy warzywno-mięsne, duszone owoce, jabłka 
duszone, mrożone runo leśne, w tym grzyby, 30 Aromaty do żywno-
ści, Artykuły spożywcze ze zbóż, Artykuły żywnościowe zawierające 
czekoladę [jako podstawowy składnik], Batoniki, Batony zbożowe 
i energetyczne, Błyskawiczna owsianka, Budynie deserowe, Cappuc-
cino, Chipsy [produkty zbożowe], Chipsy kukurydziane, Chrupki zbo-
żowe, Chrupki kukurydziane o smaku sera, Chrzan [sos przyprawo-
wy], Ciasta, Ciasta mrożone, Ciasta mrożone nadziewane mięsem 
i warzywami, Ciasteczka, Ciastka, Cukierki, batony i guma do żucia, 
Czekolada, Czekolada pitna, Czekolada w proszku, Czekoladowe wy-
roby cukiernicze nielecznicze, Czipsy na bazie mąki, Czipsy na bazie 
zbóż, Dania na  bazie ryżu, Dania liofilizowane, których głównym 
składnikiem jest makaron, Desery czekoladowe, Desery lodowe, De-
sery z muesli, Desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany [par-
fait], Deser puddingowy na bazie ryżu, Dodatki smakowe w postaci 
zagęszczonych sosów, Budyń w  proszku, Dodatki smakowe i  przy-
prawy, Drażetki [niemedyczne wyroby cukiernicze], Dropsy owoco-
we [słodycze], Ekstrakty czekoladowe do  przygotowywania napo-
jów, Ekstrakty kakaowe do spożycia przez ludzi, Ekstrakty przypraw, 
Ekstrakty czekoladowe, Ekstrakty stosowane jako dodatki smakowe 
[inne niż olejki eteryczne], Ekstrakty z kakao do stosowania jako aro-
maty do  napojów, Ekstrakty z  kakao do  stosowania jako aromaty 
do  artykułów spożywczych, Ekstrakty z  kawy, Ekstrakty z  kawy 
do stosowania jako aromaty do artykułów żywnościowych, Ekstrakty 
z  kawy do  stosowania jako aromaty do  napojów, Esencja kawowa, 
Esencje czekoladowe do przyrządzania napojów, Esencje do żywno-
ści (z  wyjątkiem esencji eterycznych i  olejów eterycznych), Esencje 
do  gotowania, Espresso, Gofry, Gorąca czekolada, Gotowe dania 
z  ryżu, Gotowe desery [wyroby cukiernicze], Gotowe do  spożycia 
puddingi, Gotowe kakao i napoje na bazie kakao, Gotowe napoje ka-
wowe, Gotowe desery [na bazie czekolady], Gotowe desery [wyroby 
piekarnicze], Gotowe potrawy na bazie makaronu, Gotowe potrawy 
na bazie ryżu, Gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, Goto-
we przekąski na  bazie zbóż, Gotowe sosy, Guma do  żucia, Herbata 
rozpuszczalna, Herbatniki, Herbaty owocowe, Herbaty, Kakao, Kakao 
w proszku, Kakaowe napoje, Kakao do sporządzania napojów, Kakao 
[palone, w proszku, granulowane lub w napojach], Kasze, Kawa, her-
bata, kakao i namiastki tych towarów, Kawa, Kawa [palona, w prosz-
ku, granulowana lub w napojach], Kawa rozpuszczalna, Keczup, Ke-
czup [sos pomidorowy], Keczup [sos], Kombucha, Koncentraty 
warzywne stosowane jako przyprawy, Krakersy, Kremy czekoladowe, 
Kremy na bazie kakao w postaci past do smarowania, Kremy czekola-
dowe do smarowania, Liofilizowane dania, których głównym składni-
kiem jest makaron, Liofilizowane dania, których głównym składni-
kiem jest ryż, Lizaki mrożone, Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty 
i sorbety, Lodowe słodycze, Lodowe wyroby cukiernicze, Lody, Liza-
ki, Majonez, Mąka, Mąka do  pieczenia, Mąka kukurydziana, Mąka 
pszenna, Mąka ziemniaczana, Mąka zbożowe, Mąka żytnia, Makaron 
[ciasto], Makarony głęboko mrożone, Makaron gotowy, Makaron in-
stant do gotowania, Makaron jajeczny, Makaron pełnoziarnisty, Ma-
karon spożywczy, Makarony, Makarony do  zup, Makarony razowe, 
Marynaty, Mięsne sosy, Mieszanki czekolady na  gorąco, Mieszanki 
do przyrządzania mrożonej herbaty w proszku, Mieszanki kakaowe, 
Mieszanki kawowe, Mieszanki mąki, Mieszanki przypraw, Mieszanki 
spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych owoców, 
Miód, Mleczne wyroby cukiernicze, Mrożone napoje [frappe], Mrożo-
ne mleczne wyroby cukiernicze, Mrożone mleczne desery w formie 
batonów, Mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, Mrożone 
produkty z ciasta nadziewane warzywami, Mrożone posiłki składają-
ce się głównie z makaronu, Muesli, Musy, Musy czekoladowe, Musy 
deserowe, Musy (słodycze), Musy (wyroby cukiernicze), Musztarda, 
Napoje czekoladowe, Napoje gazowane [na  bazie kawy, kakao lub 
czekolady], Napoje mrożone na  bazie czekolady, Napoje mrożone 

na bazie kakao, Napoje mrożone na bazie kawy, Napoje na bazie ka-
kao, Napoje na bazie kawy, Napoje na bazie herbaty z owocowymi 
dodatkami smakowymi, Napoje na bazie czekolady, z mlekiem, Na-
poje o smaku czekoladowym, Napoje zawierające kakao, Napoje za-
wierające czekoladę, Napoje sporządzane z kawy, Napoje sporządzo-
ne z czekolady, Napoje sporządzone z herbaty, Napoje sporządzone 
z kakao, Napoje z lodów, Nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze], 
Nielecznicze wyroby cukiernicze, Oranżada w  proszku [wyroby cu-
kiernicze], Orzechowe wyroby cukiernicze, Orzechy w polewie [wy-
roby cukiernicze], Owoce w polewie czekoladowej, Owocowe (gala-
retki-) [słodycze], Owsiane (płatki-), Owocowe lody, Owsianka, 
Owsianka błyskawiczna, Paluszki chlebowe, Papki warzywne (sosy-
-żywność), Pasta wasabi, Pasta sezamowa, Pasta migdałowa, Pasty 
czekoladowe, Pasty czekoladowe do smarowania zawierające orze-
chy, Pasty do smarowania na bazie majonezu, Pasty do sporządzania 
napojów kakaowych, Pasty na  bazie czekolady, Pasty warzywne 
[sosy], Pasty z czekolady i orzechów do smarowania kanapek, Pasty 
czekoladowe [do smarowania], Pastylki nielecznicze, Pasy do smaro-
wania na  bazie majonezu i  keczupu, Pikantne sosy używane jako 
przyprawy, Pikantne sosy, czatnej i pasty, Placki, Płatki jęczmienne, 
Płatki kukurydziane, Płatki owsiane, Płatki pszenne, Płatki śniadanio-
we, Płatki zbożowe, Polewa lub posypka czekoladowa, Polewy cu-
kiernicze, Polewy do lodów, Polewa w postaci syropu, Płatki z natu-
ralnego ryżu, Płatki śniadaniowe zawierające owoce, Płatki 
śniadaniowe zawierające miód, Płatki śniadaniowe zawierające błon-
nik, Płatki śniadaniowe na ciepło, Potrawy gotowe na bazie makaro-
nu, Potrawy na  bazie mąki, Potrawy składające się głównie z  ryżu, 
Potrawy z  makaronu, Precelki, Pralinki, Preparaty do  sporządzania 
napojów [na  bazie kakao], Preparaty do  sporządzania napojów 
[na  bazie herbaty], Preparaty do  sporządzania napojów [na  bazie 
czekolady], Preparaty do sporządzania sosów, Preparaty do sporzą-
dzania napojów [na  bazie kawy], Preparaty do  wyrobu produktów 
piekarniczych, Preparaty mączne do żywności, Preparaty musztardo-
we do żywności, Preparaty na bazie kakao, Preparaty przyprawowe, 
Preparaty roślinne zastępujące kawę, Preparaty w proszku zawierają-
ce kakao do  sporządzania napojów, Preparaty z  kakao, Preparaty 
zbożowe, Produkty lodowe na bazie soi, Produkty na bazie czekola-
dy, Produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia 
przez ludzi, Produkty żywnościowe z ryżu, Produkty spożywcze z ku-
kurydzy, Przeciery warzywne [sosy], Przekąski na bazie zbóż, Przeką-
ski na bazie ryżu, Przekąski na bazie pszenicy, Przekąski na bazie ku-
kurydzy, Przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych, 
Przekąski składające się z  produktów zbożowych, Przekąski słone 
na bazie mąki, Przekąski słone na bazie zbóż, Przekąski sporządzone 
z produktów zbożowych, Przekąski wieloziarniste, Przekąski składa-
jące się głównie z makaronu, Przekąski składające się głównie z ryżu, 
Przekąski wytwarzane z  produktów zbożowych, Przekąski wytwa-
rzane z muesli, Przetwory spożywcze na bazie ziaren, Przekąski z ku-
kurydzy, Przekąski z  produktów zbożowych, Przekąski wykonane 
z ryżu, Przekąski wykonane z pszenicy, Przekąski składające się głów-
nie ze zboża, Przetworzony chrzan japoński (wasabi), Przygotowany 
chrzan [przyprawa], Przetworzone płatki owsiane jako żywność prze-
znaczona do spożycia przez ludzi, Przyprawy, Przyprawy do żywno-
ści, Przyprawy smakowe (sosy, marynaty), Przyprawy spożywcze 
składające się głównie z ketchupu i salsy, Przyprawy w proszku, Pud-
dingi, Puszkowana żywność zawierająca makaron, Quiche, Ramen 
(japońskie danie na  bazie makaronu), Ravioli [gotowe], Remulada, 
Risotto, Rozpuszczalne kakao w  proszku, Rozpuszczalny proszek 
do  przyrządzania herbaty [inny niż do  celów medycznych], Ryż, 
Składniki na bazie kakao do produktów cukierniczych, Słodkie pole-
wy i nadzienia, Słodkie pasty do smarowania [miód], Słodkie wyroby 
cukiernicze (nie dla celów medycznych), Słodycze bez cukru, Słody-
cze [cukierki], Słodycze czekoladowe, Słodycze do  żucia, Słodycze 
gotowane, Słodycze lodowe, Słodycze lodowe w  postaci lizaków, 
Słodycze nielecznicze, Słodycze owocowe, Słodycze o smaku owoco-
wym, Słodycze słodzone ksylitolem, Słodziki naturalne, Słodycze za-
wierające owoce, Słone herbatniki, Słone krakersy, Słone sosy, Słodzi-
ki składające się z  koncentratów owocowych, Smakowe wyroby 
cukiernicze na bazie cukru, Śniadaniowe płatki ryżowe, Solone wyro-
by piekarnicze, Sorbety, Sorbety [lody], Sos chrzanowy, Sos czekola-
dowy, Sos [jadalny], Sos słodko-kwaśny, Sos sojowy, Sos w proszku, 
Sos tatarski, Sos teriyaki, Sos żurawinowy [przyprawa], Sosy, Sosy 
chrzanowe, Sosy curry, Sosy do  sałatek, Sosy do  makaronów, Sosy 
do gotowania, Sosy grzybowe, Sosy na bazie majonezu, Sosy na ba-
zie pomidorów, Sosy o smakach orzechowych, Sosy owocowe, Sosy 
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pikantne, Sosy pomidorowe, Sosy [przyprawy], Sosy sałatkowe, Sosy 
sałatkowe [dressingi], Sosy salsa, Sosy w puszkach, Sosy w proszku, 
Sosy zagęszczone, Sosy zawierające orzechy, Sosy ziołowe, Spaghet-
ti, Spaghetti i  klopsy, Spaghetti w  sosie pomidorowym w  puszce, 
Sosy do kurczaka, Sosy do mięsa z grilla, Sosy do ryżu, Sosy do pizzy, 
Sosy do sałatek zawierające śmietanę, Sproszkowane sosy w postaci 
granulowanej, Substytut kawy na  bazie cykorii, Substytuty cukru, 
Substytuty czekolady, Substytuty herbaty, Substytuty miodu, Sub-
stytuty lodów, Substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślin-
ne zastępujące kawę], Substytuty kawy na  bazie warzyw, Suche 
i świeże makarony, kluski i pierogi, Suchary, Suche i płynne potrawy 
gotowe do  jedzenia, głównie składające się z makaronów, Suszone 
zioła do  celów kulinarnych, Suszony makaron, Syrop czekoladowy, 
Syrop do  naleśników, Syrop spożywczy, Syropy smakowe, Syropy 
czekoladowe do  przygotowywania napojów na  bazie czekolady, 
Sztuczna czekolada, Sztuczna herbata [inna niż do  celów leczni-
czych], Tabletki [wyroby cukiernicze], Tacos [danie meksykańskie], 
Tarty, Tortellini, Tortille, Wafelki, Wafle ryżowe, Wyroby cukiernicze, 
Wyroby cukiernicze mrożone, Wyroby ciastkarskie z owocami, Wyro-
by cukiernicze z  mrożonego jogurtu, Wyroby cukiernicze płynne, 
Wyroby lodowe, Wyroby piekarnicze, Wyroby z kakao, Wysokoprote-
inowe batoniki zbożowe, Wyroby cukiernicze zawierające dżem, Za-
gęszczacze warzywne, Zboża, Zbożowe artykuły śniadaniowe, Zbo-
ża stosowane do produkcji makaronów, Zboża przetworzone, Zboża 
do żywności do spożycia przez ludzi, Zbożowe (płatki-), Żelki, Żyw-
ność na bazie kakao, Roślinne aromaty do napojów [inne niż olejki 
eteryczne], Substytut marcepanu, Cykoria [substytut kawy], Wanilina 
[aldehyd, substytut wanilii], Substytuty kawy i  herbaty, Substytuty 
lodów na  bazie soi, Napoje na  bazie substytutów kawy, Cykoria 
do stosowania jako substytut kawy, Jęczmień do użytku jako substy-
tut kawy, Kwiaty i  liście jako substytuty herbaty, Substytuty kawy 
[na  bazie zbóż lub cykorii], Mieszaniny cykorii do  stosowania jako 
substytuty kawy, Ekstrakty kawowe do użytku jako substytuty kawy, 
Wyciągi kawowe do stosowania jako substytuty kawy, Preparaty z cy-
korii do stosowania jako substytuty kawy, Ekstrakty z cykorii do sto-
sowania jako substytuty kawy, Prażony jęczmień i  słód do  użytku 
jako substytut kawy, Cykoria i mieszanki zawierające cykorię, do wy-
korzystania jako substytuty kawy, Batoniki zbożowe będące zamien-
nikami posiłków, Batoniki na bazie czekolady będące zamiennikami 
posiłków, sosy i  polewy mleczno-owocowe i  śmietankowo-owoco-
we, 32 Aperitify bezalkoholowe, Aromatyzowane napoje gazowane, 
Bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane, Bezalkoholowe 
ekstrakty z owoców używane do sporządzania napojów, Bezalkoho-
lowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, Bezalkoholowe 
napoje gazowane, Bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, Bezalko-
holowe napoje zawierające soki warzywne, Bezalkoholowe prepara-
ty do  produkcji napojów, Bezalkoholowe wyciągi z  owoców, Cydr 
bezalkoholowy, Ekstrakty z moszczu niesfermentowanego, Esencje 
do produkcji napojów, Esencje do wytwarzania napojów bezalkoho-
lowych, nie w postaci olejków eterycznych, Esencje do wytwarzania 
smakowej wody mineralnej [nie w postaci olejków eterycznych], Ga-
zowana woda mineralna, Gazowane soki owocowe, Imitacja piwa, 
Koktajle bezalkoholowe, Koktajle owocowe, bezalkoholowe, Kon-
centraty do  sporządzania napojów bezalkoholowych, Koncentraty 
do sporządzania napojów owocowych, Koncentraty soków owoco-
wych, Kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], Lemoniada, Miesza-
ne soki owocowe, Mieszanki do sporządzana napojów sorbetowych, 
Mieszanki do  sporządzania koktajli bezalkoholowych, Mineralne 
(wody-) [napoje], Moszcz, Moszcz konserwowany, niesfermentowa-
ny, Mrożone napoje owocowe, Mrożone napoje gazowane, Napoje 
aromatyzowane owocami, Napoje bezalkoholowe, Napoje bezalko-
holowe na bazie miodu, Napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, Na-
poje bezalkoholowe na bazie owoców, o smaku herbaty, Bezalkoho-
lowe napoje gazowane aromatyzowane herbatą, Napój imbirowy, 
Napoje bezalkoholowe o  smaku herbaty, Napoje bezalkoholowe 
o smaku kawy, Napoje bezalkoholowe o smaku piwa, Napoje bezal-
koholowe o smaku owocowym, Napoje bezalkoholowe na bazie su-
szonych owoców, Napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawarto-
ści witamin, Napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami 
i solami mineralnymi, Napoje bezalkoholowe zawierające soki owo-
cowe, Napoje dla sportowców, Napoje dla sportowców zawierające 
elektrolity, Napoje energetyzujące, Napoje energetyzujące zawiera-
jące kofeinę, Napoje funkcjonalne na bazie wody, Napoje gazowane 
(proszek do  wytwarzania-), Napoje izotoniczne, Napoje mrożone 
na bazie owoców, Napoje na bazie coli, Napoje na bazie orzechów 

i soi, Napoje na bazie kokosu, Napoje na bazie owoców lub warzyw, 
Napoje na  bazie owsa [niebędące substytutami mleka], Napoje 
na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie soi, inne niż 
substytuty mleka, Napoje na bazie ryżu brązowego, inne niż substy-
tuty mleka, Napoje na bazie piwa, Napoje na bazie soku z imbiru, Na-
poje orzeźwiające, Napoje na  bazie wody zawierające ekstrakty 
z herbaty, Napoje owocowe niealkoholowe, Napoje proteinowe, Na-
poje składające się z  mieszanki soków owocowych i  warzywnych, 
Napoje sportowe wzbogacane proteinami, Napoje (syropy do-), Na-
poje typu kola [napoje bezalkoholowe], Napoje typu smoothie za-
wierające ziarna i owies, Napoje warzywne, Napoje węglowodano-
we, Napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, Napoje z soku 
warzywnego, bezalkoholowe, Napoje zawierające witaminy, Napoje 
z guaraną, Niegazowane napoje bezalkoholowe, Oczyszczona woda 
pitna, Owoce (bezalkoholowe napoje z soków-), Owocowe nektary, 
bezalkoholowe, Pastylki do napojów gazowanych, Piwa o małej za-
wartości alkoholu, Piwo, Piwo bezalkoholowe, Piwa smakowe, Pomi-
dory (sok-) [napój], Preparaty rozpuszczalne do sporządzania napo-
jów, Proszki do  produkcji napojów bezalkoholowych, Proszki 
do sporządzania napojów, Proszki stosowane do przygotowywania 
napojów na  bazie wody kokosowej, Proszki stosowane do  sporzą-
dzania napojów na  bazie owoców, Shandy [napój składający się 
z piwa i lemoniady], Skoncentrowane soki owocowe, Słodkie napoje 
bezalkoholowe na bazie soków owocowych, Smakowa woda mine-
ralna, Soki, Soki gazowane, Soki owocowe [napoje], Soki warzywne, 
Sorbety [napoje], Syropy do  napojów, Napoje owocowe, Syropy 
do napojów bezalkoholowych, Syropy do sporządzania smakowych 
wód mineralnych, Syropy do wyrobu napojów, Syropy do wytwarza-
nia napojów bezalkoholowych, Syropy owocowe [napoje bezalkoho-
lowe], Toniki [napoje nielecznicze], Warzywne napoje typu smoothie, 
Wody, Wody gazowane, Wody mineralne, Wody o  smaku owoco-
wym, Wyciągi do  sporządzania napojów, Woda aromatyzowana, 
Woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje], Woda mineral-
na, Woda niegazowana, Woda pitna, Woda pitna z witaminami, Woda 
stołowa, Woda wzbogacona odżywczo, Woda źródlana, Napoje owo-
cowo-warzywne, Soki owocowo-warzywne, Owocowe napoje typu 
smoothie, Owocowo-warzywne napoje typu smoothie 

(111) 353963 (220) 2021 12 13 (210) 537688
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(732) ICAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zielona Energia
(540) 

(591) czarny, zielony
(531) 27 05 01, 29 01 12, 15 09 10, 05 05 21, 05 03 11
(510), (511) 9 Elektroniczne bazy danych, interaktywne bazy danych, 
biuletyny elektroniczne do pobrania, czasopisma elektroniczne, chi-
py zawierające muzyczne nagrania dźwiękowe, dokumentacja kom-
puterowa w  formie elektronicznej, e-booki, edukacyjne materiały 
na zajęcia, do pobrania, elektroniczne bazy danych zapisane na no-
śnikach komputerowych, elektroniczne kartki z  życzeniami do  po-
brania do przesyłania pocztą tradycyjną, elektroniczne sprawozda-
nia do pobrania, filmy do pobrania, filmy wideo, interaktywne płyty 
DVD, klucze sieciowe USB, klucze sieciowe USB do automatycznego 
uruchamiania URL zaprogramowanych stron internetowych, książki 
audio, książki dźwiękowe, książki elektroniczne do pobrania, książki 
w  formacie cyfrowym do  pobierania z  Internetu, książki zapisane 
na płytach, nagrane płyty CD-i, nagrane płyty CD ROM, nagrane pły-
ty DVD, nagrane taśmy wideo, nagrane taśmy wideo niemuzyczne, 
nagrania audio, nagrania audio i wideo, nagrania multimedialne, na-
grania wideo do pobrania, nagrania wideo z filmami, pliki graficzne 
do pobierania, płyty nagrane z dźwiękiem, płyty nagrane z obraza-
mi, płyty [nagrania dźwiękowe], pobieralne broszury elektroniczne, 
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pobieralne nagrania dźwiękowe, podcasty, podcasty do  pobrania, 
podręczniki szkoleniowe w  formie programu komputerowego, pu-
blikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne, do pobrania, publi-
kacje elektroniczne [ładowalne], publikacje elektroniczne zarejestro-
wane na  nośnikach komputerowych, publikacje elektroniczne 
do pobrania w postaci magazynów, publikacje tygodniowe ładowal-
ne w postaci elektronicznej z Internetu, środki edukacyjne do pobra-
nia, terminarze i organizery do pobrania, które można wydrukować, 
tygodniowe publikacje w formie elektronicznej do pobrania z Inter-
netu, videocasty, wstępnie nagrane filmy, wstępnie nagrane taśmy 
audio, elektroniczne terminarze osobiste, elektroniczne organizery, 
elektroniczne notatniki, interaktywne tablice elektroniczne, futerały 
na  elektroniczne notesy, notesy elektroniczne, notatniki [elektro-
niczne], organizery cyfrowe, audiowizualne urządzenia dydaktyczne 
[do nauczania], roboty edukacyjne, stoiska do przeprowadzania ba-
dań, stoiska do  przeprowadzania testów, urządzenia do  diagnozy 
[w celach naukowych], urządzenia do nauczania, urządzenia do sy-
mulacji, urządzenia dydaktyczne i instruktażowe, urządzenia i przy-
rządy badawcze, urządzenia i  przyrządy do  nauczania urządzenia 
i przyrządy szkoleniowe i dydaktyczne, 16 Indeksy, skorowidze, ka-
lendarze kieszonkowe, kalendarze drukowane, kalendarze na biurko, 
kalendarze ścienne, kalendarze wskazujące dzień tygodnia, kartki 
papieru do  robienia notatek, kartki do  notowania, kartki do  kore-
spondencji, etykiety wysyłkowe, etykiety z  papieru, identyfikatory 
[artykuły biurowe], bloki do  pisania, bloki [artykuły papiernicze], 
agendy, arkusze papieru [artykuły papiernicze], bloczki notatnikowe, 
bloczki do  zapisywania, bloczki do  pisania, bloczki do  notowania, 
bloki papierowe, czyste dzienniki, czyste flipcharty, długopisy kolo-
rowe, karty z nazwiskami, kieszonkowe notesy, koperty [artykuły pi-
śmienne], koperty do użytku biurowego, książki do podpisu, księgi 
gości, materiały do  pisania, materiały drukarskie i  Introligatorskie, 
materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, notatni-
ki, notatniki [notesy], notatniki samoprzylepne, notatniki ilustrowa-
ne, notatniki w  linie, notesy, notesy [artykuły papiernicze], notesy 
kieszonkowe, okładki na zeszyty ćwiczeń, okładki notatników, okład-
ki, obwoluty [artykuły papiernicze], oprawki na  zdjęcia lub obrazy, 
oprawy do  zdjęć i  obrazów wykonane z  papieru, oprawy do  zdjęć 
i obrazów wykonane z tektury, organizery do użytku biurowego, or-
ganizery kieszonkowe, organizery na  biurko, organizery osobiste, 
organizery [stojaki] na notatki, pamiętniki, dzienniki, papier do kore-
spondencji, papier do kopiowania, papier do pisania [listowy], papier 
firmowy, papier listowy, papierowe artykuły piśmienne, papierowe 
materiały biurowe, papierowe identyfikatory imienne, papierowe 
etykietki identyfikacyjne, pisanie (Bloki do-), pisanie notatek (Bloczki 
do-), plakietki papierowe, podkładki na biurko, podkładki na biurko 
z kalendarzem, podkładka na biurko, pojemniki na karteczki do noto-
wania, pojemniki na korespondencję, przegródki, przekładki do do-
kumentów, przekładki do zeszytów, przyborniki biurkowe, przybor-
niki na biurko, przylepne kartki na notatki, samoprzylepne etykiety 
drukowane, segregatory, segregatory [artykuły biurowe], segregato-
ry biurowe, segregatory do  prezentowania, segregatory do  użytku 
w  biurze, segregatory (materiały biurowe), segregatory na  listy, se-
gregatory na  luźne kartki, skoroszyty do  dokumentów, skoroszyty 
i  segregatory, skorowidze, szkicowniki, tablice na  notatki, tablice 
na notatki [artykuły biurowe], tablice z kartkami do prezentacji [flip-
chart], teczki do  użytku biurowego, teczki [artykuły papiernicze], 
teczki na dokumenty, teczki na dokumenty [artykuły biurowe], teczki 
na dokumenty będące artykułami papierniczymi, teczki papierowe 
[artykuły papiernicze], teczki papierowe na dokumenty, terminarze, 
terminarze biurkowe, terminarze kieszonkowe, terminarze miesięcz-
ne, terminarze na biurko, terminarze roczne, terminarze ścienne, ter-
minarze tygodniowe, zakładki do książek, zakładki, zeszyty do pisa-
nia, 41 Publikacja czasopism, publikacja broszur, pisanie tekstów 
[innych niż teksty reklamowe], pisanie i  publikowanie tekstów, in-
nych niż teksty reklamowe, multimedialne wydania publikacji elek-
tronicznych, multimedialne wydania gazet, multimedialne wydania 
magazynów, multimedialne wydania czasopism, elektroniczna pu-
blikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, edycja 
druków zawierających obrazy i zdjęcia, innych niż do celów reklamo-
wych, publikacja kalendarzy, publikacja kalendarzy imprez, publika-
cja i redagowanie książek, publikacja i redagowanie materiałów dru-
kowanych, publikacja gazet elektronicznych online, publikacja 
materiałów edukacyjnych, publikacja książek i  czasopism elektro-
nicznych online (nie do pobrania), publikacja materiałów dostępnych 
za pośrednictwem baz danych lub Internetu, publikacja podręczni-

ków użytkownika, publikacja prac naukowych, publikacja treści re-
dakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci kom-
puterowej, publikowanie czasopism elektronicznych, publikowanie 
czasopism internetowych, publikowanie czasopism, publikowanie 
czasopism w postaci elektronicznej w  Internecie, publikowanie dy-
daktycznych materiałów edukacyjnych, publikowanie drukowanych 
materiałów edukacyjnych, publikowanie książek, czasopism, publi-
kowanie książek, publikowanie książek edukacyjnych, publikowanie 
książek i czasopism elektronicznych online, publikowanie podręczni-
ków, publikowanie podręczników szkoleniowych, publikowanie 
podręczników dotyczących zarządzania biznesowego, publikowanie 
tekstów edukacyjnych, publikowanie tekstów, udostępnianie publika-
cji elektronicznych on-line (nie do pobrania), udostępnianie publikacji 
elektronicznych on-line [niepobieralnych], udostępnianie elektronicz-
nych publikacji on-line, tworzenie [opracowywanie] podcastów, two-
rzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych do  podcastów, redago-
wanie tekstów pisanych, publikowanie tekstów, innych niż teksty 
reklamowe, udostępnianie publikacji on-line, udostępnianie publikacji 
elektronicznych, usługi dziennikarskie, usługi publikacji, usługi w za-
kresie publikowania online, usługi w zakresie publikacji książek, usługi 
wydawnicze, usługi wydawnicze w  zakresie książek i  czasopism, 
usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), usługi 
wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, wydawanie audio-
booków, wydawanie biuletynów, wydawanie czasopism i  książek 
w postaci elektronicznej, wydawanie gazet, wydawanie czasopism, 
montaż filmów, prezentacja nagra wideo, montaż [obróbka] tam wi-
deo, produkcja filmów szkoleniowych, produkcja filmów w  celach 
edukacyjnych, produkcja edukacyjnych nagra dźwiękowych i wideo, 
produkcja edukacyjnych programów telewizyjnych, produkcja szko-
leniowych filmów wideo, produkcja taśm wideo do użytku firmowe-
go podczas szkole edukacyjnych z zarządzania, produkcja szkolenio-
wych filmów wideo, produkcja taśm wideo do  użytku firmowego 
podczas szkoleń edukacyjnych z zarządzania, udostępnianie obiek-
tów i sprzętu do nagrań, udostępnianie obiektów i sprzętu do studia 
nagrań, usługi edycji wideo na potrzeby realizacji imprez, usługi stu-
dia nagrań, usługi studiów nagrań, filmowych, wideo i telewizyjnych, 
usługi studiów nagrań w  zakresie produkcji dysków z  dźwiękiem, 
montaż filmów, opracowywanie sprawozdań w zakresie nauczania, 
produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i  wideo, produkcja 
edukacyjnych programów telewizyjnych, produkcja filmów szkole-
niowych, produkcja filmów w celach edukacyjnych, Edukacja zawo-
dowa dla młodych ludzi, kursy korespondencyjne dotyczące inwe-
stowania, kursy szkoleniowe w  dziedzinie zarządzania, kursy 
szkoleniowe w dziedzinie finansów, opracowywanie kursów eduka-
cyjnych i  egzaminów, ocena orientacji zawodowej, organizacja 
i  przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, organizacja i  prze-
prowadzanie kursów edukacyjnych, organizacja konferencji eduka-
cyjnych, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], orga-
nizowanie i  prowadzanie konferencji edukacyjnych, organizowanie 
i  prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie i  prowa-
dzanie sympozjów naukowych, organizowanie i prowadzenie semi-
nariów, organizowanie i  prowadzenie kolokwiów, organizowanie 
i  prowadzenie sympozjów, organizowanie i  prowadzenie targów 
do  celów akademickich, organizowanie i  prowadzenie wykładów 
w  celach szkoleniowych, organizowanie kursów szkoleniowych, or-
ganizowanie prezentacji do  celów edukacyjnych, organizowanie 
programów szkoleniowych, organizowanie seminariów, organizowa-
nie seminariów dotyczących szkoleń, organizowanie seminariów do-
tyczących edukacji, organizowanie seminariów związanych z eduka-
cją, organizowanie seminariów szkoleniowych, organizowanie 
seminariów edukacyjnych, organizowanie szkoleń biznesowych, or-
ganizowanie szkoleń handlowych, organizowanie wykładów, organi-
zowanie warsztatów, organizowanie warsztatów zawodowych i kur-
sów szkoleniowych, organizowanie wystaw do celów edukacyjnych, 
planowanie seminariów w celach edukacyjnych, produkcja materia-
łów kursowych rozprowadzanych na kursach zarządzania, produkcja 
materiałów kursowych rozprowadzanych na  kursach zawodowych, 
produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonal-
nych kursach, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych 
na  wykładach zawodowych, produkcja materiałów kursowych roz-
prowadzanych na seminariach zawodowych, produkcja materiałów 
kursowych rozprowadzanych na  wykładach z  zarządzania, prowa-
dzenie kursów edukacyjnych z zakresu biznesu, prowadzenie kursów 
edukacyjnych z  biznesu, prowadzenie kursów dotyczących zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, prowadzenie kursów edukacyj-
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nych dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą, prowa-
dzenie kursów edukacyjnych, prowadzenie seminariów 
szkoleniowych, prowadzenie warsztatów edukacyjnych w dziedzinie 
biznesu, przygotowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, szko-
lenia w dziedzinie biznesu, szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodo-
wych, szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, trening umie-
jętności zawodowych, udostępnianie materiałów egzaminacyjnych 
i testów, udostępnianie obiektów i sprzętu do prowadzenia szkoleń, 
udostępnianie obiektów i sprzętu do celów edukacyjnych, udzielanie 
informacji edukacyjnych online z  komputerowej bazy danych lub 
za  pośrednictwem Internetu, usługi doradcze w  zakresie edukacji, 
usługi doradcze w zakresie szkoleń komputerowych, usługi edukacji 
biznesowej, usługi dotyczące edukacji technologicznej, usługi edu-
kacyjne dla dorosłych dotyczące zarządzania, usługi edukacyjne dla 
dorosłych dotyczące handlu, usługi edukacyjne dla kadry kierowni-
czej, usługi edukacyjne dotyczące zarządzania, usługi edukacyjne 
w  zakresie szkoleń biznesowych, usługi konsultacyjne w  zakresie 
edukacji biznesowej, usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami 
pracowników, usługi nauczania związane z pomocą biznesową, usłu-
gi szkolenia zawodowego, usługi szkoleniowe dotyczące marketingu 
w handlu detalicznym, usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzi-
nie life coachingu, usługi trenerskie, usługi w zakresie szkoleń han-
dlowych, usługi w zakresie szkolenia zawodowego, zapewnianie kur-
sów szkoleniowych na temat zarządzania biznesowego, zapewnianie 
kursów szkoleniowych w zakresie zarządzania technologią informa-
cyjną, zapewnianie szkoleń doskonalenia umiejętności zawodo-
wych, produkcja programów dźwiękowych, produkcja nagrań 
dźwiękowych, produkcja nagrań dźwiękowych i/lub wideo, produk-
cja filmów szkoleniowych, edycja nagrań audio, produkcja szkolenio-
wych filmów wideo, realizacja nagrań audiowizualnych, usługi stu-
diów nagrań dźwiękowych, usługi w  zakresie nagrań fonicznych, 
świadczenie usług w zakresie tłumaczeń, tłumaczenia językowe ust-
ne, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, usługi w zakresie tłumaczeń 
ustnych i pisemnych, usługi tłumaczeń ustnych, usługi rezerwacji bi-
letów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
szkoły [edukacja], udostępnianie publikacji elektronicznych, 
nie do pobrania 

(111) 353964 (220) 2021 12 13 (210) 537691
(151) 2022 04 21 (441) 2022 01 03
(732) JUZWISZYN EMILIA FLORA, Majdan Gromadzki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Czarowanie
(510), (511) 4 Woski palne, Woski zapachowe, Woski do  oświetlania, 
Wosk do wyrobu świec, Wosk roślinny, Wosk do oświetlania, Świece, 
Świeczki, Świece zapachowe, Świece perfumowane, Świece stołowe, 
Świece okolicznościowe, Zestawy świeczek, Knoty do  świec, Świe-
ce w  puszkach, Zapachowe świece aromaterapeutyczne, Świece 
do  oświetlenia, Świeczki do  podgrzewaczy, Świece sojowe, Świece 
[oświetlenie], Świece i knoty do oświetlenia, 35 Usługi sprzedaży de-
talicznej i hurtowej w związku z następującymi towarami: woski palne, 
woski zapachowe, woski do oświetlania, wosk do wyrobu świec, wosk 
roślinny, wosk do  oświetlania, świece, świeczki, świece zapachowe, 
świece perfumowane, świece stołowe, świece okolicznościowe, zesta-
wy świeczek, knoty do świec, świece w puszkach, zapachowe świece 
aromaterapeutyczne, świece do oświetlenia, świeczki do podgrzewa-
czy, świece sojowe, świece [oświetlenie], świece i knoty do oświetlenia, 
biżuteria, biżuteria damska, biżuteria fantazyjna, biżuteria osobista, bi-
żuteria sztuczna, imitacja biżuterii, biżuteria szlachetna, biżuteria ema-
liowana, amulety [biżuteria], naszyjniki [biżuteria], ozdoby [biżuteria], 
medaliony [biżuteria], krzyżyki [biżuteria], perły [biżuteria], bransoletki 
[biżuteria], pierścionki [biżuteria], łańcuszki [biżuteria], zawieszki [bi-
żuteria], szpilki biżuteryjne, broszki [biżuteria], wyroby biżuteryjne, 
kasetki na  biżuterię, biżuteria ze  złota, szkatułki na  biżuterię, biżute-
ria z kryształu, biżuteria do kapeluszy, biżuteria do obuwia, akcesoria 
do biżuterii, biżuteria dla dzieci, syntetyczne kamienie [biżuteria], biżu-
teria i wyroby jubilerskie, biżuteria na ciało, ozdoby z biżuterii sztucz-
nej, biżuteria z tworzyw sztucznych, zwijane etui na biżuterię, oprawy 
będące częścią biżuterii, biżuteria wykonana z kamieni szlachetnych, 
biżuteria wykonana z  kamieni półszlachetnych, biżuteria wykonana 
z  metali nieszlachetnych, biżuteria wytworzona z  metali szlachet-
nych, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, półwyroby z metali 
szlachetnych do wykorzystania przy produkcji biżuterii, zawieszki bi-
żuteryjne z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, kolczyki, zegary 

i zegarki, kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, 
kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, wyroby jubilerskie, 
wyroby jubilerskie [biżuteria], spinki do mankietów, spinki do krawa-
tów, dekoracje ścienne 3D wykonane z metali szlachetnych, breloczki 
do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszka-
mi], breloki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi 
zawieszkami], dekoracyjne figurki akcji z  metali szlachetnych, kawa, 
herbata, kakao i namiastki tych towarów, mieszanki herbat, herbaty, 
herbata szałwiowa, herbata czarna [herbata angielska], herbata roz-
puszczalna, herbata zielona, herbata oolong, mate [herbata], liście 
herbaty, herbata chai, herbata rooibos, herbata czarna, herbaty owo-
cowe, herbata jaśminowa, herbata imbirowa, herbata sfermentowana, 
żółta herbata, herbata miętowa, herbata bezteinowa, biała herbata, 
substytuty herbaty, herbata owocowa [inna niż do  celów medycz-
nych], preparaty do sporządzania napojów [na bazie herbaty], herbata 
jaśminowa, inna niż do celów leczniczych, herbata paczkowana [inna 
niż do celów leczniczych], sztuczna herbata [inna niż do celów lecz-
niczych], nielecznicze herbaty składające się z wyciągów z żurawiny, 
nielecznicze herbaty składające się z liści z żurawiny, herbata o smaku 
pomarańczowym [inna niż do celów leczniczych], herbata jaśminowa 
w torebkach, inna niż do celów leczniczych, herbata o smaku jabłka 
[inna niż do celów leczniczych], substytuty kawy i herbaty, nieleczni-
cze napoje na  bazie herbaty, esencje herbaciane (nie  do  celów me-
dycznych), aromaty do  herbaty, japońska zielona herbata, esencje 
herbaciane, herbaty ziołowe [napary], zioła suszone, herbaty ziołowe, 
inne niż do celów leczniczych, zioła do celów spożywczych, ziołowe 
aromaty do  przyrządzania napojów, zioła przetworzone, preparaty 
aromatyczne do sporządzania herbat ziołowych nieleczniczych, pre-
paraty ziołowe do sporządzania napojów, napary ziołowe 

(111) 353965 (220) 2021 12 14 (210) 537733
(151) 2022 05 12 (441) 2022 01 24
(732) POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Silni razem-Team Polska
(510), (511) 16 Papier i  karton, Dzieła sztuki oraz figurki z  papieru 
i kartonu, modele architektoniczne, Druki, Materiały introligatorskie, 
Fotografie, Artykuły piśmienne i  biurowe, z  wyjątkiem mebli, Kleje 
do materiałów biurowych lub do celów domowych, Materiały dla ar-
tystów i do rysowania, Pędzle, Materiały szkoleniowe i dydaktyczne, 
Arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, 
Czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, 25 Odzież, obuwie, 
nakrycia głowy, 28 Artykuły gimnastyczne i sportowe, Sprzęt sporto-
wy, Artykuły papierowe jako podarki dla gości na przyjęciach, Balony, 
bibeloty (zabawki) na  przyjęcia, broszki, pokrowce na  sprzęt spor-
towy, gadżety, zabawki i  ozdoby jako podarki dla gości, 35 Pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administro-
wanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, promocyjne 
i marketingowe, Analizy i badania dotyczące działalności gospodar-
czej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, Prace 
biurowe, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność sportowa 
i kulturalna, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi wy-
dawnicze i reporterskie 

(111) 353966 (220) 2021 12 14 (210) 537734
(151) 2022 04 26 (441) 2022 01 10
(732) PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SENSITO
(510), (511) 3 Chusteczki nawilżane do  celów higienicznych i  ko-
smetycznych, Chusteczki nasączone olejkami eterycznymi do  celów 
kosmetycznych, Chusteczki nasączane preparatami czyszczącymi, 
Nawilżane odświeżające chusteczki kosmetyczne, bawełniane płat-
ki kosmetyczne, Patyczki z  watą do  celów kosmetycznych, Waciki 
do celów kosmetycznych, Wata do celów kosmetycznych, Chusteczki 
nasączane preparatami czyszczącymi, Chusteczki oczyszczające do hi-
gieny intymnej dla kobiet, Nasączone chusteczki do demakijażu, Nasą-
czone chusteczki do użytku kosmetycznego, 5 Podpaski, Wkładki hi-
gieniczne, Tampony, Intymne preparaty nawilżające, Środki do higieny 
intymnej dla kobiet, 16 Chusteczki celulozowe do celów kosmetycz-
nych, Chusteczki higieniczne, Chusteczki papierowe do  demakijażu, 
Chusteczki toaletowe, Papier toaletowy, Ręczniki papierowe 
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(111) 353967 (220) 2021 12 15 (210) 537765
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) MANUFAKTURA WÓDKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łosice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYKONANY METODAMI RZEMIEŚLNICZYMI MANUFAKTURA 
WÓDKI PRODUKT POLSKI BIMBER z  MANUFAKTURY DESTYLATY 
Z MIEDZIANEGO ALEMBIKA LEŻAKOWANE W DĘBOWYCH BECZKACH 
PO MIODZIE PITNYM WYRÓB PREMIUM
(540) 

(591) niebieski, biały, czerwony, szary
(531) 05 07 02, 05 07 13, 05 07 14, 26 01 01, 26 01 16, 26 01 17, 
26 01 18, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 33 Wódki, napoje spirytusowe, napoje alkoholowe, alko-
hole wysokoprocentowe, destylaty, okowity, likiery 

(111) 353968 (220) 2021 12 07 (210) 537394
(151) 2022 05 24 (441) 2022 01 31
(732) Schülke & Mayr GmbH, Norderstedt (DE)
(540) (znak słowny)
(540) octenisept oral mono
(510), (511) 3 Płyny do  płukania jamy ustnej do  celów niemedycz-
nych, 5 Płyny do płukania jamy ustnej do celów medycznych 

(111) 353969 (220) 2021 12 06 (210) 537384
(151) 2022 05 26 (441) 2022 01 24
(732) MAZUR CEZARY HYDRO-FLEX, Stargard (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dajemy siłę hydraulice!
(540) 

(531) 27 05 01, 24 17 04, 26 11 01, 26 11 05, 26 11 08, 26 11 12
(510), (511) 6 Tuleje metalowe [inne niż części do maszyn], złączki rur 
metalowe, 7 Łożyska [części maszyn], Pompy hydrauliczne, Zawory 
hydrauliczne, Przewody metalowe do użytku w hydraulicznych syste-
mach maszyn, 17 Węże hydrauliczne z gumy, 37 Usługi hydrauliczne 

(111) 353970 (220) 2021 12 08 (210) 537484
(151) 2022 06 01 (441) 2022 02 14
(732) PEEK ARKADIUSZ P P H  PEKROL, Nowa Karczma (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polska Chata Kaszubski sklep spożywczy
(540) 

(591) czerwony, czarny, zielony, żółty, niebieski, jasnoniebieski, 
granatowy, brązowy, biały
(531) 07 15 05, 05 05 20, 05 05 21, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne, Jaja ptasie i produkty z jaj, Ole-
je i tłuszcze jadalne, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy 
i nasiona roślin strączkowych, Ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, 
Nabiał i  substytuty nabiału, Chipsy ziemniaczane, 31 Karmy i  pasze 

dla zwierząt, Płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, 
Przynęta, niesztuczna, Żywe zwierzęta, organizmy do  hodowli, 32 
Napoje bezalkoholowe, Piwo i produkty piwowarskie, Napoje orzeź-
wiające, Piwo i piwo bezalkoholowe, Napoje odalkoholizowane, Bez-
alkoholowe preparaty do  produkcji napojów, 35 Usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, Pomoc w prowadzeniu działalności go-
spodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 
Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi handlu deta-
licznego związane z napojami alkoholowymi, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z piwem, Administrowanie sprzedażą, Dostarczanie 
informacji konsumentom na temat towarów i usług, Zarządzanie w za-
kresie zamówień w handlu, Handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], Handlowe infor-
macje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, 
Negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, Telemarketing, 43 
Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Tymczasowe zakwaterowa-
nie 

(111) 353971 (220) 2021 12 12 (210) 537594
(151) 2022 06 01 (441) 2022 02 14
(732) MALISIEWICZ OSCAR, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Regeneris
(540) 

(591) złoty
(531) 27 05 01, 29 01 02
(510), (511) 10 Rajstopy przeciwko żylakom, pończochy do celów me-
dycznych, rajstopy do  celów medycznych, pasy ortopedyczne, pasy 
rehabilitacyjne, bandaże elastyczne, bandaże podtrzymujące, gorsety 
do celów leczniczych, stroje do masażu próżniowego, pasy podtrzy-
mujące do użytku dla pacjentów, pasy brzuszne i podbrzuszne do ce-
lów medycznych, stroje ciśnieniowe do  użytku zewnętrznego, 25 
Bielizna, rajstopy, pończochy, pończochy samonośne, skarpety, getry, 
napiętki, rajtuzy, podkolanówki, gorsety, odzież, piżamy, ubrania ką-
pielowe, ubiory plażowe, odzież termoaktywna, rajstopy uciskowe, raj-
stopy modelujące, podkolanówki uciskowe, skarpetki uciskowe, wyro-
by pończosznicze, Buty baletowe, 35 Usługi sprzedaży bezpośredniej, 
hurtowej, detalicznej, internetowej, katalogowej i  wysyłkowej w  za-
kresie rajstop przeciwżylakowych, pończoch do  celów medycznych, 
rajstop, opasek do celów medycznych, pasów ortopedycznych, pasów 
rehabilitacyjnych, pasów brzusznych, bandaży elastycznych, bandaży 
podtrzymujących, strojów do masażu próżniowego, gorsetów, nako-
lanników ortopedycznych, rękawic do  celów medycznych, rękawic 
do  masażu, wyrobów pończoszniczych, rajstop, pończoch, skarpet, 
getrów, napiętek, rajtuz, podkolanówek, bielizny osobistej, legginsów, 
Usługi pokazów i prezentacji towarów, usługi reklamy, usługi rozpo-
wszechniania materiałów reklamowych, Prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej i hurtowej, Usługi prezen-
towania produktów na wystawach sklepowych 

(111) 353972 (220) 2021 12 13 (210) 537638
(151) 2022 06 01 (441) 2022 02 14
(732) TITUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) incometoys
(540) 

(591) czarny, bordowy
(531) 26 04 01, 24 15 01, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 9 Platformy oprogramowania komputerowego, nagrane 
lub do  pobrania, 35 Usługi marketingowe, Promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, 
Produkcja filmów reklamowych, Administrowanie programami lojal-
ności konsumenta, 42 Opracowywanie platform komputerowych 
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(111) 353973 (220) 2022 01 12 (210) 538578
(151) 2022 05 24 (441) 2022 02 07
(732) KMIEĆ KAMIL BOSS STICKERS, Kaliska (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Happy Funio
(510), (511) 16 Naklejki 

(111) 353974 (220) 2022 01 13 (210) 538664
(151) 2022 05 31 (441) 2022 02 07
(732) PROFI SPÓŁKA AKCYJNA, Grabów nad Prosną (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PASZTET DWORSKI z Dzikiem Z NAJLEPSZYCH SKŁADNIKÓW
(540) 

(591) czarny, niebieski, szary
(531) 27 05 01, 29 01 13, 25 01 19, 26 11 01, 26 11 08
(510), (511) 29 Pasztet warzywny, Pasztet mięsny, Pasztet z wątrób-
ki, Pasztet z kurczaka, Pasztet z gęsich wątróbek, Foie gras [pasztet 
sztrasburski] 

(111) 353975 (220) 2022 01 13 (210) 538666
(151) 2022 05 31 (441) 2022 02 07
(732) PROFI SPÓŁKA AKCYJNA, Grabów nad Prosną (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PASZTET DWORSKI z Królikiem Z NAJLEPSZYCH SKŁADNIKÓW
(540) 

(591) czarny, zielony, szary
(531) 27 05 01, 29 01 13, 26 11 01, 26 11 08, 25 01 19, 03 05 01, 03 05 28
(510), (511) 29 Pasztet warzywny, Pasztet mięsny, Pasztet z wątrób-
ki, Pasztet z kurczaka, Pasztet z gęsich wątróbek, Foie gras [pasztet 
sztrasburski] 

(111) 353976 (220) 2022 01 13 (210) 538667
(151) 2022 05 31 (441) 2022 02 07
(732) PROFI SPÓŁKA AKCYJNA, Grabów nad Prosną (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PASZTET DWORSKI z Żurawiną Z NAJLEPSZYCH SKŁADNIKÓW
(540) 

(591) czarny, czerwony, szary
(531) 27 05 01, 29 01 13, 25 01 19, 26 11 01, 26 11 08, 05 03 13, 05 03 20
(510), (511) 29 Pasztet warzywny, Pasztet mięsny, Pasztet z wątrób-
ki, Pasztet z kurczaka, Pasztet z gęsich wątróbek, Foie gras [pasztet 
sztrasburski] 

(111) 353977 (220) 2022 01 19 (210) 538850
(151) 2022 05 31 (441) 2022 02 14
(732) KMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kolbuszowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QL QUALITATS LAGER
(540) 

(591) biały, czerwony, czarny
(531) 26 01 04, 26 01 16, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 7 Łożyska, Hydrauliczne złącza obrotowe, Zawory hy-
drauliczne, Ciśnienie (Reduktory-) [części maszyn] 

(111) 353978 (220) 2022 01 20 (210) 538853
(151) 2022 05 31 (441) 2022 02 14
(732) ZIB PROJEKT PACZUSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STYROTECH
(540) 

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 26 13 25, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 17 Artykuły i  materiały termoizolacyjne, Artykuły i  ma-
teriały dźwiękochłonne, Maty termoizolacyjne, Tworzywa sztuczne 
półprzetworzone, Materiały uszczelniające i  izolacyjne, Materiały 
izolacyjne z  tworzyw sztucznych, Płyty z polistyrenu do celów izo-
lacyjnych, Polistyren [półwykończony], Płyty izolacyjne, Arkusze 
piankowe do użytku w izolacji budynków, Arkusze z pianki poliure-
tanowej do  użytku jako izolacja budowlana, Wytłaczane granulki 
polistyrenowe do uszczelniania, Materiały izolacyjne dla budownic-
twa, Izolacja do  celów budowlanych, Uszczelnienia wodoodporne, 
Ognioodporne materiały izolacyjne 

(111) 353979 (220) 2022 01 20 (210) 538878
(151) 2022 05 31 (441) 2022 02 14
(732) PRUSZKOWSKI MATEUSZ, Głubczyce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RAPEE
(510), (511) 3 Kadzidełka, Preparaty aromaterapeutyczne, 34 Ma-
chorka, Snus, Snus bez tytoniu, Snus z tytoniem, Substytuty tytoniu, 
Substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), Tabaka, Tabaka bez 
tytoniu, Tabaka z tytoniem, Tytoń, Tytoń aromatyzowany, Tytoń su-
rowy, Tytoń i substytuty tytoniu, Wyroby tytoniowe, Tytoń w liściach 

(111) 353980 (220) 2022 01 04 (210) 538432
(151) 2022 05 24 (441) 2022 02 07
(732) MATUSZCZAK ZDZISŁAW SEWERYN, Plewiska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRUPA ZŁOTEJ R MW RP
(540) 

(591) granatowy, żółty
(531) 27 05 01, 29 01 12, 26 01 15, 26 01 18
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(510), (511) 41 Organizowanie i  prowadzenie kongresów, Organizo-
wanie i prowadzenie seminariów 

(111) 353981 (220) 2022 01 18 (210) 538797
(151) 2022 05 31 (441) 2022 02 14
(732) BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Millennium bank Inspirowany Tobą
(540) 

(591) różowy, czarny, biały
(531) 26 04 18, 26 11 01, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie dla 
bankowości, Oprogramowanie komputerowe do komunikacji, umoż-
liwiające klientom dostęp do informacji na temat rachunków banko-
wych i przeprowadzanie operacji bankowych, Aplikacje do pobrania, 
Platformy oprogramowania komputerowego, Sprzęt komputerowy, 
Peryferyjne urządzenia komputerowe, Komputerowe urządzenia pe-
ryferyjne ubieralne [do noszenia na ciele], Oprogramowanie do wy-
konywania płatności, Urządzenia do  przetwarzania płatności elek-
tronicznych, Terminale do elektronicznego przetwarzania płatności 
kartami kredytowymi, Bankomaty, Elektroniczne terminale płatni-
cze, Terminale do płatności elektronicznych, Elektroniczne bazy da-
nych, Karty kodowane, Kodowane karty płatnicze, Kodowane karty 
lojalnościowe, Maszyny do  liczenia i  sortowania pieniędzy, Elektro-
niczne maszyny do rejestrowania operacji finansowych, Oprogramo-
wanie komputerowe dotyczące obsługi transakcji finansowych, Kar-
ty kodowane stosowane do  elektronicznego transferu transakcji 
finansowych, Pamięć flash, Pamięci komputerowe, Zapisane pliki 
danych, Podcasty do pobrania, Nagrania wideo do pobrania, Biulety-
ny elektroniczne do pobrania, Pliki multimedialne do pobrania, Pu-
blikacje elektroniczne, do  pobrania, Portfele elektroniczne do  po-
brania, Środki edukacyjne do  pobrania, Elektroniczne nośniki 
danych, Nagrania wideo, Serwery plików, Serwery komputerowych 
baz danych, 16 Publikacje drukowane, Broszury, Ulotki, Drukowany 
materiał promocyjny, Drukowane foldery informacyjne, Katalogi, 
Prospekty, Fotografie, Materiały piśmienne, Nalepki, naklejki [mate-
riały piśmienne], Artykuły piśmiennicze, Karty okolicznościowe, Dru-
ki, Materiały edukacyjne i instruktażowe, 35 Usługi reklamowe i mar-
ketingowe, Kampanie marketingowe, Dystrybucja materiałów 
promocyjnych, Zarządzanie programami lojalnościowymi, motywa-
cyjnymi lub promocyjnymi, Usługi reklamowe, promocyjne i marke-
tingowe, Tworzenie komputerowych baz danych, Zarządzanie baza-
mi danych, Zarządzanie sprzedażą i  bazą klientów, Badania rynku 
i badania marketingowe, Sporządzanie raportów biznesowych, Biz-
nesowe usługi doradcze i konsultacyjne, Pomoc biznesowa przy pro-
wadzeniu przedsiębiorstw, Usługi w zakresie strategii biznesowych, 
Negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, Pośrednictwo 
w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Anali-
zy gospodarcze, Prognozy i  analizy ekonomiczne, Analizy kosztów 
i  korzyści, Wsparcie w  dziedzinie organizacji przedsiębiorstwa, Po-
szukiwania w  zakresie patronatu, Audyt finansowy, Sporządzanie 
sprawozdań finansowych, Zarządzanie aktami finansowymi, Doradz-
two biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, Przygotowywanie 
sprawozdań finansowych i  analiz dla przedsiębiorstw, Prezentowa-
nie produktów finansowych w  mediach komunikacji dla celów 
sprzedaży detalicznej, Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczą-
ce kontaktowania ze  sobą potencjalnych inwestorów prywatnych 
z  przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Porównywanie 
usług finansowych online, Świadczenie usług zarządzania działal-
nością gospodarczą na  początku istnienia dla innych przedsię-
biorstw, Księgowość i  rachunkowość, Doradztwo księgowe w  za-
kresie podatków, Prowadzenie księgowości w  zakresie 
elektronicznego transferu funduszy, Organizowanie targów i  wy-
staw, Organizowanie imprez w  celach handlowych i  reklamowych, 
Publikacja treści reklamowych, 36 Usługi finansowe, Doradztwo fi-
nansowe, Planowanie finansowe, Wyceny finansowe, Sponsorowanie 
finansowe, Analizy finansowe, Informacje finansowe, Usługi banko-
we, Home banking, Usługi bankomatów, Usługi kart bankowych, 

Konsultacje związane z bankowością, Usługi informacyjne dotyczące 
rachunków bankowych, Usługi w  zakresie rachunków bankowych, 
Udzielanie informacji, konsultacji i  porad w  dziedzinie bankowości 
inwestycyjnej, Usługi bankowe związane z ratami ustalonymi do pła-
cenia w  określonych odstępach czasowych, Usługi kredytowe, Do-
radztwo kredytowe, Pożyczki, Gwarantowanie pożyczek, Pomoc fi-
nansowa, Doradztwo finansowe dotyczące podatków, Usługi 
realizacji płatności podatków, Ocena i wycena podatkowa, Transak-
cje dewizowe, Transakcje finansowe i  monetarne, Usługi związane 
z  rachunkami bankowymi i  rachunkami oszczędnościowymi, Inwe-
stycje finansowe, Analiza inwestycyjna, Informacje inwestycyjne, Do-
radztwo inwestycyjne, Powiernictwo inwestycyjne, Transfer fundu-
szy, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Pośrednictwo w  usługach 
finansowych, Pośrednictwo w  umowach kredytowych, Pośrednic-
two ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, Pośrednictwo gieł-
dowe [akcje i obligacje], Ubezpieczenia, Reasekuracja, Wycena mająt-
ku, Usługi depozytowe, Usługi emerytalno-rentowe, Zarządzanie 
planami emerytalnymi, Fundusze emerytalne, Usługi powiernicze, 
Usługi w  zakresie informacji kredytowej, Usługi informacji finanso-
wej dotyczące walut, Usługi w  zakresie wyszukiwania informacji fi-
nansowych, Zarządzanie informacją finansową i usługi analityczne, 
Zarządzanie nieruchomościami, Usługi nabywania nieruchomości, 
Ocena i  wycena nieruchomości, 38 Udostępnianie komputerowej 
bazy danych, Udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłosze-
niowej, Udostępnianie forów internetowych online, Elektroniczne 
przesyłanie danych, Elektroniczne przesyłanie wiadomości, Poczta 
elektroniczna, przesyłanie informacji, Zapewnianie dostępu do  wi-
tryn elektronicznych, Zapewnianie dostępu do forów internetowych, 
Zapewnianie dostępu do  baz danych, Zapewnianie użytkownikom 
dostępu do platform w Internecie, Usługi łączności elektronicznej dla 
banków, Zapewnianie dostępu do portali w Internecie, 41 Usługi in-
struktażowe i szkoleniowe, Publikowanie, Publikowanie drogą elek-
troniczną, Udostępnianie publikacji online [nie do pobrania], Organi-
zowanie konferencji, Organizowanie seminariów, Organizowanie 
wykładów, Organizowanie konkursów, Imprezy kulturalne, Zapew-
nianie imprez rekreacyjnych, Pokazy edukacyjne, Usługi edukacyjne 
dla dorosłych dotyczące finansów, 42 Instalacja oprogramowania 
sprzętowego, Aktualizacja oprogramowania komputerowego, Two-
rzenie oprogramowania komputera, Opracowanie oprogramowania 
komputerowego, Naprawa oprogramowania komputerowego, 
Utrzymanie oprogramowania komputerowego, Platforma jako usłu-
ga [PaaS] obejmująca platformy oprogramowania do transmisji obra-
zów, treści audiowizualnych, treści wideo i wiadomości, Opracowy-
wanie platform komputerowych, Programowanie oprogramowania 
do portali internetowych, chatroomów, linii chatów i forów interne-
towych, Hosting serwerów, Projektowanie i  opracowywanie opro-
gramowania operacyjnego do  sieci i  serwerów komputerowych, 
Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania opera-
cyjnego online nie do pobrania do sieci i serwerów komputerowych, 
Projektowanie systemów informatycznych związanych z  finansami, 
Wypożyczanie oprogramowania komputerowego do zarządzania fi-
nansami, Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowa-
nia nie do pobrania do analizowania danych finansowych i genero-
wania raportów, Aktualizowanie banków pamięci systemów 
komputerowych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania opro-
gramowania online nie do pobrania, służącego do realizacji płatności 
elektronicznych, Hosting platform transakcyjnych w  internecie, 
Świadczenie usług zabezpieczeń w  zakresie sieci komputerowych, 
dostępu do  komputerów i  skomputeryzowanych transakcji, Pomoc 
w  zakresie technologii informacyjnej, Usługi certyfikacji danych 
przekazywanych za pomocą telekomunikacji, Usługi w zakresie po-
mocy technicznej i  konserwacji oprogramowania komputerowego, 
Usługi pomocy technicznej związane z oprogramowaniem kompu-
terowym i aplikacjami, Kontrola dostępu jako usługa [ACaaS], Zapew-
nianie tymczasowego dostępu do  niepobieralnego oprogramowa-
nia, Instalacja oprogramowania do  kontroli dostępu jako usługi 
[ACaaS, Access Control as a  Service], Umożliwianie tymczasowego 
użytkowania oprogramowania operacyjnego online nie do pobrania 
do  uzyskiwania dostępu i  użytkowania sieci do  przetwarzania 
w chmurze, Usługi IT w celu ochrony danych, Analizowanie zagrożeń 
dla bezpieczeństwa komputerowego w celu ochrony danych, 45 Do-
radztwo prawne 

(111) 353982 (220) 2022 01 18 (210) 538799
(151) 2022 05 31 (441) 2022 02 14
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(732) RUMIA INVEST PARK  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rumia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POMORSKIE CENTRUM KOMPETENCJI MORSKIEJ ENERGETYKI 
ODNAWIALNEJ
(540) 

(591) ciemnoniebieski, jasnoniebieski
(531) 15 01 13, 26 02 16, 24 17 02, 27 05 01, 26 11 01, 26 11 07, 29 01 12
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne i instruktażowe, Doradztwo specja-
listyczne w zakresie edukacji, Doradztwo w zakresie szkolenia i do-
skonalenia zawodowego, Doradztwo w zakresie szkoleń, Doradztwo 
w  zakresie szkolenia zawodowego, Edukacja dorosłych, Edukacja 
i  szkolenia związane z  ochroną natury i  środowiskiem, Edukacyjne 
usługi doradcze, Akredytacja kompetencji zawodowych, Edukacja 
w  zakresie morskiej energetyki odnawialnej, Kształcenie kadr dla 
rynku offshore 

(111) 353983 (220) 2022 01 13 (210) 538675
(151) 2022 05 26 (441) 2022 02 07
(732) PRZYBYŁEK ALEKSANDRA, Rybnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eduBAM@
(540) 

(591) niebieski, czarny, żółty, czerwony
(531) 26 04 09, 27 05 01, 29 01 14, 24 17 17
(510), (511) 20 Meble, meble szkolne  meble biurowe, meble metalo-
we, krzesła, stoły, materace 

(111) 353984 (220) 2022 02 02 (210) 539371
(151) 2022 06 17 (441) 2022 02 28
(732) FUNDACJA ALTERNATYWNA EDUKACJA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Mała Finlandia Alternatywna Szkoła Podstawowa
(510), (511) 41 Edukacja, Usługi edukacyjne, Usługi szkół [edukacja], 
Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Rozpowszechnianie ma-
teriałów edukacyjnych, Usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, 
Usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, Usługi edukacyjne, roz-
rywkowe i sportowe, Usługi w zakresie edukacji i nauczania, Usługi 
edukacyjne dla dzieci w postaci grup zabaw, Usługi edukacyjne zwią-
zane z  rozwojem sprawności umysłowej dzieci, Usługi edukacyjne 
związane z rozwojem sprawności intelektualnej dzieci, Usługi szkół, 
Usługi szkolnictwa podstawowego, Nauczanie w szkołach podstawo-
wych, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Edukacja [nauczanie], Zajęcia 
zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], Nauczanie, Usługi 
w  zakresie oświaty [nauczanie], Usługi edukacji na  poziomie pod-
stawowym związane z  umiejętnością czytania i  pisania, Zapewnia-
nie edukacji, Usługi edukacyjne związane z nauką języków obcych, 
Zajęcia sportowe, Zajęcia sportowe i  rekreacyjne, Zajęcia sportowe 
i  kulturalne, Usługi w  zakresie edukacji sportowej, Organizowanie 
i  prowadzenie warsztatów [szkolenie], Przedszkola, Przekazywanie 
know-how [szkolenia], Usługi wydawania świadectw edukacyjnych, 
a mianowicie zapewnianie szkoleń i egzaminów edukacyjnych 

(111) 353985 (220) 2022 03 01 (210) 540431
(151) 2022 07 25 (441) 2022 03 28
(732) JONIEC MIECZYSŁAW FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO- 
-HANDLOWA JONIEC, Tymbark (PL)
(540) (znak słowny)

(540) KOMBO
(510), (511) 6 Wyroby ślusarskie, Konstrukcje stalowe, Ogrodzenia 
metalowe, Palisady metalowe, Bramy metalowe, Drzwi metalowe 
garażowe, Przegrody metalowe do budownictwa, Drzwi metalowe, 
Przęsła ogrodzeniowe, Szlabany metalowe, 19 Betonowe elementy 
budowlane, Bramy niemetalowe, Deski, Drewno budowlane, Mate-
riały budowlane niemetalowe, Ogrodzenia niemetalowe, Ochron-
ne (bariery-) drogowe niemetalowe, Palisady niemetalowe, Słupy 
cementowe, Sztuczny kamień, Bloczki betonowe, Płyty budowlane 
niemetalowe, Budowlane (konstrukcje-) niemetalowe, Kostki bru-
kowe betonowe, Płyty brukowe, niemetalowe, Niemetalowe bloki 
do  zastosowania w  budowie podłóg, Balustrady, Belki niemetalo-
we, Betonowe płyty ogrodzeniowe, Bloczki betonowe, cementowe 
i ze sztucznego kamienia, Budowlane płyty niemetalowe, Kostki bru-
kowe niemetalowe, Materiały do  budowy i  pokryć dróg, Materiały 
betonowe dla potrzeb górnictwa, Niemetalowe bloki drogowe, Nie-
metalowe płyty drogowe, Ogrodzenia niemetalowe z pali, Płyty be-
tonowe, cementowe i ze sztucznego kamienia, Płyty chodnikowe be-
tonowe, cementowe i ze sztucznego kamienia, Pokrycia nawierzchni 
dróg, Pokrycia niemetalowe dla budownictwa, Wyroby betonowe, 
cementowe i  ze  sztucznego kamienia, Niemetalowe płyty elewa-
cyjne, 35 Sprzedaż hurtowa, detaliczna oraz za pośrednictwem sieci 
Internet metalowych i niemetalowych materiałów i elementów bu-
dowlanych, bram, drzwi, ogrodzeń, 37 Usługi budowlane, naprawy 
i remonty obiektów budowlanych z wykorzystaniem balustrad, be-
tonowych płyt ogrodzeniowych, bloczków betonowych, cemento-
wych i  ze  sztucznego kamienia, bram metalowych, desek, drewna 
budowlanego, kostki brukowej niemetalowej, materiałów nieme-
talowych do  budowy i  pokryć dróg, materiałów betonowych dla 
potrzeb górnictwa, ochronnych barier drogowych niemetalowych, 
ogrodzeniowych palisad niemetalowych, płyt betonowych, cemen-
towych i ze sztucznego kamienia, pokryć niemetalowych dla budow-
nictwa, słupów cementowych, sztucznego kamienia 

(111) 353986 (220) 2022 03 15 (210) 540917
(151) 2022 08 01 (441) 2022 04 04
(732) FUTURE SELECTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FUTURE SELECTION
(510), (511) 35 Administrowanie działalnością gospodarczą, Admi-
nistrowanie programami lojalności konsumenta, Administrowanie 
programami motywacyjnymi w  celu promowania sprzedaży towa-
rów i usług dla osób trzecich, Administrowanie programów lojalno-
ściowych obejmujących zniżki lub zachęty, Administrowanie spra-
wami przedsiębiorstwa, Agencje eksportowe i  importowe, Agencje 
reklamowe, Analiza rynku, Biznesowe usługi doradcze i  konsulta-
cyjne, Doradztwo biznesowe w  zakresie marketingu strategiczne-
go, Doradztwo i  konsultacje w  zakresie działalności gospodarczej, 
Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, 
Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Do-
radztwo w zakresie promocji sprzedaży, Doradztwo w zakresie pu-
blic relations, Doradztwo, konsultacje i  pomoc w  zakresie reklamy, 
marketingu i promocji, Dostarczanie informacji handlowych, Dostar-
czanie informacji i świadczenie usług doradczych w zakresie handlu 
elektronicznego, Dostarczanie informacji konsumentom na  temat 
towarów i usług, Dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, Elektro-
niczne przetwarzanie danych, Handlowe informacje i porady udzie-
lane konsumentom w  wyborze towarów i  usług, Kompilacja ogło-
szeń reklamowych do wykorzystania w formie stron internetowych, 
Marketing bezpośredni, Marketing internetowy, Marketing referen-
cyjny, Marketing towarów i  usług na  rzecz innych, Organizowanie 
i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem internetu, Organizowa-
nie targów w celach handlowych lub reklamowych, Prezentacja firm 
oraz ich  towarów i  usług w  internecie, Prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Prezentowanie towarów 
w  mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Produkcja materiałów 
reklamowych i reklam, Profilowanie konsumentów do celów komer-
cyjnych lub marketingowych, Promowanie towarów i  usług osób 
trzecich, Promowanie towarów i  usług osób trzecich za  pośrednic-
twem globalnych sieci komputerowych, Przygotowywanie kampanii 
reklamowych, Publikacja reklam, Reklama, Reklama i  usługi rekla-
mowe, Reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, 
Udostępnianie i  wynajem powierzchni reklamowej, Udostępnianie 
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informacji handlowych, Udostępnianie informacji o  działalności 
gospodarczej za  pośrednictwem strony internetowej, Udostępnia-
nie informacji o produktach konsumenckich, Usługi marketingowe, 
Usługi pośrednictwa w  handlu, Usługi przedstawicielstw handlo-
wych, Usługi public relations, Usługi reklamowe, Usługi reklamowe 
w zakresie sprzedaży towarów, Usługi w zakresie reklamy cyfrowej, 
Usługi w  zakresie reklamy i  promocji sprzedaży, Usługi prowadze-
nia sklepu detalicznego, usługi prowadzenia hurtowni, oferowanie 
do  sprzedaży w  ramach sklepu internetowego oraz prowadzenie 
sprzedaży wysyłkowej obejmującej: akcesoria do zegarków, biżute-
ria, biżuteria damska, biżuteria i wyroby jubilerskie, zegarki damskie, 
zegary i zegarki, herbaty, kawa 

(111) 353987 (220) 2021 12 14 (210) 537685
(151) 2022 06 01 (441) 2022 02 14
(732) EWANGELICKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZKOŁA PODSTAWOWA im  Samuela Bogumiła Lindego 
Fundacja Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe
(540) 

(591) brązowy, błękitny, granatowy, zielony, jasnozielony, biały
(531) 26 01 01, 26 01 02, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 41 Nauczanie, Edukacja [nauczanie], Nauczanie indywi-
dualne, Nauczanie w szkołach podstawowych 

(111) 353988 (220) 2021 12 15 (210) 537724
(151) 2022 05 31 (441) 2022 02 14
(732) ELIKO MOŃKA SPÓŁKA JAWNA, Konopiska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELIKO
(540) 

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 29 01 13, 27 05 01, 26 01 01, 26 01 03, 26 01 12, 26 11 03, 
26 11 03, 26 11 06, 26 11 08
(510), (511) 11 Aparatura grzewcza do  pieców, Armatury grzew-
cze, Bojlery do  instalacji grzewczych, Bojlery elektryczne, Bojlery 
grzewcze, Bojlery elektryczne do  systemów centralnego ogrzewa-
nia, Bojlery do  użytku domowego, Domowe grzejniki, Ekologiczne 
grzejniki płaskie z samoregulacją temperatury, Elektryczne grzejniki 
akumulacyjne, Elektryczne grzejniki nurkowe, Elektryczne instala-
cje grzewcze, Elektryczne kable grzewcze, Elektryczne urządzenia 
do  podgrzewania żywności, Elektryczne urządzenia do  ogrzewa-
nia pomieszczeń do  celów domowych, Elektryczne urządzenia 
kuchenne do  gotowania, Elementy grzejne, Elementy grzewcze, 
Elementy ogrzewania elektrycznego, Grzałki nurnikowe, Grzałki 
rurkowe, Grzałki elektryczne, grzałki z  termostatami, Grzejne pły-
ty, Grzejnik elektryczny, Grzejniki akumulacyjne, Grzejniki cieplne 
do  ogrzewania budynków, Grzejniki do  konstrukcji tymczasowych, 
Grzejniki do centralnego ogrzewania, Grzejniki do pojazdów, Grzej-
niki do pomieszczeń, Grzejniki do saun, Grzejniki elektryczne, Grzej-
niki do  systemów centralnego ogrzewania, Grzejniki elektryczne 
do  ogrzewania budynków, Grzejniki indukcyjne, Grzejniki konwek-
cyjne, Grzejniki promiennikowe, Grzejniki przemysłowe, Grzejniki 
segmentowe, Indukcyjne piece, Instalacje centralnego ogrzewania, 
Instalacje do  gotowania, Instalacje do  ogrzewania wodnego, Insta-
lacje do  pieczenia, Instalacje do  podgrzewania basenów, Instalacje 
do podgrzewania żywności, Instalacje do sauny, Instalacje grzewcze 
do powietrza, Instalacje i urządzenia grzewcze, Instalacje i urządze-
nia wentylacyjne [klimatyzacyjne], Kaloryfery elektryczne, Klima-
tyzatory, Kominki elektryczne, Konwektory [grzejniki], Kuchenny 
sprzęt elektryczny, Łóżka opalające, Ogrzewacze do  pomieszczeń, 

Ogrzewacze powietrza, Ogrzewanie podłogowe, Rożna elektrycz-
ne, Ruszty elektryczne, Systemy grzewcze do  samochodów silni-
kowych, Termofory elektryczne, Urządzenia do  ogrzewania, Urzą-
dzenia do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, Urządzenia 
do  opiekania i  pieczenia, Urządzenia do  przepływowego podgrze-
wania wody, Urządzenia grzewcze, Urządzenia grzewcze do  po-
mieszczeń mieszkalnych, Urządzenia grzewcze do  pomieszczeń, 
Urządzenia grzewcze do pojazdów, Urządzenia grzewcze do stawów 
wodnych, Urządzenia grzewcze do użytku przy obróbce materiałów 
odpadowych, Urządzenia grzewcze do użytku w domu, Urządzenia 
i  instalacje grzewcze, Urządzenia podgrzewające do  basenów, 35 
Administrowanie i  organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Aktu-
alizacja i  utrzymywanie danych w  komputerowych bazach danych, 
Dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych 
za pośrednictwem Internetu, Dostarczanie informacji konsumentom 
na  temat towarów i  usług, Dystrybucja materiałów reklamowych, 
marketingowych i  promocyjnych, Elektroniczne przetwarzanie za-
mówień, Gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputero-
wych bazach danych, Handlowe informacje i porady udzielane kon-
sumentom w wyborze towarów i usług, Organizacja i prowadzenie 
prezentacji produktów, Organizowanie imprez, wystaw, targów i po-
kazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, Pokazy 
towarów i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych, także 
na  rzecz usług tak zwanych telezakupów i  zakupów domowych, 
Przetwarzanie, systematyzacja danych i  zarządzanie nimi, Publiko-
wanie materiałów reklamowych, Reklama i usługi reklamowe, Rekla-
ma online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Skomputery-
zowane usługi w zakresie składania zamówień online, Udostępnianie 
informacji o produktach konsumenckich, Udzielanie informacji doty-
czących sprzedaży handlowej, Udzielanie porad konsumenckich do-
tyczących produktów, Usługi handlu detalicznego związane z grzał-
kami, systemami grzewczymi i  instalacjami grzewczymi, Usługi 
handlu detalicznego w odniesieniu do grzałek do domowego sprzę-
tu AGD, pieców CO, przemysłu i transportu, Usługi informacyjne i do-
radcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do przyrządza-
nia żywności, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku ze  sprzętem 
do podgrzewania, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grzejni-
kami, Usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie urządzeń kuchennych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie grzałek do domowego sprzętu 
AGD, pieców CO, przemysłu i transportu, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie elektronicznego sprzętu gospodarstwa domowego, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z grzałkami, systemami grzewczy-
mi i instalacjami grzewczymi, Zarządzanie w zakresie zamówień, Za-
wieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy online, 
Usługi importowo-eksportowe 

(111) 353989 (220) 2021 12 17 (210) 537840
(151) 2022 05 31 (441) 2022 02 07
(732) GAMA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stare Żukowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AMIGOS
(510), (511) 34 Gilzy papierosowe 

(111) 353990 (220) 2021 12 21 (210) 537969
(151) 2022 06 01 (441) 2022 01 31
(732) NIEMCZYK WOJCIECH, Nowy Targ (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Swim Active
(540) 

(591) czerwony, ciemnoczerwony, biały
(531) 29 01 13, 27 05 01, 02 01 08, 01 15 24
(510), (511) 41 Nauka pływania 
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(111) 353991 (220) 2021 12 22 (210) 538012
(151) 2022 05 27 (441) 2022 02 07
(732) CDD LEGAL CETERA DZIEWOŃSKI DOMAGAŁA KANCELARIA 
RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) morski
(531) 26 02 07, 29 01 11
(510), (511) 45 Usługi prawne, Doradztwo dotyczące licencjono-
wania patentów, Doradztwo dotyczące licencjonowania własności 
intelektualnej, Doradztwo dotyczące ochrony własności intelektu-
alnej, Doradztwo dotyczące udzielania licencji na znak towarowy, 
Doradztwo dotyczące własności przemysłowej, Doradztwo prawne 
w dziedzinie opodatkowania, Doradztwo prawne, Doradztwo praw-
ne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, Doradztwo 
prawne związane z  prawami własności intelektualnej, Doradztwo 
prawne związane z  transakcjami w  zakresie nieruchomości, Do-
radztwo prawne związane z  reklamą telewizyjną, rozrywką tele-
wizyjną i  sportami, Doradztwo prawne związane z  mapowaniem 
patentów, Doradztwo w  kwestiach praw własności przemysłowej, 
Doradztwo w sporach sądowych, Doradztwo w zakresie aspektów 
prawnych franszyzy, Doradztwo w  zakresie patentów, Doradztwo 
w zakresie sporów sądowych, Doradztwo w zakresie własności inte-
lektualnej, Doradztwo w zakresie zarządzania prawami autorskimi, 
Doradztwo związane z  ochroną znaków towarowych, Doradztwo 
związane z ochroną wzorów przemysłowych, Doradztwo związane 
z  ochroną praw autorskich, Doradztwo związane z  ochroną ozna-
czeń geograficznych, Doradztwo związane z  ochroną patentową, 
Doradztwo związane z osobistymi sprawami prawnymi, Doradztwo 
związane z rejestracją nazw domen, Egzekucja testamentów, Egze-
kwowanie praw do  własności intelektualnej, Egzekwowanie praw 
do znaków towarowych, Fachowe usługi doradcze dotyczące praw 
własności intelektualnej, Konsultacje w zakresie zgodności z prze-
pisami dotyczącymi ochrony danych, Konsultacje z zakresu zarzą-
dzania własnością intelektualną, Ochrona praw autorskich, Ochro-
na własności intelektualnej, Pomoc prawna przy tworzeniu umów, 
Porady prawne i zastępstwo procesowe, Porady prawne w zakresie 
franchisingu, Profesjonalne usługi doradcze dotyczące praw autor-
skich, Profesjonalne usługi doradcze związane z naruszeniem praw 
autorskich, Składanie wniosków o  rejestrację wzorów, Udzielanie 
informacji dotyczących usług prawnych, Usługi adwokackie, Usługi 
adwokatów, Usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, Usługi 
doradcze dotyczące praw własności intelektualnej, Usługi dorad-
cze dotyczące licencjonowania własności intelektualnej, Usługi 
doradcze w  zakresie prawa, Usługi doradcze związane z  rejestra-
cją, Usługi doradcze związane z prawami konsumenta [doradztwo 
prawne], Usługi doradcze związane z  prawami autorskimi, Usługi 
prawne dotyczące nabywania własności intelektualnej, Usługi 
prawne dotyczące praw własności intelektualnej, Usługi prawne 
dotyczące rejestracji znaków towarowych, Usługi prawne dotyczą-
ce testamentów, Usługi prawne świadczone w związku z procesami 
sądowymi, Usługi prawne w zakresie testamentów, Usługi prawne 
w zakresie mediacji, Usługi prawne związane z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej, Usługi prawne związane z tworzeniem i reje-
stracją firm, Usługi prawne związane z roszczeniami z tytułu ubez-
pieczeń społecznych, Usługi rejestracyjne (prawne), Usługi radców 
prawnych, Usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów 
[usługi prawne], Usługi w zakresie pomocy prawnej, Usługi w zakre-
sie sporów sądowych, Usługi wsparcia prawnego, Usługi związane 
z własnością intelektualną, Usługi związane z przeniesieniem tytu-
łu własności [usługi prawne] 

(111) 353992 (220) 2021 12 22 (210) 538039
(151) 2022 05 02 (441) 2022 01 17

(732) SAILY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tomaszów Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SAILY PL
(540) 

(531) 27 05 01, 26 13 25
(510), (511) 39 Czarterowanie jednostek pływających, jachtów, stat-
ków, łodzi i pojazdów wodnych, Dokowanie statków, Czarter statków 
wodnych, Organizowanie i rezerwowanie wycieczek jednodniowych, 
Organizowanie i rezerwowanie podróży w ramach wakacji zorganizo-
wanych, Organizowanie i rezerwowanie wycieczek ze zwiedzaniem, 
Organizowanie podróży i  rejsów, Organizowanie podróży i  wycie-
czek statkami, Organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem [transport], 
Pilotowanie statków, Przechowywanie jednostek pływających, jach-
tów, łodzi i pojazdów wodnych, Rejsy łodzią, Udostępnianie miejsc 
i sprzętu do cumowania, Usługi czarterowania jachtów i łodzi, Usługi 
przystani dla łodzi [obsługa doków], Usługi przystani jachtowej, Wy-
najem statków, Wypożyczanie łodzi motorowych, Wypożyczanie 
kombinezonów do nurkowania, Wypożyczanie żaglówek, 41 Usługi 
w  zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], Informacja o  rekreacji, 
Obozy sportowe (organizowanie-), Szkolenia sportowe, Organizowa-
nie imprez sportowych, Udostępnianie obiektów i sprzętu sportowe-
go, Usługi trenerskie, Organizowanie imprez sportowych, Edukacja 
sportowa, Organizowanie warsztatów zawodowych i kursów szkole-
niowych, Szkolenia żeglarskie, Organizowanie obozów sportowych, 
Organizacja zawodów żeglarskich 

(111) 353993 (220) 2021 12 21 (210) 538044
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) BOGUS MARTA, Łódź (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(531) 02 09 10
(510), (511) 41 Usługi nauczania związane z branżą stomatologiczną, 
Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla branży stomatologicznej, 
Nauczanie pielęgnacji stomatologicznej, 44 Pomoc stomatologicz-
na, Poradnictwo medyczne, Stomatologia kosmetyczna, Doradztwo 
związane ze  stomatologią, Usługi medyczne, Konsultacje denty-
styczne, Usługi dentystyczne, Stomatologia z sedacją, Usługi kliniki 
dentystycznej, Usługi ortodontyczne, Udzielanie informacji na temat 
stomatologii, Usługi w zakresie wybielania zębów, Usługi czyszcze-
nia zębów, Usługi doradcze dotyczące implantów protetycznych, 
Doradztwo w  zakresie pomocy medycznej świadczone przez leka-
rzy i  wykwalifikowany personel medyczny, Medycyna estetyczna, 
Stomatologia zachowawcza, Usługi doradcze dotyczące implantów 
stomatologicznych, Usługi rentgenowskie w celach diagnostyki sto-
matologicznej, Profilaktyka stomatologiczna 

(111) 353994 (220) 2021 12 22 (210) 538046
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) GTC AMG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) #TALK IT OUT PRZEŁAM BARIERY JĘZYKOWE
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(540) 

(591) biały, ciemnoniebieski, czarny, zielony
(531) 24 17 25, 27 05 01, 29 01 14, 26 04 09, 26 04 18, 26 04 22
(510), (511) 35 Rozpowszechnianie reklam, Wynajmowanie przestrze-
ni reklamowej, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej 
za pośrednictwem strony internetowej, 38 Fora [pokoje rozmów] dla 
serwisów społecznościowych, Usługi związane z elektronicznymi ta-
blicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], Przesyłanie wiadomo-
ści, Transmisja podkastów, 41 Organizowanie konkursów [edukacja 
lub rozrywka], Usługi rozrywkowe, Organizowanie i prowadzenie fo-
rów edukacyjnych z udziałem osób, Informacja o rekreacji, Organizo-
wanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Publikowanie tekstów, 
innych niż teksty reklamowe, Udostępnianie publikacji elektronicz-
nych [nie do pobrania] 

(111) 353995 (220) 2021 12 22 (210) 538047
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) JANOSZ BARTŁOMIEJ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NOWY KIERUNEK
(510), (511) 36 Agencje nieruchomości, Doradztwo dotyczące in-
westowania w  nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczą-
cych nieruchomości, Finansowanie nieruchomości, Inwestowanie 
w  nieruchomości, Pomoc w  zakupie nieruchomości, Pośrednictwo 
w  obrocie nieruchomościami, Udzielanie informacji dotyczących 
nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi 
konsultacyjne dotyczące nieruchomości, Usługi kredytowania nie-
ruchomości, Usługi nabywania nieruchomości, Usługi pośrednictwa 
finansowego w  zakresie nieruchomości, Wyceny finansowe nieru-
chomości, Wynajem nieruchomości, Zarządzanie nieruchomością 

(111) 353996 (220) 2021 12 23 (210) 538071
(151) 2022 05 06 (441) 2022 01 17
(732) F R B  INTER-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FABRYCZNA 13
(540) 

(531) 26 11 08, 26 11 13, 27 05 05, 27 05 17, 27 07 17
(510), (511) 36 Usługi w  zakresie nieruchomości, Agencje nierucho-
mości, Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, Wynajem bu-
dynków, Wynajem mieszkań, studio i  pokoi, Wynajem powierzchni 
biurowej, Wynajmowanie powierzchni w  centrach handlowych, 
Wynajem pomieszczeń handlowych, Zarządzanie nieruchomością, 
Zarządzanie budynkami: Usługi zarządzania majątkiem i  nierucho-
mościami, Usługi finansowe, pieniężne i  bankowe, Usługi inwesty-
cyjne, Usługi udzielania pożyczek i  kredytów, usługi leasingowe, 
Doradztwo finansowe związane z  inwestowaniem w  infrastrukturę, 
Finansowe zarządzanie projektami z  dziedziny nieruchomości, 39 
Parkowanie i  przechowywanie pojazdów, Udostępnianie obiektów 
parkingowych, Udostępnianie parkingów i usługi związane z parko-
waniem samochodów, Wynajmowanie garaży, 41 Usługi edukacyjne, 
rozrywkowe i sportowe, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Orga-
nizowanie imprez sportowych, zawodów i  turniejów sportowych, 
Organizowanie konferencji, wystaw i  konkursów, Organizowanie 
imprez w  celach rozrywkowych, Organizacja imprez kulturalnych 
i  artystycznych, Centra rozrywki, Imprezy kulturalne, Organizacja 

i prezentacja widowisk, Udostępnianie obiektów i sprzętu do celów 
rekreacyjnych, Udostępnianie pomieszczeń do celów rozrywkowych, 
Pływalnie [baseny], Usługi fitness klubów, Usługi siłowni, Usługi pla-
ców zabaw, Usługi świadczone przez muzea, Prowadzenie muzeów, 
Zapewnianie sprzętu, obiektów i  usług muzealnych, Usługi galerii 
sztuki, Usługi związane z wystawami sztuki, Organizowanie wystaw 
w  celach kulturalnych lub edukacyjnych, Usługi w  zakresie wystaw 
dla celów rozrywkowych, Organizowanie widowisk historycznych 
w plenerze, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Oferowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, Usługi barów i restaura-
cji, Restauracje samoobsługowe, Usługi restauracji hotelowych, Kafe-
terie [bufety], Lodziarnie, Pizzerie, Stołówki, Puby, Usługi ogródków 
piwnych, Winiarnie, Usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, 
Tymczasowe zakwaterowanie, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwate-
rowanie wakacyjne i turystyczne, Udostępnianie pomieszczeń i urzą-
dzeń do  obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie po-
mieszczeń na  posiedzenia, Krótkoterminowy wynajem przestrzeni 
biurowej, Udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy 
i spotkania, Udostępnianie obiektów i sprzętu na targi i wystawy, Wy-
najem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie  

(111) 353997 (220) 2021 12 25 (210) 538091
(151) 2022 05 04 (441) 2022 01 17
(732) KOWALIK-KOCISZEWSKA DOROTA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ISCRA
(540) 

(531) 05 05 20, 27 05 01
(510), (511) 37 Nadzór nad renowacją budynków, Naprawa i  reno-
wacja budynków, Odnawianie i  renowacja budynków, Renowacja 
dzieł architektonicznych, Udzielanie informacji związanych z  reno-
wacją budynków, Konserwacja budynków, Konserwacja i  naprawa 
budynków, Konserwacja i  naprawa wyposażenia budynków, Kon-
serwacja i odnowa dzieł sztuki, Usługi konserwacji i zabezpieczenia 
dzieł sztuki, Konserwacja i  naprawa części i  akcesoriów budynków, 
Czyszczenie pomników, Usługi odnawiania obrazów, Restaurowanie 
dzieł sztuki, 41 Edukacja, Zapewnianie kursów szkoleniowych online, 
Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Przygotowywanie, organizo-
wanie i prowadzenie seminariów, Przygotowywanie, organizowanie 
i  prowadzenie konferencji, Przygotowywanie, organizowanie i  pro-
wadzenie sympozjów, Przygotowywanie, organizowanie i  prowa-
dzenie kongresów, Prowadzenie kursów edukacyjnych, Publikacja 
materiałów edukacyjnych, Publikowanie książek edukacyjnych, Pu-
blikowanie drogą elektroniczną, Publikacja materiałów dostępnych 
za pośrednictwem baz danych lub Internetu, Udostępnianie elektro-
nicznych publikacji on-line, Organizacja webinariów 

(111) 353998 (220) 2021 12 23 (210) 538099
(151) 2022 05 05 (441) 2022 01 17
(732) POMAGACZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skierniewice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POMAGACZ
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 02 09 01, 26 11 22, 29 01 12, 27 05 01
(510), (511) 35 Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej, Sprzedaż 
hurtowa energii elektrycznej, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaco-
nych dla osób trzecich do  zakupu usług rozrywkowych, Sprzedaż 
detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich do  zakupu usług 
telekomunikacyjnych, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla 
osób trzecich do zakupu treści multimedialnych, Sprzedaż detaliczna 
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kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu odzieży, Zarządzanie 
planami dotyczącymi przedpłaconej opieki medycznej, Doradztwo 
biznesowe, Doradztwo reklamowe i marketingowe, Doradztwo zwią-
zane z  zarządzaniem, Doradztwo związane z  audytem, Doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesem, Usługi doradztwa w zakresie zarzą-
dzania biznesowego za pośrednictwem Internetu, Wsparcie i doradz-
two w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą i jej organizacji, 
Doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, Doradztwo w zakresie ana-
lizy biznesowej, Doradztwo w zakresie zarządzania działalnością han-
dlową, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, 
Doradztwo związane z  rozwojem wizerunku firmy, Doradztwo biz-
nesowe w zakresie transformacji cyfrowej, Prowadzenie aukcji za po-
średnictwem sieci telekomunikacyjnych, Usługi aukcyjne świadczone 
za  pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, Usługi pośrednictwa 
w  zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, 
Negocjowanie i  zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich 
za pośrednictwem systemów telekomunikacji, Organizacja i przepro-
wadzanie aukcji i  aukcji odwrotnych za  pośrednictwem komputera 
i sieci telekomunikacyjnych, Gromadzenie, na rzecz innych osób, róż-
nych usług telekomunikacyjnych w  celu umożliwienia klientom wy-
godnego porównywania i kupowania tych usług, Abonowanie dostę-
pu do serwisu telekomunikacyjnych baz danych, Pomoc i doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesowego przedsiębiorstwami w sektorze 
energetycznym, Usługi w  zakresie rozliczeń świadczone w  sektorze 
energetycznym, 38 Telefoniczne usługi telekomunikacyjne świad-
czone za pośrednictwem przedpłaconych kart telefonicznych, Usługi 
telekomunikacyjne, Telekomunikacja, Telekomunikacja informacyjna, 
Informacja o telekomunikacji, Usługi światłowodowej telekomunikacji, 
Usługi telekomunikacji satelitarnej, Interaktywne usługi telekomuni-
kacyjne, Telekomunikacyjne usługi dostępowe, Użytkowanie sieci te-
lekomunikacyjnej, Dzierżawa linii telekomunikacyjnych, Użytkowanie 
systemów telekomunikacyjnych, Udostępnianie instalacji telekomu-
nikacyjnych, Wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, Usługi sieci te-
lekomunikacyjnych, Usługi informacyjne dotyczące telekomunikacji, 
Doradztwo w  dziedzinie telekomunikacji, Usługi dostępu do  teleko-
munikacji, Udzielanie informacji dotyczących telekomunikacji, Wyna-
jem routerów telekomunikacyjnych, Użytkowanie satelitów telekomu-
nikacyjnych, Wynajem urządzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie 
urządzeń telekomunikacyjnych, Łączność poprzez sieci komputerowe 
i dostęp do Internetu, Dostarczanie i wynajem infrastruktury i sprzętu 
telekomunikacyjnego, Telefonia komórkowa, Usługi w  zakresie ko-
mórkowych sieci telekomunikacyjnych, Usługi komunikacyjne za po-
średnictwem telefonii komórkowej, Łączność za  pomocą telefonii 
komórkowej, Usługi łączności telefonii komórkowej, Usługi telefonii komór-
kowej, Usługi w zakresie bezprzewodowych telefonów komórkowych 

(111) 353999 (220) 2021 12 23 (210) 538101
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 24
(732) ALEKSANDEREK PAULINA, Wieluń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Dolly Glam
(510), (511) 25 Odzież, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Obuwie, 
Nakrycia głowy, Sukienki damskie, Spodnie, Spódnico-spodnie, Spód-
nice, Swetry, Kurtki, Płaszcze, Narzutki na ramiona, Bluzy z kapturem, 
Bluzy dresowe, Koszule, Topy [odzież], T-shirty z  krótkim rękawem, 
Bluzki, Halki, półhalki, Bielizna, Bielizna nocna, Bielizna funkcjonalna, 
Body [bielizna], Czapki jako nakrycia głowy, Buty damskie, Buty dzie-
cięce, Chusty [odzież], Apaszki [chustki], Szale i chusty na głowę, Szaliki, 
Rękawiczki, Akcesoria na szyję, Berety, Bandany, Bezrękawniki, Bielizna 
osobista i nocna, Blezery, Biustonosze, Bikini, Odzież męska, damska 
i dziecięca, Kąpielówki, Płaszcze kąpielowe, Okrycia zakładane na ko-
stiumy kąpielowe, Kostiumy kąpielowe, Skarpetki, Rajstopy, Komplety 
koszulek i  spodenek, Komplety odzieżowe ze  spodenkami, Garnitu-
ry, Spodenki, Kombinezony, Kapelusze, Okrycia wierzchnie [odzież], 
Kamizelki, Gorsety, Majtki, 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane 
ze  sprzedażą odzieży i  dodatków odzieżowych, Usługi sklepów de-
talicznych online obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, 
Usługi w  zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi 
reklamowe w  zakresie odzieży, Usługi w  zakresie sklepów detalicz-
nych w branży odzieżowej, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do akcesoriów odzieżowych, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, Sprzedaż deta-

liczna kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu odzieży, Usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z następującymi towarami: 
odzież, części odzieży, obuwia i nakryć głowy, obuwie, nakrycia głowy, 
sukienki damskie, spodnie, spódnico-spodnie, spódnice, swetry, kurt-
ki, płaszcze, narzutki na ramiona  bluzy z kapturem, bluzy dresowe, ko-
szule, topy [odzież], t-shirty z krótkim rękawem, bluzki, halki, półhalki, 
bielizna, bielizna nocna, bielizna funkcjonalna, body [bielizna], czapki 
jako nakrycia głowy, buty damskie, buty dziecięce, chusty [odzież], 
apaszki [chustki], szale i chusty na głowę, szaliki, rękawiczki, akcesoria 
na szyję, berety, bandany, bezrękawniki, bielizna osobista i nocna  ble-
zery, biustonosze, bikini, odzież męska, damska i dziecięca, kąpielówki, 
płaszcze kąpielowe, okrycia zakładane na  kostiumy kąpielowe, ko-
stiumy kąpielowe, skarpetki, rajstopy, komplety koszulek i spodenek, 
komplety odzieżowe ze spodenkami, garnitury, spodenki, kombinezo-
ny, kapelusze, okrycia wierzchnie [odzież], kamizelki, gorsety, majtki 

(111) 354000 (220) 2021 12 23 (210) 538104
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 24
(732) MATCZAK GRZEGORZ, TOMASZEWSKA JOLANTA PROBIO 
KOŁO SPÓŁKA CYWILNA, Koło (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOAM ROYAL
(540) 

(591) biały, czarny, złoty
(531) 26 01 01, 26 04 02, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 10 Materace do celów medycznych, Materace zmiennoci-
śnieniowe do użytku medycznego, Materace ortopedyczne do użyt-
ku medycznego, Materace nadmuchiwane do  celów medycznych, 
Materace dmuchane do celów medycznych, Materace powietrzne dla 
niemowląt [do  celów medycznych], Materace powietrzne dla dzie-
ci [do  celów medycznych], Materace przeciwodleżynowe, Materace 
położnicze, Materace przeciw odleżynom, Materace nadmuchiwane 
do  celów ortopedycznych, Materace ortopedyczne zapobiegające 
tworzeniu się odleżyn, Materace do wózków szpitalnych dla pacjen-
tów, Segmentowe, nadmuchiwane, lecznicze materace o  niskiej 
stratności powietrza, Ochraniacze na  materace dla osób cierpiących 
na  inkontynencję, Meble i  pościel do  celów medycznych, sprzęt 
do przenoszenia pacjentów, Aparaty i instrumenty medyczne i wete-
rynaryjne, Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, 20 Materace, Mate-
race łóżkowe, Materace sprężynowe, Materace piankowe, Materace 
ogniotrwałe, Materace dmuchane, Materace kempingowe, Łóżka, po-
ściel, materace, poduszki, Wierzchnie nakładki na materace, Nakładki 
wierzchnie na  materace, Materace sprężynowe do  łóżek, Materace 
typu futon [inne niż materace położnicze], Materace z lateksu, Nakład-
ki na materace, Podstawy pod materace, Piankowe materace kempin-
gowe, Materace nadmuchiwane kempingowe, Pływające nadmuchi-
wane materace, Materace dmuchane kempingowe, Materace [inne niż 
materace położnicze], Maty kempingowe do  spania [materace], Ma-
terace puchowe z pierzem [piernaty], Materace wykonane z elastycz-
nego drewna, Materace dmuchane, do  celów niemedycznych, Sprę-
żynowa podstawa materaca [box spring], Łóżka zawierające materace 
z wkładem sprężynowym, Maty do drzemki [poduszki lub materace], 
Materace dmuchane, nie do celów medycznych, Przenośne materace 
do użytku w samochodach, Materace nadmuchiwane, inne niż do ce-
lów medycznych, Pościel, oprócz bielizny pościelowej, Maty do spania, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie następujących 
towarów: materace, materace łóżkowe, materace sprężynowe, mate-
race piankowe, materace ogniotrwałe, materace dmuchane, materace 
kempingowe, łóżka, pościel, materace, poduszki, wierzchnie nakładki 
na materace, nakładki wierzchnie na materace, materace sprężynowe 
do łóżek, materace typu futon [inne niż materace położnicze], matera-
ce z lateksu, nakładki na materace, podstawy pod materace, piankowe 
materace kempingowe, materace nadmuchiwane kempingowe, pły-
wające nadmuchiwane materace, materace dmuchane kempingowe, 
materace [inne niż materace położnicze], maty kempingowe do spania 
[materace], materace puchowe z pierzem [piematy], materace wykona-
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ne z elastycznego drewna, materace dmuchane, do celów niemedycz-
nych, sprężynowa podstawa materaca [box spring], łóżka zawierające 
materace z  wkładem sprężynowym, maty do  drzemki [poduszki lub 
materace], materace dmuchane, nie do celów medycznych, przenośne 
materace do użytku w samochodach, materace nadmuchiwane, inne 
niż do celów medycznych, pościel, oprócz bielizny pościelowej, maty 
do spania, materace do celów medycznych, materace zmiennociśnie-
niowe do użytku medycznego, materace ortopedyczne do użytku me-
dycznego, materace nadmuchiwane do celów medycznych, materace 
dmuchane do celów medycznych, materace powietrzne dla niemow-
ląt [do celów medycznych], materace powietrzne dla dzieci [do celów 
medycznych], materace przeciwodleżynowe, materace położnicze, 
materace przeciw odleżynom, materace nadmuchiwane do celów or-
topedycznych, materace ortopedyczne zapobiegające tworzeniu się 
odleżyn, materace do wózków szpitalnych dla pacjentów, segmento-
we, nadmuchiwane, lecznicze materace o niskiej stratności powietrza, 
ochraniacze na materace dla osób cierpiących na inkontynencję, me-
ble i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, 
aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, urządzenia i przyrzą-
dy do fizjoterapii 

(111) 354001 (220) 2021 12 23 (210) 538107
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 24
(732) CIOSEK EWELINA TORTOWE CIOCHO, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Ciocho
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, Nielecznicze wyroby cukiernicze, 
Ciasta, Ciastka, Ciasteczka, Słodkie polewy i nadzienia, Ciasta [słod-
kie lub słone], Słodkie dekoracje do  ciast, Tarty (słodkie lub słone), 
Słodkie wyroby cukiernicze (nie  dla celów medycznych), Słodkie 
bułeczki, Wiedeńskie wypieki, Ciasto na  wypieki, Słodkie bułeczki 
typu muffin, Gotowane wyroby cukiernicze, Słodycze nieleczni-
cze, Słodycze owocowe, Słodycze czekoladowe, Słodycze lodowe, 
Serniki, Bezy, Makaroniki [wyroby cukiernicze], Tort lodowy, Torty 
Pawłowej z orzechami laskowymi, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty 
i ciasteczka, Tarty, Brownie [ciastka czekoladowe], Ciastka na patyku, 
Ciastka serowe, Ciastka migdałowe, Ciastka herbaciane, Ciastka cze-
koladowe, Ciastka ryżowe [senbei], Cukry, naturalne słodziki, polewy 
cukiernicze i  nadzienia, produkty pszczele, Lód, lody spożywcze, 
mrożone jogurty i sorbety, 35 Usługi handlu detalicznego w zakre-
sie żywności, Udostępnianie informacji o  produktach konsumenc-
kich dotyczących żywności lub napojów, Usługi handlu detaliczne-
go związane z  przyrządami do  przygotowywania żywności, Usługi 
bezobsługowych sklepów detalicznych w odniesieniu do żywności, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  wyrobami cukierniczymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z następującymi 
towarami: wyroby cukiernicze, nielecznicze wyroby cukiernicze, cia-
sta, ciastka, ciasteczka, słodkie polewy i nadzienia, ciasta [słodkie lub 
słone], słodkie dekoracje do  ciast, tarty (słodkie lub słone), słodkie 
wyroby cukiernicze (nie  dla celów medycznych), słodkie bułeczki, 
wiedeńskie wypieki, ciasto na wypieki, słodkie bułeczki typu muffin, 
gotowane wyroby cukiernicze, słodycze nielecznicze, słodycze owo-
cowe, słodycze czekoladowe, słodycze lodowe, serniki, bezy, maka-
roniki [wyroby cukiernicze], tort lodowy, torty Pawłowej z orzechami 
laskowymi, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, tarty, brow-
nie [ciastka czekoladowe], ciastka na patyku, ciastka serowe, ciastka 
migdałowe, ciastka herbaciane, ciastka czekoladowe, ciastka ryżowe 
[senbei], cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i  nadzienia, 
produkty pszczele, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety 

(111) 354002 (220) 2021 12 23 (210) 538110
(151) 2022 05 05 (441) 2022 01 17
(732) MAJEWSKI TOMASZ TM GROUP POLSKA, Łomianki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Legalne Wałki
(540) 

(531) 11 01 22, 27 05 01

(510), (511) 21 Przybory kuchenne, Przybory kuchenne nieelektrycz-
ne, Foremki do ciastek z metali nieszlachetnych, Foremki do ciastek 
z  materiałów niemetalowych, Jednorazowe akcesoria kartonowe 
do  pieczenia, Formy do  pieczenia, Maty do  pieczenia, Naczynia 
do pieczenia, Przybory do pieczenia, Wałki do ciasta, Wałki do ciasta 
domowe, Foremki, Foremki kuchenne, Foremki do  wycinania cia-
steczek, Foremki aluminiowe do żywności, Foremki do lodu, Formy, 
foremki [przybory kuchenne], Foremki do pieczenia muffinów, Siliko-
nowe foremki do babeczek, Papierowe foremki do pieczenia, Formy 
i  foremki [przybory kuchenne], Gąbki kuchenne, Pędzle kuchenne, 
Pipety kuchenne, Tłuczki kuchenne, Szpikulce kuchenne, Ruszty 
[kuchenne], Lejki kuchenne, Tarki kuchenne, Rękawice kuchenne, Po-
jemniki kuchenne, Dzbanki kuchenne, Utensylia kuchenne, Sitka ku-
chenne, Garnki kuchenne, Skrobaki (akcesoria kuchenne), Naczynia 
kuchenne ceramiczne, Deski do krojenia kuchenne, Pałeczki [sprzęt 
kuchenny], Łopatki [sprzęt kuchenny], Komplety puszek kuchennych, 
Łopatki do użytku kuchennego, Moździerze do użytku kuchennego, 
Tarki do  celów kuchennych, Ceramika do  użytku kuchennego, Łyż-
ki durszlakowe [przybory kuchenne], Stojaki na  ręczniki kuchenne, 
Przybory kuchenne z silikonu, Łyżki do polewania, kuchenne, Tłucz-
ki do  użytku kuchennego, Zastawa stołowa, przybory kuchenne 
i  pojemniki, Blachy do  pieczenia [nieelektryczny sprzęt kuchenny], 
Przybory kuchenne lub do  gospodarstwa domowego, Drewniane 
deski do  krojenia do  użytku kuchennego, Blachy do  pieczenia wy-
konane z  aluminium, Pieczątki kosmetyczne, sprzedawane puste, 
Formy do pieczenia ciasta, Blaszane wyroby do pieczenia, 35 Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami kuchennymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w  związku z  przyborami kuchennymi, Usługi 
handlu detalicznego związane z  urządzeniami kuchennymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie urządzeń kuchennych, Usługi sprze-
daży detalicznej i  hurtowej w  związku z  następującymi towarami: 
wałki do ciasta, wałki do ciasta domowe, foremki, foremki kuchenne, 
foremki do  wycinania ciasteczek, foremki aluminiowe do  żywno-
ści, foremki do  lodu, formy, foremki [przybory kuchenne], foremki 
do pieczenia muffinów, silikonowe foremki do babeczek, papierowe 
foremki do pieczenia, formy i foremki [przybory kuchenne], foremki 
do ciastek z metali nieszlachetnych, foremki do ciastek z materiałów 
niemetalowych, jednorazowe akcesoria kartonowe do  pieczenia, 
przybory kuchenne, przybory kuchenne nieelektryczne, gąbki ku-
chenne, pędzle kuchenne, pipety kuchenne, tłuczki kuchenne, szpi-
kulce kuchenne, ruszty [kuchenne], lejki kuchenne, tarki kuchenne, 
rękawice kuchenne, pojemniki kuchenne, dzbanki kuchenne, uten-
sylia kuchenne, sitka kuchenne, garnki kuchenne, skrobaki (akce-
soria kuchenne), naczynia kuchenne ceramiczne, deski do  krojenia 
kuchenne, pałeczki [sprzęt kuchenny], łopatki [sprzęt kuchenny], 
komplety puszek kuchennych, łopatki do użytku kuchennego, moź-
dzierze do użytku kuchennego, tarki do celów kuchennych, ceramika 
do użytku kuchennego, łyżki durszlakowe [przybory kuchenne], sto-
jaki na ręczniki kuchenne, przybory kuchenne z silikonu, łyżki do po-
lewania, kuchenne, tłuczki do użytku kuchennego, zastawa stołowa, 
przybory kuchenne i pojemniki, blachy do pieczenia [nieelektryczny 
sprzęt kuchenny], przybory kuchenne lub do gospodarstwa domo-
wego, drewniane deski do  krojenia do  użytku kuchennego, formy 
do  pieczenia, maty do  pieczenia, naczynia do  pieczenia, przybory 
do pieczenia, blachy do pieczenia wykonane z aluminium, pieczątki 
kosmetyczne, sprzedawane puste, formy do pieczenia ciasta, blasza-
ne wyroby do pieczenia  

(111) 354003 (220) 2021 12 24 (210) 538161
(151) 2022 05 12 (441) 2022 01 24
(732) MALAWSKA ANNA, Gorlice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLA
(540) 

(591) jasnoszary, niebieski, żółty, czerwony, czarny
(531) 27 05 01, 27 03 12, 27 05 04, 29 01 15, 26 01 22, 01 15 23
(510), (511) 9 Panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, 
baterie słoneczne, moduły fotowoltaiczne, falowniki fotowoltaiczne, 
komórki fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły słoneczne, kalibro-
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wane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, instalacje fotowoltaiczne 
do  wytwarzania energii elektrycznej (elektrownie fotowoltaiczne), 
urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, urzą-
dzenia fotowoltaiczne do  przekształcania promieniowania słonecz-
nego na  energie elektryczną, fotowoltaiczne urządzenia i  instalacje 
do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, moduły sło-
neczne, panele słoneczne, stacje ładowania dla pojazdów elektrycz-
nych, ładowarki do  baterii, 11 Pompy ciepła, pompy ciepła do  prze-
twarzania energii, instalacje i  urządzenia do  ogrzewania, instalacje 
i  urządzenia do  ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i  oczyszczania 
powietrza, rekuperatory, wymienniki ciepła inne niż części maszyn 

(111) 354004 (220) 2021 12 24 (210) 538166
(151) 2022 05 04 (441) 2022 01 17
(732) GĄSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gotkowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GG GĄSKA
(540) 

(591) szary, żółty
(531) 29 01 12, 27 05 01
(510), (511) 7 Aparaty wiążące, Bębny [części maszyn], Blachy odrzut-
nika, Cepy, Ciągniki ogrodowe jednoosiowe, Cylindry (tłoki-), Cylindry 
do maszyn, Cylindry do silników, Części kombajnów zbożowych, Czę-
ści pras kostkujących, Części wariatora, Czopy (łożyska dla-), Czopy 
[części maszyn], Czółenka [części maszyn], Darń (pługi do zdejmowa-
nia-), Dławnice [części maszyn], Dłuta [przecinaki] do  maszyn, Filtry 
[części maszyn lub silników], Filtry [wkłady] do  maszyn filtrujących, 
Filtry powietrza chłodnic silników, Formowanie maszynowe (maszyny 
do-), Formy [części maszyn], Gaźniki, Głowice cylindrów do  silników, 
Głowice wiertnicze [części maszyn], Grabie do zgrabiarek, Hamulcowe 
(klocki-) inne niż do pojazdów, Hamulcowe (okładziny-) inne niż do po-
jazdów, Hamulcowe (szczęki-) inne niż do  pojazdów, Hydrauliczne 
(silniki-), Hydrauliczne (turbiny-), Iglice, Imaki do narzędzi [części ma-
szyn], Klepiska, Koła maszyn, Koła pasowe (pasy do-), Koła zamachowe 
(maszynowe-), Koła zębate [zespoły] maszynowe, Kołowroty, Kombaj-
ny zbożowe, Korby [części maszyn], Kosiarki, Kosiarki-snopowiązałki, 
Kosiarki (ostrza do-), Kosiarki ogrodowe [maszyny], Krajalnice [maszy-
ny], Krajarki do roślin okopowych [maszyny], Kultywatory [maszyny], 
Lemiesze pługów, Linki sterownicze do maszyn lub silników, Łańcuchy 
napędowe inne niż do pojazdów lądowych, Łożyska [części maszyn], 
Łożyska do wałów transmisyjnych, Łożyska kulkowe, Łożyska kulkowe 
(koszyczki do-), Łożyskowe (kozły-) do maszyn, Łuskarki ziarna, Maszyn 
(koła-), Maszyny (koła zamachowe-), Młocarnie, Młotki [części maszyn], 
Młyny zbożowe, Napęd (mechanizmy-) inne niż do  pojazdów lądo-
wych, Napędowe (łańcuchy-) inne niż do pojazdów lądowych, Narzę-
dzia (imaki do-)[części maszyn], Narzędzia [części maszyn], Noże [części 
maszyn], Ogrodowe (ciągniki-) jednoosiowe, Oplatarki [maszyny], Osie 
do maszyn, Osłony maszyn, Ostrza [części maszyn], Ostrza do kosiarek, 
Ostrza do sieczkarni, Ostrzarki narzędziowe [maszyny], Palce, Panewki, 
Paski napędowe do wentylatorów silników, Pasy do kół pasowych, Pasy 
do maszyn, Pasy do prądnic, Pasy do przenośników, Pasy do silników, 
Pasy napędowe do podnośników, Pasza (prasy do-), Pielenie (maszyny 
do-), Pierścienie smarowe [części maszyn], Pierścienie tłokowe, Pługi, 
Pługi (lemiesze do-), Podajniki [części maszyn], Podnośniki zębatkowe, 
Podstawy [statywy] maszyn, Pokrywy [części maszyn], Pompy (mem-
brany do-), Pompy [części maszyn lub silników], Prasy [maszyny do ce-
lów przemysłowych], Prowadnice do maszyn, Przekładnie do maszyn, 
Przekładnie zębate inne niż do pojazdów lądowych, Regulatory [części 
maszyn], Roboty [maszyny], Rolnicze (maszyny-), Separatory para-olej 
[odolejacze pary], Sieczkarnia (ostrza do-), Sieczkarnie, Siewniki [ma-
szyny], Sita [maszyny lub części maszyn], Smarownice [części maszyn], 
Snopowiązałki, Sortownice, Sprężyny [części maszyn], Sprzęgła inne 
niż do pojazdów lądowych, Sprzęgła stałe [złącza] inne niż do pojaz-
dów lądowych, Szczotki [części maszyn], Świece zapłonowe do silni-
ków spalinowych, Targańce, Tłoki [części maszyn lub silników], Tłoki 
do  cylindrów, Tłoki silników, Tłumiki do  silników, Tłumiki wydechu 

do  silników, Ubijaki [maszyny], Uchwyty [części maszyn], Uchwyty 
do ostrzy [części maszyn], Walcarki, Walcarki (walce do-), Wały (sprzę-
gła stałe-) [maszyny], Wały korbowe, Wały transmisyjne (łożyska 
do-), Wały transmisyjne inne niż do pojazdów lądowych, Wentylato-
ry do silników, Wialnie, Wiązarki do siana, Wtryskiwacze do silników, 
Wydech (tłumiki-) do silników, Zawijanie (maszyny do-) [pakowanie], 
Zawory [części maszyn lub silników], Zawory [części maszyn], Zawory 
klapowe [części maszyn], Zębate (koła-) [zespoły] maszynowe, Zębat-
ki, Zgrabiarki, Ziarno (dmuchawy lub wentylatory do sprężania, zasy-
sania i  transportu), Ziarno (łuskarki-), Ziarno (oczyszczalnie złożone-) 
[łuszczarki], Złącza [części silników], Żniwiarki, 8 Bagnety, Chwasty 
(narzędzia do niszczenia-) ręczne, Kosiarki, Kosiarki ogrodowe ręczne 
[narzędzia], Kosy, Kosy (osełki do-), Motyki, Motyki, grace [narzędzia], 
Ogrodnictwo (narzędzia do-) ręczne, uruchamiane ręcznie, Ostrza 
kos, Sierpy, Żyletki, 12 Hamulcowe (człony-) do pojazdów, Hamulcowe 
(klocki, szczęki-) do pojazdów, Hamulcowe (okładziny-) do pojazdów, 
Hydrauliczne (obwody-) do  pojazdów, Klocki hamulcowe do  pojaz-
dów, Korbowody do  pojazdów lądowych, inne niż części silników, 
Łańcuchy napędowe do  pojazdów lądowych, Łańcuchy sterownicze 
do  pojazdów lądowych, Napędowe (wały-) do  pojazdów lądowych, 
Obręcze do piast kół, Obudowy, części pojazdów lądowych inne niż 
silników, Osie pojazdów, Osie pojazdów (czopy-), Piasty kół (obręcze 
do-), Piasty kół pojazdów, Przekładnie bezstopniowe do pojazdów lą-
dowych, Przekładnie redukcyjne do pojazdów lądowych, Przekładnie 
zębate do  pojazdów lądowych, Przetworniki momentu obrotowego 
do  pojazdów lądowych, Silniki (łańcuchy napędowe do-) do  pojaz-
dów lądowych, Sprzęgła do pojazdów lądowych, Szczęki hamulcowe 
do pojazdów, Szyby do pojazdów, Traktory, ciągniki, Turbiny do pojaz-
dów lądowych, Wały napędowe do pojazdów lądowych, Złącza do po-
jazdów lądowych, Złącza do przyczep do pojazdów 

(111) 354005 (220) 2021 12 24 (210) 538172
(151) 2022 05 11 (441) 2022 01 24
(732) MOTYKA JOLANTA PODATKOWA OFICYNA WYDAWNICZA, 
Jaworzno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) otopodatki
(540) 

(591) niebieski, ciemnoniebieski, czarny
(531) 26 11 12, 26 13 25, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 41 Udostępnianie publikacji on-line, Udostępnianie tre-
ści audio online nie do pobrania, Udostępnianie publikacji elektro-
nicznych on-line (nie do pobrania), Produkcja filmów, Przekazywanie 
know-how [szkolenia], Organizowanie i  prowadzenie warsztatów 
[szkolenie], Organizowanie i  prowadzenie konferencji, Publikacja 
materiałów edukacyjnych, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż 
teksty reklamowe, Prowadzenie zajęć, Publikowanie drogą elektro-
niczną, Publikowanie książek edukacyjnych, Organizacja webinariów, 
Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Udostępnianie informacji dotyczą-
cych szkoleń, Prowadzenie kursów, seminariów i  warsztatów, Przy-
gotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], 
Organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, Zapewnianie 
szkoleń online, Warsztaty w  celach edukacyjnych, Warsztaty w  ce-
lach szkoleniowych, Udostępnianie filmów online nie  do  pobrania, 
Prowadzenie kursów edukacyjnych, Kursy szkoleniowe, Produkcja 
szkoleniowych filmów wideo, Organizowanie i prowadzenie wykła-
dów, Usługi w zakresie publikowania online, Usługi pisania tekstów, 
Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, Tworzenie [opra-
cowywanie] treści edukacyjnych do podcastów, Tworzenie [opraco-
wywanie] podcastów, Publikowanie tekstów, Publikowanie on-line 
elektronicznych książek i czasopism, Pisanie tekstów [innych niż tek-
sty reklamowe], Elektroniczna publikacja tekstów i  druków, innych 
niż reklamowe, w Internecie, Tworzenie podcastów, Opracowywanie 
materiałów edukacyjnych, Organizacja warsztatów i seminariów, Or-
ganizowanie kursów szkoleniowych, Prowadzenie warsztatów [szko-
lenia], Szkolenie w  zakresie podatków, Usługi wydawnicze (w  tym 
elektroniczne usługi wydawnicze), Usługi wydawnicze w  zakresie 
elektronicznych książek i czasopism w Internecie 
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(111) 354006 (220) 2021 12 28 (210) 538194
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) FORA AUDYTORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Muszaki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ÅUDITJOBS 
(540) 

(591) biały, granatowy, niebieski, jasnozielony
(531) 27 05 01, 29 01 14, 26 11 01, 26 11 08, 26 01 12
(510), (511) 9 Oprogramowanie do  zarządzania procesami bizneso-
wymi, Oprogramowanie do  zrobotyzowanej automatyzacji proce-
sów [RPA], Oprogramowanie do  automatycznego odkrywania pro-
cesów biznesowych [ABPD], Oprogramowanie do  elektronicznych 
systemów wspomagających proces kierowania, Oprogramowanie 
do  sterowania procesami, Oprogramowanie do  systemu zarządza-
nia przepływem pracy, Oprogramowanie do zarządzania organizacją 
pracy, Oprogramowanie do  pracy zespołowej, Komputerowe opro-
gramowanie do pracy zespołowej [groupware], 35 Audyt finansowy, 
Audyt przedsiębiorstw, Audyt skomputeryzowany, Audyt sprawozdań 
finansowych, Rachunkowość, księgowość i audyt, Audyt działalności 
gospodarczej, Rekrutacja personelu, Rekrutacja personelu do pomo-
cy w  biurze, Rekrutacja personelu na  czas nieokreślony, Rekrutacja 
personelu tymczasowego, Rekrutacja personelu wykonawczego, Re-
krutacja personelu wyższego szczebla kierowniczego, Rekrutacja pra-
cowników wspomagających prace biurowe, Rekrutacja tymczasowe-
go personelu technicznego, Usługi reklamowe związane z rekrutacją 
personelu, Casting [rekrutacja] wykonawców, Rekrutacja personelu in-
formatycznego, Rekrutacja dyrektorów dla spółek powierniczych [firm 
maklerskich], Przesłuchiwanie wykonawców [rekrutacja personelu], 41 
Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące audytu, Usługi edukacyj-
ne dla dorosłych dotyczące prawa, Usługi edukacyjne dla dorosłych 
dotyczące zarządzania, Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące 
bankowości, Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące handlu, Usłu-
gi edukacyjne dla dorosłych dotyczące finansów 

(111) 354007 (220) 2021 12 28 (210) 538195
(151) 2022 05 16 (441) 2022 01 24
(732) FORA AUDYTORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Muszaki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INTELIB
(540) 

(591) biały, granatowy, niebieski, jasnozielony
(531) 27 05 01, 29 01 14, 26 11 01, 26 11 08, 26 01 01, 26 01 12
(510), (511) 9 Elektroniczne bazy danych, Interaktywne bazy danych, 
Elektroniczne bazy danych zapisane na nośnikach komputerowych, 
Komputerowe bazy danych, Oprogramowanie interaktywne bazy 
danych, Edukacyjne oprogramowanie komputerowe, Oprogramo-
wanie dla przedsiębiorstw, Oprogramowanie do zarządzania finan-
sami, Oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do edukacji, 
Oprogramowanie edukacyjne, 35 Audyt finansowy, Audyt działalno-
ści gospodarczej, Audyt przedsiębiorstw, Audyt skomputeryzowany, 
Audyt sprawozdań finansowych, Rachunkowość, księgowość i audyt, 
41 Usługi bibliotek elektronicznych, Usługi bibliotekarskie w zakresie 
księgozbioru świadczone online, Usługi biblioteki multimedialnej, 
Usługi bibliotekarskie w zakresie wyszukiwania online, Usługi dorad-
cze w zakresie bibliotek, Usługi świadczone przez biblioteki, Usługi 
z  zakresu bibliotek online, mianowicie świadczenie usług bibliotek 
elektronicznych udostępniających gazety, magazyny, zdjęcia i obra-
zy za pośrednictwem sieci komputerowej online, Usługi edukacyjne 
dla dorosłych dotyczące audytu, Edukacja online z  komputerowej 
bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, Edukacja za-
wodowa, Usługi edukacji dla dorosłych, Usługi edukacji biznesowej, 

Usługi dotyczące edukacji technologicznej, Usługi doradcze w zakre-
sie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu 

(111) 354008 (220) 2021 12 28 (210) 538196
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) FORA AUDYTORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Muszaki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ÅUDITSPÅCES
(540) 

(591) biały, granatowy, niebieski, jasnozielony
(531) 27 05 01, 29 01 14, 26 11 01, 26 11 08, 26 01 01, 26 01 12
(510), (511) 9 Edukacyjne oprogramowanie komputerowe, Oprogra-
mowanie dla przedsiębiorstw, Oprogramowanie do zarządzania finan-
sami, Oprogramowanie do  rzeczywistości rozszerzonej do  edukacji, 
Oprogramowanie edukacyjne, 35 Audyt finansowy, Audyt przedsię-
biorstw, Audyt sprawozdań finansowych, Audyt skomputeryzowany, 
Audyt działalności gospodarczej, Rachunkowość, księgowość i audyt, 
Biznesowe usługi doradcze i  konsultacyjne, Pomoc, usługi doradcze 
i konsultacje w zakresie analizy biznesowej, Pomoc, usługi doradcze 
i  konsultacyjne w  zakresie zarządzania biznesowego, Pomoc, usługi 
doradcze i  konsultacyjne w  zakresie organizacji działalności gospo-
darczej, Pomoc, usługi doradcze i  konsultacyjne w  związku z  plano-
waniem biznesowym, 41 Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące 
prawa, Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące zarządzania, Usługi 
edukacyjne dla dorosłych dotyczące bankowości, Usługi edukacyjne 
dla dorosłych dotyczące handlu, Usługi edukacyjne dla dorosłych 
dotyczące audytu, Usługi edukacyjne dla dorosłych odnoszące się 
do księgowości, Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące finansów, 
Edukacja online z komputerowej bazy danych lub za pomocą Interne-
tu czy ekstranetów, Edukacja zawodowa, Usługi edukacji biznesowej, 
Usługi dotyczące edukacji technologicznej, Usługi doradcze w zakre-
sie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu 

(111) 354009 (220) 2021 12 28 (210) 538197
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) FORA AUDYTORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Muszaki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EDUÅUDIT
(540) 

(591) biały, granatowy, niebieski, jasnozielony
(531) 27 05 01, 29 01 14, 26 11 01, 26 11 08, 26 01 12
(510), (511) 9 Edukacyjne oprogramowanie komputerowe, Oprogra-
mowanie dla przedsiębiorstw, Oprogramowanie do  zarządzania fi-
nansami, Oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do eduka-
cji, Oprogramowanie edukacyjne, 35 Audyt działalności gospodarczej, 
Audyt finansowy, Audyt przedsiębiorstw, Audyt sprawozdań finanso-
wych, Audyt skomputeryzowany, Rachunkowość, księgowość i audyt, 
41 Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące audytu, Edukacja online 
z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstrane-
tów, Edukacja zawodowa, Usługi edukacji dla dorosłych, Usługi eduka-
cji biznesowej, Usługi dotyczące edukacji technologicznej, Usługi do-
radcze w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu, Usługi 
konsultacyjne w zakresie edukacji biznesowej, Usługi edukacyjne dla 
dorosłych dotyczące finansów, Usługi edukacyjne dla dorosłych odno-
szące się do księgowości, Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące 
bankowości, Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące zarządzania, 
Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące handlu, Usługi edukacyjne 
dla dorosłych dotyczące prawa 

(111) 354010 (220) 2021 12 28 (210) 538209
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
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(732) BROWAR ZAMKOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Racibórz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pyrsk
(540) 

(531) 26 01 18, 27 05 01
(510), (511) 32 Soki, Napoje owocowe, Piwo, Cydr bezalkoholowy, 
Napoje owocowe niealkoholowe, Napoje bezalkoholowe, Piwo bez-
alkoholowe, Wina bezalkoholowe, Mieszane soki owocowe, Gazo-
wane soki owocowe, Napoje na bazie owoców lub warzyw, Napoje 
składające się z mieszanki soków owocowych i warzywnych, Woda 
mineralna, Woda, Napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, 
Woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje], Napoje bezal-
koholowe o smaku herbaty, Napoje na bazie wody zawierające eks-
trakty z herbaty, Napoje bezalkoholowe na bazie owoców, o smaku 
herbaty, Mrożone napoje owocowe, 33 Esencje alkoholowe, Poncze 
alkoholowe, Wymieszane napoje alkoholowe, Cydr 

(111) 354011 (220) 2021 12 29 (210) 538244
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) KAMSOFT SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VISIPRO
(510), (511) 9 Aplikacje do pobrania na smartfony, Mobilne aplikacje, 
Oprogramowanie do  monitorowania zdrowia, Oprogramowanie 
komputerowe do wykorzystania w systemach wspomagających po-
dejmowanie decyzji medycznych, Oprogramowanie komputerowe 
związane z dziedziną medyczną, Programy na smartfony, 42 Badania 
i testy bakteriologiczne, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Prze-
chowywanie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej 

(111) 354012 (220) 2021 12 30 (210) 538305
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) WÓJCIK RENATA KWITNĄCE UMYSŁY  PRACOWNIA 
TWÓRCZEGO ROZWOJU I EDUKACJI , Kłodzko (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MPE
(510), (511) 41 Nauczanie, Organizacja szkoleń, Rozrywka, Usługi 
związane ze sportem i kulturą 

(111) 354013 (220) 2021 12 22 (210) 538024
(151) 2022 05 24 (441) 2022 02 07
(732) FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRANK
(540) 

(531) 27 05 01, 26 13 01
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Soki, nektary i napoje owoco-
we, wieloowocowe, warzywne oraz owocowo-warzywne, Przeciero-
we soki, Soki, nektary i napoje owocowe, wieloowocowe, warzywne 
oraz owocowo-warzywne z  dodatkiem mikro-i/lub  makroelemen-
tów i/lub witamin, Wody mineralne, stołowe i źródlane, Wody smako-

we, Napoje musujące, Napoje izotoniczne i energetyzujące, Syropy, 
koncentraty, zaprawy, wyciągi, esencje i inne preparaty do produkcji 
napojów, Proszki i pastylki do otrzymywania napojów musujących, 
Napoje instant zawarte w klasie 32 

(111) 354014 (220) 2021 12 21 (210) 538032
(151) 2022 05 23 (441) 2022 01 24
(732) VDV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) The vodka is  g**d when you can hardly say its name  
www tvigwychsin com
(540) 

(531) 01 01 03, 27 05 01
(510), (511) 33 Wódka 

(111) 354015 (220) 2021 12 23 (210) 538037
(151) 2022 06 01 (441) 2022 02 14
(732) GROMADOWSKA DOROTA, Marki (PL);
SKARŻYŃSKI ROBERT JERZY, Marki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GATOR SERVICE
(540) 

(591) czarny, czerwony, żółty, pomarańczowy, granatowy
(531) 29 01 15, 01 01 03, 18 01 09, 26 04 06, 26 04 10, 26 04 18, 
27 05 01
(510), (511) 37 Naprawa, konserwacja, tankowanie i  ładowanie po-
jazdów, Czyszczenie i  mycie samochodów, Czyszczenie higienicz-
ne [pojazdy], Serwisowanie (przegląd) silników pojazdów, Remont 
pojazdów, Malowanie pojazdów, Malowanie pojazdów mechanicz-
nych, Naprawa powypadkowa pojazdów, Regeneracja silników, 
Regeneracja silników pojazdów, Usługi tuningu pojazdów, Organi-
zowanie naprawy pojazdów, Organizowanie naprawy silnikowych 
pojazdów lądowych, Konwersja pojazdów [silniki], Instalowanie 
części do  pojazdów, Instalowanie na  zamówienie zewnętrznych, 
wewnętrznych i mechanicznych części do pojazdów [tuning], Mon-
taż [instalowanie] części do pojazdów, Usługi warsztatów naprawy 
pojazdów silnikowych, Usługi warsztatów naprawy pojazdów, Usłu-
gi warsztatów samochodowych w  zakresie konserwacji pojazdów, 
Usługi warsztatów w zakresie konserwacji pojazdów, Usługi warsz-
tatów w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów mechanicznych, 
Doradztwo dotyczące naprawy pojazdów, Konserwacja, serwis, 
strojenie i  naprawa silników, Strojenie silników pojazdów mecha-
nicznych, Strojenie silników samochodowych, Konserwacja i napra-
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wa pojazdów, Konserwacja, serwis i  naprawa pojazdów, Naprawa 
i  konserwacja części podwozia oraz nadwozia pojazdów, Naprawa 
i  konserwacja pojazdów lądowych, Naprawa i  konserwacja pojaz-
dów mechanicznych, ich części oraz silników pojazdów mechanicz-
nych i części do nich, Naprawa i konserwacja pojazdów mechanicz-
nych i ich części, Naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych 
i silników do nich, Naprawa i konserwacja pojazdów elektrycznych, 
Naprawa i konserwacja silników pojazdów mechanicznych, Udziela-
nie informacji związanych z naprawą lub konserwacją dwukołowych 
pojazdów mechanicznych, Nakładanie farb przeciwrdzewnych 
na pojazdy, Nakładanie farb antykorozyjnych na pojazdy, Czyszcze-
nie i polerowanie pojazdów silnikowych, Polerowanie [czyszczenie] 
pojazdów, Instalacja części zamiennych do pojazdów, Zabezpiecza-
nie antykorozyjne pojazdów silnikowych, Zabezpieczanie pojazdów 
przed rdzą, Zabezpieczanie pojazdów silnikowych przed rdzą, Za-
bezpieczanie pojazdów silnikowych przed korozją, Zabezpieczanie 
przeciwrdzewne pojazdów silnikowych, Zabezpieczanie przed rdzą 
pojazdów silnikowych, Obsługa i  naprawy pojazdów silnikowych, 
Usługi naprawy i obsługi pojazdów silnikowych, Serwisowanie po-
jazdów dostawczych, Regulacja [tuning] pojazdów, Tuning nadwozi 
samochodów, Czyszczenie pojazdów, Czyszczenie wewnętrznych 
powierzchni budynków, Kompleksowe czyszczenie pojazdów, Po-
lerowanie (czyszczenie), Konserwacja i  naprawy pojazdów silniko-
wych, Montaż [instalowanie] akcesoriów do pojazdów, Mycie i po-
lerowanie pojazdów silnikowych, Mycie pojazdów, Mycie pojazdów 
mechanicznych, Naprawa osi do  pojazdów, Naprawa pojazdów 
w ramach usług pomocy drogowej, Naprawa sprzęgieł do pojazdów 
lądowych, Naprawa układów hamulcowych do pojazdów, Naprawa 
układów zawieszenia do pojazdów, Naprawa wykończenia w pojaz-
dach mechanicznych, Odnawianie pojazdów, Organizowanie kon-
serwacji silnikowych pojazdów lądowych, Przebudowa chłodnic 
pojazdów, Tapicerowanie siedzeń w  pojazdach, Usługi awaryjnych 
napraw pojazdów, Usługi czyszczenia silnikowych pojazdów lądo-
wych, Usługi doradcze w  zakresie konserwacji pojazdów, Usługi 
doradcze w zakresie naprawy pojazdów, Usługi doradcze w zakre-
sie naprawy pojazdów silnikowych, Usługi informacyjne i doradcze 
związane z  naprawą pojazdów, Usługi napraw awarii pojazdów, 
Usługi stacji naprawy pojazdów, Usługi stacji obsługi pojazdów 
[tankowanie i usługi konserwacyjne], Usługi stacji obsługi pojazdów, 
Usługi w  zakresie konserwacji pojazdów silnikowych, Usługi w  za-
kresie naprawy pojazdów w nagłych wypadkach [pomoc drogowa], 
Usługi zabezpieczania podwozia pojazdu przed korozją    
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 354016 (220) 2021 12 23 (210) 538041
(151) 2022 06 01 (441) 2022 02 14
(732) GROMADOWSKA DOROTA, Marki (PL);
SKARŻYŃSKI ROBERT JERZY, Marki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GATOR USAuta
(540) 

(591) czarny, biały, czerwony, żółty, pomarańczowy, granatowy
(531) 01 01 03, 18 01 09, 26 04 06, 26 04 10, 26 04 18, 27 05 01, 
29 01 15, 27 07 01
(510), (511) 35 Nabywanie towarów w  imieniu innych przedsię-
biorstw, Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób 
trzecich, Negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, 
Negocjowanie umów kupna i  sprzedaży towarów, Organizacja 
i  przeprowadzanie aukcji za  pośrednictwem telefonu, Organizacja 
i  przeprowadzanie aukcji i  aukcji odwrotnych za  pośrednictwem 
komputera i  sieci telekomunikacyjnych, Pośrednictwo w  zawiera-
niu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Pośredniczenie 

i  zawieranie transakcji handlowych na  rzecz osób trzecich, Pośred-
niczenie w  umowach dotyczących sprzedaży i  zakupu towarów, 
Usługi doradcze i konsultingowe w zakresie nabywania towarów dla 
osób trzecich, Usługi doradcze i  konsultacyjne w  zakresie agencji 
importowo-eksportowych, Usługi handlu detalicznego w  związku 
z  akcesoriami samochodowymi, Usługi konsultacyjne w  zakresie 
nabywania towarów i  usług, Usługi sprzedaży detalicznej w  związ-
ku z pojazdami, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów 
samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części sa-
mochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie części samochodowych, Po-
średnictwo w  kontaktach handlowych i  gospodarczych, Pośrednic-
two w  kontraktach na  kupno i  sprzedaż produktów, Pośrednictwo 
w  zakresie transakcji handlowych i  umów handlowych, Usługi im-
portowo-eksportowe, Usługi reklamowe dotyczące sprzedaży pojaz-
dów mechanicznych, Aukcje samochodowe, Usługi handlowe online, 
w ramach których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a  li-
cytacja odbywa są za pośrednictwem Internetu, Usługi w zakresie li-
cytacji świadczone w Internecie, Doradztwo biznesowe w dziedzinie 
transportu i dostaw, 39 Usługi w zakresie obsługi ładunków importo-
wych i eksportowych, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w za-
kresie transportu, Parkowanie i przechowywanie pojazdów, Wypoży-
czanie samochodów, Pośrednictwo w zakresie frachtu i  transportu, 
Doradztwo w  dziedzinie usług transportowych świadczone przez 
centra obsługi telefonicznej i  infolinie, Frachtowe (Pośrednictwo-), 
Kontraktowy wynajem pojazdów, Kontrola towarów przeznaczo-
nych do transportu, Magazynowanie części, Organizacja transportu 
powietrznego, morskiego i lądowego, Organizacja transportu drogą 
lądową, morską i  powietrzną, Organizacja dostarczania towarów, 
Organizowanie dostawy przesyłek drogą morską i powietrzną, Pro-
fesjonalne doradztwo w zakresie transportu, Rezerwacja transportu, 
Spedycja, Usługi agencji spedycji towarów, Usługi agencyjne w za-
kresie organizowania transportu towarów, Usługi doradcze związane 
z  transportem towarów, Usługi konsultacyjne związane z  transpor-
tem, Usługi pośrednictwa transportowego, Usługi w zakresie organi-
zowania transportu, Usługi wynajmu pojazdów samochodowych    
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 354017 (220) 2021 12 23 (210) 538049
(151) 2022 05 31 (441) 2022 02 14
(732) KĘPA ARTUR SZANOWNY PAN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Easy COOL TOOLS
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 10 Przyrządy do masażu ręcznego, Urządzenia do masa-
żu ciała, Nieelektryczne urządzenia do masażu, Przyrządy do masażu 
estetycznego 

(111) 354018 (220) 2021 12 23 (210) 538063
(151) 2022 06 01 (441) 2022 02 14
(732) GROCHALA JAN TG INSTALTECH, Milanówek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TG Kontenery
(540) 

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 26 04 01, 26 04 18, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 6 Kontenery transportowe z  metalu, Metalowe konte-
nery do transportu, Metalowe zbiorniki [kontenery], Kapsuły [kon-
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tenery metalowe], Zbiorniki metalowe, Zbiorniki metalowe [kon-
tenery], Metalowe kontenery hakowe, Budynki prefabrykowane 
wykonane głównie z metalu, Metalowe prefabrykaty konstrukcyjne, 
Modułowe, prefabrykowane, stalowe szkielety konstrukcji, Platfor-
my prefabrykowane metalowe, Prefabrykaty budowlane z  metalu, 
Prefabrykowane domy metalowe, Prefabrykowane garaże metalo-
we, Prefabrykowane konstrukcje metalowe, Prefabrykowane meta-
lowe budowlane zestawy montażowe, Prefabrykowane rusztowania 
metalowe, Prefabrykowane ściany metalowe, Gotowe do montażu 
budynki z metalu, Architektoniczne produkty metalowe do użytku 
w  budownictwie, Metalowe materiały na  ogrodzenia, Metalowe 
ogrodzenia druciane, Metalowe ogrodzenia łańcuchowe, Ogrodze-
nia metalowe, Ogrodzenia z drutu, 37 Naprawa kontenerów trans-
portowych, Naprawa i  konserwacja kontenerów transportowych, 
Usługi budowlane i konstrukcyjne, Usługi budowlane w zakresie sta-
wiania budynków, Usługi doradztwa budowlanego, Doradztwo in-
żynieryjne (usługi budowlane), Udzielanie informacji online związa-
nych ze wznoszeniem budynków, Udzielanie informacji związanych 
ze  wznoszeniem, naprawą i  konserwacją budynków, Wznoszenie 
budynków i  innych konstrukcji, Wznoszenie budynków prefabry-
kowanych, Wznoszenie prefabrykowanych budynków i konstrukcji, 
Wznoszenie rusztowań do  celów budowlanych i  konstrukcyjnych, 
Wznoszenie strukturalnych konstrukcji stalowych, Montaż [instala-
cja] konstrukcji budynków, Instalacja prefabrykowanych elementów 
budowlanych, Prace konstrukcyjne domów z prefabrykatów, 39 Le-
asing kontenerów towarowych, Składowanie kontenerów, Składo-
wanie kontenerów i ładunków, Transport kontenerów, Usługi prze-
wozu drogowego kontenerów, Wynajem kontenerów, Wynajem 
kontenerów do  magazynowania i  składowania, Wynajem przeno-
śnych kontenerów magazynowych, Wypożyczanie kontenerów, Wy-
pożyczanie kontenerów ładunkowych, Wypożyczanie kontenerów 
magazynowych, Wypożyczanie palet i kontenerów do składowania 
towarów, 42 Projektowanie kontenerów transportowych, Usługi 
w zakresie inżynierii budowlanej 

(111) 354019 (220) 2021 12 23 (210) 538072
(151) 2022 05 18 (441) 2022 01 31
(732) PRINTBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wymysłowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PrintBox Packaging Printing House
(540) 

(531) 19 01 25, 27 05 01, 19 01 03
(510), (511) 16 Papier, Karton, Tektura, Tektura na opakowania, Folie 
bąbelkowe do pakowania, Folie z polipropylenu do pakowania, Fo-
lie polietylenowe do zawijania lub pakowania, Folie z przezroczystej 
wiskozy do  pakowania, Folie z  bąbelkami z  tworzywa sztucznego 
do opakowywania, Folie z tworzyw sztucznych do owijania i pako-
wania, Pudła papierowe, Pudła kartonowe, Worki papierowe, Wor-
ki i  torby papierowe, Blistry do pakowania, Kartony do pakowania, 
Torby papierowe do pakowania, Papierowe pudełko do pakowania, 
Pojemniki papierowe do pakowania, Kartonowe pudełka do pako-
wania, Koperty papierowe do pakowania, Materiały do pakowania 
z  kartonu, Pojemniki z  papieru do  pakowania, Materiały do  pako-
wania z papieru, Kartonowe pudełka do pakowania, w formie skła-
danej, Arkusze z tworzyw sztucznych do pakowania, Folia z octanu 
celulozy do pakowania, Folia z tworzyw sztucznych do pakowania, 
Materiały z  tworzyw sztucznych do  pakowania, Kartony z  tektury 
do  pakowania, Torby do  pakowania wykonane z  biodegradowal-
nego papieru, Torebki z  tworzyw sztucznych do  pakowania lodu, 
Arkusze z  tworzyw sztucznych do  owijania i  pakowania, Artykuły 
papiernicze do  pisania, Biurowe artykuły papiernicze, Publikacje 
drukowane, 39 Usługi transportu samochodami silnikowymi, Usługi 
pakowania, Usługi opakowywania i pakowania, 40 Drukowanie, 42 
Usługi graficzne, Wzornictwo przemysłowe, Projektowanie opako-
wań, Doradztwo techniczne 

(111) 354020 (220) 2021 12 23 (210) 538073
(151) 2022 05 24 (441) 2022 02 07
(732) EU-ALINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SKLV
(510), (511) 25 Skarpetki, pończochy, rajstopy, legginsy spodnie, bie-
lizna osobista 

(111) 354021 (220) 2021 12 23 (210) 538076
(151) 2022 05 18 (441) 2022 01 31
(732) PRINTBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wymysłowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) x
(540) 

(531) 19 01 03, 19 01 25, 27 05 21
(510), (511) 16 Papier, Karton, Tektura, Tektura na opakowania, Folie 
bąbelkowe do pakowania, Folie z polipropylenu do pakowania, Fo-
lie polietylenowe do zawijania lub pakowania, Folie z przezroczystej 
wiskozy do  pakowania, Folie z  bąbelkami z  tworzywa sztucznego 
do opakowywania, Folie z tworzyw sztucznych do owijania i pako-
wania, Pudła papierowe, Pudła kartonowe, Worki papierowe, Wor-
ki i  torby papierowe, Blistry do pakowania, Kartony do pakowania, 
Torby papierowe do pakowania, Papierowe pudełko do pakowania, 
Pojemniki papierowe do pakowania, Kartonowe pudełka do pako-
wania, Koperty papierowe do pakowania, Materiały do pakowania 
z  kartonu, Pojemniki z  papieru do  pakowania, Materiały do  pako-
wania z papieru, Kartonowe pudełka do pakowania, w formie skła-
danej, Arkusze z tworzyw sztucznych do pakowania, Folia z octanu 
celulozy do pakowania, Folia z tworzyw sztucznych do pakowania, 
Materiały z  tworzyw sztucznych do  pakowania, Kartony z  tektury 
do  pakowania, Torby do  pakowania wykonane z  biodegradowal-
nego papieru, Torebki z  tworzyw sztucznych do  pakowania lodu, 
Arkusze z  tworzyw sztucznych do  owijania i  pakowania, Artykuły 
papiernicze do  pisania, Biurowe artykuły papiernicze, Publikacje 
drukowane, 39 Usługi transportu samochodami silnikowymi, Usługi 
pakowania, Usługi opakowywania i pakowania, 40 Drukowanie, 42 
Usługi graficzne, Wzornictwo przemysłowe, Projektowanie opako-
wań, Doradztwo techniczne 

(111) 354022 (220) 2021 12 23 (210) 538078
(151) 2022 05 24 (441) 2022 02 07
(732) MIŚTAK AGATA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GF GraceFull COSMETICS
(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 10
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki w  postaci kremów, Kremy 
do twarzy i ciała [kosmetyki], Zestawy kosmetyków, Środki nawilża-
jące [kosmetyki], Środki do pielęgnacji skóry, Środki do mycia twarzy 
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i ciała, Kosmetyki do makijażu, Mydła, Perfumy, Kosmetyki do wło-
sów z wyłączeniem farb do włosów 

(111) 354023 (220) 2021 12 23 (210) 538100
(151) 2022 05 25 (441) 2022 02 07
(732) MATCZAK GRZEGORZ, TOMASZEWSKA JOLANTA  
PROBIO KOŁO SPÓŁKA CYWILNA, Koło (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ProBio KOŁO
(540) 

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 27 05 01, 24 01 03, 24 01 13, 26 01 01, 26 01 03, 26 01 12, 
26 01 16, 26 01 18, 29 01 12
(510), (511) 5 Suplementy diety, Suplementy żywnościowe, Pro-
biotyki (suplementy), Przeciwutleniające suplementy, Suplementy 
prebiotyczne, Suplementy ziołowe, Mineralne suplementy diety, 
Suplementy z siarą, Białkowe suplementy diety, Przeciwutleniające 
suplementy diety, Odżywcze suplementy diety, Suplementy z wap-
niem, Mineralne suplementy odżywcze, Suplementy mineralne 
do żywności, Suplementy diety zawierające propolis, Suplementy 
diety zawierające glukozę, Suplementy diety zawierające białko, 
Suplementy diety zawierające drożdże, Suplementy dietetyczne 
i  odżywcze, Suplementy diety zawierające lecytynę, Suplementy 
diety zawierające alginiany, Suplementy diety zawierające kaze-
inę, Suplementy diety zawierające enzymy, Suplementy diety dla 
niemowląt, Suplementy diety z pszenicy, Suplementy diety z cyn-
kiem, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy ziołowe w  płynie, 
Suplementy diety dla sportowców, Suplementy diety w  płynie, 
Suplementy odżywcze w płynie, Suplementy diety z chlorelli, Su-
plementy diety zawierające olej lniany, Suplementy diety zawiera-
jące siemię lniane, Suplementy diety zawierające mleczko pszczele, 
Mineralne suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety zawiera-
jące kiełki pszenicy, Suplementy diety do  użytku dietetycznego, 
Suplementy diety do  użytku medycznego, Suplementy diety za-
wierające pyłek kwiatowy, Suplementy diety i preparaty dietetycz-
ne, Suplementy diety dla zwierząt domowych, Suplementy diety 
do  kontroli cholesterolu, Suplementy diety z  białkiem sojowym, 
Suplementy diety zawierające izoflawony sojowe, Suplementy 
witaminowe w  postaci plastrów, Suplementy diety ze  sproszko-
wanym białkiem, Suplementy diety o  działaniu kosmetycznym, 
Suplementy diety zawierające węgiel aktywny, Suplementy diety 
z kwasem foliowym, Suplementy żywnościowe w postaci proszku, 
Suplementy diety zawierające pyłek sosnowy, Nutraceutyki do sto-
sowania jako suplementy diety, Suplementy diety sporządzone 
głównie z minerałów, Suplementy diety sporządzone głównie z wi-
tamin, Suplementy diety składające się z aminokwasów, Naturalne 
suplementy diety do leczenia klaustrofobii, Suplementy diety skła-
dające się z  witamin, Tabletki zawierające wapń jako suplementy 
diety, Suplementy diety poprawiające kondycję i  wytrzymałość, 
Suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, Suplementy 
diety stosowane w poście modyfikowanym, Zdrowotne suplemen-
ty diety sporządzone głównie z minerałów, Suplementy witamino-
we do stosowania w dializie nerkowej, Suplementy diety składające 
się z  pierwiastków śladowych, Suplementy odżywcze składające 
się głównie z magnezu, Suplementy odżywcze składające się głów-
nie z wapnia, Suplementy diety składające się głównie z magnezu, 
Suplementy diety składające się głównie z żelaza, Suplementy od-
żywcze składające się głównie z  cynku, Suplementy diety składa-
jące się głównie z  wapnia, Suplementy odżywcze składające się 
głównie z  żelaza, Suplementy żywnościowe wspomagające zdro-

wie, zawierające żeń-szeń, Suplementy diety dla osób ze specjalny-
mi wymaganiami dietetycznymi, Suplementy odżywcze ze  skrobi 
przystosowane do  celów medycznych, Suplementy odżywcze 
składające się z ekstraktów z grzybów, Suplementy diety dla ludzi 
nieprzeznaczone do celów leczniczych, Suplementy żywnościowe 
wspomagające zdrowie, zawierające czerwony żeń-szeń, Suple-
menty diety w proszku zawierające zarodniki Ganoderma lucidum, 
Ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach 
dietetycznych, Suplementy wzmacniające zawierające preparaty 
parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i  dla rekonwale-
scentów, Probiotyczne preparaty bakteryjne do  użytku medycz-
nego, Preparaty probiotyczne do celów medycznych pomagające 
w utrzymaniu naturalnej równowagi flory w układzie trawiennym, 
Probiotyczne preparaty bakteryjne do  użytku weterynaryjnego, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej i  hurtowej w  zakresie następują-
cych towarów: suplementy diety, suplementy żywnościowe, pro-
biotyki (suplementy), przeciwutleniające suplementy, suplementy 
prebiotyczne, suplementy ziołowe, mineralne suplementy diety, 
suplementy z siarą, białkowe suplementy diety, przeciwutleniające 
suplementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy z wap-
niem, mineralne suplementy odżywcze, suplementy mineralne 
do  żywności, suplementy diety zawierające propolis, suplementy 
diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające białko, su-
plementy diety zawierające drożdże, suplementy dietetyczne i od-
żywcze, suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy diety 
zawierające alginiany, suplementy diety zawierające kazeinę, suple-
menty diety zawierające enzymy, suplementy diety dla niemowląt, 
suplementy diety z  pszenicy, suplementy diety z  cynkiem, suple-
menty diety dla ludzi, suplementy ziołowe w  płynie, suplementy 
diety dla sportowców, suplementy diety w  płynie, suplementy 
odżywcze w płynie, suplementy diety z chlorelli, suplementy diety 
zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające siemię lniane, 
suplementy diety zawierające mleczko pszczele, mineralne suple-
menty diety dla ludzi, suplementy diety zawierające kiełki pszeni-
cy, suplementy diety do  użytku dietetycznego, suplementy diety 
do użytku medycznego, suplementy diety zawierające pyłek kwia-
towy, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety 
dla zwierząt domowych, suplementy diety do kontroli cholestero-
lu, suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy diety zawie-
rające izoflawony sojowe, suplementy witaminowe w  postaci pla-
strów, suplementy diety ze sproszkowanym białkiem, suplementy 
diety o  działaniu kosmetycznym, suplementy diety zawierające 
węgiel aktywny, suplementy diety z kwasem foliowym, suplemen-
ty żywnościowe w postaci proszku, suplementy diety zawierające 
pyłek sosnowy, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, 
suplementy diety sporządzone głównie z  minerałów, suplementy 
diety sporządzone głównie z  witamin, suplementy diety składa-
jące się z  aminokwasów, naturalne suplementy diety do  leczenia 
klaustrofobii, suplementy diety składające się z  witamin, tabletki 
zawierające wapń jako suplementy diety, suplementy diety po-
prawiające kondycję i  wytrzymałość, suplementy diety ze  sprosz-
kowanymi jagodami acai, suplementy diety stosowane w  poście 
modyfikowanym, zdrowotne suplementy diety sporządzone głów-
nie z minerałów, suplementy witaminowe do stosowania w dializie 
nerkowej, suplementy diety składające się z  pierwiastków ślado-
wych, suplementy odżywcze składające się głównie z  magnezu, 
suplementy odżywcze składające się głównie z wapnia, suplemen-
ty diety składające się głównie z magnezu, suplementy diety skła-
dające się głównie z  żelaza, suplementy odżywcze składające się 
głównie z cynku, suplementy diety składające się głównie z wapnia, 
suplementy odżywcze składające się głównie z żelaza, suplementy 
żywnościowe wspomagające zdrowie zawierające żeń-szeń, suple-
menty diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, 
suplementy odżywcze ze skrobi przystosowane do celów medycz-
nych, suplementy odżywcze składające się z ekstraktów z grzybów, 
suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, 
suplementy żywnościowe wspomagające zdrowie zawierające 
czerwony żeń-szeń, suplementy diety w  proszku zawierające za-
rodniki Ganoderma lucidum, ziołowe suplementy diety dla osób 
o  szczególnych wymaganiach dietetycznych, suplementy wzmac-
niające zawierające preparaty parafarmaceutyczne stosowane 
profilaktycznie i  dla rekonwalescentów, probiotyczne preparaty 
bakteryjne do użytku medycznego, preparaty probiotyczne do ce-
lów medycznych pomagające w utrzymaniu naturalnej równowagi 
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flory w  układzie trawiennym, probiotyczne preparaty bakteryjne 
do użytku weterynaryjnego 

(111) 354024 (220) 2021 12 27 (210) 538120
(151) 2022 05 25 (441) 2022 02 07
(732) GOŹDZIALSKA PAULINA, Berlin (DE)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bezpieczne niemowle
(540) 

(591) niebieski, biały
(531) 27 05 01, 29 01 12, 02 09 15
(510), (511) 9 Interaktywne publikacje elektroniczne; Publika-
cje elektroniczne; Publikacje elektroniczne, do  pobrania; Książki 
w  formacie cyfrowym do  pobierania z  Internetu; Edukacyjne ma-
teriały na zajęcia, do pobrania; Książki elektroniczne do pobrania; 
E-booki; Biuletyny elektroniczne do  pobrania, Ochraniacze czasz-
ki do  ochrony przed urazami, Ochraniacze termiczne [odzież] 
do  ochrony przed wypadkami lub urazami, Ochraniacze twarzy 
do ochrony przed wypadkami lub urazami, Ochraniacze zabezpie-
czające ciało przed urazami, Osłony do gniazdek elektrycznych, Ela-
styczne powłoki (osłony) do  kabli elektrycznych, Osłony na  kable 
elektryczne, Powłoki [osłony] kabli elektrycznych, Alarmy dla nie-
mowląt, Urządzenia do monitorowania niemowląt, Urządzenia od-
słuchowe do monitorowania niemowląt, Urządzenia wideo do mo-
nitorowania niemowląt, 16 Drukowane materiały edukacyjne; 
Biuletyny informacyjne; Biuletyny [materiały drukowane]; Książki; 
Książki dla dzieci; Książki edukacyjne; Książki informacyjne; Książ-
ki dla rodziców i  opiekunów dzieci; Drukowane materiały dydak-
tyczne; Materiały edukacyjne i  instruktażowe; Segregatory, w tym 
edukacyjne; Kalendarze; Zakładki; Pamiętniki; Dzienniki, 18 Nosi-
dełka dla niemowląt do  noszenia na  ciele, Nosidełka do  noszenia 
niemowląt przez ramię, Nosidełka kangurki niemowlęce, Nosidełka 
[plecaki] do  noszenia niemowląt, Chusty do  noszenia niemowląt, 
Plecaki do noszenia niemowląt, Torby na akcesoria do przewijania, 
Torby na  pieluchy, Torby, 20 Bramki zabezpieczające, niemetalo-
we, dla niemowląt, dzieci i  zwierząt domowych, 24 Śpiworki dla 
niemowląt, Śpiworki z  kapturem dla niemowląt, Kocyki do  owija-
nia niemowląt, Kocyki dla niemowląt [rożki], Koce dla niemowląt, 
Bielizna pościelowa dla niemowląt, 25 Wyprawki dla noworodków, 
Wyprawki dla niemowląt, Wyprawki dziecięce [odzież], Śliniaki dla 
niemowląt [niepapierowe], Śliniaki dla niemowląt z tworzyw sztucz-
nych, Bielizna dla niemowląt, 35 Usługi planowania w zakresie re-
klamy, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe i mar-
ketingowe online, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
Usługi reklamowe, w  tym reklama on-line w  sieci komputerowej, 
Usługi reklamowe, w szczególności w zakresie promocji towarów, 
Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem 
bloga, Usługi reklamowe i  marketingowe świadczone za  pomocą 
mediów społecznościowych, Usługi reklamowe w celu zwiększania 
świadomości społecznej w  zakresie kwestii związanych z  bezpie-
czeństwem niemowląt i dzieci oraz dobrostanem rodziny, Promocja 
sprzedaży, Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Usługi w zakresie 
reklamy i promocji sprzedaży, Prezentowanie towarów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, Doradztwo marketingowe w  za-
kresie mediów społecznościowych, Sprzedaż oraz sprzedaż on-line 
produktów związanych z bezpieczeństwem niemowląt i dzieci oraz 
rodzicielstwem, 38 Komunikacja za  pośrednictwem blogów onli-
ne; Usługi komunikacji internetowej; Transmisja audio; Transmisja 
krótkich wiadomości; Transmisja dźwięku, wideo i  informacji; Fora 
[pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, 41 Wydawanie 
książek, Publikowanie książek i  innych materiałów drukowanych, 
Publikowanie on-line, Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Szkolenia 
i kursy w zakresie bezpieczeństwa, pielęgnacji, higieny i zdrowego 
rozwoju dzieci oraz dobrostanu rodziców i rodziny, materiały edu-
kacyjne/szkoleniowe o  tematyce związanej z  bezpieczeństwem, 
pielęgnacją, higieną i zdrowym rozwojem dzieci, Organizacja spo-
tkań edukacyjnych dla rodziców i  dzieci, Zajęcia zorganizowane, 
dla kobiet w ciąży, rodziców oraz opiekunów niemowląt [rozrywka 

/ edukacja], Usługi edukacyjne świadczone dla rodziców i opieku-
nów, Usługi edukacyjne świadczone dla jednostek administracyj-
nych, Usługi edukacyjne związane z bezpieczeństwem niemowląt 
i dzieci oraz dobrostanem rodziców i rodziny, Szkolenia w zakresie 
bezpieczeństwa, pielęgnacji, higieny i zdrowego rozwoju niemow-
ląt i dzieci, Publikowanie książek, Publikowanie książek, czasopism, 
Publikowanie książek edukacyjnych, Publikowanie multimedialne 
książek, Publikowanie książek i  recenzji, Usługi pisania blogów, 
Publikowanie, Publikowanie tekstów, Publikowanie drogą elektro-
niczną, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie multimediów, 
Publikowanie literatury instruktażowej, Nauczanie, Edukacja [na-
uczanie], Udostępnianie publikacji on-line, Udostępnianie infor-
macji o  nauczaniu on-line, Publikacja materiałów edukacyjnych, 
Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, Opracowywanie 
materiałów edukacyjnych, Publikowanie materiałów drukowanych, 
Publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, Publikacja 
multimedialna materiałów drukowanych, Publikowanie materia-
łów multimedialnych online, Publikacja i redagowanie materiałów 
drukowanych, Publikowanie materiałów drukowanych i  publikacji 
drukowanych, Edukacja, Edukacja dorosłych, Szkolenia edukacyjne, 
Seminaria edukacyjne, Prowadzenie kursów edukacyjnych, Orga-
nizowanie kongresów edukacyjnych, Organizowanie kongresów 
i  konferencji w  celach kulturalnych i  edukacyjnych, Publikowanie 
tekstów edukacyjnych, Organizowanie zjazdów edukacyjnych, Or-
ganizacja konferencji edukacyjnych, Organizowanie seminariów, 
Organizowanie seminariów edukacyjnych, Prowadzenie imprez 
edukacyjnych, Organizowanie imprez edukacyjnych, Konkursy (Or-
ganizowanie-) [edukacja lub rozrywka], Wydawanie biuletynów, 
Usługi w zakresie publikacji biuletynów 

(111) 354025 (220) 2021 12 27 (210) 538123
(151) 2022 05 26 (441) 2022 02 07
(732) EKAMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kozy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EkaMedica Naturalnie znaczy zdrowo GREENPURI
(540) 

(591) biały, ciemnozielony, czarny, zielony
(531) 05 03 11, 05 03 14, 26 13 01, 26 04 16, 27 05 09, 27 05 10, 
27 05 17, 29 01 13
(510), (511) 5 Suplementy diety dla ludzi-mające w  szczególności 
postać proszku do rozpuszczenia w wodzie, soku lub innym płynie, 
Preparaty witaminowe, Preparaty dietetyczne nie  do  użytku me-
dycznego, Suplementy odżywcze, Suplementy diety poprawiające 
kondycję i wytrzymałość 

(111) 354026 (220) 2021 12 27 (210) 538125
(151) 2022 05 19 (441) 2022 01 31
(732) PRUSZOWSKI MATEUSZ, Jelenia Góra (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EVOLOVE
(510), (511) 41 Edukacja, rozrywka i sport, Usługi rezerwacji biletów 
na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Orga-
nizacja rezerwacji biletów na spektakle i na inne imprezy rozrywko-
we, Rezerwacja biletów na koncerty, Usługi w zakresie nabywania 
biletów na imprezy rozrywkowe, Usługi w zakresie dystrybucji i re-
zerwacji biletów na imprezy, Usługi kas biletowych, Publikowanie, 
sprawozdawczość i pisanie tekstów, Multimedialne wydania czaso-
pism, Multimedialne wydania gazet, Multimedialne wydania ma-
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gazynów, Multimedialne wydania publikacji elektronicznych, Mu-
zyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania muzyki, 
Publikacja broszur, Publikacja czasopism, Publikacja elektroniczna 
on-line periodyków i  książek, Publikacja i  redagowanie książek, 
Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikowanie elektroniczne, 
Publikowanie książek, czasopism, Publikowanie materiałów dru-
kowanych, Publikowanie opowiadań, Publikowanie multimedial-
ne książek, Publikowanie multimedialne magazynów, czasopism 
i  gazet, Publikowanie recenzji, Publikowanie przewodników edu-
kacyjnych i  szkoleniowych, Publikowanie tekstów edukacyjnych, 
Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Świadczenie usług w  za-
kresie studiów nagrań wideo, Usługi dziennikarskie, Usługi pisania 
blogów, Usługi publikacji, Usługi wydawnicze, Wydawanie audio-
booków, Wydawanie czasopism i  książek w  postaci elektronicz-
nej, Organizowanie festiwali, Organizacja widowisk, Organizacja 
imprez rozrywkowych, Coaching w  zakresie życia osobistego [life 
coaching], Edukacja, Kursy samoświadomości [szkolenia], Kursy 
szkoleniowe w  zakresie rozwoju osobistego, Kursy szkoleniowe 
z zakresu zdrowia, Doradztwo zawodowe i coaching, Usługi szkole-
niowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, Montaż lub na-
grywanie dźwięku i obrazu, Nagrywanie muzyki, Usługi edukacyjne 
w zakresie rozwoju duchowego, Trening rozwoju osobistego, Kursy 
w zakresie rozwoju osobistego 

(111) 354027 (220) 2021 12 27 (210) 538126
(151) 2022 05 26 (441) 2022 02 07
(732) EKAMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kozy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EkaMedica Naturalnie znaczy zdrowo POMAWITKA C
(540) 

(591) biały, ciemnozielony, czarny, czerwony, niebieski, 
pomarańczowy
(531) 05 03 11, 05 03 14, 26 04 16, 26 13 01, 27 05 09, 27 05 10, 
27 05 17, 29 01 15
(510), (511) 5 Suplementy diety dla ludzi-mające w  szczególności 
postać proszku do rozpuszczenia w wodzie, soku lub innym płynie, 
Preparaty witaminowe, Preparaty dietetyczne nie  do  użytku me-
dycznego, Suplementy odżywcze, Preparaty zawierające witaminę 
C, Dodatki witaminowe, Suplementy diety sporządzone głównie 
z witamin 

(111) 354028 (220) 2021 12 27 (210) 538152
(151) 2022 05 27 (441) 2022 02 07
(732) ARCHICIŃSKA-POWALSKA DOROTA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MATKA nieDOSKONAŁA
(540) 

(591) czarny, biały, niebieski, granatowy, żółty
(531) 27 05 01, 27 05 05, 26 04 16, 26 13 01, 29 01 15
(510), (511) 41 Prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów w za-
kresie edukacji fizycznej, zajęć fitness i  zdrowego odżywiania, Pro-

wadzenie zajęć dotyczących redukcji wagi, Prowadzenie zajęć w za-
kresie odżywiania, Prowadzenie zajęć w zakresie ćwiczeń fizycznych, 
Organizowanie szkoleń w  dziedzinie opieki zdrowotnej i  żywienia, 
Usługi w zakresie edukacji dietetycznej, Zapewnianie kursów eduka-
cyjnych związanych z dietą, Szkolenie w zakresie diety, Usługi studia 
nagrań, Usługi studia do prób [nagrywanie], Usługi studiów nagrań, 
filmowych, wideo i  telewizyjnych, Produkcja edukacyjnych nagrań 
dźwiękowych i wideo, Organizowanie zajęć sportowych i rekreacyj-
nych, Usługi wydawnicze, Publikowanie książek, Publikowanie dru-
kowanych materiałów edukacyjnych, 44 Usługi diagnozy psycholo-
gicznej, Usługi psychologów, Usługi psychoterapeutyczne, Usługi 
terapii głosu i terapii logopedycznej, Usługi w zakresie ocen i badań 
psychologicznych, Usługi w zakresie terapii mowy, Usługi w zakresie 
terapii zajęciowej, Badania psychologiczne, Doradztwo psycholo-
giczne, Fizjoterapia, Konsultacje psychologiczne, Opieka psycholo-
giczna, Porady psychologiczne, Przeprowadzanie ocen i badan psy-
chologicznych, Przeprowadzanie testów psychologicznych, Terapia 
mowy, Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Terapia psychologiczna dla 
małych dzieci 

(111) 354029 (220) 2021 12 28 (210) 538163
(151) 2022 05 26 (441) 2022 01 24
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO 
USŁUGOWE SPECJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kiki 4Taste & 4Fun
(540) 

(591) czerwony, biały, czarny, różowy, niebieski, żółty, zielony, 
szary
(531) 29 01 15, 27 05 01, 27 07 01
(510), (511) 29 Owoce konserwowane, Suszone owoce, Mrożone 
owoce, Owoce przetworzone, Warzywa konserwowane, Warzywa 
przetworzone, Warzywa suszone, Liofilizowane warzywa, Warzywa 
mrożone, Galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i  warzywne, 
30 Słodycze [cukierki], Słodycze czekoladowe, Nielecznicze słodycze 
[wyroby cukiernicze], Owocowe (galaretki-) [słodycze], Lód, lody spo-
żywcze, mrożone jogurty i  sorbety, 31 Świeże owoce, orzechy, wa-
rzywa i zioła, Surowe i nieprzetworzone produkty leśne 

(111) 354030 (220) 2021 12 30 (210) 538239
(151) 2022 05 31 (441) 2022 02 14
(732) EDUBITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MATEMATYKA GRYZIE
(510), (511) 9 Edukacyjne aplikacje komputerowe, Edukacyjne apli-
kacje mobilne, Oprogramowanie edukacyjne, Środki edukacyjne 
do  pobrania, Nagrania wideo, Nagrania audio, E-booki, 16 Karty 
z  pytaniami, Drukowane karty odpowiedzi, Ołówki, Pióra i  długo-
pisy, Linijki, Ekierki, Przybory szkolne [artykuły piśmienne], Fiszki, 
Drukowane materiały edukacyjne, Podręczniki edukacyjne, Książki, 
41 Usługi edukacyjne, Dostarczanie informacji edukacyjnych, Eduka-
cyjne usługi doradcze, Szkolenia edukacyjne, Zapewnianie szkoleń 
online, Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania] 

(111) 354031 (220) 2022 01 04 (210) 538378
(151) 2022 05 31 (441) 2022 02 14
(732) SPRUSIŃSKA LUIZA PHTV, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAL HAJS TV $ BAWIĄC UCZY-UCZĄC BAWI
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(540) 

(591) biały, czarny, czerwony, złoty, szary
(531) 02 09 23, 24 17 18, 26 01 01, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 9 Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, 
multimedialne i fotograficzne, 25 Ubrania codzienne, 32 Piwo i piwo 
bezalkoholowe 

(111) 354032 (220) 2022 01 13 (210) 538649
(151) 2022 05 31 (441) 2022 02 07
(732) EPJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Niwiska Dolne (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EPJ
(540) 

(591) żółty, czarny
(531) 26 04 02, 26 04 04, 26 04 22, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 37 Usługi budowlane 

(111) 354033 (220) 2022 01 25 (210) 539043
(151) 2022 06 01 (441) 2022 02 14
(732) DEVIL DESIGN RYSZKA MATEJA SPÓŁKA JAWNA, 
Mikołów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Devil Design
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 04 01 04, 04 01 05, 29 01 12, 27 05 01, 27 05 04, 27 05 08
(510), (511) 17 Filament z tworzywa sztucznego do drukarek 3D 

(111) 354034 (220) 2022 01 25 (210) 539045
(151) 2022 06 01 (441) 2022 02 14
(732) SUN ENERGY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radziejów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUN ENERGY GROUP
(540) 

(591) żółty, zielony, niebieski, biały, szary, czarny
(531) 29 01 15, 27 05 01, 01 03 02, 01 03 17, 07 15 26, 15 01 13, 
26 11 02, 26 11 13

(510), (511) 9 Urządzenia fotowoltaiczne do  wytwarzania energii 
elektrycznej 

(111) 354035 (220) 2022 01 04 (210) 538374
(151) 2022 05 31 (441) 2022 02 14
(732) BOGACZ MATEUSZ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOOGIEBOY 
(540) 

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  odzieżą, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  odzieżą, Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  piłkami do  ćwiczeń, Usługi sprzedaży hur-
towej w  związku z  piłkami do  ćwiczeń, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w  związku z  bidonami, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z  bidonami, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  butelkami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z butelkami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z matami gimnastycznymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku z  matami gimnastycznymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z taśmami do ćwiczeń, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z  taśmami do ćwiczeń, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w  związku z  drążkami do  ćwiczeń, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  drążkami do  ćwiczeń, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  platformami do  ćwiczeń, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  platformami do  ćwiczeń, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w  związku z  przyrządami stosowanymi do  ćwiczeń fizycznych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  przyrządami stosowany-
mi do  ćwiczeń fizycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
ze stepperami (urządzeniami) do ćwiczeń aerobowych, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku ze stepperami (urządzeniami) do ćwiczeń 
aerobowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzenia-
mi do  wzmacniania ciała (ćwiczenia), Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z urządzeniami do wzmacniania ciała (ćwiczenia), Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do ćwiczeń fizycznych 
w pomieszczeniach, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzę-
tem do  ćwiczeń fizycznych w  pomieszczeniach, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z ciężarkami do ćwiczeń na nadgarstki i kost-
ki, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  ciężarkami do  ćwiczeń 
na nadgarstki i kostki 

(111) 354036 (220) 2022 01 12 (210) 538601
(151) 2022 06 01 (441) 2022 02 14
(732) KAMIŃSKI ŁUKASZ RIKO, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MV VERMARI
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 18 Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły 
służące do  przenoszenia, Parasolki i  parasole (duże), Parasole i  pa-
rasolki, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Części odzieży, obuwia 
i nakryć głowy 

(111) 354037 (220) 2022 01 15 (210) 538708
(151) 2022 06 01 (441) 2022 02 14
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(732) KULTOWY BROWAR STAROPOLSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DWORSKIE SZLACHETNY LAGER CHMIELE: MAGNUM  SYBILLA  
HALLERTAUER TRADITION WARZONE TRADYCYJNIE OTWARTĄ 
METODĄ FERMENTACJI
(540) 

(591) jasnobrązowy, brązowy, zielony, czarny, biały, szary, żółty
(531) 29 01 15, 27 05 01, 02 01 01, 25 01 15, 24 09 02, 07 01 09
(510), (511) 32 Piwo 

(111) 354038 (220) 2022 01 21 (210) 538891
(151) 2022 05 31 (441) 2022 02 14
(732) GIERAK WIESŁAW, Bochnia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gerex
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami 
czyszczącymi do samochodów, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z  preparatami czyszczącymi do  samochodów, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z olejami samochodowymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku z  olejami samochodowymi, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w  związku z  podnośnikami samochodowymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  podnośnikami samochodowymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  czujnikami parkowania 
do pojazdów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z czujnikami par-
kowania do pojazdów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z czę-
ściami konstrukcyjnymi do samochodów, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  częściami konstrukcyjnymi do  samochodów, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z częściami hamulcowymi do samo-
chodów, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  częściami hamul-
cowymi do  samochodów, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z częściami wykończeniowymi wnętrza samochodów, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z częściami wykończeniowymi wnętrza sa-
mochodów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wycieraczkami 
przednimi do  samochodów, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z  wycieraczkami przednimi do  samochodów, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z dywanikami i matami samochodowymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z dywanikami i matami samochodo-
wymi, 37 Usługi myjni pojazdów, Konserwacja, serwis i naprawa po-
jazdów, Wulkanizacja opon [naprawa] 

(111) 354039 (220) 2022 01 25 (210) 539040
(151) 2022 06 01 (441) 2022 02 14
(732) BYCZKOWSKI KRZYSZTOF, Glinka Duchowna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZKÓŁKA BYCZKOWSCY

(540) 

(591) różowy
(531) 29 01 11, 27 05 01, 27 05 09, 27 05 10
(510), (511) 31 Drzewa [rośliny], Drzewa iglaste, Drzewa liściaste, Krze-
wy, Sadzonki, Sadzonki roślin, Choinki, Nasiona, Kora surowa, Kora 
do ściółkowania, Torf mielony, Ściółka torfowa, Kwiaty, Żywe kwiaty, 
Naturalne rośliny i kwiaty, 35 Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, 
w tym za pośrednictwem sieci Internet, następujących towarów: drze-
wa [rośliny], drzewa iglaste, drzewa liściaste, krzewy, sadzonki, sadzon-
ki roślin, choinki, nasiona, kora surowa, kora do ściółkowania, torf mie-
lony, ściółka torfowa, kwiaty, żywe kwiaty, naturalne rośliny i kwiaty 

(111) 354040 (220) 2022 01 26 (210) 539076
(151) 2022 06 02 (441) 2022 02 14
(732) SONDEJ MARIUSZ, Stróża (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FajansoweLove
(510), (511) 14 Akcesoria do  biżuterii, Amulety [biżuteria], Biżuteria 
damska, Biżuteria dla dzieci, Biżuteria do kapeluszy, Biżuteria fanta-
zyjna, Biżuteria i wyroby jubilerskie, Biżuteria na ciało, Biżuteria oso-
bista, Biżuteria platerowana metalami szlachetnymi, Biżuteria w po-
staci koralików, Biżuteria wykonana z kamieni szlachetnych, Biżuteria 
wykonana z  kamieni półszlachetnych, Biżuteria wykonana z  metali 
szlachetnych, Biżuteria wykonana z metali półszlachetnych, Biżuteria 
wykonana z  metali nieszlachetnych, Biżuteria wytworzona z  brązu, 
Biżuteria z diamentami, Bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], Bre-
loczki do kluczy jako biżuteria [ozdoby], Broszki [biżuteria], Firmowe 
nagrody za  osiągnięcia w  postaci biżuterii, Kaboszony do  wyrobu 
biżuterii, Klamry ze  srebra [biżuteria], Koraliki do  wyrobu biżuterii, 
Krzyżyki [biżuteria], Łańcuszki [biżuteria], Medaliony [biżuteria], Na-
szyjniki [biżuteria], Ozdoby [biżuteria], Perły [biżuteria], Pierścion-
ki [biżuteria], Pudełka na  biżuterię [szkatułki lub puzderka], Spinki 
do  szali mające charakter biżuterii, Wyroby biżuteryjne, Zawieszki 
[biżuteria], Zegary zawierające elementy ceramiczne, Kolczyki, 21 
Dzieła sztuki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, Dekora-
cje ścienne 3D wykonane z  ceramiki, Figurki z  porcelany, ceramiki, 
gliny, terakoty lub szkła, Kubki wykonane z  ceramiki, Pudełka z  ce-
ramiki, Ceramiczna zastawa stołowa, Ceramiczne ozdoby, Naczynia 
ceramiczne, Rzeźby ceramiczne, Tabliczki ceramiczne, Wyroby cera-
miczne dla gospodarstwa domowego, Talerze 

(111) 354041 (220) 2022 01 18 (210) 538801
(151) 2022 05 31 (441) 2022 02 14
(732) HORTICO SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HORTISTIM
(510), (511) 1 Nawozy, Nawozy biologiczne, Nawozy biologiczne sto-
sowane do  uzdatniania gleby, Nawozy organiczne, Nawozy mineral-
ne, Nawozy organiczno-mineralne, 35 Promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, Sprzedaż detaliczna i hurtowa, sprzedaż za pomocą środków 
elektronicznych, sprzedaż przez Internet nawozów, nawozów orga-
nicznych nawozów mineralnych, nawozów organiczno-mineralnych 

(111) 354042 (220) 2021 12 30 (210) 538240
(151) 2022 05 25 (441) 2022 02 07
(732) B2C GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELEKTROMOCNI PL
(540) 

(591) czarny, biały, zielony
(531) 26 04 01, 26 04 05, 26 04 12, 29 01 13, 27 05 01
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(510), (511) 38 Nadawanie programów wizualnych i  dźwiękowych 
za  pośrednictwem Internetu, Nadawanie audio, wideo i  multime-
dialne za  pośrednictwem Internetu i  innych sieci łącznościowych, 
Udostępnianie forów internetowych online, Udostępnianie interne-
towego forum dyskusyjnego, Zapewnianie dostępu do  informacji 
w Internecie 

(111) 354043 (220) 2021 12 30 (210) 538243
(151) 2022 05 31 (441) 2022 02 14
(732) PAKKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ślady natury
(540) 

(591) zielony, biały, czarny
(531) 05 03 20, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 14 Biżuteria, 20 Wyroby artystyczne wykonane z  gipsu, 
21 Dzieła sztuki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła 

(111) 354044 (220) 2021 12 30 (210) 538275
(151) 2022 05 24 (441) 2022 02 07
(732) FORD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Go TRANSIT Go ELECTRIC
(510), (511) 12 Pojazdy lądowe, Pojazdy elektryczne, Części i  akce-
soria do pojazdów, 35 Usługi reklamowe związane z pojazdami sa-
mochodowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami, 37 Konserwa-
cja, serwis i naprawa pojazdów 

(111) 354045 (220) 2015 07 15 (210) 444808
(151) 2022 01 24 (441) 2015 10 26
(732) BEAUTY BRANDS CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FULL HD
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do  pielęgnacji skóry, preparaty 
do  mycia i  pielęgnacji ciała, nielecznicze preparaty do  pielęgnacji 
urody, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty złuszczające do pie-
lęgnacji skóry [peelingi], kosmetyczne środki nawilżające, kosmetyki 
do cery zmarszczkowej, kremy ujędrniające skórę, kremy wybielające 
do  skóry, preparaty odżywiające skórę, środki wyszczuplające [ko-
smetyki] inne niż do celów medycznych, balsamy do redukcji cellulitu, 
kremy do redukcji cellulitu, mydła, mydła do pielęgnacji ciała, nielecz-
nicze mydła toaletowe, emulsje do mycia ciała nie zawierające mydła, 
kremy do mycia, płyny do mycia, chusteczki nasączone preparatem 
do oczyszczania skóry, preparaty kosmetyczne do oczyszczania skóry, 
środki złuszczające skórę, kremy złuszczające, preparaty kosmetyczne 
do złuszczania naskórka, peelingi do twarzy, preparaty do sztuczne-
go opalania, środki nawilżające po opalaniu, kosmetyki do makijażu, 
środki do usuwania makijażu, emalie do paznokci, lakier do paznokci 
do  celów kosmetycznych, odżywki utwardzające do  paznokci [ko-
smetyki], olejek do skórek wokół paznokci, preparaty do pielęgnacji 
paznokci, zmywacze do  paznokci, kosmetyki do  włosów, preparaty 
do włosów, środki do barwienia włosów, środki do nawilżania włosów, 
środki do pielęgnacji włosów, szampon do włosów, odżywki do wło-
sów, płyny do stylizacji, płyny do stylizacji włosów, preparaty do pie-
lęgnacji zębów, balsamy po opalaniu, żele po opalaniu [kosmetyki], 

olejki po opalaniu [kosmetyki], olejki do opalania, płyny do opalania, 
żele do opalania, kremy do opalania skóry, preparaty do higieny in-
tymnej lub do celów dezodoryzujących [przybory toaletowe]  

(111) 354046 (220) 2019 06 17 (210) 501265
(151) 2020 10 14 (441) 2020 01 27
(732) KORCZAK BOŻENA, Busko-Zdrój (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TERMA SŁOWACKI BASENY TERMALNO-MINERALNE
(540) 

(591) biały, zielony
(531) 27 05 01, 01 01 05, 01 01 10, 25 01 05, 29 01 12
(510), (511) 1 siarka w  tym siarka jako surowiec wtórny pozyskany 
z  wody siarczkowej, 3 preparaty kosmetyczne do  kąpieli, kosmety-
ki, w  tym maseczki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, preparaty 
kosmetyczne do  odchudzania, wazelina kosmetyczna, zestawy ko-
smetyków, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy 
kosmetyczne, kremy wybielające do  skóry, mleczko migdałowe 
do celów kosmetycznych, preparaty do mycia, w tym mydła, mydeł-
ka, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, 
mydła przeciwpotowe, mydła przeciwpotowe do stóp, sole kąpielo-
we do celów innych niż lecznicze, sole wybielające, sole na bazie siar-
ki, pumeks, peeling, szampony, szampony dla zwierząt domowych, 
pomadki do ust, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej-nie do celów 
leczniczych, szminki, toniki kosmetyczne, 44 usługi związane z po-
prawą zdrowia i kondycji psychofizycznej w warunkach szpitalnych 
i  uzdrowiskowych takie jak: usługi odnowy biologicznej, inhalacji, 
basenów solankowych i  siarczkowych, jodkowo-bromkowych, ką-
pieli solankowych i siarczkowych, kąpieli mineralnych, podwodnych 
masaży kończyn, masażu klasycznego, masażu kamieniami, masażu 
krzemieniem pasiastym, sauny z  podczerwienią, krioterapii-lecze-
nie zimnem, program terapeutyczny leczenia bólu narządów ruchu, 
osteoporozy i chorób reumatoidalnych, kosmetyki ciała, tężnia z wy-
korzystaniem wody siarczkowej, usługi fitness, prowadzenia gim-
nastyki, w  tym gimnastyki korekcyjnej, z  wykorzystaniem praktyki 
lekarskiej ogólnej i specjalistycznej, usługi fizjoterapii, fizykoterapii, 
turystyka zdrowotna i prozdrowotna, rehabilitacyjna, zabiegi samo-
opalające 

(111) 354047 (220) 2019 06 17 (210) 501267
(151) 2020 10 14 (441) 2020 01 27
(732) KORCZAK BOŻENA, Busko-Zdrój (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SANATORIUM SŁOWACKI TĘŻNIA SIARCZKOWA
(540) 

(591) beżowy, czarny
(531) 01 01 01, 01 01 04, 27 05 01, 29 01 12, 25 01 05
(510), (511) 1 siarka w  tym siarka jako surowiec wtórny pozyskany 
z wody siarczkowej, 3 preparaty kosmetyczne do kąpieli, kosmetyki, 
w  tym maseczki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, preparaty ko-
smetyczne do odchudzania, wazelina kosmetyczna, zestawy kosme-
tyków, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosme-
tyczne, kremy wybielające do  skóry, mleczko migdałowe do  celów 
kosmetycznych, preparaty do  mycia, w  tym mydła, mydełka, mydła 
dezodoryzujące, mydła dezynfekujące,, mydła przeciwpotowe, mydła 
przeciwpotowe do  stóp, sole kąpielowe do  celów innych niż leczni-
cze, sole wybielające, sole na bazie siarki, pumeks, peeling, szampony, 
szampony dla zwierząt domowych, pomadki do ust, preparaty do pie-
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lęgnacji jamy ustnej-nie do celów leczniczych, szminki, toniki kosme-
tyczne, 5 mydła lecznicze, 44 usługi związane z  poprawą zdrowia 
i kondycji psychofizycznej w warunkach szpitalnych i uzdrowiskowych 
takie jak: usługi odnowy biologicznej, inhalacji, basenów solankowych 
i siarczkowych, jodkowo-bromkowych, kąpieli solankowych i siarczko-
wych, kąpieli mineralnych, podwodnych masaży kończyn, masażu kla-
sycznego, masażu kamieniami, masażu krzemieniem pasiastym, sauny 
z podczerwienią, krioterapii-leczenie zimnem, kosmetyki ciała, tężnia 
z wykorzystaniem wody siarczkowej, usługi fitness, prowadzenia gim-
nastyki, w tym gimnastyki korekcyjnej, z wykorzystaniem praktyki lekar-
skiej ogólnej i specjalistycznej, usługi fizjoterapii, fizykoterapii, turysty-
ka zdrowotna i prozdrowotna, rehabilitacyjna, zabiegi samoopalające 

(111) 354048 (220) 2019 06 17 (210) 501268
(151) 2020 10 14 (441) 2020 01 27
(732) KORCZAK BOŻENA, Busko-Zdrój (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR SŁOWACKI PIWO SIARCZKOWE
(540) 

(591) beżowy, czarny
(531) 01 01 01, 01 01 04, 27 05 01, 27 05 01, 25 01 05, 29 01 12
(510), (511) 32 piwo 

(111) 354049 (220) 2020 07 06 (210) 515598
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 17
(732) DOMAŃSKA EDYTA, DOMAŃSKI GRZEGORZ DOMAŃSCY 
FIRMA JUBILERSKA SPÓŁKA CYWILNA EDYTA DOMAŃSKA 
GRZEGORZ DOMAŃSKI, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Firma jubilerska DOMAŃSCY
(540) 

(591) czarny, biały, szary
(531) 17 02 01, 17 02 02, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 14 amulety [biżuteria], breloczki do kluczy [kółka do klu-
czy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], budziki, chowane 
breloki, chronografy, czasomierze [zegarki], diamenty, dzieła sztuki 
z  metali szlachetnych, kaboszony, kamienie jubilerskie, kamienie 
półszlachetne, kasety do  prezentacji wyrobów jubilerskich, kolczy-
ki, koperty do zegarków, kółka na klucze z metali szlachetnych, łań-
cuszki do  zegarków, mechanizmy do  zegarów i  zegarków, medale, 
metale szlachetne, nieprzetworzone lub półprzetworzone, monety, 
obudowy zegarów, odznaki z metali szlachetnych, oliwin [kamienie 
szlachetne], ozdoby z żółtego bursztynu, pallad, akcesoria do wyro-
bu biżuterii, amulety [biżuteria], biżuteria i wyroby jubilerskie, biżu-
teria z emalii komórkowej, biżuteria ze szkła sztrasowego, bransoletki 
[biżuteria], bransoletki z tkaniny haftowanej [biżuteria], druciki z me-
tali szlachetnych [biżuteria], koraliki do wyrobu biżuterii, krucyfiksy 
jako biżuteria, krucyfiksy z  metali szlachetnych, inne niż biżuteria, 
łańcuszki [biżuteria] medaliony [biżuteria], naszyjniki [biżuteria], nici 
ze srebra (biżuteria), perły [biżuteria], pierścionki [biżuteria], pudełka 
na biżuterię [szkatułki lub puzderka], srebrne nici [biżuteria], zapięcia 
do  biżuterii, zawieszki [biżuteria], złote nici [biżuteria], zwijane etui 
na biżuterię, agaty, akcesoria do wyrobu biżuterii, paski do zegarków, 
platyna [metal], rod, różańce, ruten, spinel [kamienie szlachetne], 
spinki do  mankietów, srebro, nieprzetworzone lub kute, statuetki 
z  metali szlachetnych, stopy metali szlachetnych, szpilki do  krawa-
tów, szpilki ozdobne, sztabki metali szlachetnych, zapięcia do biżute-
rii, zegarki, złoto, nieprzetworzone lub kute, 36 wycena zbiorów nu-
mizmatycznych, wycena biżuterii, 37 naprawa wyrobów jubilerskich 

(111) 354050 (220) 2020 11 03 (210) 520271
(151) 2022 05 27 (441) 2020 12 14
(732) G Agency spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
Tarnowo Podgórne (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MAGDALENA GAJEWSKA-MAM CZAS DLA SIEBIE
(510), (511) 35 agencje reklamowe, usługi reklamowe, usługi rekla-
mowe i promocyjne, usługi reklamowe i marketingowe, doradztwo 
reklamowe i  marketingowe, reklama i  usługi reklamowe, usługi re-
klamowe, marketingowe i  promocyjne, usługi reklamowe na  rzecz 
innych, wynajem przestrzeni reklamowej on-line, usługi reklamo-
we w  zakresie sprzedaży towarów, usługi reklamowe, promocyjne 
i public relations, udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach 
elektronicznych, wynajem powierzchni reklamowej na  stronach 
internetowych, udostępnianie i  wynajem przestrzeni reklamowej 
w  Internecie, usługi reklamowe mające na  celu promowanie han-
dlu elektronicznego, usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za  pomocą mediów społecznościowych, marketing internetowy, 
kampanie marketingowe, reklama i marketing, marketing dotyczący 
promocji, usługi agencji marketingowych, doradztwo marketingowe 
w zakresie mediów społecznościowych, marketing towarów i usług 
na rzecz innych, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, 
marketingu i promocji, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich 
za pomocą sieci komunikacyjnej online w Internecie, rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych w  Internecie, wynajem przestrzeni 
reklamowej w Internecie, reklama w Internecie dla osób trzecich, 41 
organizowanie spotkań i konferencji, organizowanie spotkań z dzie-
dziny rozrywki, organizowanie spotkań z  dziedziny edukacji, orga-
nizowanie i  prowadzenie spotkań w  dziedzinie rozrywki, organizo-
wanie i  prowadzenie spotkań w  dziedzinie edukacji, publikowanie 
tekstów, publikowanie drogą elektroniczną, pisanie i  publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, publikowanie materiałów dru-
kowanych, innych niż teksty reklamowe, w formie elektronicznej, pu-
blikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych 
niż do celów reklamowych, usługi pisania blogów 

(111) 354051 (220) 2020 11 03 (210) 520272
(151) 2022 05 27 (441) 2020 12 14
(732) G Agency spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
Tarnowo Podgórne (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MUM’S Life
(540) 

(591) czarny, biały, różowy
(531) 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 35 agencje reklamowe, usługi reklamowe, usługi rekla-
mowe i promocyjne, usługi reklamowe i marketingowe, doradztwo 
reklamowe i  marketingowe, reklama i  usługi reklamowe, usługi re-
klamowe, marketingowe i  promocyjne, usługi reklamowe na  rzecz 
innych, wynajem przestrzeni reklamowej on-line, usługi reklamo-
we w  zakresie sprzedaży towarów, usługi reklamowe, promocyjne 
i public relations, udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach 
elektronicznych, wynajem powierzchni reklamowej na  stronach 
internetowych, udostępnianie i  wynajem przestrzeni reklamowej 
w  Internecie, usługi reklamowe mające na  celu promowanie han-
dlu elektronicznego, usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za  pomocą mediów społecznościowych, marketing internetowy, 
kampanie marketingowe, reklama i marketing, marketing dotyczący 
promocji, usługi agencji marketingowych, doradztwo marketingowe 
w zakresie mediów społecznościowych, marketing towarów i usług 
na rzecz innych, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, 
marketingu i promocji, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich 
za pomocą sieci komunikacyjnej online w Internecie, rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych w  Internecie, wynajem przestrzeni 
reklamowej w Internecie, reklama w Internecie dla osób trzecich, 41 
organizowanie spotkań i konferencji, organizowanie spotkań z dzie-
dziny rozrywki, organizowanie spotkań z  dziedziny edukacji, orga-
nizowanie i  prowadzenie spotkań w  dziedzinie rozrywki, organizo-
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wanie i  prowadzenie spotkań w  dziedzinie edukacji, publikowanie 
tekstów, publikowanie drogą elektroniczną, pisanie i  publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, publikowanie materiałów dru-
kowanych, innych niż teksty reklamowe, w formie elektronicznej, pu-
blikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych 
niż do celów reklamowych, usługi pisania blogów 

(111) 354052 (220) 2021 02 10 (210) 524417
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1985 GZELLA WĘDLINY Z  BORÓW GUCIE Parówki WĘDLINY 
Z BORÓW TUCHOLSKICH
(540) 

(591) zielony, czarny, szary, biały, czerwony, jasnozielony, żółty, 
brązowy, jasnobeżowy, jasnoszary
(531) 03 13 04, 06 19 05, 05 03 11, 08 05 03, 25 01 01, 26 01 01, 
27 05 01, 27 07 01, 29 01 15
(510), (511) 29 Mięso, Wędliny, Wyroby z mięsa, Wyroby na bazie mięsa 

(111) 354053 (220) 2021 03 26 (210) 526764
(151) 2022 06 08 (441) 2022 02 21
(732) VEREIN TERRIER UND SCHÄFERHUND FREUNDE IM IHV E V , 
Zbychowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KKR 
(510), (511) 16 Foldery, czasopisma, książki, albumy, broszury, foto-
grafie, artykuły biurowe, 35 Prowadzenie rejestrów i księgi głównej 
rodowodowej psów, rejestracja i dokumentacja genealogii poszcze-
gólnych psów rasowych, wydawanie metryk i rodowodów, rejestra-
cja zmian właścicieli, rejestracja osiągnięć wystawowych, rejestracja 
i prowadzenie bazy przydomków hodowlanych 

(111) 354054 (220) 2021 06 16 (210) 530326
(151) 2022 05 31 (441) 2022 01 31
(732) GEMINI HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GEMINI PARK TARNÓW
(540) 

(591) pomarańczowy
(531) 01 01 01, 01 01 02, 01 01 10, 01 01 12, 27 05 01, 29 01 01, 29 01 11

(510), (511) 35 Agencje informacji handlowej, Agencje reklamowe, 
Dekoracja wystaw sklepowych, Doradztwo w zakresie organizowa-
nia i  prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w  zakre-
sie prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w  zakresie 
zarządzania personelem, Doradztwo handlowe w  zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, Dystrybucja i  rozpowszechnianie ma-
teriałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowa-
nych, próbek], Specjalistyczne doradztwo w  zakresie działalności 
gospodarczej, Handlowe informacje i porady udzielane konsumen-
tom [punkty informacji konsumenckiej], Impresariat w działalności 
artystycznej, Informacja o  działalności gospodarczej, Doradztwo 
dotyczące organizowania działalności gospodarczej, Organizowa-
nie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Outso-
urcing [doradztwo biznesowe], Poszukiwania w zakresie patronatu, 
Rozlepianie plakatów reklamowych, Pokazy towarów, Pomoc przy 
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, 
Badania i pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, Pre-
zentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
Produkcja filmów reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób trze-
cich, Reklama, Reklama online za pośrednictwem sieci komputero-
wej, Reklama korespondencyjna, Przygotowywanie reklam praso-
wych, Reklamy radiowe i telewizyjne, Rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, Tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, 
Uaktualnianie materiałów reklamowych, Wynajmowanie przestrze-
ni reklamowej, Wynajem tablic do  celów reklamowych, Wynajmo-
wanie urządzeń i wyposażenia biurowego, Zarządzanie w zakresie 
zamówień handlowych, Administrowanie sprzedażą, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z: odzieżą, obuwiem, biżuterią, środka-
mi spożywczymi, artykułami papierniczymi, artykułami sportowy-
mi, wyposażeniem domu, akcesoriami do pielęgnacji i przyborami 
higienicznymi dla ludzi, akcesoriami do  pielęgnacji i  przyborami 
higienicznymi dla zwierząt, zabawkami, Reklamowanie nierucho-
mości mieszkaniowych i  komercyjnych, Analiza marketingowa 
nieruchomości, Biznesowa obsługa centrów handlowych dla osób 
trzecich, Usługi w  zakresie zarządzania biznesowego świadczone 
na  rzecz punktów sprzedaży detalicznej, 36 Administrowanie nie-
ruchomościami, Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), Agencje 
nieruchomości, Dzierżawa gospodarstw rolnych, Dzierżawa nieru-
chomości [tylko nieruchomości], Zarządzanie majątkiem, Wycena 
i  zarządzanie nieruchomościami, Pobieranie czynszów, Usługi wy-
najmu mieszkań, Wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieru-
chomości], Agencje pośrednictwa w  handlu nieruchomościami, 
Organizowanie umów dzierżawy i  najmu nieruchomości, Organi-
zacja najmu nieruchomości handlowych, Wynajmowanie centrów 
handlowych, Dzierżawa pomieszczeń sklepowych, Inwestowanie 
w  nieruchomości, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Usługi 
zarządzania nieruchomościami związane z  centrami handlowymi, 
Usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do han-
dlu detalicznego, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie 
budynków handlowych, Analiza inwestycyjna, Inwestycje majątko-
we [nieruchomości], Zarządzanie inwestycjami w  nieruchomości, 
Wynajmowanie powierzchni w  centrach handlowych, Wynajem 
miejsca w punkcie sprzedaży detalicznej 

(111) 354055 (220) 2021 06 16 (210) 530327
(151) 2022 05 31 (441) 2022 01 31
(732) GEMINI HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GEMINI PARK BIELSKO-BIAŁA
(510), (511) 35 Agencje informacji handlowej, Agencje reklamowe, 
Dekoracja wystaw sklepowych, Doradztwo w zakresie organizowa-
nia i  prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w  zakre-
sie prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w  zakresie 
zarządzania personelem, Doradztwo handlowe w  zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, Dystrybucja i  rozpowszechnianie ma-
teriałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowa-
nych, próbek], Specjalistyczne doradztwo w  zakresie działalności 
gospodarczej, Handlowe informacje i porady udzielane konsumen-
tom [punkty informacji konsumenckiej], Impresariat w działalności 
artystycznej, Informacja o  działalności gospodarczej, Doradztwo 
dotyczące organizowania działalności gospodarczej, Organizowa-
nie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Outso-
urcing [doradztwo biznesowe], Poszukiwania w zakresie patronatu, 
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Rozlepianie plakatów reklamowych, Pokazy towarów, Pomoc przy 
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, 
Badania i pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, Pre-
zentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
Produkcja filmów reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób trze-
cich, Reklama, Reklama online za pośrednictwem sieci komputero-
wej, Reklama korespondencyjna, Przygotowywanie reklam praso-
wych, Reklamy radiowe i telewizyjne, Rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, Tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, 
Uaktualnianie materiałów reklamowych, Wynajmowanie przestrze-
ni reklamowej, Wynajem tablic do  celów reklamowych, Wynajmo-
wanie urządzeń i wyposażenia biurowego, Zarządzanie w zakresie 
zamówień handlowych, Administrowanie sprzedażą, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z: odzieżą, obuwiem, biżuterią, środka-
mi spożywczymi, artykułami papierniczymi, artykułami sportowy-
mi, wyposażeniem domu, akcesoriami do pielęgnacji i przyborami 
higienicznymi dla ludzi, akcesoriami do  pielęgnacji i  przyborami 
higienicznymi dla zwierząt, zabawkami, Reklamowanie nierucho-
mości mieszkaniowych i  komercyjnych, Analiza marketingowa 
nieruchomości, Biznesowa obsługa centrów handlowych dla osób 
trzecich, Usługi w  zakresie zarządzania biznesowego świadczone 
na  rzecz punktów sprzedaży detalicznej, 36 Administrowanie nie-
ruchomościami, Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), Agencje 
nieruchomości, Dzierżawa gospodarstw rolnych, Dzierżawa nieru-
chomości [tylko nieruchomości], Zarządzanie majątkiem, Wycena 
i  zarządzanie nieruchomościami, Pobieranie czynszów, Usługi wy-
najmu mieszkań, Wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieru-
chomości], Agencje pośrednictwa w  handlu nieruchomościami, 
Organizowanie umów dzierżawy i  najmu nieruchomości, Organi-
zacja najmu nieruchomości handlowych, Wynajmowanie centrów 
handlowych, Dzierżawa pomieszczeń sklepowych, Inwestowanie 
w  nieruchomości, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Usługi 
zarządzania nieruchomościami związane z  centrami handlowymi, 
Usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do han-
dlu detalicznego, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie 
budynków handlowych, Analiza inwestycyjna, Inwestycje majątko-
we [nieruchomości], Zarządzanie inwestycjami w  nieruchomości, 
Wynajmowanie powierzchni w  centrach handlowych, Wynajem 
miejsca w punkcie sprzedaży detalicznej 

(111) 354056 (220) 2021 06 16 (210) 530328
(151) 2022 05 31 (441) 2022 01 31
(732) GEMINI HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GEMINI PARK BIELSKO-BIAŁA
(540) 

(531) 01 01 01, 01 01 02, 01 01 10, 01 01 12, 29 01 01, 29 01 11, 27 05 01
(510), (511) 35 Agencje informacji handlowej, Agencje reklamowe, 
Dekoracja wystaw sklepowych, Doradztwo w zakresie organizowa-
nia i  prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w  zakre-
sie prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w  zakresie 
zarządzania personelem, Doradztwo handlowe w  zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, Dystrybucja i  rozpowszechnianie ma-
teriałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowa-
nych, próbek], Specjalistyczne doradztwo w  zakresie działalności 
gospodarczej, Handlowe informacje i porady udzielane konsumen-
tom [punkty informacji konsumenckiej], Impresariat w działalności 
artystycznej, Informacja o  działalności gospodarczej, Doradztwo 
dotyczące organizowania działalności gospodarczej, Organizowa-
nie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Outso-
urcing [doradztwo biznesowe], Poszukiwania w zakresie patronatu, 
Rozlepianie plakatów reklamowych, Pokazy towarów, Pomoc przy 
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, 
Badania i pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, Pre-
zentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
Produkcja filmów reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób trze-
cich, Reklama, Reklama online za pośrednictwem sieci komputero-

wej, Reklama korespondencyjna, Przygotowywanie reklam praso-
wych, Reklamy radiowe i telewizyjne, Rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, Tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, 
Uaktualnianie materiałów reklamowych, Wynajmowanie przestrze-
ni reklamowej, Wynajem tablic do  celów reklamowych, Wynajmo-
wanie urządzeń i wyposażenia biurowego, Zarządzanie w zakresie 
zamówień handlowych, Administrowanie sprzedażą, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z: odzieżą, obuwiem, biżuterią, środka-
mi spożywczymi, artykułami papierniczymi, artykułami sportowy-
mi, wyposażeniem domu, akcesoriami do pielęgnacji i przyborami 
higienicznymi dla ludzi, akcesoriami do  pielęgnacji i  przyborami 
higienicznymi dla zwierząt, zabawkami, Reklamowanie nierucho-
mości mieszkaniowych i  komercyjnych, Analiza marketingowa 
nieruchomości, Biznesowa obsługa centrów handlowych dla osób 
trzecich, Usługi w  zakresie zarządzania biznesowego świadczone 
na  rzecz punktów sprzedaży detalicznej, 36 Administrowanie nie-
ruchomościami, Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), Agencje 
nieruchomości, Dzierżawa gospodarstw rolnych, Dzierżawa nieru-
chomości [tylko nieruchomości], Zarządzanie majątkiem, Wycena 
i  zarządzanie nieruchomościami, Pobieranie czynszów, Usługi wy-
najmu mieszkań, Wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieru-
chomości], Agencje pośrednictwa w  handlu nieruchomościami, 
Organizowanie umów dzierżawy i  najmu nieruchomości, Organi-
zacja najmu nieruchomości handlowych, Wynajmowanie centrów 
handlowych, Dzierżawa pomieszczeń sklepowych, Inwestowanie 
w  nieruchomości, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Usługi 
zarządzania nieruchomościami związane z  centrami handlowymi, 
Usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do han-
dlu detalicznego, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie 
budynków handlowych, Analiza inwestycyjna, Inwestycje majątko-
we [nieruchomości], Zarządzanie inwestycjami w  nieruchomości, 
Wynajmowanie powierzchni w  centrach handlowych, Wynajem 
miejsca w punkcie sprzedaży detalicznej 

(111) 354057 (220) 2021 06 22 (210) 530560
(151) 2021 10 26 (441) 2021 07 12
(732) MODERNA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) moderna LIFE
(540) 

(591) granatowy
(531) 27 05 01, 29 01 04
(510), (511) 36 Usługi finansowe, pośrednictwo finansowe, Wycena 
majątku ruchomego i  nieruchomego, Wynajem i  administrowanie 
nieruchomościami, Pośrednictwo w  sprawach majątku nierucho-
mego, zarządzanie nieruchomościami, 37 Usługi przygotowania te-
renów pod budowę, budowa kompletnych obiektów mieszkalnych 
i  przemysłowych, Nadzór budowlany, Wynajem narzędzi i  sprzętu 
budowlanego, Izolowanie i  uszczelnianie budynków, Budowlane 
roboty wykończeniowe, Naprawy i remonty obiektów budowanych, 
Usługi dekarskie, usługi kamieniarskie, Usługi budowlane z zakresu 
inżynierii lądowej, rozbiórka budynków, Montaż rusztowań, Usługi 
instalacyjne związane z  budownictwem przemysłowym i  mieszka-
niowym, Wyposażanie wnętrz, Prowadzenie generalnego zastęp-
stwa inwestycji budowlanych, 42 Usługi architektoniczne, Eksper-
tyzy inżynieryjne, ekspertyzy budowlane, pomiary geodezyjne, 
pomiary gruntu, badania geologiczne, Projektowanie w  zakresie 
budownictwa i inżynierii lądowej, Projektowanie i aranżacja wnętrz, 
Doradztwo w sprawach budowlanych 

(111) 354058 (220) 2021 07 16 (210) 531625
(151) 2022 06 03 (441) 2022 01 31
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO 
USŁUGOWE SPECJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Valletto
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(540) 

(591) niebieski, czerwony
(531) 03 13 01, 26 01 03, 26 01 18, 27 05 01, 29 01 01, 29 01 04
(510), (511) 3 Chusteczki perfumowane, Chusteczki do  twarzy, 
Nawilżane chusteczki kosmetyczne, Chusteczki nasączone pre-
paratami czyszczącymi, Chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, 
Chusteczki nasączone preparatami do  usuwania makijażu, Waciki 
do  celów kosmetycznych, Waciki nasączone środkami do  dema-
kijażu, Wata kosmetyczna, Patyczki z  watą do  celów kosmetycz-
nych, Płyny do  czyszczenia, Środki do  czyszczenia zębów i  pły-
ny do  płukania jamy ustnej, Środki perfumeryjne i  zapachowe, 
Środki czyszczące do  celów gospodarstwa domowego, Preparaty 
do prania, Płyn do mycia naczyń, Detergenty do zmywania naczyń 
w zmywarkach, Mydła w płynie, Płyny do mycia, Preparaty do mycia 
rąk, Preparaty do  mycia do  użytku domowego, Preparaty do  my-
cia i  pielęgnacji ciała, Proszki do  prania, Mydła do  prania, Środki 
zmiękczające do prania, Tabletki do zmywarek, Środki do płukania 
do prania, Preparaty do czyszczenia podłóg, Środki do polerowania 
podłóg i mebli, Pasta do podłogi, Kosmetyki, Kosmetyki do makija-
żu, Szampony, Płyny do prania, Środki do czyszczenia okien w for-
mie rozpylacza, Mydła i żele, 5 Podpaski higieniczne, Pieluchy dla 
niemowląt i  dorosłych, Chusteczki odkażające, Chusteczki anty-
bakteryjne, Wkładki higieniczne, Tampony, Antybakteryjne środki 
do  mycia rąk, 6 Folia metalowa do  gotowania, Folia aluminiowa, 
16 Toaletowy (Papier-), Ręczniki papierowe do  osuszania, Ręczni-
ki papierowe do  czyszczenia, Chusteczki higieniczne, Chusteczki 
do nosa [papierowe], Chusteczki papierowe do usuwania makijażu, 
Papier do pieczenia, Papier do pakowania żywności, Serwetki sto-
łowe papierowe, Worki na  śmieci, Worki i  torby papierowe, Worki 
z tworzyw sztucznych do pakowania, Worki z tworzyw sztucznych 
na śmieci, Worki na śmieci z tworzyw sztucznych [do użytku domo-
wego], Worki na śmieci wykonane z papieru lub z tworzyw sztucz-
nych, Folia spożywcza, Folia z tworzyw sztucznych do pakowania, 
21 Gąbki, Gąbki kuchenne, Gąbki czyszczące, Gąbki kosmetyczne, 
Gąbki do  ciała, Gąbki do  oczyszczania twarzy, Gąbki do  szorowa-
nia, Gąbki do użytku domowego, Dozowniki papieru toaletowego, 
Dozowniki do detergentów, Dozowniki mydła w płynie, Dozowni-
ki do mydła w płynie, Serwetniki, Ścierki do mycia podłóg, Ścierki 
do wycierania kurzu [szmatki], Ścierki do mycia naczyń 

(111) 354059 (220) 2021 08 18 (210) 532852
(151) 2022 03 01 (441) 2021 11 15
(732) MATEJA ALFRED PPHU MAT -MET AL, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PISTOL STAR
(510), (511) 13 Broń palna, Broń palna sportowa, Kolby broni, Kurki 
do  broni, Pistolety, Przyrządy do  ładowania nabojów, Rewolwery, 
Tłumiki do broni, Zamki do broni palnej, Celowniki, inne niż telesko-
powe, do broni palnej, Lufy karabinowe, Naboje [ładunki] wybucho-
we, Pasy na amunicję, Szczotki do broni palnej, Walizki na karabiny, 
Paski naramienne do broni, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna towa-
rów takich jak: Broń palna, Broń palna sportowa, Kolby broni, Kurki 
do  broni, Pistolety, Przyrządy do  ładowania nabojów, Rewolwery, 
Tłumiki do broni, Zamki do broni palnej, Celowniki, inne niż telesko-
powe, do broni palnej, Lufy karabinowe, Naboje [ładunki] wybucho-
we, Pasy na amunicję, Szczotki do broni palnej, Walizki na karabiny, 
Paski naramienne do broni 

(111) 354060 (220) 2021 08 24 (210) 533056
(151) 2022 03 01 (441) 2021 11 15
(732) MATEJA ALFRED PPHU MAT -MET AL, Wrocław (PL)
(540) (znak graficzny)

(540) 
(540) 

(531) 03 07 01, 26 04 01, 26 04 15
(510), (511) 13 Broń palna, Broń palna sportowa, Kolby broni, Kurki 
do  broni, Pistolety, Przyrządy do  ładowania nabojów, Rewolwery, 
Tłumiki do broni, Zamki do broni palnej, Celowniki, inne niż telesko-
powe, do broni palnej, Lufy karabinowe, Naboje [ładunki] wybucho-
we, Pasy na amunicję, Szczotki do broni palnej, Walizki na karabiny, 
Paski naramienne do broni, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna towa-
rów takich jak: broń palna, Broń palna sportowa, Kolby broni, Kurki 
do  broni, Pistolety, Przyrządy do  ładowania nabojów, Rewolwery, 
Tłumiki do broni, Zamki do broni palnej, Celowniki, inne niż telesko-
powe, do broni palnej, Lufy karabinowe, Naboje [ładunki] wybucho-
we, Pasy na amunicję, Szczotki do broni palnej, Walizki na karabiny, 
Paski naramienne do broni 

(111) 354061 (220) 2021 08 26 (210) 533180
(151) 2022 03 01 (441) 2021 11 15
(732) MATEJA ALFRED PPHU MAT -MET AL, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Orzeł Biały 1911
(510), (511) 13 Broń palna, Broń palna sportowa, Kolby broni, Kurki 
do  broni, Pistolety, Przyrządy do  ładowania nabojów, Rewolwery, 
Tłumiki do broni, Zamki do broni palnej, Celowniki, inne niż telesko-
powe, do broni palnej, Lufy karabinowe, Naboje [ładunki] wybucho-
we, Pasy na amunicję, Szczotki do broni palnej, Walizki na karabiny, 
Paski naramienne do broni, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna towa-
rów takich jak: Broń palna, Broń palna sportowa, Kolby broni, Kurki 
do  broni, Pistolety, Przyrządy do  ładowania nabojów, Rewolwery, 
Tłumiki do broni, Zamki do broni palnej, Celowniki, inne niż telesko-
powe, do broni palnej, Lufy karabinowe, Naboje [ładunki] wybucho-
we, Pasy na amunicję, Szczotki do broni palnej, Walizki na karabiny, 
Paski naramienne do broni 

(111) 354062 (220) 2021 09 06 (210) 533603
(151) 2022 05 24 (441) 2022 02 07
(732) HYDROSTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MUSHUP
(540) 

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 26 02 07, 26 03 23, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 5 Suplementy diety i  preparaty dietetyczne, Preparaty 
medyczne i weterynaryjne 

(111) 354063 (220) 2021 09 18 (210) 534096
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 24
(732) FABHILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fabhill
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(540) 

(591) zielony, ciemnozielony
(531) 26 13 25, 26 11 03, 26 11 25, 27 05 01, 27 05 05, 29 01 03
(510), (511) 35 Usługi w  zakresie organizacji i  zarządzania przed-
sięwzięciami inwestycyjnymi w  celu budowy i/lub  przygotowania 
obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprze-
daży, wynajmowania, użyczania, Usługi w zakresie pomocy w zarzą-
dzaniu przedsięwzięciami obrotu nieruchomościami, Usługi w  za-
kresie marketingu gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, 
nieruchomości przeznaczonych do  zagospodarowania, sprzedaży, 
najmu, użyczenia, Usługi w zakresie organizowania targów, wystaw 
handlowych, reklamowych i  promocyjnych w  zakresie obrotu nie-
ruchomościami, budownictwa, urbanistyki, architektury i  techno-
logii w  tych dziedzinach, Usługi w  zakresie wynajmowania miejsc 
na umieszczanie ogłoszeń i reklam, Reklama, promocja i marketing 
w zakresie nieruchomości, w tym również prowadzone online, Pro-
wadzenie badań rynkowych dotyczących: gruntów dla budownic-
twa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do  naj-
mu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, Usługi organizowania, 
prowadzenia i  zarządzania działalnością gospodarczą w  dziedzinie 
nieruchomości, Usługi inwestora budowlanego w  aspekcie ekono-
miczno-organizacyjnym planowania inwestycji budowlanej, Prze-
twarzanie danych do  celów administracyjnych, Rachunkowość, 
Księgowość, 36 Usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z budynkami mieszkalnymi, Usługi nabywania nieruchomości, Usługi 
agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Usługi agen-
cji w  zakresie dzierżawy nieruchomości, Usługi doradcze dotyczą-
ce nieruchomości, Usługi w  zakresie wyszukiwania nieruchomości 
mieszkaniowych, Usługi w  zakresie zarządzania nieruchomościami, 
Usługi wynajmu mieszkań, Administrowanie nieruchomościami, 
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Wynajem nieruchomo-
ści, Usługi w  zakresie nieruchomości, Dostarczanie nieruchomości 
na  rzecz osób trzecich, Usługi w  zakresie organizacji i  zarządzania 
finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na  bu-
dowie i/lub  przygotowaniu obiektów mieszkalnych i  niemieszkal-
nych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, po-
średnictwa w  sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali 
i powierzchni użytkowej, wynajmowania i/lub dzierżawy nierucho-
mości, lokali mieszkalnych i  powierzchni użytkowej, administrowa-
nia i  zarządzania nieruchomościami oraz usługi doradztwa w  tym 
zakresie, Usługi dzierżawy, wynajmu, sprzedaży nieruchomości, 
Usługi wyceny finansowej nieruchomości, Usługi w zakresie funkcji 
generalnego wykonawcy i inwestora robót ogólnobudowlanych do-
tyczących obiektów budowlanych i inżynierskich, Usługi zarządzania 
sprawami finansowymi i  ubezpieczeniowymi dotyczącymi nieru-
chomości, Usługi sporządzania analiz i raportów finansowych zwią-
zanych z  inwestycjami w  zakresie projektów budowlanych, Usługi 
wyszukiwania i  formalnego przygotowania terenów i  nieruchomo-
ści celem ich pozyskania dla budownictwa mieszkaniowego, Usługi 
w zakresie sprzedaży gruntów, domów, lokali mieszkalnych i użytko-
wych, Opracowywanie koncepcji użytkowania nieruchomości pod 
kątem ekonomicznym, 37 Budownictwo, Prowadzenie działalno-
ści deweloperskiej w  dziedzinie budownictwa, Realizacja i  nadzór 
nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na  budowie 
i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, Usłu-
gi remontowe budynków mieszkalnych, niemieszkalnych, budowli, 
Usługi wykończeniowe lokali, w  tym tzw  wykończenie pod klucz, 
Usługi wykończeniowe budynków, Naprawy i konserwacje obiektów 
budowlano-mieszkaniowych, Roboty ziemne, Roboty wodno-inży-
nieryjne, Wykonywanie dróg, mostów i nawierzchni, Nadzór budow-
lany, Rozbiórka i  wyburzanie obiektów budowlanych, Informacja 
budowlana, Usługi doradztwa budowlanego, 42 Usługi projektowe 
w  zakresie budownictwa, infrastruktury, urbanistyki, technologii 
oraz wystroju i dekoracji wnętrz, Koordynacja wykonawstwa budow-
lanego, Doradztwo w dziedzinie projektowania architektonicznego, 
Doradztwo w  zakresie projektowania wystroju i  dekoracji wnętrz, 
Usługi w  dziedzinie budownictwa w  zakresie prowadzenia badań, 
sporządzania ekspertyz, opinii i analiz technicznych oraz projektów 
architektonicznych, Usługi w zakresie badań, ekspertyz i pomiarów 

geologicznych, geodezyjnych i kartograficznych oraz pomiarów po-
wykonawczych dotyczących inwestycji 

(111) 354064 (220) 2021 10 04 (210) 534853
(151) 2022 05 24 (441) 2022 02 07
(732) MEDIA SERVICE ZAWADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIEM i ja
(540) 

(591) biały, ciemnoczerwony, ciemnoniebieski, ciemnozielony, 
ciemnożółty, czerwony, niebieski, zielony, żółty
(531) 27 05 01, 29 01 15, 26 15 09
(510), (511) 9 Urządzenia do  nagrywania, transmisji lub reprodukcji 
dźwięku lub obrazu, Magnetyczne nośniki danych, płyty z nagrania-
mi, Płyty kompaktowe, DVD i  inne cyfrowe nośniki do  nagrywania 
danych, także do  zastosowań interaktywnych, Oprogramowanie 
komputerowe i programy komputerowe (zapisane lub do pobrania), 
Książki i  czasopisma audio, Publikacje elektroniczne do  pobrania 
przez sieć komputerową i on-line, Animowane filmy rysunkowe, Fil-
my kinematograficzne, Oprogramowanie i  programy do  gier kom-
puterowych, Elektroniczne gry planszowe, Podręczniki użytkownika 
w postaci elektronicznej do oprogramowania komputerowego i gier, 
w tym na dyskietkach lub dyskach CD-ROM, Nagrane kasety video, 
płyty DVD, Blu-ray z  animacją, Ubrania odblaskowe zabezpieczają-
ce przed wypadkami, 16 Publikacje, Materiały drukowane, Książki, 
przewodniki, Podręczniki, Drukowane materiały edukacyjne i szkole-
niowe, czasopisma, gazetki, periodyki, afisze, transparenty, albumy, 
broszury, plakaty, ulotki, druki, formularze, fotografie, kalendarze, 
katalogi, klasery, atlasy, globusy, mapy, prospekty, publikacje, foto-
grafie, rysunki, zakładki do książek, Materiały instruktażowe i do na-
uczania, Komiksy-historyjki obrazkowe, Książeczki z kuponami, Dru-
kowane nagrody, certyfikaty i zaproszenia, Dyplomy, karty wyników, 
Arkusze z  papieru i  tworzyw sztucznych, Do  pakowania, Artykuły 
biurowe, Cyrkle, Długopisy, Dziurkacze, Ekierki, kątowniki, kątomie-
rze, Krzywki, Linijki, liniały, Pióra, pisaki, Rysiki, Ołówki, Flamastry, Etui 
na przybory do pisania, Piórniki, Spinacze, Zszywki, Gumki, Pędzle, 
Stemple do znakowania i pieczętowania, Zestawy do malowania dla 
dzieci, Akwarele, Przyborniki biurkowe, Szablony, Artykuły piśmien-
nicze, Teczki papierowe, Koperty, Litery i cyfry papierowe, Aplikacje 
z papieru, Zeszyty, Bloczki do pisania i zapisywania, Notesy, Segrega-
tory, Bilety wstępu, Drukowane zaproszenia papierowe, Drukowane 
karty okolicznościowe, Karty na wymianę, Znaczki i klasery, Kalkoma-
nie, Bielizna stołowa papierowa, Etykiety papierowe i tekturowe, Folie 
do pakowania i owijania, Torebki papierowe na odchody zwierząt do-
mowych, Kartonowe pudełka, Kasetki, Kokardy papierowe, Ręczniki 
papierowe do czyszczenia, ręczniki papierowe do rąk i do osuszania, 
ręczniki papierowe w rolkach, Dekoracje ścienne 3D z papieru, Ozdo-
by ścienne z papieru, Maty papierowe i z kartonu, Obwoluty i okładki 
papierowe i skórzane, Papierowe i foliowe opakowania śniadaniowe, 
Torby papierowe na  zakupy, Papierowe worki na  śmieci, Drukowa-
ne wykroje kostiumów, Chusteczki do nosa papierowe, Higieniczne 
ręczniki papierowe do rąk, Papierowe podkładki, Wyroby z papieru 
i tektury zawarte w tej klasie, 24 Ręczniki tekstylne, w szczególności 
dla małych dzieci, Obrusy i  serwetki tekstylne, Kuchenne artykuły 
tekstylne, Pościel tekstylna, Bielizna stołowa, Bielizna pościelowa dla 
dzieci, Narzuty tekstylne, Koce, Tkaniny pościelowe w postaci śpiwo-
rów, Tekstylne dodatki do odzieży, Artykuły do szycia, ozdobne ar-
tykuły tekstylne, Tekstylne artykuły kąpielowe, Tekstylne pokrowce 
na  meble, 25 Ubrania codzienne, Ubrania dla sportowców, Odzież 
ochronna na ubrania, Odzież dla niemowląt i małych dzieci, Odzież 
wierzchnia dla dzieci, Letnie ubranka dla dzieci, Ubranka do wózka 
(kombinezony dla niemowląt), Odzież jednoczęściowa w  szczegól-
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ności pajacyki dla dzieci, 28 Gry i  zabawki, Gry zręcznościowe, Gry 
planszowe, Gry karciane, Wielofunkcyjne zabawki dla dzieci, Sprzęt 
sprzedawany jako zestaw do  gier karcianych, Podręczne aparaty 
do gier elektronicznych, Układanki zabawowe, Kulki do gry, Gry ła-
migłówki, Gry towarzyskie, 35 Usługi w zakresie reklamy i informacji 
handlowej świadczone na rzecz osób trzecich, także on-line, Usługi 
publikowania materiałów i ogłoszeń prasowych oraz reklamowych, 
w  tym wynajmowania miejsc na  umieszczanie ogłoszeń i  reklam, 
Przygotowywania audiowizualnych i  multimedialnych prezentacji 
do wykorzystania w reklamie, Aktualizacji materiałów reklamowych, 
Usługi handlu detalicznego świadczone za  pośrednictwem Inter-
netu, dotyczące publikacji elektronicznych, nagrań audio i  wideo 
do  pobrania, nośników dźwięku i  obrazu oraz oprogramowania 
i książek oraz usługi informacji handlowej dla nabywców tych towa-
rów, 38 Usługi prowadzenia elektronicznych biuletynów informacyj-
nych telekomunikacyjnego przekazywania informacji, tekstów, obra-
zów oraz plików audio i wideo z wykorzystaniem platform i portali 
w  Internecie, Elektronicznej wymiany informacji za  pomocą forów 
internetowych, Elektronicznego przechowywania i  wyszukiwania 
informacji tekstowych i obrazowych oraz danych, Rozpowszechnia-
nia filmów i  nagrań wideo o  charakterze edukacyjnym, rekreacyj-
nym, sportowym lub kulturalno-rozrywkowym za  pośrednictwem 
sieci komputerowych oraz Internetu, Prowadzenia on-line klubów 
tematycznych, 41 Usługi w zakresie: edukacji i  instruktażu, Publiko-
wania tekstów (innych niż reklamowe), Publikowania książek i  cza-
sopism, w  tym w  postaci elektronicznej, także w  systemie on-line, 
Elektronicznych publikacji nie do pobrania, Organizowania i prowa-
dzenia imprez o charakterze edukacyjnym, rekreacyjnym i kultural-
no-rozrywkowym, Usługi organizowania plebiscytów i  konkursów, 
udostępniania filmów animowanych, także do  pobrania ze  strony 
internetowej, Usługi udostępniania gier nie do pobrania i do pobra-
nia z sieci komputerowej, Usługi rozrywkowe oferowane w systemie 
z komputerowej bazy danych lub z Internetu, Usługi dostarczania in-
formacji i publikacji w zakresie edukacji i rozrywki za pośrednictwem 
sieci komunikacyjnych i komputerowych, Usługi prowadzenia on-li-
ne tematycznych klubów skupionych wokół specjalnych zaintereso-
wań, 42 Usługi w zakresie: konwersji danych lub dokumentów na for-
mę elektroniczną udostępniania platformy i serwisów internetowych 
osobom trzecim, aktualizowania oprogramowania komputerowego 
i pakietów oprogramowania oraz zabezpieczenia danych 

(111) 354065 (220) 2021 10 05 (210) 534945
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 17
(732) RED PHARMA HEALTHCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stara Iwiczna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mocznik 50% REGENERATION Urea serum
(540) 

(591) niebieski, jasnononiebieski, żółty, czarny
(531) 27 05 01, 29 01 13, 24 17 05, 24 17 07, 26 01 01, 26 01 03, 26 01 17
(510), (511) 3 Aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, Aroma-
ty, Balsamy do  celów kosmetycznych, Balsamy, inne niż do  celów 
medycznych, Ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, Kosmety-
ki do  brwi, Kosmetyki do  rzęs, Kosmetyki do  pielęgnacji skóry, Ko-
smetyki, Kosmetyki dla dzieci, Kremy kosmetyczne, Mydła, Środki 
do czyszczenia zębów, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Preparaty 
kosmetyczne do odchudzania, Płyny do płukania ust do celów nie-
medycznych, Preparaty odświeżające oddech do higieny osobistej, 
Zestawy kosmetyków, Żele do  masażu, inne niż do  celów medycz-
nych, Żele do wybielania zębów 

(111) 354066 (220) 2021 10 05 (210) 534788
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 17
(732) KOSMETYKI DLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płock (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GEMMO TERAPIK MŁODOŚCI

(540) 

(591) różowy
(531) 27 05 01, 29 01 11, 26 04 02, 26 04 05, 26 04 18
(510), (511) 3 Wyroby kosmetyczne, wyroby perfumeryjne, per-
fumy, olejki eteryczne, olejki perfumeryjne, kremy kosmetyczne, 
kremy ujędrniające skórę, kremy do ciała, mleczka i balsamy do cia-
ła, maseczki, lotony kosmetyczne, kremy do rąk, kremy do twarzy, 
kremy złuszczające, kremy perfumowane, kremy samoopalające, 
kremy oczyszczające, kremy ochronne, kremy odżywcze, kremy 
przeciwzmarszczkowe, kremy nawilżające, kremy półtłuste, kremy 
do  aromaterapii, kremy do  pillingu, preparaty do  mycia, mydła, 
mydła w płynie, preparaty do higieny intymnej, kosmetyki do opa-
lania, dezodoranty do użytku osobistego, odświeżacze do ust w ae-
rozolu, preparaty do golenia, kremy do golenia, płyny po goleniu, 
sole do  kąpieli inne niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do  ką-
pieli, wody kolońskie, pasty do  zębów, proszki i  płyny do  zębów, 
lakiery do paznokci, toniki, żele, odżywki, preparaty do kąpieli, sole 
wspomagające wyszczuplanie, maski do zabiegów kosmetycznych, 
preparaty do  makijażu, preparaty kosmetyczne wyszczuplające, 
preparaty do pielęgnacji skóry, pomadki, szminki, szampony, pre-
paraty do pielęgnacji włosów, odżywki do włosów, maski do wło-
sów, farby do  włosów, preparaty do  kręcenia włosów, lakiery 
do włosów, cienie, pudry, fluidy do makijażu, błyszczyki, maskary, 
tusze do rzęs, zmywacze do paznokci 

(111) 354067 (220) 2021 11 15 (210) 536476
(151) 2022 05 12 (441) 2022 01 24
(732) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) XERSIT
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne do stosowania 
u ludzi 

(111) 354068 (220) 2021 11 15 (210) 536477
(151) 2022 05 12 (441) 2022 01 24
(732) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LONGSIT
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne do stosowania 
u ludzi 

(111) 354069 (220) 2021 11 15 (210) 536483
(151) 2022 05 12 (441) 2022 01 24
(732) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FANQUITA
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne do stosowania 
u ludzi 

(111) 354070 (220) 2021 11 15 (210) 536486
(151) 2022 05 02 (441) 2022 01 17
(732) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SITADEM
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne do stosowania 
u ludzi 

(111) 354071 (220) 2021 12 01 (210) 537194
(151) 2022 05 02 (441) 2022 01 17
(732) PROGLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
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(540) PROGLINE
(510), (511) 3 Środki do  usuwania skórek wokół paznokci, Kosme-
tyczne preparaty fryzjerskie, Balsam do  włosów, Balsamy do  wło-
sów, Balsamy do wygładzania i prostowania włosów, Farby do wło-
sów, Kosmetyczne płyny do włosów, Kosmetyki do włosów, Kredy 
do włosów, Krem do włosów, Kremy do pielęgnacji włosów, Kremy 
do  włosów, Kremy ochronne do  włosów, Kremy pielęgnacyjne 
do włosów, Lakier do włosów, Lakiery do układania włosów, Lakiery 
do  włosów, Maseczki do  stylizacji włosów, Maseczki do  włosów, 
Maskara do  włosów, Maski do  pielęgnacji włosów, Neutralizatory 
do włosów, Nielecznicze płyny do włosów, Nielecznicze preparaty 
do  pielęgnacji włosów do  celów kosmetycznych, Nielecznicze 
szampony do  włosów, Odżywczy wosk do  włosów, Odżywka 
do  włosów dla dzieci, Odżywki do  włosów, Odżywki do  włosów 
w kostce, Odżywki nawilżające do włosów, Odżywki pielęgnacyjne 
do włosów, Olejek do układania włosów, Olejek do włosów, Olejki 
do odżywiania włosów, Olejki do włosów, Olejki kąpielowe do pie-
lęgnacji włosów, Opakowania uzupełniające do  dozowników, za-
wierające produkty do utrwalania włosów, Pasta do stylizacji wło-
sów, Pianka do  włosów, Pianki do  stylizacji włosów, Pianki 
do włosów, Pianki ochronne do włosów, Pianki [przybory toaleto-
we] do  stylizacji włosów, Płukanki do  włosów [do  użytku kosme-
tycznego], Płukanki do włosów [szampon z odżywką], Płyny do on-
dulacji włosów, Płyny do  pielęgnacji włosów, Płyny do  stylizacji 
włosów, Płyny do  układania włosów, Płyny do  włosów, Płyny 
do włosów i ciała, Płyny koloryzujące do włosów, Płyny ochronne 
do  włosów, Płyny pielęgnacyjne do  włosów, Pomady do  włosów, 
Preparaty do barwienia włosów, Preparaty do falowania i kręcenia 
włosów, Preparaty do  koloryzacji włosów, Preparaty do  kręcenia 
włosów, Preparaty do kuracji włosów, Preparaty do mycia włosów, 
Preparaty do  neutralizacji włosów, Preparaty do  ochrony włosów 
przed słońcem, Preparaty do pielęgnacji włosów, Preparaty do pie-
lęgnacji włosów, nie  do  celów medycznych, Preparaty do  prosto-
wania włosów, Preparaty do  rozjaśniania włosów, Preparaty 
do  skręcania włosów, Preparaty do  układania włosów, Preparaty 
do układania włosów o długotrwałym działaniu [texturizer], Prepa-
raty do włosów, Preparaty kosmetyczne do włosów i skóry głowy, 
Preparaty kosmetyczne do  włosów, Preparaty nabłyszczające 
do włosów, Preparaty odżywcze do włosów, Produkty do ochrony 
farbowanych włosów, Produkty do  pielęgnacji farbowanych wło-
sów, Produkty do  układania włosów dla mężczyzn, Produkty 
do  usuwania farby z  włosów, Produkty do  wysuszania włosów 
do użytku kosmetycznego, Produkty do zapobiegania wypadaniu 
włosów do użytku kosmetycznego, Produkty utrwalające do  wło-
sów, Proszek do  mycia włosów, Pudry do  włosów, Rozjaśniacze 
do włosów, Serum do pielęgnacji włosów, Serum do układania wło-
sów, Serum do włosów, Środki do nawilżania włosów, Środki do pie-
lęgnacji włosów, Środki rozjaśniające do włosów, Środki zmiękcza-
jące do  włosów, Szampon do  włosów, Szampony do  włosów, 
Szampony do włosów dla ludzi, Szampony z odżywką do włosów, 
Tonik do włosów, Tonik do włosów [nieleczniczy], Toniki do włosów, 
Woda utleniona do włosów, Wosk do włosów, Woski do układania 
włosów, Żele do stylizacji włosów, Żele do włosów, Żele ochronne 
do włosów, Żele w sprayu do układania włosów, Preparaty do pedi-
cure, Pasty do  pasków do  ostrzenia brzytwy, Maseczki do  stóp 
do pielęgnacji skóry, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji stóp, 8 
Nożyczki, Nożyczki do paznokci, Nożyczki do skórek wokół paznok-
cia, Nożyczki do włosów, Nożyczki fryzjerskie, Nożyczki kieszonko-
we, Cążki do obcinania paznokci, Cążki do obcinania paznokci [na-
rzędzia ręczne], Cążki do paznokci, Cążki do skórek, Pęsety, Pęsety 
do depilacji, Pęsety do sztucznych rzęs, Szczypce, Narzędzia do od-
pychania skórek, Przyrządy do  usuwania skórek, Nieelektryczne 
trymery do  brwi, Przyrządy ręczne do  kosmetycznej pielęgnacji 
brwi, Elektryczne maszynki do strzyżenia włosów, Elektryczne ma-
szynki do  strzyżenia włosów do  użytku osobistego [ręczne], Ma-
szynki do przycinania włosów w nosie, Maszynki do strzyżenia wło-
sów do użytku osobistego, elektryczne i nieelektryczne, Maszynki 
do strzyżenia włosów, elektryczne i na baterie, Maszynki do strzy-
żenia włosów, nieelektryczne, Maszynki do strzyżenia włosów, Nie-
elektryczne ręczne przyrządy do kręcenia włosów, Przybory do ob-
cinania i  usuwania włosów, Przybory do  układania włosów, 
Przybory ręczne do kręcenia włosów, Ręczne maszynki do strzyże-
nia włosów, Ręczne urządzenia do karbowania włosów, Urządzenia 
do karbowania włosów [karbownice], Przybory do manicure i pedi-
cure, Zestawy do  pedicure, Elektryczne zestawy do  pedicure’u, 

Brzytwy, Brzytwy jednorazowe, Brzytwy japońskie, Brzytwy elek-
tryczne, Etui na  maszynki do  golenia, Pilniki do  paznokci, Pilniki 
do paznokci, elektryczne, Pilniki do paznokci nieelektryczne, Pilniki 
do  stóp, Tarki do  usuwania zrogowaceń, Tarniki, tarki [narzędzia 
ręczne], Ostrzenie (Osełki do-), Ostrzenie (Przyrządy do-), ręczne, 
Narzędzia ręczne do użytku przy kosmetycznych zabiegach pielę-
gnacyjnych, 10 Nożyczki chirurgiczne, Nożyczki medyczne, Cęgi 
chirurgiczne, Chirurgiczne (Przyborniki na instrumenty-), Lekarskie 
przyborniki, Przyborniki dla chirurgów i  lekarzy innych specjalno-
ści, Pojemniki na  przyrządy chirurgiczne, Przyrządy chirurgiczne, 
Sprzęt i  instrumenty chirurgiczne do  użytku stomatologicznego, 
Sprzęt i instrumenty chirurgiczne do użytku medycznego, Szczyp-
ce chirurgiczne, Szczypce do opatrunków [do użytku chirurgiczne-
go], Szczypce do użytku chirurgicznego, Tacki na przyrządy chirur-
giczne, Zaciski do  użytku chirurgicznego, Zapięcia do  użytku 
chirurgicznego, Dłuta stomatologiczne, inne niż do użytku osobi-
stego, Instrumenty do użytku w protetyce stomatologicznej, Urzą-
dzenia do  użytku przez asystentów stomatologów, Igły do  celów 
stomatologicznych, Kątnice do  stomatologii zachowawczej, Wier-
tła do  użytku w  stomatologii, Wiertła stomatologiczne, Zgłębniki 
stomatologiczne do użytku w leczeniu zębów, Przyrządy ortodon-
tyczne, Aparaty ortodontyczne, Aparaty ortodoncyjne, Przyrządy 
do regulacji zębów [aparaty ortodontyczne], Ortodoncja (Aparaty-), 
Urządzenia do  użytku w  ortodoncji, 21 Grzebienie do  włosów, 
Szczotki do włosów, 26 Spinki do włosów, Spinki [klamerki] do wło-
sów, Spinki [wsuwki] do włosów, Sprężynki [akcesoria do włosów], 
Sprężynki do  włosów [akcesoria do  włosów], Szpilki do  kręcenia 
włosów, Szpilki do ozdabiania włosów, Szpilki do układania włosów, 
Szpilki do  włosów, Szpilki i  wsuwki do  włosów, Wałki do  włosów, 
Wałki do  włosów, elektryczne, inne niż przyrządy ręczne, Wałki 
do włosów, elektryczne lub nieelektryczne, inne niż przyrządy ręcz-
ne, Wałki do włosów nieelektryczne, Wsuwki do kręcenia włosów, 
Wsuwki do  układania włosów w  fale, Wsuwki do  włosów, Wsuwki 
[spinki do włosów], 35 Usługi handlu detalicznego związane z pre-
paratami do włosów, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone onli-
ne w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w  związku z  artykułami do  czyszczenia, Usługi w  zakresie 
detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w  związku z  urządzeniami medycznymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z walizkami, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z torbami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z akcesoriami metalowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z przyborami toaletowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z preparatami do czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  przyborami toaletowymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi 
dla ludzi, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycz-
nych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medyczne-
go, 37 Ostrzenie nożyczek, Ponowne ostrzenie nożyczek, Ostrzenie 
noży, 44 Usługi kształtowania brwi, Fryzjerskie (Salony-), Męskie 
salony fryzjerskie, Salony fryzjerskie, Usługi fryzjerskie, Usługi salo-
nu fryzjerskiego dla mężczyzn, Usługi salonu fryzjerskiego dla dzie-
ci, Kuracje do włosów, Mycie włosów szamponem, Ścinanie włosów, 
Stylizacja, układanie włosów, Udzielanie informacji w  dziedzinie 
stylizacji włosów, Usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, 
Usługi farbowania włosów, Usługi kręcenia włosów, Usługi leczni-
cze związane z  odrastaniem włosów, Usługi obcinania włosów, 
Usługi plecenia włosów w  warkocze, Usługi prostowania włosów, 
Usługi rozjaśniania włosów, Usługi trwałej ondulacji włosów, Usługi 
w zakresie pielęgnacji włosów, Usługi w zakresie usuwania włosów, 
Zabiegi kosmetyczne dla włosów, Wypożyczanie urządzeń do ukła-
dania włosów, Usługi manicure i pedicure, Usługi pedicure, Usługi 
pielęgnacji stóp, Usługi doradcze dotyczące przyrządów stomato-
logicznych, Wypożyczanie instrumentów stomatologicznych 

(111) 354072 (220) 2015 08 27 (210) 446344
(151) 2022 07 14 (441) 2015 12 07
(732) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W SIERPCU, 
Sierpc (PL)
(554) (znak przestrzenny)
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(540) 

(531) 26 04 02, 26 04 07, 26 04 12
(510), (511) 29 sery, produkty mleczne 

(111) 354073 (220) 2021 07 15 (210) 531613
(151) 2022 06 28 (441) 2022 03 14
(732) PRZYBYŁEK ALEKSANDRA, Rybnik (PL);
BAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Rybnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) edubama KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA EDUKACJI
(540) 

(591) czarny, niebieski, czerwony, żółty
(531) 29 01 14, 27 05 05, 26 11 03, 26 11 08
(510), (511) 20 Meble, meble szkolne, meble biurowe, meble metalo-
we, krzesła, stoły, materace    
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 354074 (220) 2021 10 08 (210) 535055
(151) 2022 06 15 (441) 2022 02 28
(732) DECZYŃSKI DAVID, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DD Kancelaria Adwokacka Adwokat David Deczyński
(540) 

(591) szary, zielony
(531) 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 45 Usługi adwokackie, Porady prawne i zastępstwo pro-
cesowe, Sporządzanie ekspertyz prawnych, Usługi w zakresie pomo-
cy prawnej, Usługi prawne związane z  prowadzeniem działalności, 
Usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, Profesjonalne usługi 
doradcze dotyczące zagadnień prawnych 

(111) 354075 (220) 2021 11 29 (210) 537029
(151) 2022 04 06 (441) 2021 12 20
(732) FILIPIŃSKA MONIKA, Jelenia Góra (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Puszczowisko
(510), (511) 41 Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów 

(111) 354076 (220) 2021 11 25 (210) 537070
(151) 2022 06 14 (441) 2022 02 28
(732) SMOŁKA EWA STUDIO FORMAT, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) episteme

(540) 

(591) ciemnoczerwony
(531) 02 01 22, 02 01 23, 27 05 01, 29 01 11
(510), (511) 41 Publikowanie książek 

(111) 354077 (220) 2021 11 30 (210) 537209
(151) 2022 05 31 (441) 2022 02 14
(732) OPTYKA PREMIUM, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OPTYKA PREMIUM
(540) 

(591) czarny, biały, złoty
(531) 27 05 01, 29 01 13, 26 01 01, 26 01 03
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, Re-
klama on-line w  sieci komputerowej, Reklama w  prasie popularnej 
i  profesjonalnej, Reklama w  Internecie dla osób trzecich, Reklama 
w czasopismach, broszurach i gazetach, Reklama poprzez wszystkie 
publiczne środki komunikacji, Pokazy do celów promocyjnych i  re-
klamowych, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
i promocyjnych, Obsługa programów lojalnościowych, Promowanie 
towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem programów kart lo-
jalnościowych, Administrowanie programów lojalnościowych obej-
mujących zniżki lub zachęty, Usługi handlu detalicznego w zakresie 
preparatów i urządzeń farmaceutycznych i materiałów medycznych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w  związku ze  sprzętem medycznym, 
Usługi sprzedaży świadczone przez salon optyczny, Usługi prowa-
dzenia sklepów i hurtowni z artykułami optycznymi, Sprzedaż hur-
towa i detaliczna następujących towarów: Okulary, Okulary optycz-
ne, Okulary korekcyjne, Okulary do czytania, Okulary do uprawiania 
sportu, Okulary ochronne do ochrony oczu, Okulary korekcyjne dla 
daltonistów, Okulary przeciwoślepieniowe, Okulary przeciwsłonecz-
ne, Okulary przeciwsłoneczne na  receptę, Oprawki do  okularów, 
Oprawki do  okularów słonecznych, Binokle, Oprawki do  binokli, 
Gogle, Artykuły optyczne, Artykuły korekcyjne, Etui na okulary, Wo-
reczki na  okulary, Futerały na  okulary, Szkła kontaktowe, Soczewki 
[szkła] optyczne, Kolorowe szkła kontaktowe, Zestawy soczewek 
[wzierniki, okulary], Szkła przeciwsłoneczne nakładane na  okulary, 
Szklane soczewki optyczne, Pojemniczki na szkła kontaktowe, Prze-
nośne pojemniczki na  szkła kontaktowe, Szkła okularowe pokryte 
powłoką antyrefleksyjną, Części do  okularów, Smycze, rzemienie 
i  łańcuszki do  okularów, Sznurki do  okularów przeciwsłonecznych, 
Noski do  okularów, Zauszniki do  okularów, Półfabrykaty soczewek 
do korekcji wzroku, Osłony boczne do okularów, Urządzenia do my-
cia szkieł kontaktowych, 44 Działalność edukacyjna oraz ochrona 
i  promocja zdrowia szczególnie w  zakresie dobrego widzenia, ko-
rekcji wad wzroku, a  także wspieranie osób w  trudnej sytuacji ma-
terialnej poprzez zapewnienie im odpowiedniej korekcji wad wzro-
ku, Utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami 
etyki i  godności zawodu optyka i  optometry, a  także prowadzenie 
na  rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej, kultu-
ralnej, oświatowej i  gospodarczej oraz reprezentowanie interesów 
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członków na  zewnątrz, Usługi badania wzroku [zakłady optyczne], 
Usługi przesiewowych badań wzroku, Usługi optyczne, Usługi oku-
listyczne, Usługi laserowej korekty wzroku, Diagnozowanie i badanie 
wzroku, Komputerowe badanie wzroku, Usługi kosmetyki okulistycz-
nej, Dopasowywanie okularów, Dopasowywanie soczewek kontak-
towych, Dopasowywanie soczewek optycznych, Badania w zakresie 
diagnozy stanu zdrowia, Usługi w  zakresie opieki zdrowotnej dla 
ludzi, Usługi klinik zdrowia [medyczne], Dostarczanie informacji do-
tyczących zdrowia, Profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, Do-
radztwo dotyczące ochrony zdrowia, Doradztwo w zakresie pomocy 
medycznej, Opieka medyczna i zdrowotna, Optometria, Wypożycza-
nie sprzętu medycznego i służącego ochronie zdrowia 

(111) 354078 (220) 2021 12 03 (210) 537302
(151) 2022 06 08 (441) 2022 02 14
(732) KACZMARSKA PAULINA BERGLINE, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BERGLINE
(540) 

(591) szary, czerwony
(531) 26 05 04, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 35 Udostępnianie informacji o  działalności gospodar-
czej za  pośrednictwem strony internetowej, Usługi marketingowe, 
Usługi menedżerskie dla sportowców, Promowanie towarów i usług 
w  formie sponsorowania wydarzeń sportowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej i  hurtowej w  zakresie artykułów odzieżowych i  obuwia, 
Usługi handlu detalicznego i  hurtowego w  zakresie materiałów 
do pokrywania podłóg i sztucznych materiałów do pokrywania grun-
tów, artykułów i materiałów izolacyjnych   i  zabezpieczających, mat, 
mat antypoślizgowych, chodników (mat), mat prysznicowych, mat 
łazienkowych, Usługi sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sieci 
informatycznych następujących towarów: obuwia, odzieży, materia-
łów do pokrywania podłóg i sztucznych materiałów do pokrywania 
gruntu, artykułów i  materiałów izolacyjnych i  zabezpieczających, 
mat, mat antypoślizgowych, chodników (mat), mat prysznicowych, 
mat łazienkowych, Usługi pośrednictwa handlowego na  rzecz firm 
krajowych i zagranicznych, Organizacja skupu artykułów i materiałów 
do pokrywania podłóg i sztucznych materiałów do pokrywania grun-
tu, artykułów i materiałów izolacyjnych i zabezpieczających, Dostar-
czanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, 41 Obozy 
sportowe, Obozy rekreacyjne, Obozy sportowe (Organizowanie-), 
Wynajem sprzętu sportowego i obiektów sportowych, Wypożyczanie 
sprzętu sportowego lub sprzętu do ćwiczeń fizycznych, Udostępnia-
nie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Zajęcia sportowe, Organizowa-
nie zawodów sportowych, Prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, 
Usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], Usługi trenerskie, Usługi 
w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], Zapewnianie rankingów 
użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych 

(111) 354079 (220) 2021 10 28 (210) 535941
(151) 2022 05 13 (441) 2022 01 17
(732) MIKULSKI LESZEK, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TUNAWEZA
(540) 

(591) biały, czarny, żółty
(531) 03 07 01, 03 07 16, 01 03 06, 27 05 01, 29 01 13

(510), (511) 35 Promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, Zarzą-
dzanie promocyjne na rzecz osobistości sportowych, Usługi agencji 
w  zakresie promowania osobistości świata sportu, Promowanie to-
warów i usług osób trzecich poprzez aranżowanie łączenia towarów 
i  usług sponsorów z  zawodami sportowymi, Promowanie towarów 
i  usług osób trzecich poprzez pomaganie sponsorom kojarzenia 
ich towarów i usług z działalnością sportową, Doradztwo, konsultacje 
i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Produkcja 
nagrań wideo do celów reklamowych, Produkcja nagrań wideo w ce-
lach marketingowych, Produkcja promocyjnych kaset wideo, dysków 
wideo i nagrań audiowizualnych, Usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu rekla-
mowego i mediów, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, 
czasu reklamowego i  mediów na  reklamy, Usługi handlu detalicz-
nego w  zakresie żywności, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
ze  środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
ze  środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z suplementami diety, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z su-
plementami diety, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z herbatą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z herbatą, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z kawą, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z kawą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kakao, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kakao, Usługi sprzedaży de-
talicznej w  związku z  batonami czekoladowymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku z  batonami czekoladowymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  napojami gazowanymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z napojami gazowanymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w  związku z  wodą mineralną, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z wodą mineralną, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z napojami dla sportowców zawierającymi elektrolity, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z napojami dla sportowców zawierającymi 
elektrolity, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z aromatyzowa-
nymi napojami gazowanymi, Usługi sprzedaży hurtowej w  związ-
ku z  aromatyzowanymi napojami gazowanymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  bezalkoholowymi gazowanymi napojami 
na bazie soków owocowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z bezalkoholowymi gazowanymi napojami na bazie soków owoco-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z mrożonymi napoja-
mi gazowanymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z mrożonymi 
napojami gazowanymi, 36 Organizowanie zbiórek charytatywnych 
[na rzecz osób trzecich], Organizacja zbiórek charytatywnych, Przy-
dzielanie dotacji pieniężnych dla organizacji charytatywnych, Świad-
czenie usług charytatywnych w zakresie zbierania funduszy dotyczą-
cych równoważenia emisji dwutlenku węgla, Gromadzenie funduszy 
i sponsorowanie finansowe, Zbiórki funduszy i sponsorowanie finan-
sowe, Inwestowanie funduszy na  cele charytatywne, Organizacja 
zbiórek, Organizacja zbiórek pieniężnych, Organizowanie działań 
mających na celu zbieranie funduszy na cele biznesowe, Organizowa-
nie działań mających na celu zbieranie funduszy na cele charytatyw-
ne, Organizowanie funduszy na  cele dobroczynne, Organizowanie 
wydarzeń mających na celu zbieranie funduszy na cele charytatyw-
ne, Organizowanie zbierania funduszy, Organizowanie zbiórek finan-
sowych, Pozyskiwanie funduszy na  projekty pomocy zagranicznej, 
Pozyskiwanie funduszy na projekty humanitarne, 41 Organizowanie 
zajęć sportowych i zawodów sportowych, Organizowanie zawodów 
i imprez sportowych, Szkolenia zawodników sportowych, Organizo-
wanie lokalnych wydarzeń sportowych, Edukacja, Produkcja imprez 
sportowych, Doradztwo zawodowe i coaching, Organizacja szkoleń, 
Szkolenia edukacyjne, Kursy szkoleniowe, Organizowanie szkoleń 
biznesowych, Szkolenie biznesowe prowadzone za  pomocą gry, 
Usługi szkolenia zawodowego, Usługi szkolenia personelu, Trening 
osobisty [szkolenie], Zapewnianie kursów szkoleniowych, Organi-
zowanie kursów szkoleniowych, Organizowanie seminariów szkole-
niowych, Prowadzenie seminariów szkoleniowych, Doradztwo w za-
kresie szkoleń, Szkolenia w dziedzinie biznesu, Szkolenia w zakresie 
umiejętności biznesowych, Przygotowanie prezentacji do  celów 
szkoleniowych, Organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, Or-
ganizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Organizacja 
i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, Usługi edukacyjne w za-
kresie szkoleń biznesowych, Kursy szkoleniowe w  zakresie rozwoju 
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osobistego, Zapewnianie kursów szkoleniowych na  temat zarzą-
dzania biznesowego, Usługi doradztwa dotyczące opracowywania 
kursów szkoleniowych, Doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, 
Usługi szkoleniowe w  zakresie zdrowia i  bezpieczeństwa, Kursy 
szkoleniowe w  dziedzinie zarządzania, Usługi edukacyjne w  zakre-
sie zarządzania, Usługi w zakresie wykładów związane z umiejętno-
ściami zarządzania, Usługi edukacyjne dla kadry kierowniczej, Usługi 
doradcze w zakresie edukacji i  szkolenia kierownictwa i personelu, 
Usługi edukacyjne dotyczące umiejętności komunikacyjnych, Szko-
lenia w  zakresie technik komunikacyjnych, Usługi edukacyjne dla 
dorosłych dotyczące audytu, Wypożyczanie materiałów szkolenio-
wych, Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Rozpowszechnia-
nie materiałów edukacyjnych, Publikacja materiałów edukacyjnych, 
Produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonal-
nych wykładach, Produkowanie materiałów szkoleniowych rozpro-
wadzanych podczas seminariów z  zakresu zarządzania, Produkcja 
materiałów kursowych rozprowadzanych na  profesjonalnych kur-
sach, Coaching w zakresie życia osobistego [life coaching], Szkolenia 
sportowe, Sport i fitness, Obozy sportowe, Zajęcia sportowe, Wyna-
jem sprzętu sportowego i obiektów sportowych, Edukacja, rozrywka 
i sport, Usługi edukacyjne dotyczące sportu, Usługi edukacyjne, roz-
rywkowe i sportowe, Zajęcia sportowe i kulturalne, Usługi w zakresie 
instruktażu sportowego, Produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna 

(111) 354080 (220) 2021 12 23 (210) 538081
(151) 2022 06 14 (441) 2022 02 28
(732) ENVIO GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Envio Rental Car
(510), (511) 39 Transport, wypożyczanie pojazdów transportowych 
marki premium, Usługi transportowe, Wynajem pojazdów transpor-
towych marki premium na umowę 

(111) 354081 (220) 2021 12 23 (210) 538082
(151) 2022 06 14 (441) 2022 02 28
(732) ENVIO GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Envio Rental Car  Komfort bliżej Ciebie 
(510), (511) 39 Transport, wypożyczanie pojazdów transportowych 
marki premium, Usługi transportowe, Wynajem pojazdów transpor-
towych marki premium na umowę 

(111) 354082 (220) 2021 12 30 (210) 538294
(151) 2022 05 04 (441) 2022 01 17
(732) PKB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TEC
(540) 

(591) biały, zielony
(531) 26 04 22, 27 05 01, 27 05 24, 29 01 12
(510), (511) 1 Chemikalia do  użytku w  przemyśle motoryzacyjnym, 
Dodatki chemiczne do oleju silnikowego, Dodatki chemiczne do pa-
liw silnikowych, Dodatki chemiczne do układów chłodzenia silnika, 
Mieszanki uszczelniające [chemiczne] do  uszczelniania silników, 
Utleniacze [dodatki chemiczne do  paliwa silnikowego], Dodatki 
detergentowe do  użytku z  olejami silnikowymi, Środki chemiczne 
do usuwania osadu węglowego z silników 

(111) 354083 (220) 2021 12 30 (210) 538295
(151) 2022 05 04 (441) 2022 01 17
(732) PKB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TEC
(540) 

(591) biały, szary
(531) 26 04 22, 27 05 01, 27 05 24, 29 01 12
(510), (511) 1 Chemikalia do  użytku w  przemyśle motoryzacyjnym, 
Dodatki chemiczne do oleju silnikowego, Dodatki chemiczne do pa-
liw silnikowych, Dodatki chemiczne do układów chłodzenia silnika, 
Mieszanki uszczelniające [chemiczne] do  uszczelniania silników, 
Utleniacze [dodatki chemiczne do  paliwa silnikowego], Dodatki 
detergentowe do  użytku z  olejami silnikowymi, Środki chemiczne 
do usuwania osadu węglowego z silników 

(111) 354084 (220) 2021 11 15 (210) 536489
(151) 2022 05 02 (441) 2022 01 17
(732) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TALGIRZA
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne do stosowania 
u ludzi 

(111) 354085 (220) 2021 11 15 (210) 536490
(151) 2022 05 02 (441) 2022 01 17
(732) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GLYZVADIR
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne do stosowania 
u ludzi 

(111) 354086 (220) 2021 09 24 (210) 534349
(151) 2022 04 28 (441) 2022 01 10
(732) ARCYBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARCYBOX
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony, fioletowy, niebieski, różowy, 
pomarańczowy, szary, zielony, żółty, ciemnozielony
(531) 09 07 01, 24 09 02, 24 09 03, 24 09 09, 27 03 01, 27 03 02, 
27 05 01, 27 05 04, 27 05 10, 29 01 15
(510), (511) 3 Wyroby kosmetyczne, wyroby perfumeryjne, kosmety-
ki dla dzieci i niemowląt, olejki, oliwki nawilżające dla dzieci, prepa-
raty do mycia, mydła, mydła w płynie, sole do kąpieli inne niż leczni-
cze, preparaty do kąpieli, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kremy 
kosmetyczne, kremy do rąk, mleczka i balsamy do ciała, pasty i płyny 
do mycia zębów, preparaty do pielęgnacji skóry, szampony, prepa-
raty do pielęgnacji włosów, płyny i proszki do prania, płyny do płu-
kania, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 5 Żywność 
dla niemowląt, mleko dla niemowląt, mleko w  proszku dla dzieci 
i  niemowląt, preparaty mineralne, preparaty odżywcze z  mikroele-
mentami dla dzieci, preparaty podnoszące odporność organizmu, 
wzbogacające organizm w  niezbędne witaminy i  mikroelementy, 
mineralne dodatki do żywności, wzbogacając organizm w niezbęd-
ne witaminy, pierwiastki i  mikroelementy, odżywcze i  regeneracyj-
ne dodatki do  żywności, suplementy diety, żywność dietetyczna 
do celów leczniczych, guma do żucia z mikroelementami do celów 
leczniczych, dodatki odżywcze do celów leczniczych, cukierki zawie-
rające preparaty witaminowe, soki i napoje dietetyczne, soki i napoje 
odżywcze, soki i napoje regeneracyjne, soki i napoje lecznicze, soki 
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i  napoje podnoszące odporność organizmu, produkty higieniczne, 
chusteczki nawilżane antybakteryjne, materiały opatrunkowe, pielu-
chy dla niemowląt, pielucho-majtki dziecięce, 25 Odzież dziecięca, 
Odzież dla kobiet w  ciąży, Odzież dla kobiet karmiących, Obuwie 
dziecięce, Nakrycia głowy, Bielizna dziecięca, Bluzki, Getry, Majtki dla 
dzieci, Kalosze, Kamizelki, Kombinezony dla dzieci, Koszulki, Okrycia 
wierzchnie, Piżamy, Półbuty, Rękawiczki, Stroje kąpielowe, Szlafro-
ki, Sandały, Skarpetki, Spodnie, Sukienki, Swetry, T-shirty, Trzewiki, 
Wyprawki dziecięce, 28 Zabawki, Zabawki edukacyjne, Zabawki dla 
dzieci i młodzieży, Zabawki oraz przyrządy do ćwiczeń pobudzają-
cych zmysły, Klocki, Karty do gry, Układanki, Puzzle, Gry zręcznościo-
we i planszowe, Grzechotki, Karuzele, Konie na biegunach, Zabawki 
pluszowe, Przytulanki, Maskotki, Kukiełki, Lalki szmaciane, Misie 
pluszowe, Piłki do gier, Modele do sklejania, Hulajnogi dziecięce, Za-
bawki dmuchane, Maty edukacyjne dla dzieci, 35 Usługi doradztwa 
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej handlowej, Usługi 
dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą handlową, Usłu-
gi doradztwa w  zakresie organizowania i  zarządzania działalnością 
gospodarczą handlową, Pozyskiwanie i  udostępnianie informacji 
o  działalności gospodarczej handlowej, Usługi doradztwa w  zakre-
sie zarządzania personalnego, Sprzedaż hurtowa i detaliczna odzie-
ży dziecięcej, obuwia, nakryć głowy, tekstyliów, układanek i  puzzli 
edukacyjnych, gier i zabawek, kosmetyków dla dzieci, żywności oraz 
suplementów diety dla dzieci, artykułów higienicznych, Sprzedaż 
hurtowa i detaliczna za pośrednictwem internetu odzieży dziecięcej, 
obuwia, nakryć głowy, tekstyliów, układanek i puzzli edukacyjnych, 
gier i zabawek, kosmetyków dla dzieci, żywności oraz suplementów 
diety dla dzieci, artykułów higienicznych, Promocja sprzedaży, Infor-
macja handlowa, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, 
Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama radiowa i telewizyjna, 
Organizowanie targów i wystaw celach handlowych i reklamowych, 
Rozpowszechnianie ogłoszeń i  materiałów reklamowych, Badania 
rynku, Usługi w zakresie marketingu i prezentacji, Pokazy towarów 
i prezentowanie usług w celach handlowych i reklamowych, Wynaj-
mowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, Uaktualnianie 
materiałów reklamowych, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, 
Pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych dla komputerowych 
baz danych, Sortowanie danych w bazach danych, Komputerowe za-
rządzanie plikami 

(111) 354087 (220) 2021 09 23 (210) 534312
(151) 2022 04 27 (441) 2022 01 03
(732) Skell Inc , Santa Monica (US)
(540) (znak słowny)
(540) BUG-A-SALT
(510), (511) 21 Urządzenia mechaniczne do zabijania insektów 

(111) 354088 (220) 2021 10 20 (210) 535507
(151) 2022 04 25 (441) 2021 12 20
(732) POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Greenpal
(510), (511) 4 Antracyt, brykiety węglowe, brykiety materiałów pal-
nych, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, miał węglo-
wy, węgiel kamienny, 35 Wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trze-
cich, produktów węglowych i węgla dla umożliwienia konsumentom 
obejrzenia towaru i  dokonania zakupu, w  tym także za  pośrednic-
twem Internetu, usługi hurtowni i składu opału w zakresie oferowa-
nia węgla i  produktów węglopochodnych, rozpowszechnianie ma-
teriałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych 
i reklamowych, 39 Konfekcjonowanie węgla i produktów węglowych 
w worki i pojemniki, dystrybucja, dostawy i magazynowanie węgla 
i produktów węglowych, usługi transportowe 

(111) 354089 (220) 2021 10 20 (210) 535518
(151) 2022 04 27 (441) 2021 12 20
(732) POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Ekoret ekogroszek
(510), (511) 4 Antracyt, brykiety węglowe, brykiety materiałów pal-
nych, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, miał węglo-
wy, węgiel kamienny, 35 Wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trze-
cich, produktów węglowych i węgla dla umożliwienia konsumentom 

obejrzenia towaru i  dokonania zakupu, w  tym także za  pośrednic-
twem Internetu, usługi hurtowni i składu opału w zakresie oferowa-
nia węgla i  produktów węglopochodnych, rozpowszechnianie ma-
teriałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych 
i reklamowych, 39 Konfekcjonowanie węgla i produktów węglowych 
w worki i pojemniki, dystrybucja, dostawy i magazynowanie węgla 
i produktów węglowych, usługi transportowe 

(111) 354090 (220) 2021 10 20 (210) 535506
(151) 2022 04 25 (441) 2021 12 20
(732) POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Greenpal ekomiał
(510), (511) 4 Antracyt, brykiety węglowe, brykiety materiałów pal-
nych, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, miał węglo-
wy, węgiel kamienny, 35 Wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trze-
cich, produktów węglowych i węgla dla umożliwienia konsumentom 
obejrzenia towaru i  dokonania zakupu, w  tym także za  pośrednic-
twem Internetu, usługi hurtowni i składu opału w zakresie oferowa-
nia węgla i  produktów węglopochodnych, rozpowszechnianie ma-
teriałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych 
i reklamowych, 39 Konfekcjonowanie węgla i produktów węglowych 
w worki i pojemniki, dystrybucja, dostawy i magazynowanie węgla 
i produktów węglowych, usługi transportowe 

(111) 354091 (220) 2021 10 20 (210) 535514
(151) 2022 04 25 (441) 2021 12 20
(732) POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Karlik ekogroszek
(510), (511) 4 Antracyt, brykiety węglowe, brykiety materiałów pal-
nych, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, miał węglo-
wy, węgiel kamienny, 35 Wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trze-
cich, produktów węglowych i węgla dla umożliwienia konsumentom 
obejrzenia towaru i  dokonania zakupu, w  tym także za  pośrednic-
twem Internetu, usługi hurtowni i składu opału w zakresie oferowa-
nia węgla i  produktów węglopochodnych, rozpowszechnianie ma-
teriałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych 
i reklamowych, 39 Konfekcjonowanie węgla i produktów węglowych 
w worki i pojemniki, dystrybucja, dostawy i magazynowanie węgla 
i produktów węglowych, usługi transportowe 

(111) 354092 (220) 2021 10 20 (210) 535516
(151) 2022 04 25 (441) 2021 12 20
(732) POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Retopal ekogroszek
(510), (511) 4 Antracyt, brykiety węglowe, brykiety materiałów pal-
nych, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, miał węglo-
wy, węgieł kamienny, 35 Wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trze-
cich, produktów węglowych i węgla dla umożliwienia konsumentom 
obejrzenia towaru i  dokonania zakupu, w  tym także za  pośrednic-
twem Internetu, usługi hurtowni i składu opału w zakresie oferowa-
nia węgla i  produktów węglopochodnych, rozpowszechnianie ma-
teriałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych 
i reklamowych, 39 Konfekcjonowanie węgla i produktów węglowych 
w worki i pojemniki, dystrybucja, dostawy i magazynowanie węgla 
i produktów węglowych, usługi transportowe 

(111) 354093 (220) 2021 10 20 (210) 535512
(151) 2022 04 25 (441) 2021 12 20
(732) POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Pieklorz ekogroszek
(510), (511) 4 Antracyt, brykiety węglowe, brykiety materiałów pal-
nych, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, miał węglo-
wy, węgiel kamienny, 35 Wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trze-
cich, produktów węglowych i węgla dla umożliwienia konsumentom 
obejrzenia towaru i  dokonania zakupu, w  tym także za  pośrednic-
twem Internetu, usługi hurtowni i składu opału w zakresie oferowa-
nia węgla i  produktów węglopochodnych, rozpowszechnianie ma-
teriałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych 
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i reklamowych, 39 Konfekcjonowanie węgla i produktów węglowych 
w worki i pojemniki, dystrybucja, dostawy i magazynowanie węgla 
i produktów węglowych, usługi transportowe 

(111) 354094 (220) 2021 10 11 (210) 535074
(151) 2022 06 08 (441) 2022 02 21
(732) SELECO LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CARGOFORTE
(540) 

(591) żółty, fioletowy
(531) 18 05 01, 26 13 25, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 39 Spedycja, Transport samochodowy, Transport lądo-
wy, Transport kontenerowcami, Transport morski, Transport wodny, 
Transport drogowy, Transport towarów, Transport powietrzny, Trans-
port kolejowy, Przechowywanie towarów pod zamknięciem celnym, 
Przechowywanie pod zamknięciem celnym, Magazynowanie celne, 
Składowanie towarów, Składowanie kontenerów, Składowanie to-
warów w magazynach, Usługi w zakresie obsługi ładunków importo-
wych i eksportowych 

(111) 354095 (220) 2021 10 19 (210) 535418
(151) 2022 05 25 (441) 2022 02 07
(732) ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 29 01 01, 29 01 06, 29 01 12, 26 13 25, 24 15 01, 24 15 13, 26 01 05
(510), (511) 35 Usługi w  zakresie reklamy oraz informacji o  działal-
ności gospodarczej na  rzecz osób trzecich, Organizowanie, prowa-
dzenie oraz obsługa kampanii reklamowych, akcji promocyjnych, 
prezentacji, aukcji publicznych, Marketing oraz prezentacja towarów 
i/lub  usług poprzez telewizję, radio, Internet i  sieci komputerowe 
oraz inne środki komunikacji, Reklama z  wykorzystaniem metod 
słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i  multimedialnych-prze-
znaczona do transmisji telewizyjnej, radiowej, za pomocą Internetu 
i  sieci komputerowych oraz innych środków komunikacji, Organi-
zowanie, przygotowywanie i  obsługa udziału osób trzecich na  tar-
gach, wystawach, Prezentacjach towarów i/lub usług, Pośrednictwo 
handlowe, kojarzenie kontrahentów, doradztwo oraz pomoc w pro-
wadzeniu negocjacji i  zawieraniu umów, Usługi w zakresie pośred-
nictwa w  kontakcie z  mediami, Usługi konsultingowe i  doradcze 
w zakresie public relations, Badanie rynku i opinii publicznej, Badania 
i ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, Prognozy eko-
nomiczne, Analizy i zarządzanie kosztami, Wycena przedsiębiorstw, 
działalności gospodarczej, przedsięwzięć gospodarczych i  organi-
zacyjnych, Doradztwo oraz pomoc w  zakresie podejmowania, or-
ganizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, 
Planowanie, koordynowanie i kontrola przebiegu projektów ekono-
micznych, strategicznych i  marketingowych w  przedsiębiorstwach, 
Usługi menedżerskie, Usługi związane z  przenoszeniem przedsię-
biorstw, Doradztwo oraz pomoc w  zakresie zarządzania personal-
nego, rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy, Usługi w  zakresie 
działalności rachunkowej i księgowej, Pozyskiwanie, kompilacja, sys-
tematyzacja, sortowanie, transkrypcja i  przetwarzanie danych oraz 
innych materiałów i elementów komputerowych baz danych i innych 
zbiorów informatycznych, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, 
Wyszukiwanie danych w  plikach komputerowych, komputerowych 

bazach danych i  innych zbiorach informatycznych, 36 Usługi w  za-
kresie zarządzania, administrowania oraz obsługi nieruchomości, 
Pośrednictwo w  sprawach obrotu nieruchomościami, wynajmo-
wanie pomieszczeń biurowych, Usługi i  pośrednictwo finansowe, 
ubezpieczenia, doradztwo finansowe i  ubezpieczeniowe, Usługi 
wyceny mienia i  majątku, Sponsorowanie finansowe, Organizowa-
nie funduszy na  cele dobroczynne i  wspieranie kultury, 37 Usługi 
budowlano-remontowe, Budownictwo specjalistyczne, Usługi in-
stalacyjne w  zakresie wykonawstwa instalacji elektrycznych i  tele-
komunikacyjnych, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, 
Informacja budowlana, Nadzór budowlany, Usługi w zakresie insta-
lacji, konserwacji oraz napraw maszyn i urządzeń, Usługi w zakresie 
obsługi pojazdów, 38 Emisja programów telewizyjnych i radiowych, 
Łączność i  przesyłanie informacji za  pomocą internetu i  sieci kom-
puterowych oraz innych środków komunikacji, Poczta elektroniczna, 
usługi w zakresie udostępniania i komunikacji za pomocą komunika-
torów internetowych, Usługi w zakresie prowadzenia, administrowa-
nia i udostępniania internetowych list i for dyskusyjnych, Ogłoszenia 
elektroniczne, Usługi telekomunikacyjne, Wynajmowanie urządzeń 
telekomunikacyjnych oraz urządzeń do  przesyłania informacji, 39 
Usługi w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, Usługi transporto-
we, Wynajmowanie pojazdów i miejsc parkingowych, Magazynowa-
nie elektronicznych nośników danych i/lub dokumentów, 40 Usługi 
w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, Usługi w zakresie ob-
róbki mechanicznej, cieplnej i chemicznej metali, drewna, tworzyw 
sztucznych, Usługi w  zakresie obróbki i  przetwarzania materiałów 
niebezpiecznych i  odpadów przemysłowych, Recykling odpadków 
i odpadów, 41 Usługi edukacyjne, Usługi w zakresie organizowania, 
prowadzenia i  obsługi szkoleń, Usługi w  zakresie organizowania, 
prowadzenia i  obsługi sympozjów, kongresów, konferencji, semi-
nariów, zjazdów, Usługi wydawnicze, Publikowanie tekstów innych 
niż reklamowe, Organizowanie imprez o  charakterze sportowym, 
kulturalnym i rozrywkowym, 42 Prace badawczo-rozwojowe, Bada-
nia techniczne, ekspertyzy inżynieryjne, opracowywanie projektów 
technicznych, Projektowanie obiektów budowlanych, Projektowanie 
i  rozwój komputerów oraz sprzętu komputerowego, projektowa-
nie, aktualizacja, konserwacja oraz wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego, Tworzenie i  utrzymywanie stron, portali i  wortali 
internetowych, Tworzenie i  utrzymywanie systemów obsługi klien-
ta dostępnych przez Internet i  sieci komputerowe, Administrowa-
nie stronami komputerowymi (sieciowymi), Obsługa baz danych 
dostępnych przez Internet i  sieci komputerowe, Konwersja danych 
i/lub  dokumentów na  formę elektroniczną, Odzyskiwanie danych, 
Doradztwo budowlane, Doradztwo w zakresie ochrony środowiska, 
Doradztwo w  zakresie komputerów oraz sprzętu komputerowego, 
43 Usługi w zakresie tymczasowego zakwaterowania, Wynajmowa-
nie mieszkań i  pomieszczeń na  pobyt czasowy, Wynajmowanie sal 
na posiedzenia, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 44 Usługi 
medyczne w pełnym zakresie, Usługi w zakresie higieny i troski o uro-
dę istot ludzkich, 45 Usługi w zakresie monitoringu systemów bez-
pieczeństwa i systemów antywłamaniowych 

(111) 354096 (220) 2021 10 19 (210) 535422
(151) 2022 05 25 (441) 2022 02 07
(732) ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Energa
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 29 01 01, 29 01 06, 29 01 12, 29 01 99, 27 05 01, 27 05 17, 
26 01 05, 24 15 13
(510), (511) 35 Usługi w zakresie reklamy oraz informacji o działalno-
ści gospodarczej na rzecz osób trzecich, Organizowanie, prowadzenie 
oraz obsługa kampanii reklamowych, akcji promocyjnych, prezentacji, 
aukcji publicznych, Marketing oraz prezentacja towarów i/lub usług 
poprzez telewizję, radio, Internet i sieci komputerowe oraz inne środki 
komunikacji, Reklama z wykorzystaniem metod słownych, dźwięko-
wych, audiowizualnych i multimedialnych-przeznaczona do transmi-
sji telewizyjnej, radiowej, za pomocą Internetu i sieci komputerowych 
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oraz innych środków komunikacji, Organizowanie, przygotowywanie 
i obsługa udziału osób trzecich na targach, wystawach, Prezentacjach 
towarów i/lub usług, Pośrednictwo handlowe, kojarzenie kontrahen-
tów, doradztwo oraz pomoc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu 
umów, Usługi w zakresie pośrednictwa w kontakcie z mediami, Usługi 
konsultingowe i doradcze w zakresie public relations, Badanie rynku 
i opinii publicznej, Badania i ekspertyzy w dziedzinie działalności go-
spodarczej, Prognozy ekonomiczne, Analizy i  zarządzanie kosztami, 
Wycena przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, przedsięwzięć 
gospodarczych i  organizacyjnych, Doradztwo oraz pomoc w  zakre-
sie podejmowania, organizowania, prowadzenia i  zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą, Planowanie, koordynowanie i  kontrola prze-
biegu projektów ekonomicznych, strategicznych i  marketingowych 
w przedsiębiorstwach, Usługi menedżerskie, Usługi związane z prze-
noszeniem przedsiębiorstw, Doradztwo oraz pomoc w  zakresie za-
rządzania personalnego, rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy, 
Usługi w zakresie działalności rachunkowej i księgowej, Pozyskiwanie, 
kompilacja, systematyzacja, sortowanie, transkrypcja i przetwarzanie 
danych oraz innych materiałów i elementów komputerowych baz da-
nych i  innych zbiorów informatycznych, Zarządzanie zbiorami infor-
matycznymi, Wyszukiwanie danych w plikach komputerowych, kom-
puterowych bazach danych i  innych zbiorach informatycznych, 36 
Usługi w  zakresie zarządzania, administrowania oraz obsługi nieru-
chomości, Pośrednictwo w sprawach obrotu nieruchomościami, wy-
najmowanie pomieszczeń biurowych, Usługi i pośrednictwo finanso-
we, ubezpieczenia, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, Usługi 
wyceny mienia i majątku, Sponsorowanie finansowe, Organizowanie 
funduszy na cele dobroczynne i wspieranie kultury, 37 Usługi budow-
lano-remontowe, Budownictwo specjalistyczne, Usługi instalacyjne 
w zakresie wykonawstwa instalacji elektrycznych i telekomunikacyj-
nych, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, Informacja bu-
dowlana, Nadzór budowlany, Usługi w zakresie instalacji, konserwacji 
oraz napraw maszyn i urządzeń, Usługi w zakresie obsługi pojazdów, 
38 Emisja programów telewizyjnych i radiowych, Łączność i przesyła-
nie informacji za pomocą Internetu i sieci komputerowych oraz innych 
środków komunikacji, Poczta elektroniczna, usługi w  zakresie udo-
stępniania i komunikacji za pomocą komunikatorów internetowych, 
Usługi w zakresie prowadzenia, administrowania i udostępniania in-
ternetowych list i for dyskusyjnych, Ogłoszenia elektroniczne, Usługi 
telekomunikacyjne, Wynajmowanie urządzeń telekomunikacyjnych 
oraz urządzeń do przesyłania informacji, 39 Usługi w zakresie dystry-
bucji energii elektrycznej, Usługi transportowe, Wynajmowanie po-
jazdów i miejsc parkingowych, Magazynowanie elektronicznych no-
śników danych i/lub dokumentów, 40 Usługi w zakresie wytwarzania 
energii elektrycznej, Usługi w zakresie obróbki mechanicznej, ciepl-
nej i chemicznej metali, drewna, tworzyw sztucznych, Usługi w zakre-
sie obróbki i przetwarzania materiałów niebezpiecznych i odpadów 
przemysłowych, Recykling odpadków i odpadów, 41 Usługi edukacyj-
ne, Usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi szkoleń, 
Usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi sympozjów, 
kongresów, konferencji, seminariów, zjazdów, Usługi wydawnicze, 
Publikowanie tekstów innych niż reklamowe, Organizowanie imprez 
o charakterze sportowym, kulturalnym i rozrywkowym, 42 Prace ba-
dawczo-rozwojowe, Badania techniczne, ekspertyzy inżynieryjne, 
opracowywanie projektów technicznych, Projektowanie obiektów 
budowlanych, Projektowanie i rozwój komputerów oraz sprzętu kom-
puterowego, projektowanie, aktualizacja, konserwacja oraz wypoży-
czanie oprogramowania komputerowego, Tworzenie i  utrzymywa-
nie stron, portali i wortali internetowych, Tworzenie i utrzymywanie 
systemów obsługi klienta dostępnych przez Internet i  sieci kompu-
terowe, Administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), 
Obsługa baz danych dostępnych przez Internet i sieci komputerowe, 
Konwersja danych i/lub  dokumentów na  formę elektroniczną, Od-
zyskiwanie danych, Doradztwo budowlane, Doradztwo w  zakresie 
ochrony środowiska, Doradztwo w zakresie komputerów oraz sprzę-
tu komputerowego, 43 Usługi w zakresie tymczasowego zakwatero-
wania, Wynajmowanie mieszkań i  pomieszczeń na  pobyt czasowy, 
Wynajmowanie sal na  posiedzenia, Usługi zaopatrzenia w  żywność 
i napoje, 44 Usługi medyczne w pełnym zakresie, Usługi w zakresie 
higieny i troski o urodę istot ludzkich, 45 Usługi w zakresie monito-
ringu systemów bezpieczeństwa i  systemów antywłamaniowych 

(111) 354097 (220) 2021 10 19 (210) 535420
(151) 2022 05 25 (441) 2022 02 07
(732) ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk (PL)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Energa
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 29 01 01, 29 01 06, 29 01 12, 27 05 01, 27 05 17, 26 13 25, 
26 01 05, 24 15 13
(510), (511) 35 Usługi w  zakresie reklamy oraz informacji o  działal-
ności gospodarczej na  rzecz osób trzecich, Organizowanie, prowa-
dzenie oraz obsługa kampanii reklamowych, akcji promocyjnych, 
prezentacji, aukcji publicznych, Marketing oraz prezentacja towarów 
i/lub  usług poprzez telewizję, radio, Internet i  sieci komputerowe 
oraz inne środki komunikacji, Reklama z  wykorzystaniem metod 
słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i  multimedialnych-prze-
znaczona do transmisji telewizyjnej, radiowej, za pomocą Internetu 
i  sieci komputerowych oraz innych środków komunikacji, Organi-
zowanie, przygotowywanie i  obsługa udziału osób trzecich na  tar-
gach, wystawach, Prezentacjach towarów i/lub usług, Pośrednictwo 
handlowe, kojarzenie kontrahentów, doradztwo oraz pomoc w pro-
wadzeniu negocjacji i  zawieraniu umów, Usługi w zakresie pośred-
nictwa w  kontakcie z  mediami, Usługi konsultingowe i  doradcze 
w zakresie public relations, Badanie rynku i opinii publicznej, Badania 
i ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, Prognozy eko-
nomiczne, Analizy i zarządzanie kosztami, Wycena przedsiębiorstw, 
działalności gospodarczej, przedsięwzięć gospodarczych i  organi-
zacyjnych, Doradztwo oraz pomoc w  zakresie podejmowania, or-
ganizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, 
Planowanie, koordynowanie i kontrola przebiegu projektów ekono-
micznych, strategicznych i  marketingowych w  przedsiębiorstwach, 
Usługi menedżerskie, Usługi związane z  przenoszeniem przedsię-
biorstw, Doradztwo oraz pomoc w  zakresie zarządzania personal-
nego, rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy, Usługi w  zakresie 
działalności rachunkowej i księgowej, Pozyskiwanie, kompilacja, sys-
tematyzacja, sortowanie, transkrypcja i  przetwarzanie danych oraz 
innych materiałów i elementów komputerowych baz danych i innych 
zbiorów informatycznych, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, 
Wyszukiwanie danych w  plikach komputerowych, komputerowych 
bazach danych i  innych zbiorach informatycznych, 36 Usługi w  za-
kresie zarządzania, administrowania oraz obsługi nieruchomości, 
Pośrednictwo w  sprawach obrotu nieruchomościami, wynajmo-
wanie pomieszczeń biurowych, Usługi i  pośrednictwo finansowe, 
ubezpieczenia, doradztwo finansowe i  ubezpieczeniowe, Usługi 
wyceny mienia i  majątku, Sponsorowanie finansowe, Organizowa-
nie funduszy na  cele dobroczynne i  wspieranie kultury, 37 Usługi 
budowlano-remontowe, Budownictwo specjalistyczne, Usługi in-
stalacyjne w  zakresie wykonawstwa instalacji elektrycznych i  tele-
komunikacyjnych, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, 
Informacja budowlana, Nadzór budowlany, Usługi w zakresie insta-
lacji, konserwacji oraz napraw maszyn i urządzeń, Usługi w zakresie 
obsługi pojazdów, 38 Emisja programów telewizyjnych i radiowych, 
Łączność i  przesyłanie informacji za  pomocą Internetu i  sieci kom-
puterowych oraz innych środków komunikacji, Poczta elektroniczna, 
usługi w zakresie udostępniania i komunikacji za pomocą komunika-
torów internetowych, Usługi w zakresie prowadzenia, administrowa-
nia i udostępniania internetowych list i for dyskusyjnych, Ogłoszenia 
elektroniczne, Usługi telekomunikacyjne, Wynajmowanie urządzeń 
telekomunikacyjnych oraz urządzeń do  przesyłania informacji, 39 
Usługi w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, Usługi transporto-
we, Wynajmowanie pojazdów i miejsc parkingowych, Magazynowa-
nie elektronicznych nośników danych i/lub dokumentów, 40 Usługi 
w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, Usługi w zakresie ob-
róbki mechanicznej, cieplnej i chemicznej metali, drewna, tworzyw 
sztucznych, Usługi w  zakresie obróbki i  przetwarzania materiałów 
niebezpiecznych i  odpadów przemysłowych, Recykling odpadków 
i odpadów, 41 Usługi edukacyjne, Usługi w zakresie organizowania, 
prowadzenia i  obsługi szkoleń, Usługi w  zakresie organizowania, 
prowadzenia i  obsługi sympozjów, kongresów, konferencji, semi-
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nariów, zjazdów, Usługi wydawnicze, Publikowanie tekstów innych 
niż reklamowe, Organizowanie imprez o  charakterze sportowym, 
kulturalnym i rozrywkowym, 42 Prace badawczo-rozwojowe, Bada-
nia techniczne, ekspertyzy inżynieryjne, opracowywanie projektów 
technicznych, Projektowanie obiektów budowlanych, Projektowanie 
i  rozwój komputerów oraz sprzętu komputerowego, projektowa-
nie, aktualizacja, konserwacja oraz wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego, Tworzenie i  utrzymywanie stron, portali i  wortali 
internetowych, Tworzenie i  utrzymywanie systemów obsługi klien-
ta dostępnych przez Internet i  sieci komputerowe, Administrowa-
nie stronami komputerowymi (sieciowymi), Obsługa baz danych 
dostępnych przez Internet i  sieci komputerowe, Konwersja danych 
i/lub  dokumentów na  formę elektroniczną, Odzyskiwanie danych, 
Doradztwo budowlane, Doradztwo w zakresie ochrony środowiska, 
Doradztwo w  zakresie komputerów oraz sprzętu komputerowego, 
43 Usługi w zakresie tymczasowego zakwaterowania, Wynajmowa-
nie mieszkań i  pomieszczeń na  pobyt czasowy, Wynajmowanie sal 
na posiedzenia, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 44 Usługi 
medyczne w pełnym zakresie, Usługi w zakresie higieny i troski o uro-
dę istot ludzkich, 45 Usługi w zakresie monitoringu systemów bez-
pieczeństwa i systemów antywłamaniowych 

(111) 354098 (220) 2021 10 19 (210) 535419
(151) 2022 05 25 (441) 2022 02 07
(732) ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Energa
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 29 01 01, 29 01 06, 29 01 12, 27 05 01, 27 05 17
(510), (511) 35 Usługi w  zakresie reklamy oraz informacji o  działal-
ności gospodarczej na  rzecz osób trzecich, Organizowanie, prowa-
dzenie oraz obsługa kampanii reklamowych, akcji promocyjnych, 
prezentacji, aukcji publicznych, Marketing oraz prezentacja towarów 
i/lub  usług poprzez telewizję, radio, Internet i  sieci komputerowe 
oraz inne środki komunikacji, Reklama z  wykorzystaniem metod 
słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i  multimedialnych-prze-
znaczona do transmisji telewizyjnej, radiowej, za pomocą Internetu 
i  sieci komputerowych oraz innych środków komunikacji, Organi-
zowanie, przygotowywanie i  obsługa udziału osób trzecich na  tar-
gach, wystawach, Prezentacjach towarów i/lub usług, Pośrednictwo 
handlowe, kojarzenie kontrahentów, doradztwo oraz pomoc w pro-
wadzeniu negocjacji i  zawieraniu umów, Usługi w zakresie pośred-
nictwa w  kontakcie z  mediami, Usługi konsultingowe i  doradcze 
w zakresie public relations, Badanie rynku i opinii publicznej, Badania 
i ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, Prognozy eko-
nomiczne, Analizy i zarządzanie kosztami, Wycena przedsiębiorstw, 
działalności gospodarczej, przedsięwzięć gospodarczych i  organi-
zacyjnych, Doradztwo oraz pomoc w  zakresie podejmowania, or-
ganizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, 
Planowanie, koordynowanie i kontrola przebiegu projektów ekono-
micznych, strategicznych i  marketingowych w  przedsiębiorstwach, 
Usługi menedżerskie, Usługi związane z  przenoszeniem przedsię-
biorstw, Doradztwo oraz pomoc w  zakresie zarządzania personal-
nego, rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy, Usługi w  zakresie 
działalności rachunkowej i księgowej, Pozyskiwanie, kompilacja, sys-
tematyzacja, sortowanie, transkrypcja i  przetwarzanie danych oraz 
innych materiałów i elementów komputerowych baz danych i innych 
zbiorów informatycznych, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, 
Wyszukiwanie danych w  plikach komputerowych, komputerowych 
bazach danych i  innych zbiorach informatycznych, 36 Usługi w  za-
kresie zarządzania, administrowania oraz obsługi nieruchomości, 
Pośrednictwo w  sprawach obrotu nieruchomościami, wynajmo-
wanie pomieszczeń biurowych, Usługi i  pośrednictwo finansowe, 
ubezpieczenia, doradztwo finansowe i  ubezpieczeniowe, Usługi 
wyceny mienia i  majątku, Sponsorowanie finansowe, Organizowa-
nie funduszy na  cele dobroczynne i  wspieranie kultury, 37 Usługi 
budowlano-remontowe, Budownictwo specjalistyczne, Usługi in-
stalacyjne w  zakresie wykonawstwa instalacji elektrycznych i  tele-

komunikacyjnych, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, 
Informacja budowlana, Nadzór budowlany, Usługi w zakresie insta-
lacji, konserwacji oraz napraw maszyn i urządzeń, Usługi w zakresie 
obsługi pojazdów, 38 Emisja programów telewizyjnych i radiowych, 
Łączność i  przesyłanie informacji za  pomocą Internetu i  sieci kom-
puterowych oraz innych środków komunikacji, Poczta elektroniczna, 
usługi w zakresie udostępniania i komunikacji za pomocą komunika-
torów internetowych, Usługi w zakresie prowadzenia, administrowa-
nia i udostępniania internetowych list i for dyskusyjnych, Ogłoszenia 
elektroniczne, Usługi telekomunikacyjne, Wynajmowanie urządzeń 
telekomunikacyjnych oraz urządzeń do  przesyłania informacji, 39 
Usługi w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, Usługi transporto-
we, wynajmowanie pojazdów i miejsc parkingowych, Magazynowa-
nie elektronicznych nośników danych i/lub dokumentów, 40 Usługi 
w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, Usługi w zakresie ob-
róbki mechanicznej, cieplnej i chemicznej metali, drewna, tworzyw 
sztucznych, Usługi w  zakresie obróbki i  przetwarzania materiałów 
niebezpiecznych i  odpadów przemysłowych, Recykling odpadków 
i odpadów, 41 Usługi edukacyjne, Usługi w zakresie organizowania, 
prowadzenia i  obsługi szkoleń, Usługi w  zakresie organizowania, 
prowadzenia i  obsługi sympozjów, kongresów, konferencji, semi-
nariów, zjazdów, Usługi wydawnicze, Publikowanie tekstów innych 
niż reklamowe, Organizowanie imprez o  charakterze sportowym, 
kulturalnym i rozrywkowym, 42 Prace badawczo-rozwojowe, Bada-
nia techniczne, ekspertyzy inżynieryjne, opracowywanie projektów 
technicznych, Projektowanie obiektów budowlanych, Projektowanie 
i  rozwój komputerów oraz sprzętu komputerowego, projektowa-
nie, aktualizacja, konserwacja oraz wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego, Tworzenie i  utrzymywanie stron, portali i  wortali 
internetowych, Tworzenie i  utrzymywanie systemów obsługi klien-
ta dostępnych przez internet i  sieci komputerowe, Administrowa-
nie stronami komputerowymi (sieciowymi), Obsługa baz danych 
dostępnych przez internet i  sieci komputerowe, Konwersja danych 
i/lub  dokumentów na  formę elektroniczną, Odzyskiwanie danych, 
Doradztwo budowlane, Doradztwo w zakresie ochrony środowiska, 
Doradztwo w  zakresie komputerów oraz sprzętu komputerowego, 
43 Usługi w zakresie tymczasowego zakwaterowania, Wynajmowa-
nie mieszkań i  pomieszczeń na  pobyt czasowy, Wynajmowanie sal 
na posiedzenia, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 44 Usługi 
medyczne w pełnym zakresie, Usługi w zakresie higieny i troski o uro-
dę istot ludzkich, 45 Usługi w zakresie monitoringu systemów bez-
pieczeństwa i systemów antywłamaniowych 

(111) 354099 (220) 2021 11 03 (210) 535997
(151) 2022 05 24 (441) 2022 02 07
(732) ORZESZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,  
Moglino Duże (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Przyprawy Twojej Kuchni SPICES & HERBS Since 2006
(540) 

(531) 27 05 01, 02 01 11
(510), (511) 29 Suszone grzyby jadalne, Borowiki szlachetne suszo-
ne, Podgrzybki suszone, Przyprawy smakowe-pikle, Oleje z  przy-
prawami, Orzechy z przyprawami, Warzywa przetworzone do przy-
prawiania, Nasiona przetworzone, Marynaty, Agar-agar do  celów 
kulinarnych, Żelatyna, Cebula konserwowana, Imbir, konserwowany, 
Pomidory konserwowane, Pomidory, przetworzone, Pomidory obra-
ne ze skóry, Papryka przetworzona, Cebula smażona, 30 Przyprawy 
suche, Przyprawy spożywcze, Przyprawy korzenne, Zioła konserwo-
wane, Zioła suszone, Chemiczne przyprawy kuchenne, Marynaty 
zawierające przyprawy, Przyprawy do  pieczenia, Dodatki smakowe 
i przyprawy, Koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy, Sosy 



Nr 34/2022 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 75

stanowiące przyprawy, Marynaty smakowe, Kukurydza smażona, 
Suszone zioła do  celów kulinarnych, Czosnek w  proszku, Ekstrakty 
przypraw, Marynata z przyprawami, Anyż, Bazylia, suszona, Przypra-
wa curry, Mieszanki curry, Pasty curry, Cynamon, Laski cynamonu, 
Czosnek mielony, Czosnek w proszku, Gałka muszkatołowa, Goździ-
ki, Imbir, Kurkuma, Papryka, Ostra sproszkowana papryka, Pieprz, 
Pieprz ziarnisty, Pieprz, Pieprz mielony, Zioła przetworzone, Zioła 
konserwowane, Marynaty zawierające zioła, Zioła konserwowane, 
Zioła do celów spożywczych, Przyprawy spożywcze, Przyprawy su-
che, Przyprawy do żywności, Mieszanki przypraw, Marynaty 

(111) 354100 (220) 2021 10 28 (210) 535792
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 24
(732) KOCZKODAJ GRZEGORZ ZIELONY KIERUNEK MGR INŻ  
GRZEGORZ KOCZKODAJ, Radzyń Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIELONY KIERUNEK
(540) 

(591) zielony, jasnozielony
(531) 24 15 01, 27 05 01, 26 13 25, 29 01 12
(510), (511) 35 Usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarządza-
nia środowiskowego 

(111) 354101 (220) 2021 11 08 (210) 536209
(151) 2022 03 31 (441) 2021 12 13
(732) INSTYTUT NOWYCH TECHNOLOGII SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INT INSTYTUT NOWYCH TECHNOLOGII
(540) 

(591) czarny, biały, szary, czerwony
(531) 26 04 09, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 9 Kamery termowizyjne, Kamery na  podczerwień, Lor-
netki, Celowniki, Lunety noktowizyjne, Lunety termowizyjne, Nokto-
wizory do  obserwacji, Iluminatory podczerwieni do  noktowizorów, 
Nakładki do  noktowizorów, Celowniki termowizyjne, Lokalizatory 
GPS, Lasery 

(111) 354102 (220) 2021 11 23 (210) 536924
(151) 2022 05 04 (441) 2022 01 17
(732) ŚWIĘTOKRZYSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEWONIT WAPNO NAWOZOWE
(540) 

(591) zielony, żółty
(531) 29 01 12, 27 05 01, 05 07 02
(510), (511) 1 Środki chemiczne, surowce mineralne przeznaczone 
dla przemysłu i  rolnictwa, dolomit, dolomit do  celów przemysło-
wych, dolomit specjalny do  wytwarzania wypełniaczy dla przemy-
słu chemicznego i  materiałów budowlanych, mączki dolomitowe 
i serycytowe dla przemysłu szklarskiego chemicznego i materiałów 
budowlanych, preparaty do  uzdatniania wody, nawozy dla rolnic-
twa, nawozy użyźniające glebę: nawozy azotowe, nawozy wapnio-

wo-magnezowe, węglanowe (tzw  wapno nawozowe dolomitowe) 
do odkwaszania gleb i wzbogacania ich w magnez, nawóz wapniowy 
(cyjanamid), Środki do konserwacji cementu z wyjątkiem farb i ole-
jów, spoiwa do betonu, 4 Energia elektryczna wytwarzana z energii 
słonecznej, energia elektryczna wytwarzana z energii wiatru, ener-
gia elektryczna ze źródeł odnawialnych, paliwa gazowe, paliwa płyn-
ne, paliwa samochodowe, 19 Budowlane materiały niemetalowe, 
niemetalowe elementy budowlane, bloki kamienne, beton towaro-
wy, masa betonowa, zaprawy budowlane, grys, kamień skała glina 
i minerały, cement do pieców hutniczych, 35 Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z paliwami, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z  paliwami, 37 Wydobywanie surowców naturalnych, kopalnictwo 
materiałów, górnicze roboty wydobywcze surowców mineralnych, 
usługi eksploatacji kamieniołomów, wynajmowanie maszyn i  urzą-
dzeń budowlanych, wynajmowanie sprzętu budowlanego i  burzą-
cego z  obsługa operatorską, usługi budowlane konstrukcyjne roz-
biórkowe i  wyburzeniowe, usługi tankowania paliwa do  pojazdów, 
tankowanie pojazdów sprężonym wodorem, roboty wydobywcze 
[górnictwo], 39 Transport, usługi informacji doradztwa i  rezerwacji 
w  zakresie transportu, usługi przewozu, usługi wynajmu związane 
z transportem i magazynowaniem, pakowanie i składowanie towa-
rów, czarterowanie pojazdów do  transportu, logistyka transportu, 
organizowanie transportu, przewożenie i  dostarczanie towarów, 
transport drogowy, transport kolejowy, transport lądowy, transport 
i  dostawy towarów, transport samochodowy, usługi pośrednictwa 
transportowego, usługi transportu samochodami silnikowymi, usłu-
gi tranzytowe, usługi w  zakresie transportu samochodami ciężaro-
wymi, magazynowanie paliw gazowych 

(111) 354103 (220) 2021 11 23 (210) 536806
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) WILK MICHAŁ WILK SPORT TEAM, Żory (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WILK SPORT TEAM www wilksport pl
(540) 

(531) 03 01 08, 26 01 01, 26 01 04, 26 01 15, 26 01 18, 26 01 21, 27 05 01, 
24 17 02
(510), (511) 9 Filmy, nagrania video, nagrania audio i  inne rodza-
je elektronicznych publikacji tekstowych, słownych i  obrazowych 
utrwalonych na nośnikach komputerowych [media content], Utrwa-
lone na nośnikach komputerowych informacje i dane [recorded con-
tent], 16 Książki, Broszury, Czasopisma, Informatory, Podręczniki, Po-
radniki, Kalendarze, Foldery, Afisze, Plakaty, Druki okolicznościowe, 
41 Publikowanie książek, Publikowanie czasopism, Publikowanie tek-
stów innych niż reklamowe, Publikowanie elektroniczne z dostępem 
on-Iine, Publikowanie blogów i  stałych rubryk, także w  Internecie, 
Prowadzenie sesji szkoleniowych i treningowych, także w Internecie 
i w serwisie YouTube, Organizowanie i prowadzenie wykładów, Or-
ganizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, odczytów, Or-
ganizowanie spotkań, zjazdów, Usługi sportowe, Planowanie trenin-
gów sportowych, Organizowanie procesu treningowego, Instruktaż 
w zakresie aktywności ruchowej, wychowania fizycznego i treningu 
kondycyjnego, Organizowanie i prowadzenie treningów sportowych 
i  szkoleń sportowych, Organizowanie zajęć i pokazów sportowych, 
Organizowanie zawodów sportowych, Organizowanie obozów kon-
dycyjnych oraz imprez rekreacyjnych i  sportowych, Organizowanie 
zajęć edukacyjnych 

(111) 354104 (220) 2021 11 24 (210) 536861
(151) 2022 05 30 (441) 2022 02 07
(732) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, Klęka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) PhytoPharm OLEJ RYCYNOWY Z APLIKATOREM Olej tłoczony 
na zimno do włosów do brwi i rzęs do paznokci i skórek wygodny 
aplikator Z DODATKIEM WITAMINY E
(540) 

(591) jasnozielony, ciemnozielony, brązowy, jasnobrązowy, czarny, 
żółty
(531) 01 15 15, 02 09 04, 02 09 14, 02 03 01, 02 03 16, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 3 Olejki do  celów kosmetycznych, Kosmetyki w  formie 
olejków, Olej rycynowy do celów kosmetycznych, Preparaty do pie-
lęgnacji skóry, oczu, paznokci i włosów 

(111) 354105 (220) 2021 11 09 (210) 536268
(151) 2022 04 04 (441) 2021 12 13
(732) INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) InPost Smart City
(510), (511) 37 Budowa ładowarek elektrycznych, montaż czujników 
jakości powietrza, 39 Dostarczanie towarów zamówionych kore-
spondencyjnie, fracht, przewóz towarów, dostarczanie przesyłek 
i  korespondencji, pakowanie produktów i  towarów, przewożenie 
ładunków, przewóz samochodami ciężarowymi, spedycja, informa-
cja o transporcie, pośrednictwo w transporcie, usługi kurierskie, 44 
Sadzenie drzew, zazielenianie terenów miejskich, sadzenie drzew 
w celu kompensacji emisji dwutlenku węgla, sadzenie łąk kwietnych, 
inicjatywy mające na celu zmniejszenie CO2 i NO2 

(111) 354106 (220) 2021 11 09 (210) 536269
(151) 2022 04 04 (441) 2021 12 13
(732) INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) InPost Green City
(510), (511) 37 Budowa ładowarek elektrycznych, montaż czujni-
ków jakości powietrza, montaż paneli fotowoltaicznych, budowa 
ekologicznych wiat przestankowych z  panelami fotowoltaiczny-
mi, 39 Dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, 
fracht, przewóz towarów, dostarczanie przesyłek i korespondencji, 
pakowanie produktów i towarów, przewożenie ładunków, przewóz 
samochodami ciężarowymi, spedycja, informacja o transporcie, po-
średnictwo w transporcie, usługi kurierskie, 41 Usługi artystyczne-
go malowania murali proekologicznych, Prowadzenie szkoleń edu-
kacyjnych w zakresie ekologii oraz inicjatyw proekologicznych, 44 
Sadzenie drzew, zazielenianie terenów miejskich, sadzenie drzew 
w  celu kompensacji emisji dwutlenku węgla, sadzenie łąk kwiet-
nych, inicjatywy mające na celu zmniejszenie CO2 i NO2 w zakresie 
rolnictwa, leśnictwa oraz ogrodnictwa 

(111) 354107 (220) 2021 11 09 (210) 536270
(151) 2022 04 04 (441) 2021 12 13

(732) INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) InPost Pay
(540) 

(591) czarny, żółty
(531) 01 03 02, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 9 Oprogramowanie do  płatności elektronicznych zwią-
zanych z  usługami pocztowymi i  kurierskimi, terminale do  płatności 
elektronicznych związanych z  usługami pocztowymi i  kurierskimi, 
oprogramowanie mobilne oraz programy komputerowe do  obsługi 
płatności związanych z usługami pocztowymi i kurierskimi, 36 Obsłu-
ga płatności i  przetwarzanie płatności związanych z  usługami pocz-
towymi i  kurierskimi, usługi płatności bezdotykowych związanych 
z usługami pocztowymi i kurierskimi, usługi w zakresie elektronicznych 
płatności związanych z usługami pocztowymi i kurierskimi, usługi płat-
ności internetowych związanych z usługami pocztowymi i kurierskimi 

(111) 354108 (220) 2021 11 09 (210) 536271
(151) 2022 04 04 (441) 2021 12 13
(732) INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) InPost Pay
(540) 

(591) czarny, biały, żółty
(531) 27 05 01, 01 03 02, 29 01 13, 26 04 02
(510), (511) 9 Oprogramowanie do  płatności elektronicznych zwią-
zanych z  usługami pocztowymi i  kurierskimi, terminale do  płatności 
elektronicznych związanych z  usługami pocztowymi i  kurierskimi, 
oprogramowanie mobilne oraz programy komputerowe do  obsługi 
płatności związanych z usługami pocztowymi i kurierskimi, 36 Obsłu-
ga płatności i  przetwarzanie płatności związanych z  usługami pocz-
towymi i  kurierskimi, usługi płatności bezdotykowych związanych 
z usługami pocztowymi i kurierskimi, usługi w zakresie elektronicznych 
płatności związanych z usługami pocztowymi i kurierskimi, usługi płat-
ności internetowych związanych z usługami pocztowymi i kurierskimi 

(111) 354109 (220) 2021 12 09 (210) 537539
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) GIERLAK MATEUSZ, Zaborów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RMG
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 29 01 12, 27 05 01, 27 05 05, 27 05 08, 27 05 17, 27 05 23, 26 04 01, 
26 04 05, 26 04 18, 26 04 22
(510), (511) 25 Odzież, Majtki, Podkoszulki 
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(111) 354110 (220) 2021 12 09 (210) 537540
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) GIERLAK MATEUSZ, Zaborów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RAPTUS MG
(540) 

(591) czarny, czerwony, biały, szary
(531) 02 01 01, 02 09 14, 18 01 09, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 24 Ręczniki, koce, 25 Odzież, majtki, podkoszulki, 37 
Czyszczenie pojazdów, Czyszczenie okien 

(111) 354111 (220) 2021 12 09 (210) 537546
(151) 2022 05 23 (441) 2022 01 31
(732) GUZY MICHAŁ MG MOTORSPORT, Siemianowice Śląskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V VSOUND
(540) 

(531) 27 05 01, 26 11 06, 26 11 25
(510), (511) 7 Układy wydechowe, Tłumiki silników spalinowych, sto-
sowane w  motocyklach, samochodach osobowych, samochodach 
sportowych 

(111) 354112 (220) 2021 12 13 (210) 537616
(151) 2022 05 04 (441) 2022 01 10
(732) BŁAŻEJEWICZ ROBERT, Jarosławiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LA RYBA BAR U RYBAKA
(540) 

(591) pomarańczowy, czarny
(531) 03 09 01, 26 11 13, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 43 Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i ba-
rach, Restauracje dla turystów, Restauracje oferujące dania na wynos, 

Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Usługi ba-
rów i restauracji, Usługi restauracyjne, Zapewnianie żywności i napo-
jów w restauracjach, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem 

(111) 354113 (220) 2021 12 13 (210) 537620
(151) 2022 05 04 (441) 2022 01 10
(732) ARCZYŃSKI RAFAŁ, Syców (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INDIVIZO
(540) 

(591) ciemnoniebieski
(531) 27 05 01, 29 01 04
(510), (511) 17 Artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, Ma-
teriały izolacyjne 

(111) 354114 (220) 2021 12 08 (210) 537473
(151) 2022 05 18 (441) 2022 01 10
(732) BROWAR PSZCZYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BECZKOWE
(540) 

(591) brązowy
(531) 02 01 18, 11 01 10, 11 03 03, 12 03 25, 14 01 02, 19 01 06, 19 01 07, 
27 05 01, 29 01 11
(510), (511) 32 Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, Na-
poje bezalkoholowe, Piwo i produkty piwowarskie, Napoje odalko-
holizowane, Napoje orzeźwiające, Piwo i  piwo bezalkoholowe, 33 
Cydr, Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Preparaty do produkcji 
napojów alkoholowych, Esencje i  ekstrakty alkoholowe, Preparaty 
alkoholowe do sporządzania napojów 

(111) 354115 (220) 2022 02 07 (210) 539539
(151) 2022 06 14 (441) 2022 02 28
(732) STOLARCZYK ŁUKASZ BTC, Radomsko (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BTC MASZYNY STOLARCZYK
(510), (511) 7 Podajniki, Podajniki do  maszyn, Podajniki [części ma-
szyn], Podajniki posuwowo-zwrotne [maszyny], Podajniki posuwowo-
-zwrotne [części do maszyn], Maszyny podające dla pras, Prasy, Prasy 
kuźnicze, Układ prasy [maszyny], Prasy napędzane pneumatycznie, 
Jednokolumnowe prasy zgrzewalnicze, Prasy [maszyny przemysłowe], 
Prasy gnące [maszyny], Prasy do tłoczenia metali, Prasy do formowania 
metalu, Prasy mechaniczne [do obróbki metali], Automatyczne prasy 
do  obróbki metali, Prasy [maszyny do  celów przemysłowych], Prasy 
hydrauliczne [do obróbki metali], Walce prasujące [części do maszyn], 
Olejowe prasy hydrauliczne [do  obróbki metalu], Nożyce pneuma-
tyczne, Nożyce elektryczne, Nożyce mechaniczne [maszyny], Nożyce 
wibracyjne [maszyny], Nożyce do blach [maszyny], Maszyny gilotyno-
we, inne niż do użytku biurowego, Wycinarki [maszyny], Pierścienio-
we wycinarki do  otworów [obrabiarki], Wycinarki kołowe do  użytku 
z maszynami, Wycinarki zębatek i wykończarki, Zgrzewarki punktowe, 
Zwijarki do  metali, Zwijarki mechaniczne, Obrotowe linie okrawa-
nia, Giętarki do  blach, Prostownice do  blach [maszyny], Prostownice 
do arkuszy metalowych, Prasy walcowe [maszyny], Prasy do wycina-
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nia, Maszyny zaciskowe, Maszyny montażowe, Krawędziarki [maszy-
ny], Maszyny łączące, Maszyny wkładające arkusze, Piły wyrzynarki 
[maszyny], Maszyny do  formowania, Precyzyjne przecinaki [maszy-
ny], Obcinacze boczne [maszyny], Maszyny do  zgrzewania, Maszyny 
do łączenia, Maszyny i urządzenia tnące, wiercące, ścierające, ostrzące 
i do obróbki powierzchni, Maszyny, obrabiarki oraz narzędzia i urzą-
dzenia o napędzie elektrycznym, do mocowania i  łączenia, Maszyny 
tnące korygujące rozmiary do celów przemysłowych, Maszyny do cię-
cia wzdłużnego ciągłych materiałów taśmowych, Noże do wycinania 
kształtów do frezarek [maszyny], Maszyny do zestawiania [segregowa-
nia] do użytku przemysłowego, Maszyny do perforowania [do obróbki 
metali], Maszyny do cięcia [do obróbki metalu], Maszyny do odciskania 
do celów przemysłowych, Maszyny do przenoszenia ciągłych materia-
łów taśmowych, Maszyny do  gładzenia do  obróbki metali, Wiertarki 
do  obróbki metalu, Tokarki [do  obróbki metalu], Obrabiarki do  ob-
róbki metalu, Przeciągarki [do obróbki metalu], Walcarki [do obróbki 
metali], Szlifierki [do obróbki metalu], Dziurkarki [do obróbki metalu], 
Dłutownice [do  obróbki metalu], Urządzenia do  obróbki maszyno-
wej, Giętarki do obróbki metalu, Maszyny do obróbki metali, Frezarki 
[do obróbki metalu], Giętarki [do obróbki metalu], Maszyny do obrób-
ki powierzchni, Narzędzia do  obróbki krawędzi [maszyny], Strugarki 
wzdłużne [do obróbki metalu], Strugarki poprzeczne [do obróbki me-
talu], Maszyny do  obróbki skrawaniem metali, Roboty przemysłowe 
do obróbki metali, Zrobotyzowane mechanizmy do obróbki metalu, 
Mechanizmy zrobotyzowane do obróbki metalu, Maszyny do docie-
rania [do obróbki metali], Przyrządy do ścinania [do obróbki metalu], 
Narzędzia zaciskowe do utrzymywania elementów podczas obróbki, 
Szlifierki do obróbki za pomocą ściernic [maszyny], Przyrządy obrób-
kowe do  przytrzymywania elementu podczas obróbki skrawaniem, 
Automaty przemysłowe do zamocowywania przedmiotów w celu ob-
róbki, Obrabiarki do metalu w arkuszach, Maszyny do cięcia metalu, 
Narzędzia do cięcia metalu [maszyny], Noże obrotowe do metalu [ma-
szyny], Szlifierki do ceramiki i metalu, Noże obrotowe do metalu [czę-
ści maszyn], Brzeszczoty pił do metalu do maszyn, Narzędzia do cięcia 
metalu [części maszyn], Narzędzia do cięcia metalu z ostrzem diamen-
towym, Frezarki i szlifierki do obróbki ceramiki i metalu, Piły do metalu 
[maszyny], Frezarki do obróbki ceramiki i metalu, Wytłaczarki do me-
talu, Maszyny do formowania metalu, Maszyny do kształtowania me-
talu, Przeciągarki [ciągarki] do metalu, Maszyny do spawania metalu 
[elektryczne], Obrabiarki do  metalu, Noże tokarskie do  obrabiarek 
do  metalu, Taśmy przenośnikowe z  metalu, Maszyny do  naciągania 
taśmy, Przenośniki taśmowe, Taśmowe (Przenośniki-), Stałe przeno-
śniki taśmowe, Ruchome przenośniki taśmowe, Pionowe przenośniki 
kubełkowe zawierające pomosty taśmowe, Przenośniki taśmowe po-
siadające częściowo wykrzywione osie, Przenośniki taśmowe posia-
dające całkowicie wykrzywione osie, Szlifierki taśmowe [maszyny], 
Stabilizatory ciągłych materiałów taśmowych [maszyny], Maszyny 
do ustawiania ciągłych materiałów taśmowych, Urządzenia do oddzie-
lania ciągłych materiałów taśmowych [maszyny], 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z maszynami przemysłowymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku z  maszynami przemysłowymi, 37 Naprawa ma-
szyn, Remont maszyn, Przegląd maszyn, Demontaż maszyn, Instalacja 
maszyn, Czyszczenie maszyn, Usługi instalacji maszyn, Usługi konser-
wacji maszyn, Konserwacja maszyn przemysłowych, Naprawa maszyn 
przemysłowych, Instalacja maszyn przemysłowych, Montaż [instala-
cja] instalacji maszynowych, Instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, 
Serwis maszyn i urządzeń produkcyjnych, Naprawa maszyn i sprzętu 
do obróbki metali, Naprawa lub konserwacja maszyn i narzędzi do ob-
róbki metali, Naprawa i konserwacja maszyn i obrabiarek do obróbki 
i  przetwarzania metali, Udzielanie informacji związanych z  naprawą 
lub konserwacją maszyn i narzędzi do obróbki metali 

(111) 354116 (220) 2022 02 02 (210) 539370
(151) 2022 06 17 (441) 2022 02 28
(732) FUNDACJA ALTERNATYWNA EDUKACJA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mała Finlandia
(540) 

(591) niebieski, pomarańczowy, żółty, zielony
(531) 29 01 14, 27 05 01, 26 13 25

(510), (511) 41 Edukacja, Usługi edukacyjne, Usługi szkół [edukacja], 
Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Rozpowszechnianie 
materiałów edukacyjnych, Usługi edukacyjne świadczone dla dzie-
ci, Usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, Usługi edukacyjne, 
rozrywkowe i  sportowe, Usługi w  zakresie edukacji i  nauczania, 
Usługi edukacyjne dla dzieci w postaci grup zabaw, Usługi eduka-
cyjne związane z  rozwojem sprawności umysłowej dzieci, Usługi 
edukacyjne związane z  rozwojem sprawności intelektualnej dzie-
ci, Usługi szkół, Usługi szkolnictwa podstawowego, Nauczanie 
w szkołach podstawowych, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Edu-
kacja [nauczanie], Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / 
edukacja], Nauczanie, Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Usługi 
edukacji na poziomie podstawowym związane z umiejętnością czy-
tania i pisania, Zapewnianie edukacji, Usługi edukacyjne związane 
z nauką języków obcych, Zajęcia sportowe, Zajęcia sportowe i  re-
kreacyjne, Zajęcia sportowe i kulturalne, Usługi w zakresie edukacji 
sportowej, Organizowanie i  prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
Przedszkola, Przekazywanie know-how [szkolenia], Usługi wyda-
wania świadectw edukacyjnych, a mianowicie zapewnianie szkoleń 
i egzaminów edukacyjnych 

(111) 354117 (220) 2022 02 07 (210) 539532
(151) 2022 06 21 (441) 2022 03 07
(732) STOLARCZYK ŁUKASZ BTC, Radomsko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BTC MASZYNY STOLARCZYK
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 15 07 01, 27 05 01, 27 05 10, 29 01 12
(510), (511) 7 Podajniki, Podajniki do maszyn, Podajniki [części ma-
szyn], Podajniki posuwowo-zwrotne [maszyny], Podajniki posuwo-
wo-zwrotne [części do maszyn], Maszyny podające dla pras, Prasy, 
Prasy kuźnicze, Układ prasy [maszyny], Prasy napędzane pneuma-
tycznie, Jednokolumnowe prasy zgrzewalnicze, Prasy [maszyny 
przemysłowe], Prasy gnące [maszyny], Prasy do  tłoczenia metali, 
Prasy do formowania metalu, Prasy mechaniczne [do obróbki me-
tali], Automatyczne prasy do obróbki metali, Prasy [maszyny do ce-
lów przemysłowych], Prasy hydrauliczne [do obróbki metali], Walce 
prasujące [części do maszyn], Olejowe prasy hydrauliczne [do ob-
róbki metalu], Nożyce pneumatyczne, Nożyce elektryczne, Noży-
ce mechaniczne [maszyny], Nożyce wibracyjne [maszyny], Nożyce 
do blach [maszyny], Maszyny gilotynowe, inne niż do użytku biu-
rowego, Wycinarki [maszyny], Pierścieniowe wycinarki do otworów 
[obrabiarki], Wycinarki kołowe do  użytku z  maszynami, Wycinarki 
zębatek i  wykończarki, Zgrzewarki punktowe, Zwijarki do  metali, 
Zwijarki mechaniczne, Obrotowe linie okrawania, Giętarki do blach, 
Prostownice do  blach [maszyny], Prostownice do  arkuszy metalo-
wych, Prasy walcowe [maszyny], Prasy do  wycinania, Maszyny za-
ciskowe, Maszyny montażowe, Krawędziarki [maszyny], Maszyny 
łączące, Maszyny wkładające arkusze, Piły wyrzynarki [maszyny], 
Maszyny do  formowania, Precyzyjne przecinaki [maszyny], Obci-
nacze boczne [maszyny], Maszyny do zgrzewania, Maszyny do  łą-
czenia, Maszyny i  urządzenia tnące, wiercące, ścierające, ostrzące 
i  do  obróbki powierzchni, Maszyny, obrabiarki oraz narzędzia 
i  urządzenia o  napędzie elektrycznym, do  mocowania i  łączenia, 
Maszyny tnące korygujące rozmiary do  celów przemysłowych, 
Maszyny do  cięcia wzdłużnego ciągłych materiałów taśmowych, 
Noże do  wycinania kształtów do  frezarek [maszyny], Maszyny 
do zestawiania [segregowania] do użytku przemysłowego, Maszy-
ny do perforowania [do obróbki metali], Maszyny do cięcia [do ob-
róbki metalu], Maszyny do  odciskania do  celów przemysłowych, 
Maszyny do przenoszenia ciągłych materiałów taśmowych, Maszy-
ny do  gładzenia do  obróbki metali, Wiertarki do  obróbki metalu, 
Tokarki [do  obróbki metalu], Obrabiarki do  obróbki metalu, Prze-
ciągarki [do obróbki metalu], Walcarki [do obróbki metali], Szlifierki 
[do  obróbki metalu], Dziurkarki [do  obróbki metalu], Dłutownice 
[do obróbki metalu], Urządzenia do obróbki maszynowej, Giętarki 
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do  obróbki metalu, Maszyny do  obróbki metali, Frezarki [do  ob-
róbki metalu], Giętarki [do  obróbki metalu], Maszyny do  obróbki 
powierzchni, Narzędzia do  obróbki krawędzi [maszyny], Strugarki 
wzdłużne [do  obróbki metalu], Strugarki poprzeczne [do  obróbki 
metalu], Maszyny do obróbki skrawaniem metali, Roboty przemy-
słowe do obróbki metali, Zrobotyzowane mechanizmy do obróbki 
metalu, Mechanizmy zrobotyzowane do obróbki metalu, Maszyny 
do  docierania [do  obróbki metali], Przyrządy do  ścinania [do  ob-
róbki metalu], Narzędzia zaciskowe do  utrzymywania elementów 
podczas obróbki, Szlifierki do obróbki za pomocą ściernic [maszy-
ny], Przyrządy obróbkowe do przytrzymywania elementu podczas 
obróbki skrawaniem, Automaty przemysłowe do zamocowywania 
przedmiotów w  celu obróbki, Obrabiarki do  metalu w  arkuszach, 
Maszyny do  cięcia metalu, Narzędzia do  cięcia metalu [maszyny], 
Noże obrotowe do  metalu [maszyny], Szlifierki do  ceramiki i  me-
talu, Noże obrotowe do  metalu [części maszyn], Brzeszczoty pił 
do metalu do maszyn, Narzędzia do cięcia metalu [części maszyn], 
Narzędzia do cięcia metalu z ostrzem diamentowym, Frezarki i szli-
fierki do obróbki ceramiki i metalu, Piły do metalu [maszyny], Fre-
zarki do obróbki ceramiki i metalu, Wytłaczarki do metalu, Maszyny 
do formowania metalu, Maszyny do kształtowania metalu, Przecią-
garki [ciągarki] do metalu, Maszyny do spawania metalu [elektrycz-
ne], Obrabiarki do metalu, Noże tokarskie do obrabiarek do meta-
lu, Taśmy przenośnikowe z metalu, Maszyny do naciągania taśmy, 
Przenośniki taśmowe, Taśmowe (Przenośniki-), Stałe przenośniki 
taśmowe, Ruchome przenośniki taśmowe, Pionowe przenośniki 
kubełkowe zawierające pomosty taśmowe, Przenośniki taśmowe 
posiadające częściowo wykrzywione osie, Przenośniki taśmowe 
posiadające całkowicie wykrzywione osie, Szlifierki taśmowe [ma-
szyny], Stabilizatory ciągłych materiałów taśmowych [maszyny], 
Maszyny do ustawiania ciągłych materiałów taśmowych, Urządze-
nia do oddzielania ciągłych materiałów taśmowych [maszyny], 35 
Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  maszynami przemysło-
wymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z maszynami przemy-
słowymi, 37 Naprawa maszyn, Remont maszyn, Przegląd maszyn, 
Demontaż maszyn, Instalacja maszyn, Czyszczenie maszyn, Usługi 
instalacji maszyn, Usługi konserwacji maszyn, Konserwacja ma-
szyn przemysłowych, Naprawa maszyn przemysłowych, Instalacja 
maszyn przemysłowych, Montaż [instalacja] instalacji maszyno-
wych, Instalacja, konserwacja i  naprawa maszyn, Serwis maszyn 
i  urządzeń produkcyjnych, Naprawa maszyn i  sprzętu do  obróbki 
metali, Naprawa lub konserwacja maszyn i  narzędzi do  obrób-
ki metali, Naprawa i  konserwacja maszyn i  obrabiarek do  ob-
róbki i  przetwarzania metali, Udzielanie informacji związanych 
z  naprawą lub konserwacją maszyn i  narzędzi do  obróbki metali 

(111) 354118 (220) 2022 02 02 (210) 539374
(151) 2022 06 15 (441) 2022 02 28
(732) FURNER INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) niebieski, biały
(531) 26 01 03, 26 04 01, 26 11 03, 26 11 07, 29 01 12, 14 03 21
(510), (511) 6 Sprężyny drzwiowe (nieelektryczne), Sprężyny [drobni-
ca metalowa], Sprężyny do  drzwi [nieelektryczne], Sprężyny wyko-
nane głównie z metalu, Sprężyny z metalu, Metalowe koła pasowe, 
sprężyny i zawory [z wyjątkiem elementów maszyn], Drobne wyroby 
metalowe, Metalowe drobne wyroby, Drobnica metalowa do drzwi, 
7 Sprężyny [części maszyn], Sprężyny amortyzujące do maszyn, La-
minowane sprężyny płytkowe stanowiące części maszyn, Sprężyny 

amortyzacyjne będące częściami układu zawieszenia maszyn, Sprę-
żyny będące częściami elementów antywibracyjnych do maszyn, 12 
Sprężyny do systemów zawieszenia do pojazdów, Sprężyny amorty-
zacyjne będące częściami zawieszeń pojazdów, Sprężyny śrubowe 
do  zawieszeń pojazdów, Sprężyny do  układów zawieszenia pojaz-
dów, Sprężyny śrubowe [części zawieszenia pojazdów lądowych], 
Resory [sprężyny] zawieszenia pojazdów, Sprężyny amortyzujące 
do pojazdów 

(111) 354119 (220) 2022 01 19 (210) 538822
(151) 2022 07 19 (441) 2022 04 04
(732) MIROWSKA KAROLINA SŁODKA BABECZKA PRACOWNIA 
WYPIEKÓW ARTYSTYCZNYCH, Aleksandrów Łódzki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Słodka Babeczka PRACOWNIA WYPIEKÓW ARTYSTYCZNYCH
(540) 

(591) bordowy, turkusowy, jasnoróżowy, ciemnoróżowy, biały
(531) 08 01 15, 02 03 16, 26 11 07, 25 01 05, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i  ciasteczka, Arty-
kuły żywnościowe zawierające czekoladę [jako podstawowy skład-
nik], Bezy, Brownie [ciastka czekoladowe], Ciasta, Ciasta czekola-
dowe, Ciasta czekoladowe wykonane z czekoladowego biszkoptu, 
Ciasta na bazie pomarańczy, Ciasta [słodkie lub słone], Ciasta w po-
lewie czekoladowej, Ciasta z bakaliami, Ciasta z cukierkami, Ciasta 
z kremem, Ciasteczka, Ciastka, Ciastka w polewie o smaku czekola-
dowym, Ciasto francuskie, Ciasto kruche, Ciasto na bazie jaj, Ciasto 
migdałowe, Ciasto śliwkowe, Cienkie ciasto bazowe do tart, Goto-
we desery [wyroby piekarnicze], Kruche ciasto, Makaroniki (ciastka), 
Makaroniki [wyroby cukiernicze], Pierniczki, Placki [ciasta] z nadzie-
niem owocowym, Serniki, Szarlotka, Tarty, Tarty (słodkie lub słone), 
Tarty (z owocami), Wyroby cukiernicze z mąki, Wyroby piekarnicze 
zawierające kremy i  owoce, Torty truskawkowe, Wyroby ciastkar-
skie z owocami 

(111) 354120 (220) 2021 10 12 (210) 535121
(151) 2022 03 01 (441) 2021 11 15
(732) FARBOTKA PAVEL, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOME GRACE
(540) 

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 29 01 13, 27 05 01, 26 05 01, 07 01 08
(510), (511) 36 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 

(111) 354121 (220) 2021 12 20 (210) 537888
(151) 2022 05 06 (441) 2022 01 17
(732) BELOW ADAM, Gąski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BALTIC-STAR
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(540) 

(591) biały, żółty, niebieski
(531) 01 15 24, 07 01 16, 19 01 04, 14 09 01, 26 13 25, 27 05 01, 
24 17 01, 29 01 13
(510), (511) 43 Usługi w zakresie zakwaterowania, Wynajem domków 
letniskowych, Usługi hotelowe 

(111) 354122 (220) 2022 01 13 (210) 538638
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) SZKODZIŃSKA BEATA, Bukowno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ready 4 Fight
(540) 

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 29 01 13, 27 05 01, 27 05 09, 27 05 11, 27 05 17, 27 07 01, 27 07 11, 
27 07 17, 27 07 21, 02 01 08, 02 01 16, 02 01 23, 02 01 24, 26 11 01, 
26 11 12
(510), (511) 28 Sprzęt do uprawiania sportu i ćwiczeń fizycznych, Ar-
tykuły gimnastyczne, Artykuły gimnastyczne i  sportowe, Artykuły 
i sprzęt sportowy, Artykuły sportowe, Bokserskie worki treningowe, 
Dopasowane pokrowce na sprzęt sportowy, Manekiny blokujące [ak-
cesoria treningowe do  futbolu amerykańskiego], Maski osłaniające 
twarz, do  użytku sportowego, Maszyny do  ćwiczeń fizycznych wy-
posażone w ciężarki, Maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, Ochra-
niacze amortyzujące przeciwko urazom [artykuły sportowe], Ochra-
niacze brzucha do użytku sportowego, Ochraniacze ciała do użytku 
sportowego, Ochraniacze dłoni do użytku sportowego, Ochraniacze 
do  Taekwondo, Ochraniacze do  uprawiania sportu, Ochraniacze 
do  użytku w  sporcie, Ochraniacze genitaliów do  użytku podczas 
uprawiania sportu, Ochraniacze klatki piersiowej do  gry w  futbol 
amerykański, Ochraniacze na  brzuch do  Taekwondo, Ochraniacze 
na  goleń do  użytku sportowego, Ochraniacze na  klatkę piersiową 
przystosowane do  uprawiania taekwondo, Ochraniacze na  klatkę 
piersiową do użytku sportowego, Ochraniacze na nogi przystosowa-
ne do uprawiania sportu, Ochraniacze na pięści [artykuły sportowe], 
Ochraniacze na ręce przystosowane do użytku sportowego, Ochra-
niacze nóg do użytku sportowego, Ochraniacze przedramienia [arty-
kuły sportowe], Ochrona na pięści [artykuły sportowe], Osłony na go-
lenie do  karate, Pasy na  nadgarstki do  podnoszenia ciężarów, Pasy 
do podnoszenia ciężarów [artykuły sportowe], Rękawice bokserskie, 
Rękawice do  karate, Rękawice do  podnoszenia ciężarów, Rękawice 
do taekwondo, Rękawice sparingowe, Rękawice wykonane specjal-
nie do noszenia podczas uprawiania sportu, Ringi bokserskie, Sprzęt 
do  treningów sportowych, Sprzęt do  treningu sztuk walki, Sprzęt 
sportowy, Sprzęt używany na treningach rugby, Tarcze treningowe 
do  sztuk walki, Torby przystosowane do  noszenia sprzętu sporto-
wego, Urządzenia do osiągania sprawności fizycznej [nie do użytku 
medycznego], Urządzenia do  wzmacniania ciała [ćwiczenia], Worki 
treningowe, Worki treningowe montowane na podłodze 

(111) 354123 (220) 2021 12 02 (210) 537232
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) SNOWDOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kościelisko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) quadoo

(540) 

(591) ciemnozielony
(531) 27 05 01, 29 01 11
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi re-
zerwacji biletów na  atrakcje i  wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport 

(111) 354124 (220) 2021 12 02 (210) 537233
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) SNOWDOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kościelisko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) snowdoo
(540) 

(591) granatowy
(531) 27 05 01, 29 01 11
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, 
rozrywka i sport, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia 
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe 

(111) 354125 (220) 2021 12 20 (210) 537905
(151) 2022 05 27 (441) 2022 01 24
(732) BAZYLIAŃSKI HENRYK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
HANDLOWE FOLMET, Białogard (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) F FOLMET
(540) 

(591) ciemnoniebieski, czarny
(531) 26 13 25, 26 11 12, 24 17 02, 26 04 05, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 25 Odzież, obuwie, Nakrycia głowy, Fartuchy fryzjer-
skie, Fartuchy jednorazowe, Fartuchy z tworzyw sztucznych, Odzież 
ochronna zakładana na ubrania, 35 Usługi sprzedaży towarów: fartu-
chy dla chirurgów, fartuchy ochronne do użytku medycznego, kitle 
do użytku szpitalnego, kitle, arkusze z tworzyw sztucznych do owi-
jania i  pakowania, rozciągliwa folia samoprzylegająca z  tworzyw 
sztucznych do paletyzacji, folia wodoodporna z tworzyw sztucznych 
do pakowania, folie polietylenowe do zawijania lub pakowania, folie 
z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, folie do pakowania 
artykułów żywnościowych, materiały z  tworzyw sztucznych do pa-
kowania, opakowania z  tworzyw sztucznych, rolki folii z  tworzyw 
sztucznych do  pakowania, taśmy klejące do  pakowania, taśmy za-
bezpieczające z  tworzyw sztucznych, torby z  tworzyw sztucznych 
do owijania i pakowania, torby z tworzyw sztucznych do wyściełania 
koszy na  śmieci, tworzywa sztuczne formowane wtryskowo, worki 
do koszy na śmieci, worki na śmieci z tworzyw sztucznych [do użyt-
ku domowego], worki z  tworzyw sztucznych do  pakowania, worki 
z  tworzyw sztucznych na  śmieci, artykuły i  materiały izolacyjne 
i zabezpieczające, folie do ściółkowania, folie wodoodporne z two-
rzyw sztucznych [inne niż do  pakowania], folie z  tworzyw sztucz-
nych [półprodukty], folie z  tworzyw sztucznych nie  do  pakowania, 
materiały do  pakowania [amortyzacja, wypychanie] z  gumy lub 
tworzyw sztucznych, materiały i  artykuły zabezpieczające przed 
wodą i  wilgocią, Usługi sprzedaży towarów: materiały izolacyjne 
z tworzyw sztucznych, taśmy foliowe do izolacji, włókna z tworzyw 
sztucznych do  użytku w  produkcji opakowań, elastyczne rury wę-
żowe z  tworzyw sztucznych, giętkie przewody rurowe wykonane 
z tworzyw sztucznych, węże do wody z tworzyw sztucznych, węże 
do wody z tworzyw sztucznych, węże elastyczne z tworzyw sztucz-
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nych, węże hydrauliczne z  gumy, węże hydrauliczne z  tworzyw 
sztucznych, węże przemysłowe z tworzyw sztucznych, węże z two-
rzyw sztucznych do  użytku hydraulicznego, folia do  laminowania 
(aktywowana cieplnie) z nadrukiem, materiały [worki] do pakowania 
produktów ziarnistych luzem, materiały [worki] do  pakowania pro-
duktów ziarnistych w dużych ilościach, torby [worki] do pakowania 
z tworzyw sztucznych do składowania towarów w dużych ilościach, 
torby [worki] do pakowania z tworzyw sztucznych do transportu to-
warów w dużych ilościach, torby i worki do pakowania i przechowy-
wania oraz transportu, plandeki, markizy, namioty, niedopasowane 
pokrycia, folie z tworzyw sztucznych do produkcji peleryn jednora-
zowych, folie z tworzyw sztucznych do produkcji ubrań jednorazo-
wych, odzież, obuwie, nakrycia głowy, fartuchy fryzjerskie, fartuchy 
jednorazowe, fartuchy z  tworzyw sztucznych, odzież ochronna za-
kładana na  ubrania, Organizowanie targów, pokazów, konferencji 
oraz wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Pośrednictwo 
w sprzedaży towarów/usług, Usługi pośrednictwa handlowego po-
legające na  pośredniczeniu pomiędzy kupującym i  sprzedającym, 
Pomoc w  zawieraniu kontraktów handlowych, Administrowanie 
i zarządzanie przedsiębiorstwami gospodarczymi, Usługi w zakresie 
promowania towarów i usług osób trzecich, Usługi doradcze w za-
kresie franchisingu, zarządzanie przedsiębiorstwami franchisingo-
wymi, Usługi w zakresie organizacji promocji sprzedaży, Usługi w za-
kresie rozpowszechniania i  dystrybucji materiałów reklamowych, 
Usługi marketingowe, Usługi agencji eksportowo-importowych, 40 
Obróbka i  przetwarzanie materiałów z  tworzyw sztucznych, For-
mowanie materiałów z  tworzyw sztucznych, Obróbka materiałów 
z tworzyw sztucznych w celu produkcji form z tworzyw sztucznych, 
Przetwarzanie tworzyw sztucznych, Recykling tworzyw sztucznych, 
Wytłaczanie tworzyw sztucznych, Udzielanie informacji związanych 
z przetwarzaniem materiałów z tworzyw sztucznych 

(111) 354126 (220) 2021 11 29 (210) 537060
(151) 2022 04 29 (441) 2021 12 27
(732) OSSOWSKA KATARZYNA OK!, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M Moins
(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 12, 27 05 19
(510), (511) 25 Odzież, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakry-
cia głowy, Obuwie 

(111) 354127 (220) 2021 12 07 (210) 537406
(151) 2022 05 04 (441) 2022 01 17
(732) SUSKI KONRAD TBS CONSULTING, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TBSConsulting
(540) 

(591) niebieski, ciemnoniebieski
(531) 27 05 01, 29 01 12, 26 13 25
(510), (511) 35 Administrowanie testowaniem kompetencji zawo-
dowych, Administrowanie zaświadczeniami zawodowymi, Agencje 
zatrudnienia, Agencje zatrudnienia tymczasowego, Analiza pracy 
w celu określenia umiejętności pracownika i innych wymagań wzglę-
dem tego pracownika, Dobór personelu [dla osób trzecich], Dobór 
personelu za pomocą metod psychotechnicznych, Doradztwo i kon-
sultacje dotyczące zatrudnienia, Doradztwo profesjonalne w zakresie 
zarządzania personelem, Doradztwo w zakresie planowania kariery, 

Doradztwo w  zakresie pośrednictwa pracy, Doradztwo w  zakresie 
rekrutacji personelu, Doradztwo w  zakresie zarządzania dotyczące 
obsadzania stanowisk, Doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące 
rekrutacji personelu, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem 
i zatrudniania, Doradztwo w zakresie zasobów ludzkich, Doradztwo 
w  zakresie znajdowania zatrudnienia dla personelu, Doradztwo 
związane z  wyborem kadry kierowniczej, Dostarczanie informacji 
dotyczących rekrutacji pracowników, Dostarczanie informacji na te-
mat zatrudnienia za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, 
Dostarczanie informacji na temat rekrutacji za pośrednictwem glo-
balnej sieci komputerowej, Dostarczanie informacji o  zatrudnieniu, 
Dostarczanie informacji w zakresie rekrutacji pracowników, Dostar-
czanie informacji w  zakresie usług relokacji pracowników, Groma-
dzenie i  systematyzowanie informacji w  komputerowych bazach 
danych, Gromadzenie informacji na  temat personelu, Informacje 
dotyczące kariery i  usługi doradcze (inne niż doradztwo edukacyj-
ne i szkoleniowe), Kompilacja danych dla osób trzecich, Kompilacja 
informacji w komputerowych bazach danych, Konsultacje dotyczą-
ce wyboru personelu, Konsultacje w  zakresie rekrutacji personelu, 
Konsultacje w  zakresie zatrudnienia, Konsultacje w  zakresie zarzą-
dzania firmą w dziedzinie rozwoju kadry kierowniczej i przywódców, 
Leasing pracowniczy, Ocena potrzeb personelu, Oferowanie porad 
z zakresu rekrutacji absolwentów, Ogłoszenia odnoszące się do  re-
krutacji personelu, Opracowywanie życiorysów dla osób trzecich, 
Organizowanie i prowadzenie targów pracy, Organizowanie i prowa-
dzenie targów rekrutacyjnych, Dobór personelu za pomocą metod 
psychotechnicznych, Planowanie wykorzystania personelu, Pomoc 
w zakresie rekrutacji personelu i obsadzania stanowisk, Pomoc w za-
rządzaniu personelem, Profesjonalne usługi w  zakresie rekrutacji, 
Prowadzenie rejestru pracowników [dla osób trzecich], Przeprowa-
dzanie testów na potrzeby sprawdzenia kompetencji zawodowych, 
Przeprowadzanie testów psychometrycznych w  celu doboru per-
sonelu, Przeprowadzanie testów psychologicznych w  celu selekcji 
personelu, Przeprowadzanie testów w celu określania umiejętności 
potrzebnych w pracy, Przesłuchiwanie wykonawców [rekrutacja per-
sonelu], Przydzielanie stanowisk dla pracowników tymczasowych, 
Przydzielanie stanowisk pracy, Przygotowywanie CV na rzecz innych, 
Reklama rekrutacji personelu, Rekrutacja personelu, Rekrutacja per-
sonelu na  czas nieokreślony, Rekrutacja personelu tymczasowego, 
Rekrutacja personelu wykonawczego, Rekrutacja personelu wyższe-
go szczebla kierowniczego, Rekrutacja pracowników wspomagają-
cych prace biurowe, Rekrutacja tymczasowego personelu technicz-
nego, Rekrutacja personelu informatycznego, Rozpowszechnianie 
informacji na  temat rekrutacji absolwentów, Selekcja personelu, 
Tymczasowe wyznaczenie pracowników, Tymczasowy przydział per-
sonelu, Usługi agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji pracowników, 
Usługi biura pośrednictwa pracy, Usługi doradcze dotyczące zatrud-
nienia, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie znajdowania za-
trudnienia dla personelu, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie 
rekrutacji personelu, Usługi doradcze pośrednictwa pracy, Usługi 
doradztwa w  zakresie obsadzania stanowisk, Usługi dotyczące re-
krutacji kadry pracowniczej, Usługi dotyczące znalezienia pracy dla 
kadry pracowniczej, Usługi informacyjne dotyczące stanowisk pracy 
i kariery zawodowej, Usługi konsultingowe związane z personelem, 
Usługi nawiązywania kontaktów zawodowych, Usługi planowania 
kariery, Usługi reklamowe związane z  rekrutacją personelu, Usłu-
gi rekrutacyjne, Usługi w  zakresie obsadzania stanowisk pracy dla 
asystentów osobistych, Usługi w  zakresie obsadzania stanowisk 
kierowniczych, Usługi w  zakresie pośrednictwa pracy, Usługi w  za-
kresie pracowników tymczasowych, Usługi w zakresie przenoszenia 
pracowników, Usługi w zakresie przeprowadzania rozmów kwalifika-
cyjnych [w celu rekrutacji personelu], Usługi w zakresie rejestrowania 
pracowników, Usługi w zakresie rekrutacji i przydzielania stanowisk 
pracy, Usługi w  zakresie rekrutacji personelu, Usługi w  zakresie re-
lokacji pracowników, Usługi w  zakresie tymczasowego przydziału 
pracowników, Usługi w zakresie wyszukiwania stanowisk pracy i per-
sonelu, Usługi w zakresie wyszukiwania i zatrudniania kadry kierow-
niczej, Usługi w  zakresie wyszukiwania stanowisk pracy i  rekrutacji 
personelu, Usługi w zakresie wyszukiwania kadry kierowniczej, Usłu-
gi w zakresie zatrudnienia personelu na czas określony, Usługi w za-
kresie znajdowania zatrudnienia dla stażystów, Usługi wyszukiwa-
nia i wybierania kadry kierowniczej, Usługi związane z personelem, 
Wybór kadr kierowniczych, Doradztwo w zakresie zarządzania per-
sonelem, Zarządzanie personelem, Zarządzanie zasobami ludzkimi 
i usługi rekrutacji personelu, Znajdowanie posady dla pracowników 
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tymczasowych, Znajdowanie posady dla stałego personelu, Znajdo-
wanie zatrudnienia dla personelu zajmującego się projektowaniem, 
Znajdowanie zatrudnienia dla personelu 

(111) 354128 (220) 2021 12 02 (210) 537286
(151) 2022 04 26 (441) 2022 01 03
(732) FLUDA GRZEGORZ, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COMPACT CHARGER
(540) 

(591) zielony, niebieski
(531) 15 09 10, 01 15 03, 26 11 12, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 9 Ładowarki sieciowe, Ładowarki dla akumulatorów, Ła-
dowarki do  baterii, Ładowarki do  smartfonów, Kable elektryczne, 
Wtyczki, Wtyczki elektryczne, Wtyczki prądowe 

(111) 354129 (220) 2020 11 06 (210) 520610
(151) 2021 06 22 (441) 2021 03 08
(732) EDIPRESSE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gotujmy pl
(540) 

(591) biały
(531) 27 05 01, 29 01 11
(510), (511) 9 magnetyczne i  optyczne nośniki danych, utrwalone 
na  nośnikach informacje i  dane, publikacje tekstowe, dźwiękowe 
i  obrazowe utrwalone na  nośnikach danych, publikacje w  postaci 
elektronicznej do pobrania, publikacje ładowalne w postaci elektro-
nicznej z Internetu, publikacje elektroniczne do pobrania w postaci 
gazet, magazynów, czasopism, periodyków, poradników, publikacje 
drukowane w postaci umożliwiającej odczyt elektroniczny, publika-
cje drukowane w  postaci zapisanej na  nośnikach optycznych i  ma-
gnetycznych, książki audio, książki w formacie cyfrowym do pobiera-
nia z  Internetu, nagrania dźwiękowe i audiowizualne, kasety, płyty, 
pliki graficzne i  muzyczne, aplikacje mobilne, programy i  oprogra-
mowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, aplikacje, opro-
gramowanie i programy komputerowe do przetwarzania i edytowa-
nia filmów, obrazów, grafiki, tekstu i  dźwięku, oprogramowanie 
komputerowe stosowane w  dziedzinie elektronicznej działalności 
wydawniczej, oprogramowanie blogów, fotografie cyfrowe do  po-
brania, czytniki książek cyfrowych, komputerowe bazy danych, inte-
raktywne bazy danych, elektroniczne katalogi, 16 materiały druko-
wane, publikacje drukowane, gazety, dzienniki, periodyki, magazyny, 
czasopisma, książki, poradniki, podręczniki, słowniki, afisze, albumy, 
atlasy, almanachy, blankiety, broszury, druki, ulotki, formularze, foto-
grafie, kalendarze, katalogi, mapy, plany, naklejki, nalepki, znaczki, 
plakietki papierowe, okładki i obwoluty, plakaty, prospekty, rysunki, 
skorowidze, skoroszyty i segregatory, zaproszenia drukowane, karty 
menu, koperty, kartki okolicznościowe, bilety i  kupony papierowe, 
torby papierowe, torby na  prezenty, torby na  zakupy papierowe 
i z tworzyw sztucznych, biurowe i upominkowe artykuły papiernicze, 
materiały piśmienne i  wyposażenie edukacyjne, długopisy i  pióra, 
ołówki, podstawki, pojemniki, stojaki oraz kubki na długopisy, pióra 

i ołówki, materiały instruktażowe, szkoleniowe i do nauczania z wy-
jątkiem aparatów, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne świadczone 
za pośrednictwem mediów społecznościowych, blogów lub portali 
internetowych, doradztwo, konsultacje i  pomoc w  zakresie reklamy, 
marketingu i  promocji, reklama za  pośrednictwem sieci komputero-
wej, Internetu, Intranetu, usługi w zakresie reklamy prasowej, produk-
cja reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, usługi rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów re-
klamowych, udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, usługi 
wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, wynajmo-
wanie nośników reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, 
wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, doradztwo marketin-
gowe w zakresie mediów społecznościowych, usługi tworzenia i za-
rządzania bazami danych, usługi pozyskiwania i  systematyzowania 
danych i informacji do komputerowych baz danych, usługi kompila-
cji, aktualizacji i  utrzymywania danych i  informacji w  komputero-
wych bazach danych, usługi wyszukiwania danych i  informacji 
w  komputerowych bazach danych, usługi informacyjne w  zakresie 
działalności gospodarczej udostępniane on-line, usługi dostarczania 
informacji handlowych, usługi dostarczania informacji handlowych 
za  pośrednictwem komputerowych baz danych, udostępnianie in-
formacji biznesowych w dziedzinie mediów społecznościowych, ka-
talogowanie informacji 0 towarach i usługach, dostarczanie informa-
cji konsumentom na  temat towarów i  usług, usługi rejestracji, 
transkrypcji, składu, kompilacji i systematyzacji informacji tekstowej 
i obrazowej przesyłanej przy pomocy komputera, usługi programów 
lojalnościowych, motywacyjnych i  promocyjnych, promowanie to-
warów i usług osób trzecich w Internecie, prezentowanie produktów 
w  mediach w  celach reklamowych, usługi informacyjne i  doradcze 
dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów i usług, 
zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub rekla-
mowych, usługi w zakresie analizy i porównywania cen, usługi bada-
nia rynku i  opinii publicznej, badania rynku obejmujące sondaże 
opinii publicznej, organizowanie wystaw, targów i konkursów w ce-
lach reklamowych i  handlowych, usługi współpracy z  blogerami, 
usługi zarządzania społecznością online, usługi doradcze, konsulta-
cyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, 38 usługi 
internetowego serwisu informacyjnego, zapewnianie dostępu 
do  treści, stron internetowych, portali, forów i  blogów interneto-
wych, zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, usługi 
udostępniania portali internetowych o tematyce zdrowotnej, usługi 
udostępniania portali internetowych związanych z higieną żywienia, 
odżywianiem, dietetyką, przepisami kulinarnymi, poradami w dzie-
dzinie organizowania przyjęć i  imprez okolicznościowych, komuni-
kacja za pośrednictwem blogów online, usługi udostępniania inter-
netowego forum dyskusyjnego, fora [pokoje rozmów] dla serwisów 
społecznościowych, usługi udostępniania komputerowych baz da-
nych, usługi ogłoszeń elektronicznych, udostępnianie on-line inte-
raktywnej tablicy ogłoszeniowej, usługi w zakresie przekierowywa-
nia do stron internetowych, usługi elektronicznej transmisji danych 
i  dokumentów, przesyłanie wiadomości za  pośrednictwem witryny 
internetowej, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomo-
cą komputera, usługi poczty elektronicznej, transmisja programów 
telewizyjnych i radiowych, transmisja podkastów, transmisja filmów 
wideo, emisja filmów za pośrednictwem Internetu, wymiana danych 
elektronicznych, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w za-
kresie wyżej wymienionych usług, 41 usługi w zakresie edukacji i na-
uczania, usługi wydawnicze, elektroniczne usługi wydawnicze, usłu-
gi wydawnicze książkowe i Internetowe, usługi wydawania publikacji 
periodycznych i  nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, 
usługi wydawania czasopism, gazet, magazynów, dzienników, perio-
dyków, książek, w tym w formie elektronicznej i w Internecie, usługi 
publikacji, publikowanie i  redagowanie materiałów drukowanych, 
usługi w  zakresie publikowania czasopism, gazet, magazynów, pe-
riodyków, książek i  tekstów innych niż teksty reklamowe, w  tym 
w  formie elektronicznej i  w  Internecie nie  do  pobrania, publikacje 
multimedialne i  internetowe, organizowanie i prowadzenie szkoleń 
w  celach edukacyjnych i  kulturalnych, organizowanie warsztatów 
szkoleniowych, doradztwo zawodowe i  coaching, treningi rozwoju 
osobistego, organizowanie i  prowadzenie warsztatów szkolenio-
wych i kursów o tematyce kulinarnej, warsztatów i kursów gotowania 
oraz przygotowywania i prezentowania posiłków, udostępnianie pu-
blikacji on-line ze  wskazówkami dotyczącymi przepisów, receptur, 
planowania posiłków, opracowywania menu oraz ze  wskazówkami 
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kucharskimi, opracowywanie receptur i przepisów kulinarnych (ma-
teriały edukacyjne), usługi edukacyjne dotyczące gotowania, wypo-
życzanie gazet, czasopism, magazynów i  książek, usługi bibliotek 
elektronicznych, usługi w zakresie organizowania, produkcji, przygo-
towywania i prowadzenia imprez edukacyjnych, rozrywkowych, kul-
turalnych i  sportowych, organizowanie i  prowadzenie konferencji 
i kongresów, wystaw i targów w celach rozrywkowych, edukacyjnych 
i  dobroczynnych, organizowanie i  prowadzenie pokazów kulinar-
nych w celach edukacyjnych i  rozrywkowych, organizowanie i pro-
wadzenie seminariów, sympozjów, zjazdów, konferencji, kongresów, 
balów i koncertów, wydarzeń i kampanii społecznych w celach edu-
kacyjnych i rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie konkursów 
i plebiscytów, organizowanie i prowadzenie ceremonii przyznawania 
i wręczania nagród, przyznawanie nagród w dziedzinie higieny ży-
wienia, odżywiania, dietetyki, przepisów kulinarnych, usługi pisania 
blogów, publikowanie recenzji, zapewnianie recenzji użytkowników 
w  celach rozrywkowych lub kulturalnych, udostępnianie online re-
cenzji książek, zapewnianie rankingów użytkowników w celach roz-
rywkowych lub kulturalnych, usługi filmowania, produkcja nagrań 
audio i  video, produkcja multimedialna, produkcja programów ra-
diowych i  telewizyjnych, nagrywanie i  montaż programów radio-
wych i  telewizyjnych, realizacja nagrań audiowizualnych, nagrywa-
nie i  montaż pokazów kulinarnych w  celach rozrywkowych 
i edukacyjnych, usługi fotograficzne, fotografika artystyczna, usługi 
fotoreportaży, usługi reporterskie, usługi informacji o  edukacji, im-
prezach rozrywkowych, sportowych i  kulturalnych, imprezach do-
broczynnych, wypoczynku i rekreacji, usługi rozrywki, udostępnia-
nie rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej, usługi 
w  zakresie wypoczynku i  rekreacji, usługi konsultacyjne, doradcze 
i  informacyjnie w  zakresie wyżej wymienionych usług, 42 usługi 
w zakresie projektowania i utrzymywania stron, portali i witryn in-
ternetowych dla osób trzecich, administrowanie stronami interne-
towymi, projektowanie, zarządzanie i  nadzór forami dyskusyjnymi 
online, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbiorów in-
formacji, zasobów filmowych, książkowych, publikacji, zdjęć, filmów 
i obrazów, katalogów, za pośrednictwem Internetu, udostępnianie 
wyszukiwarek internetowych oraz stron internetowych w celu pozy-
skiwania informacji, w  tym o  tematyce społecznej, zdrowotnej, 
związanych z higieną żywienia, odżywianiem, dietetyką, przepisami 
kulinarnymi, rozrywką, związanych z prowadzeniem domu i organi-
zowaniem przyjęć, udostępnianie miejsc na serwerach, udostępnia-
nie miejsca w Internecie na błogi, usługi kawiarenek internetowych, 
hosting serwerów i platform, hosting stron internetowych, hosting 
treści cyfrowych w Internecie, w tym blogów on-line, hosting porta-
li internetowych, usługi projektowania i  opracowywania baz da-
nych, usługi testowania produktów, publikowanie informacji nauko-
wych, 43 udostępnianie informacji w postaci przepisów kulinarnych, 
porady dotyczące przepisów kulinarnych, doradztwo kulinarne, 
usługi doradcze w zakresie sztuki kulinarnej, usługi doradców kuli-
narnych, usługi informacyjne i doradcze w zakresie przygotowywa-
nia i prezentacji posiłków, usługi doradcze dotyczące żywności i na-
pojów, przygotowania żywności i  napojów, usługi doradcze 
związane z  technikami kulinarnymi, udzielanie informacji i  porad 
w zakresie usług gastronomicznych, informacja o usługach restaura-
cyjnych, barach, kawiarniach, cukierniach, winiarniach i  innych za-
kładach gastronomicznych, udostępnianie opinii i recenzji na temat 
restauracji, barów, kawiarni, cukierni, winiarni i innych zakładów ga-
stronomicznych, usługi doradcze i informacyjne w zakresie organi-
zowania przyjęć i  imprez okolicznościowych, spersonalizowane 
usługi planowania posiłków za pośrednictwem strony internetowej, 
usługi rezerwacji miejsc w lokalach gastronomicznych, usługi kon-
sultacyjne, doradcze i  informacyjnie w  zakresie wyżej wymienio-
nych usług, 44 usługi poradnictwa w zakresie zdrowia, higieny ży-
wienia, odżywiania, dietetyki, usługi informacji medycznej 
i  zdrowotnej, usługi doradcze, konsultacyjne i  informacyjne w  za-
kresie wyżej wymienionych usług 

(111) 354130 (220) 2021 12 22 (210) 538064
(151) 2022 06 01 (441) 2022 02 14
(732) POLMOTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Super Pewniak

(540) 

(591) niebieski
(531) 02 09 14, 02 09 15, 02 09 20, 27 05 01, 29 01 04
(510), (511) 35 Usługi marketingowe, Organizowanie kampanii re-
klamowych, Usługi przedstawicielskie, Prowadzenie interesów osób 
trzecich, Usługi dealerskie, Usługi agencji importowo-eksportowej, 
sprzedaż detaliczna, hurtowa oraz internetowa samochodów oraz 
innych pojazdów mechanicznych, części zamiennych oraz akceso-
riów do  pojazdów mechanicznych, 37 Usługi w  zakresie montażu, 
napraw i  konserwacji samochodów oraz innych pojazdów mecha-
nicznych, 42 Usługi w zakresie badania i analiz technicznych pojaz-
dów, Testowanie pojazdów mechanicznych 

(111) 354131 (220) 2021 11 25 (210) 537080
(151) 2022 05 25 (441) 2022 02 07
(732) PARDUŁA JACEK MODENA NAILS, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Artistic PIGMENT GEL
(540) 

(591) żółty, niebieski, jasnoniebieski, zielony, jasnozielony, czarny, 
biały
(531) 26 13 25, 01 05 15, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 3 Preparaty do pielęgnacji paznokci, Lakiery do paznokci 

(111) 354132 (220) 2021 11 25 (210) 537085
(151) 2022 05 25 (441) 2022 02 07
(732) PARDUŁA JACEK MODENA NAILS, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Modena Nails PROFESSIONAL THIXO CONTROL GEL
(540) 

(591) czarny, szary, różowy
(531) 01 13 15, 26 02 01, 26 15 01, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 3 Preparaty do pielęgnacji paznokci, Lakiery do paznokci 

(111) 354133 (220) 2021 11 25 (210) 537083
(151) 2022 05 25 (441) 2022 02 07
(732) PARDUŁA JACEK MODENA NAILS, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Modena Nails PROFESSIONAL MASTER CONSTRUCTION GEL
(540) 

(591) czarny, różowy
(531) 26 02 01, 26 11 02, 26 11 08, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 3 Preparaty do pielęgnacji paznokci, Lakiery do paznokci 

(111) 354134 (220) 2021 12 10 (210) 537569
(151) 2022 05 24 (441) 2022 01 10
(732) MACIEJEWSKI ANDRZEJ, Legnica (PL);
SZCZUCKI JAROSŁAW, Legnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) EKOPROD
(540) 

(591) czarny, zielony, czerwony, niebieski
(531) 24 17 19, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 37 Usuwanie odpadów [usługi czyszczenia], Usuwanie 
wycieków, Usuwanie gruzu z budynków [usługi budowlane], Wywóz 
odpadów [czyszczenie], 39 Oczyszczanie [usuwanie i transport] ście-
ków, Oczyszczanie [usuwanie i  transport] z  odpadów, Opróżnianie 
[usuwanie] zawartości zbiorników ściekowych, Usługi wywozu od-
padów, Wywóz odpadów [transport], 40 Obróbka [przetwarzanie] 
odpadów, Przetwarzanie odpadów, Przetwarzanie oleju odpadowe-
go, Sortowanie odpadów i materiałów nadających się do recyklingu 
[przetwarzanie], Unieszkodliwianie odpadów [przetwarzanie], Wy-
twarzanie elektryczności z energii słonecznej, Wytwarzanie energii, 
Wytwarzanie energii elektrycznej, Wytwarzanie energii elektrycznej 
ze źródeł odnawialnych, Wytwarzanie energii elektrycznej z energii 
wiatru     
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 354135 (220) 2021 02 15 (210) 524677
(151) 2022 05 31 (441) 2022 02 14
(732) MINDS&ROSES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(531) 24 17 01, 24 17 25
(510), (511) 9 Wydawnictwa, czasopisma, broszury, katalogi on-line, 
Wydawnictwa zarejestrowane na nośnikach danych, Publikacje elek-
troniczne dostarczane on-line, z baz danych lub z Internetu, Platfor-
my oprogramowania komputerowego dla sieci społecznościowych, 
Oprogramowanie komunikacyjne, sieciowe i do sieci społecznościo-
wych, Oprogramowanie komputerowe do kompilacji danych pozy-
cjonujących, Programy komputerowe, Programy do urządzeń mobil-
nych: informacje i  dane utrwalone na  nośnikach, Publikacje 
elektroniczne, do pobrania, Publikacje elektroniczne zarejestrowane 
na  nośnikach danych, Edukacyjne programy komputerowe i  opro-
gramowanie, Oprogramowanie i programy komputerowe do wyszu-
kiwania i gromadzenia danych i informacji, prowadzenia badań oraz 
wykonywania analiz wyników badań, 16 Papierowe publikacje, wy-
dawnictwa, Kalendarze, długopisy, Serwetki papierowe, Katalogi 
branżowe, Katalogi, Albumy, Druki, Książki, Prospekty, Broszury, Ulot-
ki, Foldery, Informatory, Papier, tektura, Materiały introligatorskie, 
Materiały fotograficzne, Materiały szkoleniowe i  instruktażowe 
(z wyjątkiem aparatów), Drukowane ankiety, 35 Badanie działalności 
gospodarczej, rynku, Badania opinii publicznej, Projektowanie ba-
dań opinii publicznej, Opracowywanie ankiet opinii publicznej, Ana-
liza rynku, Sondowanie rynku, Sondaże opinii publicznej, Badanie 
rynku, Usługi oceny rynku, Konsultacje w zakresie oceny rynku, Wy-
wiady dla badań jakościowych rynku, Doradztwo w  zakresie seg-
mentacji rynku, Badanie działalności gospodarczej i  rynku, Groma-
dzenie informacji dotyczących badań rynku, Analizy biznesowe, 
Doradztwo w zakresie badań rynku, Analiza danych statystycznych 
z  badań rynku, Badania rynku do  celów reklamowych, Kompilacja 
modeli statystycznych w  celu dostarczania informacji dotyczących 

dynamiki rynku, Opracowywanie ankiet marketingowych, Sporzą-
dzanie ankiet biznesowych, Przeprowadzanie ankiet badawczych 
on-line, Kompilacja reklam, Kompilacja informacji statystycznych, 
Kompilacja danych statystycznych dotyczących przedsiębiorstw, 
Kompilacja statystyk związanych z  reklamą, Kompilacja danych dla 
osób trzecich, Kompilacja, produkcja i  rozpowszechnianie materia-
łów reklamowych, Kompilacja ogłoszeń reklamowych do  użytku 
w Internecie, Kompilacja i systematyzacja danych na potrzeby kom-
puterowych baz danych, Badania rynkowe w  celu kompilacji infor-
macji o czytelnikach publikacji, Badania rynkowe w celu kompilacji 
informacji o  widzach telewizyjnych, Przygotowywanie i  kompilacja 
raportów i informacji biznesowych i handlowych, Testowanie marki, 
Usługi w  zakresie tworzenia marki, Usługi w  zakresie oceny marki, 
Usługi w zakresie wyceny marki, Usługi w zakresie strategii rozwoju 
marki, Usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyj-
nej i tożsamości marki, Marketing, Reklama, Doradztwo marketingo-
we w zakresie mediów społecznościowych, Udostępnianie informa-
cji biznesowych w  dziedzinie mediów społecznościowych, Usługi 
reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecz-
nościowych, Usługi marketingowe, Usługi agencji reklamowych, 
Usługi reklamy, Usługi reklamy za pośrednictwem sieci komputero-
wej, Usługi marketingu szeptanego i  rekomendacyjnego, Usługi 
w  zakresie prezentacji towarów i/lub  usług służące zachęceniu od-
biorców do ich zakupu, Usługi w zakresie dystrybucji próbek towa-
rów i materiałów w celach reklamowych, Usługi agencji public rela-
tions, Usługi produkcji audycji i  filmów reklamowych dla radia, 
telewizji, filmu, Internetu, Wynajem czasu i  miejsca reklamowego 
we  wszystkich środkach masowego przekazu, Organizowanie i  za-
rządzanie działalnością gospodarczą, Pozyskiwanie informacji 
o działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizacji i za-
rządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie promo-
cji sprzedaży, Zarządzanie planami lojalnościowymi, planami zachęt 
dla klientów oraz planami promocyjnymi, Zarządzanie i kompilacja 
komputerowych baz danych, Zarządzanie zbiorami informatyczny-
mi, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, Systema-
tyzacja danych w  komputerowych bazach danych, Komputerowe 
zarządzanie plikami, Wyszukiwanie informacji w plikach komputero-
wych, Wyszukiwanie informacji w  komputerowych bazach danych 
dla osób trzecich, Sortowanie danych w  bazach komputerowych, 
Organizowanie konferencji, gier, konkursów i loterii oraz imprez roz-
rywkowych o podłożu reklamowym z zastosowaniem reklamy praso-
wej, radiowej, telewizyjnej i  internetowej oraz z  wykorzystaniem 
elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników informacji, 
Organizacja i obsługa targów, aukcji, licytacji oraz wystaw w celach 
gospodarczych i/lub  reklamowych, Usługi w  zakresie zarządzania 
sprzedażą poprzez Internet, Usługi w zakresie prowadzenia sprzeda-
ży publikacji elektronicznych i drukowanych, Oferowanie usług au-
kcyjnych w  formie promocji, Przetwarzanie danych, usługi agencji 
informacyjnej w zakresie działalności gospodarczej, 38 Usługi agen-
cji prasowej, usługi domu mediowego, którego zadaniem jest plano-
wanie oraz zakup kampanii reklamowych w  mediach masowych, 
Fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, udostępnia-
nie forów internetowych online, Usługi pokojów rozmów [chatroom] 
dla serwisów społecznościowych, zapewnienie dostępu do blogów 
internetowych, Zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych 
i  portali, Zapewnianie dostępu do  elektronicznego rynku [portalu] 
w sieciach komputerowych, Zapewnianie dostępu do platform w In-
ternecie, Zapewnianie dostępu do platform handlu elektronicznego 
w  Internecie, Usługi w  zakresie przekazu wydawnictw prasowych 
za pomocą sieci telekomunikacyjnych oraz innych środków łączno-
ści, dostarczanie publikacji elektronicznych on-line nieściągalnych, 
Umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych serwerów 
i  portali internetowych, Udostępnianie serwisów internetowych 
WWW poprzez łącza telekomunikacyjne, umożliwianie dostępu 
do  stron WWW, Odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych 
lub baz danych, Usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednic-
twem platform i portali w Internecie i innych mediach, Rozpowszech-
nianie i  transmisja wiadomości, obrazu wizualnego, grafiki, danych 
i innych informacji, z wykorzystaniem radia, urządzeń telekomunika-
cyjnych, mediów elektronicznych, mediów społecznościowych lub 
Internetu, Usługi poczty elektronicznej, Usługi przekazywania ogło-
szeń elektronicznych, Usługi nagrywania, transkrypcji, transformacji, 
kompozycji, kompilacji informacji wykorzystywanych przy przesyła-
niu elektronicznym, Usługi w zakresie dostarczania informacji on-li-
ne z  komputerowych baz danych, Usługi zdalnego dostępu do  da-
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nych, Usługi przesyłania danych dostępne za pomocą kodu dostępu, 
Umożliwianie dostępu do zasobów informacyjnych, muzycznych, fil-
mowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, rozpowszechnianie 
telewizyjnych, radiowych, multimedialnych, internetowych progra-
mów naukowych, rozrywkowych, sportowych, Umożliwianie wielu 
użytkownikom dostępu do  zbiorów informacji za  pośrednictwem 
globalnej sieci informacyjnej, 39 Dystrybucja gazet, książek, tekstów, 
periodyków i elektronicznych mediów, Usługi w zakresie magazyno-
wania elektronicznych nośników danych lub dokumentów, 41 Usługi 
wydawnicze, Wydawanie wyrobów drukarskich, zwłaszcza książek, 
czasopism, katalogów i gazet, włącznie z elektroniczną formą, także 
w  Internecie, Edycja książek, tekstów, gazet, periodyków i  elektro-
nicznych mediów, Dostarczanie publikacji elektronicznych on-line, 
Usługi księgarni elektronicznej, która dostarcza prasę, magazyny, 
fotografie, zdjęcia, książki on line, Publikacja materiałów dostępnych 
za pośrednictwem baz danych lub Internetu, Multimedialne wydania 
publikacji elektronicznych, Udostępnianie publikacji elektronicz-
nych (niepobieralnych), Udostępnianie publikacji online, Publikowa-
nie książek, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
Przygotowywanie serwisów informacyjnych do emisji, Programowa-
nie serwisów informacyjnych do transmisji przez Internet, Organizo-
wanie, obsługa i prowadzenie kursów korespondencyjnych, semina-
riów, kongresów, forum, konferencji, sympozjów, warsztatów, 
treningów, zjazdów, podróży studyjnych, kursów, szkoleń edukacyj-
nych, Organizowanie konkursów, plebiscytów, loterii, przyjęć i  wy-
staw, zabaw, festynów, pikników, festiwali filmowych związanych 
z kulturą lub edukacją, kształcenie praktyczne, Doradztwo zawodo-
we, Usługi edukacyjne i treningowe, Kształcenie ustawiczne, Usługi 
w zakresie edukacji i nauczania, Nagrywanie materiałów dydaktycz-
nych, Organizowanie i prowadzenie imprez edukacyjnych oraz kultu-
ralno-rozrywkowych, Usługi w zakresie gier interaktywnych, interak-
tywna rozrywka i  usługi współzawodnictwa oraz usługi quizów 
elektronicznych, także dostarczane globalną siecią komputerową 
lub przez Internet, usługi pisania blogów, Usługi w zakresie gier do-
starczanych on-line z sieci komputerowej, drogą elektroniczną, Usłu-
gi w zakresie dostarczania informacji on-line odnośnie gier kompute-
rowych, Usługi w  zakresie dostarczania interaktywnych gier 
komputerowych typu multi-player, także przez Internet i elektronicz-
ną sieć komunikacyjną, 42 Badania w dziedzinie mediów społeczno-
ściowych, Wykonywanie opinii i badań w dziedzinie środków komu-
nikacji publicznej, multimedialnej, Usługi badawcze, Udostępnianie 
oprogramowania w globalnej sieci komputerowej, Umożliwianie tym-
czasowego użytkowania oprogramowania on-line nie  do  pobrania, 
służącego do  konsultacji, Umożliwianie tymczasowego użytkowania 
aplikacji opartych na wykorzystaniu sieci Web, Umożliwianie tymcza-
sowego użytkowania oprogramowania biznesowego nie do pobrania, 
Usługi hurtowni danych [składowanie danych], Usługi projektowania 
wyszukiwarek internetowych, Usługi przechowywania elektroniczne-
go w zakresie archiwizacji danych, Zarządzanie zasobami cyfrowymi, 
Opracowywanie platform komputerowych, Instalacja, konserwacja, 
aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego, Progra-
mowanie oprogramowania do  platform informacyjnych w  Interne-
cie, Programowanie oprogramowania do portali internetowych, cha-
troomów, linii chatów i  forów internetowych, Programowanie 
oprogramowania do platform handlu elektronicznego, Projektowa-
nie i opracowywanie portali internetowych, administrowanie porta-
lami internetowymi, forum internetowym, Udostępnianie (wynajmo-
wanie) zasobów krajowych i  międzynarodowych serwerów sieci 
komputerowej, usługi informatyczne w  zakresie projektowania wi-
tryn i serwisów informacyjnych, Obsługa stron Web i portali, obsługa 
forum dyskusyjnego, Administrowanie portalami internetowymi, fo-
rum internetowym, Zarządzanie portalami internetowymi, Kompila-
cja informacji naukowych, Kompilacja stron internetowych, Tworze-
nie indeksów stron www, elektroniczne przetwarzanie danych, 
Usługi administratora baz danych, także monitorowanie, zestrajanie 
i sprawdzanie zasobów danych dla mailingu masowego, Kompilacja 
programów do przetwarzania danych, Kompilacja informacji związa-
nych z  systemami informacyjnymi, Projektowanie graficzne w  celu 
kompilacji stron w  Internecie, Usługi artystów grafików, plastyków, 
Usługi projektantów, Usługi graficzne, Projektowanie opakowań, 
Usługi wzornictwa przemysłowego, Wzornictwo i rozwój produktów 
multimedialnych, multimedialnego software, Usługi programistycz-
ne, Prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, Opracowywanie 
projektów technicznych, Badania techniczne, Ekspertyzy inżynieryj-
ne, Testowanie materiałów, Kontrola jakości, Usługi informatyczne 

w zakresie projektowania i opracowywania programów komputero-
wych, interaktywnych stron internetowych, witryn i serwisów infor-
macyjnych, Rozwój, rozbudowa i administrowanie sieciami kompu-
terowym i  telekomunikacyjnymi, Wynajem czasu dostępu do  sieci 
komputerowych, Wynajem pojemności pamięci w sieciach kompute-
rowych dostawcom treści oraz producentom towarów, jak również 
usługodawcom, wszystkie powyższe usługi także świadczone on-li-
ne, Wypożyczanie serwerów [hosting], Rozwój, tworzenie, rozbudo-
wa i konserwacja (ulepszanie i aktualizacja) programów komputero-
wych, systemów komputerowych, jak również ich wynajem, Analizy 
systemów komputerowych, Konwersja danych lub dokumentów 
na formę elektroniczną, Wypożyczanie oprogramowania komputero-
wego, Utrzymywanie (hosting) witryn internetowych na  serwerach 
komputerowych w  globalnej sieci komputerowej, Usługi w  zakresie 
oprogramowania umożliwiającego interakcję telefonu z reklamą (pra-
sa, Internet, outdoor, TV), Projektowanie obrazu, hosting blogów, Elek-
troniczne przechowywanie informacji, 45 Usługi serwisów społeczno-
ściowych on-line, Zarządzanie własnością przemysłową, Zarządzanie 
własnością intelektualną, Zarządzanie planami licencyjnymi, Wykony-
wanie, zarządzanie i  ochrona praw autorskich i  praw pokrewnych, 
wzornictwa przemysłowego, oprogramowania komputerowego, ma-
teriałów drukowanych, Licencjonowanie programów komputerowych 
[usługi prawne] 

(111) 354136 (220) 2021 09 26 (210) 534380
(151) 2022 02 22 (441) 2021 10 25
(732) PILARSKI MARCIN, Knurów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALKOPUNKT
(540) 

(591) czarny, czerwony, zielony, żółty
(531) 18 07 11, 24 17 24, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 9 Alkoholomierze, Alkomaty, Urządzenia mierzące, wy-
krywające, monitorujące i  kontrolujące, inne niż do  celów medycz-
nych, Urządzenia do testowania i kontroli jakości, Elektryczne przy-
rządy testujące, Wykrywacze [detektory], Urządzenia pomiarowe 
do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu, Przenośne 
obiekty, w tym: budki, wiaty wyposażone w urządzenia do pomiaru 
alkoholu w  wydychanym powietrzu, Analizatory powietrza, apara-
tura do analizy inna, niż do celów medycznych, Urządzenia diagno-
styczne nie  do  celów medycznych, Mechanizmy do  urządzeń uru-
chamianych żetonami, Diagnostyczna aparatura testująca, inna niż 
do celów medycznych, Urządzenia testujące do celów diagnostycz-
nych, inne niż do celów medycznych, Urządzenia i przyrządy testu-
jące, Urządzenia do  testów na  obecność alkoholu, Przenośne urzą-
dzenia testujące, Elektryczne przyrządy testujące, 45 Usługi pomiaru 
stężenia alkoholu w  organizmie ludzkim, Usługi pomiaru stężenia 
alkoholu w wydychanym powietrzu 

(111) 354137 (220) 2021 12 08 (210) 537513
(151) 2022 05 05 (441) 2022 01 10
(732) COOL PEOPLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) COOL PEOPLE
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kremy do twarzy i do ciała, emulsje do twa-
rzy i  do  ciała, płyny do  twarzy i  do  ciała, żele do  twarzy i  do  ciała, 
pianki do twarzy i do ciała, oliwki i balsamy do skóry, Środki do my-
cia i kąpieli: mydła toaletowe, mydła w płynie, płatki mydlane, żele 
i  płyny, pudry, Środki do  mycia i  pielęgnacji stóp, Środki do  mycia 
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i pielęgnacji włosów: szampony, balsamy, odżywki, kremy, emulsje, 
płyny, żele, pianki, Środki perfumeryjne: perfumy, Wody toaletowe 
i  kolońskie, dezodoranty osobiste i  antyperspiranty, Olejki eterycz-
ne, Środki do  makijażu, demakijażu i  malowania: twarzy, ust, oczu, 
brwi, paznokci, fluidy, pudry, Środki do  higieny intymnej zawarte 
w tej klasie, Środki do opalania i chroniące przed promieniowaniem 
ultrafioletowym, Środki do  samoopalania, Preparaty do  depilacji, 
Pudry higieniczne zawarte w tej klasie, Środki do pielęgnacji zębów 
i  jamy ustnej: pasty, płyny, nitki czyszczące, Środki do  i po goleniu: 
kremy, pianki, żele, balsamy, Proszki do prania, płyny do prania, płyny 
do mycia naczyń, proszki do szorowania, płyny do mycia podłóg, pły-
ny do mycia okien, 5 Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, 
preparaty przeciwtrądzikowe, środki i preparaty lecznicze do czysz-
czenia zębów, kosmetyki lecznicze w tym między innymi preparaty 
kosmetyczne do  odchudzania, maści o  działaniu leczniczym, sub-
stancje dietetyczne do  celów leczniczych, preparaty ziołowe, zioła 
lecznicze, herbaty lecznicze, 35 Sprzedaż detaliczna, hurtowa i inter-
netowa produktów wymienionych w klasie 3 i w klasie 5, usługi rekla-
my dla osób trzecich, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów a mianowicie: preparaty kosmetyczne i lecznicze stosowa-
ne w  kosmetyce, kosmetologii dermatologii, pozwalające nabywcy 
wygodnie je oglądać i kupować w sklepie, hurtowni oraz za pomocą 
sieci Internet, Usługi w zakresie reklamy, w tym rozpowszechnianie 
materiałów i próbek reklamowych oraz publikowanie tekstów rekla-
mowych, przedstawicielstwo handlowe podmiotów zagranicznych, 
44 Usługi ośrodków spa polegające na  wykonywaniu zabiegów 
kosmetycznych, zabiegów regeneracyjno-rehabilitacyjnych, terapii 
naturalnej, fizykoterapii i balneologii, Usługi gabinetów dermatolo-
gicznych, klinik kosmetycznych, Usługi salonów piękności 

(111) 354138 (220) 2021 12 07 (210) 537410
(151) 2022 05 31 (441) 2022 02 14
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLIS HAPPY Fit
(540) 

(591) niebieski, żółty, biały
(531) 24 09 11, 26 01 02, 26 01 18, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 30 Słodycze, praliny, wyroby cukiernicze, wafle, rurki wa-
flowe, ciastka 

(111) 354139 (220) 2021 12 08 (210) 537427
(151) 2022 05 31 (441) 2022 02 14
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLIS HAPPY Fit NO SUGAR ADDED COCOA Wafers with cocoa 
cream
(540) 

(591) żółty, ciemnoniebieski, biały, zielony, czarny, brązowy, beżowy
(531) 27 05 01, 29 01 15, 24 09 11, 26 01 01, 26 01 18, 26 01 02, 05 07 06, 
08 01 11

(510), (511) 30 Słodycze, praliny, wyroby cukiernicze, wafle, rurki wa-
flowe, ciastka 

(111) 354140 (220) 2021 12 08 (210) 537428
(151) 2022 05 31 (441) 2022 02 14
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLIS HAPPY Fit NO SUGAR ADDED VANILLA Wafers with 
vanilla cream
(540) 

(591) żółty, ciemnoniebieski, biały, czarny, niebieski, zielony, 
beżowy
(531) 05 05 20, 27 05 01, 29 01 15, 24 09 05, 24 09 11, 08 01 11, 26 01 01, 
26 01 03, 26 01 18, 26 01 02
(510), (511) 30 Słodycze, praliny, wyroby cukiernicze, wafle, rurki wa-
flowe, ciastka 

(111) 354141 (220) 2021 12 08 (210) 537433
(151) 2022 05 24 (441) 2022 01 31
(732) BONNIER BUSINESS (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Giełdowa Spółka Roku
(540) 

(591) granatowy
(531) 20 05 07, 27 05 01, 29 01 11
(510), (511) 16 Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe i instruk-
tażowe, Banery wystawowe z papieru, Biuletyny [materiały drukowa-
ne], Biuletyny informacyjne, Broszury, Certyfikaty drukowane, Czaso-
pisma branżowe, Czasopisma fachowe, Czasopisma [periodyki], 
Długopisy kolorowe, Druki, Druki handlowe, Drukowane arkusze in-
formacyjne, Drukowane ankiety, Drukowane dyplomy [nagrody], 
Drukowane emblematy, Drukowane etykietki papierowe, Drukowa-
ne foldery informacyjne, Drukowane materiały dydaktyczne, Druko-
wane materiały ilustracyjne, Drukowane materiały piśmienne, Dru-
kowane materiały szkoleniowe, Drukowane nagrody, Drukowane 
papierowe tablice reklamowe, Drukowane ulotki informacyjne, Dy-
plomy drukowane, Etui do  notatników, Gazety, Gazety codzienne, 
Kalendarze, Katalogi, Komunikaty prasowe [materiały drukowane], 
Materiały piśmienne, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyj-
ne, Notesy, Notesy [artykuły papiernicze], Organizery osobiste, Orga-
nizery na biurko, Papierowe artykuły piśmienne, Periodyki, Periodyki 
[czasopisma], Periodyki drukowane, Plakaty reklamowe, Plakaty 
z kartonu, Plakaty wykonane z papieru, Plakietki z tektury, Plakietki 
papierowe, Plany drukowane, Publikacje drukowane, Publikacje edu-
kacyjne, Publikacje periodyczne drukowane, Publikacje promocyjne, 
Publikacje reklamowe, Raporty, Reklamy drukowane, Terminarze 
miesięczne, Terminarze na  biurko, Terminarze [materiały drukowa-
ne], Terminarze kieszonkowe, Terminarze, Wykłady drukowane, 35 
Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Doradztwo, konsul-
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tacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Dystrybucja 
materiałów reklamowych, marketingowych i  promocyjnych, Ofero-
wanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i me-
diów na reklamy, Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu re-
klamowego i  mediów, Usługi programów lojalnościowych, 
motywacyjnych i promocyjnych, Usługi public relations, Usługi w za-
kresie targów i wystaw handlowych, Usługi w zakresie wystaw i pre-
zentacji produktów, Administrowanie dotyczące marketingu, Admi-
nistrowanie konkursami w  celach reklamowych, Administrowanie 
programami motywacyjnymi w  celu promowania sprzedaży towa-
rów i usług dla osób trzecich, Administrowanie zawodami w celach 
reklamowych, Agencja public relations, Agencje reklamowe, Aktuali-
zowanie informacji reklamowych w  komputerowej bazie danych, 
Analiza odbioru reklamy, Analiza reakcji na reklamę i badania rynko-
we, Analiza świadomości społecznej w  dziedzinie reklamy, Analizy 
odbioru reklamy, Analizy w zakresie reklamy, Dokonywanie uzgod-
nień w zakresie reklamy, Doradztwo w dziedzinie zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą i  marketingu, Dostarczanie biznesowych in-
formacji marketingowych, Dostarczanie informacji marketingowych, 
Dostarczanie informacji marketingowej, Dostarczanie informacji 
marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, Dostarcza-
nie informacji na temat reklamy, Dostarczanie przewodników rekla-
mowych do przeszukiwania konsultowanych online, Działalność re-
klamowa, w  szczególności w  dziedzinie sieci telematycznych 
i telefonicznych, Elektroniczne publikowanie druków w celach rekla-
mowych, Gromadzenie informacji związanych z reklamą, Indeksowa-
nie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, In-
formacja marketingowa, Kampanie marketingowe, Kompilacja 
ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystania ich jako strony interne-
towe, Kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w formie 
stron internetowych, Kompilacja ogłoszeń reklamowych do  użytku 
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kiwarek internetowych, Optymalizacja stron internetowych, Opty-
malizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, Organizacja 
i  przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, Organizacja i  prze-
prowadzanie imprez reklamowych, Organizowanie i  prowadzenie 
promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, Orga-
nizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, Organizowa-
nie losowania nagród w celach promocyjnych, Organizowanie loso-
wania nagród w  celach reklamowych, Planowanie strategii 
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w zakresie patronatu, Prezentacja firm oraz ich towarów i usług w in-
ternecie, Produkcja filmów reklamowych, Produkcja i dystrybucja re-
klam radiowych i telewizyjnych, Produkcja materiałów reklamowych 
i  reklam, Produkcja materiałów reklamowych, Produkcja nagrań 
dźwiękowych do  celów marketingowych, Produkcja nagrań dźwię-
kowych do  celów reklamowych, Produkcja nagrań dźwiękowych 
w celach reklamowych, Produkcja nagrań wideo do celów reklamo-
wych, Produkcja nagrań wideo w  celach reklamowych, Produkcja 
nagrań wideo w celach marketingowych, Produkcja reklam, Produk-
cja wizualnych materiałów reklamowych, Profilowanie konsumen-
tów do  celów komercyjnych lub marketingowych, Projektowanie 
badań marketingowych, Projektowanie broszur reklamowych, Pro-
jektowanie logo reklamowych, Projektowanie materiałów reklamo-
wych, Projektowanie ulotek reklamowych, Promocja online sieci 
komputerowych i stron internetowych, Promocja, reklama i marke-
ting stron internetowych on-line, Promocja sprzedaży, Promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, Promowanie działalności gospodarczej, 
Promowanie [reklama] działalności gospodarczej, Promowanie 
sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, Promowanie sprze-
daży towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez 
promocyjnych, Promowanie towarów i usług osób trzecich, Promo-
wanie towarów i usług osób trzecich przez sieci komputerowe i ko-

munikacyjne, Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośred-
nictwem programów kart lojalnościowych, Promowanie towarów 
i  usług osób trzecich poprzez preferowany przez klienta program, 
Promowanie towarów i  usług osób trzecich za  pośrednictwem re-
klam na stronach internetowych, Promowanie towarów i usług osób 
trzecich w  Internecie, Promowanie towarów i  usług osób trzecich 
za  pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, Promowanie 
usług finansowych i ubezpieczeniowych, na rzecz stron trzecich, Pro-
mowanie usług ubezpieczeniowych w imieniu osób trzecich, Promo-
wanie wydarzeń specjalnych, Przygotowanie i  rozmieszczanie re-
klam, Przygotowanie materiałów reklamowych, Przygotowywanie 
audiowizualnych prezentacji do użytku w reklamie, Przygotowywanie 
dokumentów reklamowych, Przygotowywanie handlowych tekstów 
reklamowych, Przygotowywanie i  rozmieszczanie reklam, Przygoto-
wywanie kampanii reklamowych, Przygotowywanie i  umieszczanie 
reklam na  rzecz osób trzecich, Przygotowywanie i  umieszczanie re-
klam zewnętrznych na rzecz osób trzecich, Przygotowywanie materia-
łów reklamowych, Przygotowywanie materiałów promocyjnych i mer-
chandisingowych dla osób trzecich, Przygotowywanie planów 
marketingowych, Publikowanie materiałów reklamowych, Publikowa-
nie materiałów reklamowych online, Publikowanie tekstów reklamo-
wych, Redagowanie tekstów reklamowych, Reklama, Reklama bane-
rowa, Reklama bezpośredniej odpowiedzi, Reklama biznesowych 
stron internetowych, Reklama i marketing, Reklama i usługi reklamo-
we, Reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Re-
klama online za  pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyj-
nej, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama 
poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób trze-
cich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, Reklama poprzez 
wszystkie publiczne środki komunikacji, Reklama promocyjna pro-
jektów badawczych, Reklama towarów i usług sprzedawców online 
za pośrednictwem przewodnika online do przeszukiwania, Reklama 
typu „płać za kliknięcie”, Reklama w czasopismach, Reklama w czaso-
pismach, broszurach i gazetach, Reklama w Internecie dla osób trze-
cich, Reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, Reklama, w tym 
promowanie produktów i  usług na  rzecz osób trzecich za  pomocą 
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narodowymi wydarzeniami sportowymi, Reklama za pomocą marke-
tingu bezpośredniego, Reklama za pośrednictwem telefonu, Rekla-
ma za  pośrednictwem mediów elektronicznych, w  szczególności 
Internetu, Reklama za  pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, 
Reklama zewnętrzna, Reklamowe i  sponsorowane teksty (Tworze-
nie-), Reklamy online, Reklamy prasowe (Przygotowywanie-), Rekla-
my telewizyjne, Reprodukcja materiału reklamowego, Rozwijanie 
koncepcji reklamowych, Rozpowszechnianie danych związanych 
z  reklamą, Rozwój kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw, 
Skomputeryzowana promocja działalności gospodarczej, Sporzą-
dzanie raportów do celów marketingowych, Teksty (Tworzenie rekla-
mowych i  sponsorowanych-), Telemarketing, Tworzenie reportaży 
reklamowych, Tworzenie tekstów reklamowych, Uaktualnianie mate-
riałów reklamowych, Udostępnianie online przewodników reklamo-
wych zawierających towary i  usługi osób trzecich prowadzących 
handel online w  Internecie, Udostępnianie raportów marketingo-
wych, Udzielanie informacji dotyczących marketingu, Udzielanie in-
formacji związanych z reklamą, Umieszczanie reklam, Usługi agencji 
reklamowych, Usługi konsultacyjne dotyczące pozyskiwania sponso-
rów, Usługi marketingowe, Usługi marketingowe świadczone za po-
mocą sieci cyfrowych, Usługi marketingowe za pośrednictwem wy-
szukiwarek internetowych, Usługi marketingu bezpośredniego, 
Usługi marketingu telefonicznego [z  wyjątkiem sprzedaży], Usługi 
merchandisingu, Usługi ogłoszeniowe do celów reklamowych, Usłu-
gi planowania w zakresie reklamy, Usługi promocji działalności gospo-
darczej świadczone za  pośrednictwem środków audiowizualnych, 
Usługi promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednic-
twem telefonu, Usługi promocji działalności gospodarczej świadczone 
za  pośrednictwem teleksu, Usługi promocyjne i  reklamowe, Usługi 
promocyjne świadczone za pośrednictwem telefonu, Usługi promo-
cyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, Usługi re-
daktorów w zakresie pisania tekstów do celów promocyjnych, Usługi 
reklamowe, Usługi reklamowe dotyczące inwestycji finansowych, 
Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, Usługi reklamowe doty-
czące usług finansowych, Usługi reklamowe dotyczące gazet, Usługi 
reklamowe i  marketingowe, Usługi reklamowe i  marketingowe 
świadczone za  pomocą mediów społecznościowych, Usługi rekla-
mowe i marketingowe świadczone kanałów łącznościowych, Usługi 
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reklamowe i  marketingowe świadczone za  pośrednictwem bloga, 
Usługi reklamowe i  marketingowe online, Usługi reklamowe i  pro-
mocyjne, Usługi reklamowe i  promocyjne w  zakresie sprzedaży, 
Usługi reklamowe mające na celu promowanie handlu elektronicz-
nego, Usługi reklamowe na rzecz innych, Usługi reklamowe, promo-
cyjne i public relations, Usługi reklamowe służące tworzeniu tożsa-
mości korporacyjnej i  tożsamości marki, Usługi reklamowe, w  tym 
reklama on-line w sieci komputerowej, Usługi reklamowe w zakresie 
promocji usług maklerskich dotyczących akcji i  innych papierów 
wartościowych, Usługi reklamowe w  zakresie sprzedaży towarów, 
Usługi reklamowe w  zakresie komercjalizacji nowych produktów, 
Usługi reklamowe za pośrednictwem bazy danych, Usługi reklamo-
we za pośrednictwem Internetu, Usługi reklamowe związane z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej, Usługi reklamowe związane 
z  rekrutacją personelu, Usługi reklamowe związane z  książkami, 
Usługi reklamowe związane z pracami publicznymi, Usługi reklamo-
we związane z  robotami publicznymi, Usługi reklamy graficznej, 
Usługi reklamy prasowej, Usługi reklamy zewnętrznej, Usługi w  za-
kresie marketingu produktów, Usługi w zakresie marketingu gospo-
darczego, Usługi w zakresie marketingu baz danych, Usługi w zakre-
sie ogłoszeń drobnych, Usługi w zakresie opracowania graficznego 
do celów reklamowych, Usługi w zakresie promocji, Usługi w zakre-
sie prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu i innych 
mediów, Usługi w  zakresie promocji działalności gospodarczej 
świadczone za  pośrednictwem środków audiowizualnych, Usługi 
w  zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone za  po-
średnictwem telefonu, Usługi w  zakresie promocji działalności go-
spodarczej świadczone za pośrednictwem teleksu, Usługi w zakresie 
promocji sprzedaży, Usługi w zakresie publikowania tekstów rekla-
mowych, Usługi w  zakresie reklamy i  promocji sprzedaży, Usługi 
w  zakresie reklamy graficznej, Usługi w  zakresie reklamy cyfrowej, 
Usługi w zakresie reklamy prasowej, Usługi w zakresie reklamy, Usłu-
gi w  zakresie tożsamości korporacyjnej, Usługi w  zakresie strategii 
rozwoju marki, Usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promo-
cja), Usługi w  zakresie zakupu środków przekazu [miejsca i  czasu 
w  mediach], Usługi wprowadzania produktów na  rynek, Usługi 
współpracy z  blogerami, Usługi zarządzania społecznością online, 
Usługi związane z publiczną prezentacją produktów, Wprowadzanie 
na rynek nowych produktów, Wsparcie w dziedzinie komercjalizacji 
produktów, Wydawanie i  aktualizacja tekstów reklamowych, Wy-
świetlanie reklam dla osób trzecich, Wykonywanie materiałów rekla-
mowych, Wydawanie ulotek reklamowych, Zamieszczanie ogłoszeń 
dla osób trzecich, Zapewnianie rankingów użytkowników w celach 
handlowych lub reklamowych, Zapewnianie recenzji użytkowników 
w celach handlowych lub reklamowych, Zarządzanie promocją sław-
nych osób, Zawieranie umów reklamowych na rzecz innych, Zawiera-
nie umów w zakresie reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, Ze-
stawianie reklam w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, 
Zestawianie reklam w celu wykorzystania ich na stronach interneto-
wych, 38 Udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, Inte-
raktywne przesyłanie treści wideo przez sieci cyfrowe, Interaktywne 
usługi wideotekstowe, Mobilne usługi medialne w  postaci elektro-
nicznej transmisji medialnych treści rozrywkowych, Pakietowa trans-
misja danych i obrazów, Przesyłanie danych za pośrednictwem środ-
ków elektronicznych, Przekazywanie informacji za pomocą środków 
elektronicznych, Przesyłanie [transmisja] wiadomości, Przesyłanie 
treści audio-wizualnych za  pośrednictwem satelity lub interaktyw-
nych sieci multimedialnych, Przesyłanie wiadomości, Telekomunika-
cja informacyjna (w tym strony internetowe), Telekomunikacja infor-
macyjna, Telematyczna komunikacja za  pośrednictwem terminali 
komputerowych, Telematyczna transmisja danych i przekaz plików, 
Transfer cyfrowy danych, Transmisja danych, Transmisja danych 
na rzecz osób trzecich, Transmisja danych, wiadomości i  informacji, 
Transmisja dźwięku, wideo i  informacji, Transmisja dźwięku przez 
środki elektroniczne, Transmisja dźwięku za pośrednictwem interak-
tywnych sieci multimedialnych, Transmisja elektroniczna komunika-
tów pisemnych, Transmisja filmów wideo, Transmisja informacji 
do  celów biznesowych, Transmisja i  odbiór [transmisja] informacji 
z baz danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, Transmisja 
informacji giełdowych za  pomocą mediów telekomunikacyjnych, 
Transmisja informacji poprzez systemy komunikacji wideo, Transmi-
sja informacji poprzez kody telematyczne, Transmisja informacji 
do celów domowych, Transmisja informacji w dziedzinie audiowizu-
alnej, Transmisja informacji z baz danych za pośrednictwem sieci te-
lekomunikacyjnych, Transmisja informacji za  pośrednictwem elek-

tronicznych sieci komunikacyjnych, Transmisja krótkich wiadomości, 
Transmisja krótkich wiadomości [SMS], obrazów, mowy, dźwięku, 
muzyki i  komunikatów tekstowych pomiędzy mobilnymi urządze-
niami telekomunikacyjnymi, Transmisja nagrań dźwiękowych lub 
wizualnych za pośrednictwem sieci, Transmisja obrazu za pośrednic-
twem interaktywnych sieci multimedialnych, Transmisja wiadomości 
i aktualności, Transmisja wiadomości i obrazów, Usługi agencji praso-
wej [komunikacja], Usługi agencji prasowych, Usługi agencji praso-
wych w zakresie transmisji elektronicznej, Użytkowanie elektronicz-
nych sieci komunikacyjnych, Użytkowanie sieci telekomunikacyjnej, 
Użytkowanie systemów telekomunikacyjnych, Wideokonferencje, 
Wirtualne pokoje rozmów [chatroom] zakładane poprzez wysyłanie 
wiadomości tekstowych, Wysyłanie, otrzymywanie i przekazywanie 
wiadomości, Przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomo-
cą komputera, 39 Dostawa, wysyłanie i  dystrybucja gazet i  czaso-
pism, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i  pisanie tekstów, Usługi 
edukacyjne, rozrywkowe i  sportowe, Publikowanie tekstów, innych 
niż teksty reklamowe, Konferencje (organizowanie i obsługa), Usługi 
w  zakresie szkoleń na  odległość, Usługi nauczania i  organizowania 
konkursów edukacyjnych, Usługi dotyczące publikowania książek 
i tekstów innych niż teksty reklamowe, Publikacja elektroniczna on-
-line książek i periodyków, Publikowanie elektroniczne on-line publi-
kacji zawartych w  tej klasie, Organizowanie i  prowadzenie semina-
riów, sympozjów, konferencji, kongresów i zjazdów 
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dzinie zakupu nieruchomości, Doradztwo w zakresie nieruchomości, 
Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, Dostarczanie 
nieruchomości na rzecz osób trzecich, Działalność finansowa, Dzierża-
wa lub wynajem budynków, Dzierżawa i wynajem pomieszczeń han-
dlowych, Finansowanie inwestycji budowlanych, Nabywanie gruntów 
przeznaczonych do  dzierżawy, Nabywanie nieruchomości [dla osób 
trzecich], Nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, Organizo-
wanie finansowania w zakresie operacji budowlanych, Organizowanie 
finansowania zakupu nieruchomości, Organizowanie kredytów, Or-
ganizowanie ograniczonej własności nieruchomości, Organizowanie 
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wynajmu mieszkań, Planowanie finansów w zakresie nieruchomości, 
Planowanie i  zarządzanie finansowe, Pobieranie czynszów, Pobiera-
nie czynszu, Pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie 
udziałów finansowych w nieruchomościach, Pomoc w zakupie nieru-
chomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Pozyskiwanie 
kapitału finansowego, Przelewy i  transakcje finansowe oraz usługi 
płatnicze, Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieru-
chomości, Transakcje finansowe, Udostępnianie pożyczek i kredytów, 
Udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośred-
nictwem Internetu, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, 
Udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, Udzielanie 
informacji dotyczących zarządzania ziemią, Udzielanie informacji 
o nieruchomościach, dotyczących majątku i ziemi, Usługi agencji nie-
ruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi agen-
cji nieruchomości przy zakupie i  wynajmie przedsiębiorstw, Usługi 
agencji nieruchomości związane z  kupnem i  sprzedażą budynków, 
Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Usługi 
agencji w  zakresie komercyjnych nieruchomości, Usługi badawcze 
dotyczące nabywania nieruchomości, Usługi depozytowe w zakresie 
nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi do-
radcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych, Usługi doradcze do-
tyczące własności nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące wyceny 
nieruchomości, Usługi doradztwa związane z kredytem, Usługi finan-
sowe, Usługi finansowe dotyczące rozbudowy nieruchomości, Usługi 
finansowe dotyczące własności nieruchomości i  budynków, Usługi 
inwestycyjne, Usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, Usługi 
nabywania gruntu, Usługi nabywania nieruchomości, Usługi planowa-
nia finansowego związane z projektami budowlanymi, Usługi pośred-
nictwa finansowego w  zakresie nieruchomości, Usługi towarzystw 
budowlanych, Usługi w  zakresie porozumień dotyczących nierucho-
mości [usługi finansowe], Usługi w  zakresie wyszukiwania nierucho-
mości mieszkaniowych, Usługi w  zakresie zarządzania nieruchomo-
ściami, Usługi zarządzania finansami świadczone za  pośrednictwem 
Internetu, Usługi zarządzania majątkiem i  nieruchomościami, Usługi 
zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie 
nieruchomości, Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi zarzą-
dzania nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, Usługi 
zarządzania nieruchomościami w  zakresie kompleksów budynków, 
Usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami miesz-
kalnymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z  centrami 
handlowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z  lo-
kalami biurowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z  lokalami do  handlu detalicznego, Usługi zarządzania nieruchomo-
ściami związane z  pomieszczeniami przemysłowymi, Usługi związa-
ne z  majątkiem nieruchomym, Usługi związane z  oszczędnościami 
i  pożyczkami, Usługi związane ze  współwłasnością nieruchomości, 
Wybór i nabywanie nieruchomości [w imieniu osób trzecich], Wycena 
i zarządzanie nieruchomościami, Wynajem nieruchomości i majątku, 
Zapewnienie finansowania rozbudowy nieruchomości, Zarządzanie 
budynkami, Zarządzanie finansami, Zarządzanie finansami dla firm, 
Zarządzanie finansowe kosztami użytkowania budynków, Zarzą-
dzanie finansowe projektami budowlanymi, Zarządzanie finansowe 
rachunkami pieniężnymi, Zarządzanie finansowe za  pośrednictwem 
Internetu, Zarządzanie gruntami, Zarządzanie lokalami niemieszkal-
nymi, Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomością, 
Zarządzanie portfelem nieruchomości, 39 Dostarczanie koszy zawie-
rających żywność i napoje, Dostawa żywności, Dostawa żywności i na-
pojów przygotowanych do spożycia, Magazynowanie żywności, Pako-
wanie żywności, Składowanie zamrożonej żywności w  magazynach, 
Transport żywności, Transport żywności w warunkach chłodniczych, 
Usługi magazynowania żywności mrożonej, Usługi przechowywania 
żywności, Usługi transportu żywności, Usługi w zakresie dostarczania 
żywności, 40 Konserwowanie napojów i  żywności, Konserwowanie 
żywności, Mielenie żywności, Mrożenie żywności, Obróbka żywności 
gotowanej, Przetwarzanie żywności, Przetwarzanie żywności gotowa-
nej, Przetwórstwo ryb, Puszkowanie żywności, Rozdrabnianie żywno-
ści, Usługi konserwacji żywności, Usługi pasteryzacji żywności i napo-
jów, Wędzenie produktów żywnościowych, Wędzenie ryb, Wędzenie 
żywności, Zabiegi zabezpieczające żywność przed pleśnią, 44 Usługi 
hodowli ryb, Hodowla zwierząt, Zwierzęta (Hodowla-), Doradztwo 
związane z hodowlą zwierząt, Usługi hodowli 

(111) 354144 (220) 2021 12 24 (210) 538167
(151) 2022 05 26 (441) 2022 01 24

(732) ZDROWE MALUCHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) XTREME KiDS
(540) 

(591) biały, czerwony, niebieski, szary, zielony, żółty
(531) 27 05 01, 29 01 15, 21 03 13
(510), (511) 25 Body, Chustki na  głowę, Czapki (nakrycia głowy), 
Daszki (nakrycia głowy), Koszulki z krótkim rękawem, Legginsy, Na-
krycia głowy, Obuwie dziecięce, Obuwie gimnastyczne, Odzież gim-
nastyczna, Opaski na głowę, Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki 
sportowe, Skarpetki, 28 Artykuły gimnastyczne, Balony na przyjęcia, 
Bloki startowe [artykuły sportowe], Chusty do jogi, Domki dla lalek, 
Domki zabawkowe dla dzieci, Gry planszowe, Gry polegające na bu-
dowaniu, Gry z obręczami, Hantle [małe dla dzieci], Klocki do zabawy 
[konstrukcyjne], Konfetti, Lalki, Łóżka dla lalek, Maszyny do ćwiczeń 
sprawnościowych, Nagolenniki [artykuły sportowe], Nakolanniki [ar-
tykuły sportowe], Ochraniacze [części strojów sportowych], Ochra-
niacze na łokcie [artykuły sportowe], Papierowe czapeczki na przyję-
cia, Piłki do gier, Piłki do gier i zabaw, Piniaty, Samochody do zabawy, 
Maty z zabawkami dla niemowląt, Modele pojazdów w zmniejszonej 
skali, Siatki do  sportów, Stacjonarne rowery treningowe, Śmieszne 
gadżety do zabawy, Śmieszne gadżety na imprezy, Tuby strzelające 
na  imprezy, Ubranka dla lalek, Worki treningowe, Wstążki do  gim-
nastyki artystycznej, Zabawki, Zabawki wypchane, Zjeżdżalnie 
[przedmioty do  zabawy], 30 Batony zbożowe, Ciasteczka, Ciastka, 
Croissant [rogaliki z  ciasta francuskiego], Kanapki, Naleśniki, Nale-
śniki słone, Owocowe galaretki [słodycze], Przekąski na  bazie ryżu, 
Przekąski na bazie zbóż, Tarty z owocami, Tortille, Wyroby cukierni-
cze, 41 Kształcenie praktyczne [pokazy], Kultura fizyczna, Malowanie 
twarzy, Nauka gimnastyki, Organizowanie balów dla dzieci, Organi-
zowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie kon-
kursów [edukacja i rozrywka], Organizowanie loterii, Organizowanie 
zawodów sportowych, Planowanie przyjęć [rozrywka], Prowadzenie 
zajęć fitness, Udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Udo-
stępnianie obiektów i  sprzętu sportowego, Usługi klubów zdrowia 
[zdrowie i  ćwiczenia fizyczne], Usługi rozrywkowe, Usługi trenera 
osobistego [trening sprawności fizycznej], Usługi trenerskie, Usługi 
związane z dyskotekami, Wystawianie spektakli na żywo 

(111) 354145 (220) 2021 12 31 (210) 538355
(151) 2022 05 26 (441) 2022 02 07
(732) 4YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Księżyno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fit Franczyza
(540) 

(531) 08 01 09, 08 01 16, 27 05 01, 26 01 01, 26 01 16, 26 01 18, 26 01 06
(510), (511) 30 Batoniki, Batony zbożowe, Batoniki cukiernicze, Bato-
ny czekoladowe, Batoniki musli, Batony lodowe, Wysokoproteinowe 
batoniki zbożowe, Batony na bazie granoli, Batony zbożowe i energe-
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tyczne, Batoniki na bazie pszenicy, Batoniki z nadzieniem czekolado-
wym, Batony spożywcze na bazie zbóż, Batony z orzechów w karmelu, 
Produkty zbożowe w postaci batonów, Batoniki nugatowe w polewie 
czekoladowej, Batoniki energetyczne na  bazie zbóż, Batony gotowe 
do  spożycia na  bazie czekolady, Ciasta, Ciastka, Ciasteczka, Ciasto 
na ciastka, Ciasto na ciastka, Ciasta słodowe, Mieszanki ciasta, Ciasto 
naleśnikowe, Ciasto migdałowe, Ciasto francuskie, Ciasto śliwkowe, 
Ciasto śniadaniowe, Ciasta czekoladowe, Ciasta lodowe, Ciasto kruche, 
Ciasta mrożone, Kruche ciasto, Ciasta owsiane, Ciasto do  pieczenia 
ciastek, Ciasto na  ciastka (kruche), Mrożone ciasto na  ciastka, Ciasto 
filo, Ciasto biszkoptowe, Czekolada, Czekoladki, Czekolada mleczna, 
Nadziewana czekolada, Gorąca czekolada, Czekolada pitna, Czekola-
da nielecznicza, Substytuty czekolady, Sztuczna czekolada, Czekolada 
bezmleczna, Sos czekoladowy, Kremy czekoladowe, Posypka czekola-
dowa, Wafle czekoladowe, Jajka czekoladowe, Cukierki czekoladowe, 
Krówki czekoladowe, Lizaki, Lizaki lodowe, Lizaki mrożone, Lizaki [wy-
roby cukiernicze], Lizaki lodowe zawierające mleko, Słodycze lodowe 
w  postaci lizaków, Lizaki lodowe o  smaku mlecznym, Lody wodne 
o smaku owocowym w postaci lizaków, Napoje czekoladowe, Napoje 
kawowe, Kakaowe napoje, Gotowe dania z ryżu, Dania na bazie ryżu, 
Dania gotowe zawierające makaron, Gotowe dania z makaronu, Chow 
mein [dania na bazie makaronu], Płatki zbożowe, Płatki kukurydziane, 
Płatki owsiane, Płatki pszenne, Płatki jęczmienne, Płatki śniadaniowe, 
Śniadaniowe płatki ryżowe, Płatki śniadaniowe zawierające błonnik, 
Płatki z naturalnego ryżu, Płatki śniadaniowe na ciepło, Płatki owsia-
ne i  pszeniczne, Kasze, Kasze spożywcze, Chleb, Nadziewany chleb, 
Chleb razowy, Chleb słodowy, Chleb chrupki, Świeży chleb, Chleb 
bezdrożdżowy, Chleb pitta, Chleb pita, Chleb naan (chleb indyjski), 
Duński chleb, Chleb czosnkowy, Chleb żytni, Chleb bezglutenowy, 
Chleb sodowy, Chleb wstępnie upieczony, Chleb i bułki, Chleb z przy-
prawami, Zakwas chlebowy, Paluszki chlebowe, Miąższ chleba, Chleb 
wielozbożowy, Pączki, Mąka na  pączki, Churros [hiszpańskie pączki], 
Rogaliki, Croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], Ptysie, Praliny z wa-
flem, Praliny wytworzone z czekolady, Praliny z płynnym nadzieniem, 
Czekoladowe wyroby cukiernicze zawierające praliny, Wyroby cukier-
nicze czekoladowe o  smaku praliny, Kawa gotowa i  napoje na  bazie 
kawy, 35 Doradztwo biznesowe w  zakresie prowadzenia restauracji 
w  oparciu o  umowę franczyzy, Pomoc w  zarządzaniu biznesowym 
w ramach kontraktu franczyzowego, Usługi doradcze w zakresie rekla-
my dla franczyzobiorców, Usługi doradztwa biznesowego związane 
z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, Usługi franczyzowe związane 
z pomocą w zakresie marketingu, Wsparcie w dziedzinie zarządzania 
przedsiębiorstwami działającymi w oparciu o franczyzę, Pomoc w ko-
mercjalizacji produktu w  ramach kontraktu franczyzowego, Usługi 
franczyzowe związane z  pomocą dla firm, Usługi świadczone przez 
franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw 
przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, Usługi rekla-
mowe, promocyjne i  marketingowe, Doradztwo dotyczące reklamy 
w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo dotyczące zarządza-
nia marketingowego, Doradztwo marketingowe w  zakresie mediów 
społecznościowych, Doradztwo reklamowe i  marketingowe, Do-
radztwo w zakresie usług reklamowych i promocyjnych, Konsultacje 
w zakresie promocji działalności gospodarczej, 43 Usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, Kawiarnie, Koktajlbary, Lodziarnie 

(111) 354146 (220) 2021 12 31 (210) 538334
(151) 2022 05 24 (441) 2022 02 07
(732) KLAUZ SEBASTIAN, SĘK-KLAUZ JOANNA GOLDMAN  
SPÓŁKA CYWILNA, Tczew (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bookingcamper pl
(540) 

(591) niebieski, ciemnoniebieski
(531) 02 09 01, 26 04 04, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 39 Planowanie, organizowanie i rezerwacja podróży, Re-
zerwacja pojazdów (kamperów, przyczep) do wynajęcia 

(111) 354147 (220) 2021 08 15 (210) 532816
(151) 2022 05 18 (441) 2022 01 31

(732) SKOTNICZNY JAKUB CONSULTING, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WINE&more
(540) 

(591) biały, czarny, złoty
(531) 29 01 13, 27 05 01, 27 05 17, 19 07 01, 19 07 09, 26 04 01, 
26 04 16
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe: wina, gorzkie nalewki, koktajle, 
miody pitne, likiery wspomagające trawienie, wódka, napoje alko-
holowe zawierające owoce, 35 Sprzedaż artykułów spożywczych, 
wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych hurtowa, detaliczna, 
za pomocą Internetu lub domów wysyłkowych, destylowanie, ratyfi-
kowanie, mieszanie alkoholi, pośrednictwo w sprzedaży miejsc na cele 
reklamowe we  wszelkiego rodzaju mediach, organizowanie targów 
i  wystaw w  celach handlowych, doradztwo w  zakresie zarządzania 
winnicą, tworzenia i zarządzania siecią sklepów, winiarni, placówek ga-
stronomicznych i hoteli, usługi reklamowe, promocyjne i marketingo-
we, wydawanie i dystrybucja artykułów reklamowych i promocyjnych, 
broszur, prospektów, publikowanie tekstów reklamowych, pośrednic-
two handlowo-usługowe, prowadzenie interesów osób trzecich, za-
rządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie informacji do baz 
danych, Wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, usługi zwią-
zane z prowadzeniem przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych, 
dekorowanie wystaw, zapewnienie platformy internetowej dla na-
bywców i sprzedawców towarów i usług, 41 Usługi w zakresie organi-
zacji: imprez muzycznych, artystycznych, rozrywkowych, kulturalnych, 
rekreacyjnych, wszelkich form publicznych występów i  prezentacji 
o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub szkoleniowym, organi-
zacja pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, usługi 
w zakresie: edukacji w tym szkoleń i kursów z zakresu winiarstwa, ob-
sługi dyskotek, organizowanie konferencji, konkursów, bali, spotkań 
towarzyskich, przyjęć, wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, rezer-
wowanie miejsc na imprezy kulturalne, produkcja filmów w tym szko-
leniowych związanych z tematyką winiarstwa, publikowanie książek, 
usługi w zakresie prowadzenia galerii sztuki, 43 Usługi w zakresie pro-
wadzenia: winiarni, kawiarni, lokali gastronomicznych, hoteli, moteli, 
catering, dowóz potraw i alkoholi 

(111) 354148 (220) 2021 11 15 (210) 536386
(151) 2022 03 22 (441) 2021 12 06
(732) CZWARNO HUBERT, Łazy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PATATHAI
(540) 

(591) żółty, czarny, biały
(531) 26 11 02, 26 11 03, 26 11 07, 26 11 08, 26 11 09, 26 11 13, 
08 07 03, 27 05 01, 27 05 24, 29 01 13
(510), (511) 43 Oferowanie żywności i napojów dla gości w restaura-
cjach, Restauracje oferujące dania na wynos, Serwowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, Usługi restauracyjne, Obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem 

(111) 354149 (220) 2021 12 10 (210) 537559
(151) 2022 06 01 (441) 2022 02 14
(732) FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWA MARO RADECCY 
SPÓŁKA JAWNA, Bąków (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRATEK
(540) 

(591) ciemnoróżowy, różowy, biały
(531) 05 05 06, 05 05 20, 05 05 21, 26 04 04, 26 04 15, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 16 Folia, Folia bąbelkowa do  pakowania, Folia do  pa-
kowania prezentów, Folia spożywcza, Folia z  tworzyw sztucznych 
do  pakowania żywności, Papier do  pakowania żywności, Papier 
do  pieczenia, Worki na  śmieci, Worki do  koszy na  śmieci, Worki 
na  odpady spożywcze z  biodegradowalnego tworzywa sztuczne-
go do użytku domowego, Worki na śmieci wykonane z papieru lub 
z tworzyw sztucznych, Worki na śmieci z papieru [do użytku domo-
wego], Worki na śmieci z tworzyw sztucznych [do użytku domowe-
go], 21 Gąbki, Gąbki czyszczące, Gąbki do ciała, Gąbki do czyszczenia, 
Gąbki do kąpieli, Gąbki do szorowania, Gąbki do użytku domowego, 
Gąbki kuchenne, Gąbki ścierne do  użytku w  kuchni [czyszczenie], 
Gąbki sztuczne do użytku domowego, Gąbki naturalne do celów do-
mowych, Ściereczki antystatyczne do użytku domowego, Ściereczki 
do czyszczenia, wykonane z celulozy, Ściereczki do czyszczenia, Ście-
reczki do kurzu, Ściereczki do nadawania połysku [nieścierne], Ście-
reczki do polerowania, Ściereczki do szorowania, Ściereczki do szyb, 
Ściereczki do  wycierania kurzu, Ściereczki do  zmywania naczyń, 
Ściereczki ochronne do prasowania, Ścierki, Ścierki do mycia naczyń, 
Ścierki do mycia podłóg, Ścierki do wycierania kurzu [szmatki], Ścier-
ki z mikrowłókien do czyszczenia, Zmywaki do szorowania, Zmywaki 
do szorowania, do użytku domowego, Zmywaki do szorowania ron-
dli, Zmywaki druciane do czyszczenia, Zmywaki metalowe do szoro-
wania, Zmywaki ścierne, Zmywaki ścierne do celów kuchennych lub 
domowych, Zmywaki ścierne do celów kuchennych 

(111) 354150 (220) 2021 12 13 (210) 537612
(151) 2022 06 01 (441) 2022 02 14
(732) SOBOTA DARIUSZ, Brzozów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NATURALNIE Z MANUFAKTURY
(540) 

(591) biały, czerwony, czarny
(531) 02 01 01, 02 01 10, 27 05 01, 29 01 13, 26 01 01, 26 01 04, 
26 01 14, 26 01 21
(510), (511) 3 Balsamy do rąk, Balsamy do ciała, Balsamy do ust, Bal-
samy do  włosów, Baza pod makijaż, Brwi (Ołówki do-), Chusteczki 
do twarzy, Cienie do powiek, Dezodoranty i antyperspiranty, Emalie 
do paznokci, Emulsje po goleniu, Esencje i olejki eteryczne, Kosmetyki, 
Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki kolorowe, Kosmetyki do włosów, 
Kremy, emulsje i żele nawilżające, Maseczki do twarzy, Mydła i żele, 
Olejki do ciała, Peelingi do twarzy [kosmetyki], Peelingi złuszczające 
do ciała, Peelingi złuszczające do stóp, Peelingi złuszczające do rąk, 
Perfumy, Preparaty do depilacji i golenia, Preparaty do kąpieli, Prepa-

raty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu 
i paznokci, Preparaty do prania, Preparaty do włosów, Środki do hi-
gieny jamy ustnej, Środki perfumeryjne i zapachowe, Środki toaleto-
we, Środki zapachowe do celów domowych, Zestawy kosmetyków, 
35 Administrowanie działalnością gospodarczą, Administrowanie 
sprzedażą, Organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach 
reklamowych, Organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w ce-
lach handlowych, Organizowanie i prowadzenie pokazów w celach 
reklamowych, Pokazy towarów, Prezentacje towarów i  usług, Pro-
mocja sprzedaży, Prowadzenie, przygotowywanie i  organizowanie 
pokazów handlowych i targów handlowych w celach komercyjnych 
i  reklamowych, Reklama i  marketing, Reklama online za  pośred-
nictwem sieci komputerowej, Usługi informacyjne i  doradcze dla 
konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, Usługi in-
formacyjne i  poradnictwo handlowe dla konsumentów w  dziedzi-
nie produktów kosmetycznych, Usługi w zakresie wystaw i prezen-
tacji produktów, Usługi w  zakresie targów i  wystaw handlowych 

(111) 354151 (220) 2021 05 17 (210) 528984
(151) 2022 04 05 (441) 2021 12 20
(732) PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokołów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VERONA
(510), (511) 6 Materiały metalowe dla budownictwa, Metalowe ma-
teriały budowlane, Dachówka metalowa, Blachodachówka, Panele 
dachowe metalowe, Metalowe rynny, Dachowe rynny metalowe, 
Metalowe elementy systemów rynnowych, 19 Materiały budowlane 
niemetalowe, Dachówka niemetalowa, Panele dachowe, niemetalo-
we, Rynny niemetalowe, Dachowe rynny niemetalowe, Niemetalowe 
elementy systemów rynnowych 

(111) 354152 (220) 2021 05 12 (210) 528748
(151) 2022 04 05 (441) 2021 12 20
(732) PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokołów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SORRENTO
(510), (511) 6 Materiały metalowe dla budownictwa, Metalowe ma-
teriały budowlane, Dachówka metalowa, Blachodachówka, Panele 
dachowe metalowe, Metalowe rynny, Dachowe rynny metalowe, 
Metalowe elementy systemów rynnowych, 19 Materiały budowlane 
niemetalowe, Dachówka niemetalowa, Panele dachowe, niemetalo-
we, Rynny niemetalowe, Dachowe rynny niemetalowe, Niemetalowe 
elementy systemów rynnowych 

(111) 354153 (220) 2021 12 21 (210) 537939
(151) 2022 06 01 (441) 2022 01 31
(732) OFS TECHNOLOGIE ANNA I WALDEMAR MAZUR 
SPÓŁKA JAWNA, Środa Śląska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OFS Technologie
(540) 

(591) szary, biały, niebieski
(531) 29 01 13, 27 05 01, 26 04 09
(510), (511) 37 Nakładanie pokryć powierzchniowych, 39 Magazy-
nowanie, Transport, 40 Obróbka i powlekanie powierzchni metalo-
wych, 42 Kontrola jakości 

(111) 354154 (220) 2021 11 10 (210) 536316
(151) 2022 06 06 (441) 2021 12 13
(732) SZYDLIK MONIKA NORTH NATURE, Cerkwica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKYLARK LANDSCAPE HOUSE
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(540) 

(531) 27 05 01, 26 11 02, 26 11 08, 26 11 12, 26 13 25
(510), (511) 35 Zarządzanie administracyjne hotelami, Zarządza-
nie biznesowe hotelami, Zarządzanie działalnością hoteli dla osób 
trzecich, Usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne doty-
czące hoteli i  turystycznych obiektów noclegowych i  środowiska 
naturalnego, przyrodniczego, Usługi doradztwa związane z  ad-
ministrowaniem i  zarządzaniem hotelami, 39 Usługi doradztwa 
turystycznego i  informacji turystycznej, Organizacja wycieczek 
turystycznych, Zwiedzanie turystyczne, Rezerwacja podróży dla 
turystów, 41 Organizowanie i  prowadzenie konferencji i  kongre-
sów, Organizowanie i  prowadzenie kursów, szkoleń i  warsztatów 
szkoleniowych, wszystkie wyżej wymienione usługi prowadzone 
i  oferowane w  turystycznych obiektach noclegowych, obiektach 
instytucji państwowych, obiektach organizacji pozarządowych 
oraz na  terenach środowiska naturalnego i  przyrodniczego, 43 
Usługi hotelowe, Zapewnianie zakwaterowania w  hotelach, Pro-
wadzenie pensjonatów, domów turystycznych, hoteli, agrotury-
styki, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i na-
poje do bezpośredniego spożycia 

(111) 354155 (220) 2021 12 30 (210) 538277
(151) 2022 05 24 (441) 2022 02 07
(732) FORD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Go MACH-E Go ELECTRIC
(510), (511) 12 Pojazdy lądowe, Pojazdy elektryczne, Części i  akce-
soria do pojazdów, 35 Usługi reklamowe związane z pojazdami sa-
mochodowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami, 37 Konserwa-
cja, serwis i naprawa pojazdów 

(111) 354156 (220) 2021 12 30 (210) 538278
(151) 2022 05 24 (441) 2022 02 07
(732) FORD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Go FORD PRO Go ELECTRIC
(510), (511) 12 Pojazdy lądowe, Pojazdy elektryczne, Części i  akce-
soria do pojazdów, 35 Usługi reklamowe związane z pojazdami sa-
mochodowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami, 37 Konserwa-
cja, serwis i naprawa pojazdów 

(111) 354157 (220) 2021 12 30 (210) 538285
(151) 2022 05 31 (441) 2022 02 14
(732) EKIPATONOSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FRIENDS
(540) 

(591) różowy
(531) 27 05 05, 27 05 01, 29 01 01
(510), (511) 16 Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Afisze, plaka-
ty, Artykuły biurowe, Artykuły do korektorowania i ścierania, Arty-

kuły do  pisania i  stemplowania, Artykuły piśmiennicze, Artykuły 
papiernicze na przyjęcia, Artykuły papiernicze do pisania, Bankno-
ty, Bilety, Biurowe artykuły papiernicze, Broszury, Czasopisma [pe-
riodyki], Datowniki, Drukowane materiały piśmienne, Fiszki, Flama-
stry, Fotografie, Ilustrowane albumy, Kalendarze, Kartki 
okolicznościowe, Kartony na prezenty, Karty, Karty do kolekcjono-
wania, Karty okolicznościowe, Karty pocztowe, Katalogi, Kieszon-
kowe notesy, Kołonotatniki, Komiksy, Kolorowe długopisy, Kredki 
ołówkowe, Krzyżówki, Książki, Markery, pisaki, Materiały do pisania, 
Materiały do  rysowania, Materiały drukowane i  artykuły papierni-
cze oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały piśmienne i wyposa-
żenie edukacyjne, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Naklejki, 
Nadruki, Nalepki, Notatniki, Notesy, Obrazy i zdjęcia, Odbitki, Ołów-
ki, Pamiętniki, dzienniki, Papierowe materiały biurowe, Pastele 
[kredki], Periodyki [czasopisma], Pinezki, Papierowe metki [zawiesz-
ki], Piórniki, Pisaki kolorowe, Plakaty reklamowe, Pocztówki i wido-
kówki, Przyrządy do  pisania, Przyrządy do  rysowania, Publikacje 
promocyjne, Publikacje edukacyjne, Publikacje reklamowe, Rysun-
ki, Segregatory, Skoroszyty, Skorowidze, Spinacze biurowe, Szkolne 
zeszyty, Szkice, Teczki [artykuły biurowe], Terminarze, Ulotki, Wizy-
tówki, Zaproszenia, Zestawy piśmienne, Zeszyty, Znaczki, Znaczki 
pocztowe, Kredki do kolorowania, Książeczki do kolorowania, Pióra 
i długopisy [artykuły biurowe], Albumy do wklejania, Naklejki [kal-
komanie], Albumy na  naklejki, Drukowane materiały szkoleniowe, 
Drukowane materiały edukacyjne, Drukowane materiały dydak-
tyczne, Drukowane zaproszenia, Dzienniki, Etui na przybory do pi-
sania, Etui na paszporty, Etykiety z papieru, Figurki z papieru, Kleje 
do użytku biurowego, Materiały i środki dla artystów i do dekoracji, 
Podkładki na biurko, Pojemniki na artykuły papiernicze, Poradniki 
[podręczniki], Prace malarskie i  kaligraficzne, Szyldy reklamowe 
z papieru lub z kartonu, Torby do pakowania wykonane z biodegra-
dowalnych tworzyw sztucznych, Torby na  zakupy z  tworzywa 
sztucznego, Torby papierowe, Torby z tworzyw sztucznych, do ce-
lów domowych, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowy-
wania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Wyposażenie dla 
artystów, rzemieślników i modelarzy, Zakładki do książek, 18 Para-
sole, Aktówki, Bagaż, Dyplomatki, Etui na  banknoty, Etui na  karty 
kredytowe, Etui na  klucze, Etui na  wizytówki, Futerały przenośne 
na dokumenty, Kopertówki, Kosmetyczki, Kuferki kosmetyczne, Ku-
fry i  torby podróżne, Kufry bagażowe, Małe walizki, Małe plecaki, 
Małe torby dla mężczyzn, Plecaki, Portfele, Portmonetki, Sakwy, Sa-
kiewki skórzane, Saszetki biodrowe, Teczki i aktówki, Sportowe tor-
by, Torby, Torby na zakupy, Torby przenośne, Torby sportowe, Torby 
podróżne, Torby plażowe, Torby uniwersalne, Torby zakupowe, To-
rebki, Torebki damskie, Walizeczki, Walizki, Walizy, Zestawy podróż-
ne [wyroby skórzane], 24 Narzuty na  łóżka, Narzuty, Poszewki 
na poduszki, Poszwy na kołdry, Ręczniki, Bielizna domowa, w tym 
ręczniki do  twarzy, Bielizna kuchenna, Bielizna pościelowa i  koce, 
Kołdry, Koce na kanapę, Koce piknikowe, Kocyki dziecięce, Pokrow-
ce i narzuty na meble, Pościel jako materiały tekstylne, Prześciera-
dła, Przykrycia na  łóżka, Tekstylia, Tekstylia do  sypialni, Tekstylia 
do  wyposażenia domu, Tekstylia wykorzystywane w  gospodar-
stwie domowym, Ręczniki kąpielowe, Ręczniki łazienkowe, Ręczni-
ki plażowe, Ręczniki dla dzieci, Narzuty na  łóżko, Kapy na  łóżka, 
Pledy podróżne, Koce jedwabne, Koce wełniane, Koce bawełniane, 
Jedwabne koce na łóżka, 25 Bielizna, Obuwie, Czapki [nakrycia gło-
wy], Czapki i czapeczki sportowe, Garnitury, Kombinezony, Koszule, 
Koszulki z krótkim rękawem, Krawaty, Bluzy z kapturem, Kurtki blu-
zy, Bluzy dresowe, Spodnie, Nakrycia głowy, Opaski na głowę, Pod-
koszulki, Kurtki, Spodnie dresowe, Dresy wiatroszczelne, Dresy or-
talionowe, Odzież, Odzież treningowa, Odzież męska, Odzież 
wieczorowa, Odzież dziecięca, Odzież niemowlęca, Odzież sporto-
wa, Odzież dziewczęca, Odzież damska, Odzież dla chłopców, 
Odzież męska, damska i  dziecięca, Bandany, Bezrękawniki, Bikini, 
Bluzki, Bluzki z  krótkimi rękawami, Body [odzież], Chusty, szale 
na głowę, Dżinsy, Getry, Golfy, Kamizelki, Kąpielówki, Kimona, Ko-
miniarki, Kostiumy, Kostiumy kąpielowe, Koszulki polo, Koszulki 
sportowe z  krótkimi rękawami, Koszulki z  nadrukami, Krótkie 
spodnie, Legginsy, Maski ochronne [odzież], Ocieplacze, Odzież 
wodoodporna, Odzież o  termoizolacyjnych właściwościach, Paski 
[odzież], Piżamy, Płaszcze, Polary, Poszetki, Rajstopy, Rękawiczki 
[odzież], Skarpetki, Spodenki, Spódnice, Stroje jednoczęściowe, Su-
kienki damskie, Swetry, Szale, Szaliki, Szelki, Szlafroki, Szorty 
[odzież], T-shirty z krótkim rękawem, Trykoty [ubrania], Kapcie skó-
rzane, Pantofle domowe, Pantofle kąpielowe, Pantofle domowe 
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ze skóry, Pantofle z tworzyw sztucznych, Podomki [szlafroki], Pod-
koszulki sportowe, Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki z długi-
mi rękawami, Bielizna nocna, Bielizna damska, Bielizna osobista, 
Bokserki damskie [bielizna], Bielizna dla mężczyzn, 28 Akcesoria 
do pływania, Artykuły gimnastyczne i sportowe, Artykuły i sprzęt 
sportowy, Automaty do gier, Baseny kąpielowe [zabawki], Broń za-
bawkowa, Bumerangi, Deski do  pływania, Deski do  uprawiania 
sportów wodnych, Deskorolki, Dmuchane baseny kąpielowe do ce-
lów rekreacyjnych, Dyski latające, Flippery [zabawki], Gamepady, 
Gry, Gry elektroniczne, Gry karciane, Gry fabularne, Gry-łamigłów-
ki, Gry muzyczne, Gry planszowe, Gry madżong, Gry towarzyskie, 
Gry sportowe, Gry, zabawki i  akcesoria do  zabawy, Hulajnogi [za-
bawki], Karty do gry, Klocki do zabawy [konstrukcyjne], Koła do pły-
wania, Łamigłówki, Maski zabawkowe, Maski osłaniające twarz, 
do użytku sportowego, Maskotki, Ochraniacze amortyzujące prze-
ciwko urazom [artykuły sportowe], Ochraniacze ciała do  użytku 
sportowego, Pieniądze do  zabawy, Piłki do  ćwiczeń, Pistolety za-
bawkowe, Podręczne konsole do  gry, Pojazdy [zabawki], Puzzle, 
Śmieszne gadżety do  zabawy, Śmieszne gadżety na  imprezy, 
Śmieszne drobiazgi [przedmioty do zabawy], Sprzęt do gier wideo, 
gry na automatach i maszyny rozrywkowe, Sprzęt sportowy, Szachy 
[gry], Trąbki papierowe, Tuby strzelające na  imprezy, Urządzenia 
do gier komputerowych, Urządzenia do gier elektronicznych, Urzą-
dzenia pływackie do pływania, Warcaby, Zabawki, Zdalnie sterowa-
ne zabawki elektroniczne, Zdrapki do  gier loteryjnych, Zestawy 
do  zabawy, Zestawy gier planszowych, Żetony do  gier, Żetony 
do  gier hazardowych, Balony na  przyjęcia, Artykuły do  robienia 
dowcipów, Artykuły papierowe jako podarki dla gości na  przyję-
ciach, Konfetti, Maski kostiumowe, Maski karnawałowe, Serpenty-
ny, wstęgi [akcesoria dekoracyjne na  przyjęcia], Piłki do  gier, Piłki 
do  zabawy, Samochody do  zabawy, Modele samochodów, Klocki 
do  budowy [zabawki], Szachownice, Akcesoria nadmuchiwane 
do basenów, Nadmuchiwane baseny kąpielowe [artykuły do zaba-
wy], Dart, Czapeczki papierowe [akcesoria na  przyjęcia], Domino, 
Drony (zabawki), Edukacyjne gry elektroniczne, Elektroniczne gry 
planszowe, Figurki zabawkowe do kolekcjonowania, Futerały przy-
stosowane do noszenia artykułów sportowych, Futerały ochronne 
do  urządzeń do  zdalnego sterowania konsolami do  gier wideo, 
Huśtawki [zabawki], Konstrukcje do  zabawy dla dzieci, Latawce, 
Losy na loterie, Łyżworolki, Łyżwy, Małe trampoliny, Namioty do za-
bawy, Narty, Ozdoby choinkowe, Przyrządy na  place zabaw, Przy-
rządy gimnastyczne, Przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, 
Skakanki, Torby na narty, Torby na deskorolki, Torby przystosowane 
do noszenia sprzętu sportowego, Urządzenia do sztuczek magicz-
nych, Urządzenia rozrywkowe na monety, Wrotki, Zjeżdżalnie wod-
ne [urządzenia do  zabaw], Konsole do  gier, Kontrolery do  konsoli 
gier, Kontrolery do gier komputerowych, Maszyny do gier, Przeno-
śne gry i zabawki posiadające funkcje telekomunikacyjne, Przeno-
śne [podręczne] gry elektroniczne, Przenośne [podręczne] gry 
komputerowe, Przenośne [podręczne] konsole do  gier wideo, 35 
Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurto-
wej w  związku z  odzieżą, Usługi w  zakresie detalicznej sprzedaży 
wysyłkowej odzieży, Usługi handlu detalicznego w  odniesieniu 
do  akcesoriów odzieżowych, Usługi w  zakresie wysyłkowej sprze-
daży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży deta-
licznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, Usłu-
gi w  zakresie sklepów detalicznych w  branży odzieżowej, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane ze  sprzedażą odzieży i  dodatków 
odzieżowych, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  artykułami 
papierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykuła-
mi papierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, Usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone online w  zakresie torebek, Usługi handlu 
detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży deta-
licznej w  związku z  wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży deta-
licznej świadczone online w  zakresie zabawek, Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  zabawkami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie 
artykułów sportowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie arty-
kułów sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
ze  sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
ze  sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z grami 

(111) 354158 (220) 2021 12 30 (210) 538286
(151) 2022 05 31 (441) 2022 02 14
(732) EKIPATONOSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KINDLY
(540) 

(591) czarny, biały
(531) 27 05 01, 27 05 05
(510), (511) 18 Parasole, Aktówki, Bagaż, Dyplomatki, Etui na bank-
noty, Etui na  karty kredytowe, Etui na  klucze, Etui na  wizytówki, 
Futerały przenośne na  dokumenty, Kopertówki, Kosmetyczki, Ku-
ferki kosmetyczne, Kufry i  torby podróżne, Kufry bagażowe, Małe 
walizki, Małe plecaki, Małe torby dla mężczyzn, Plecaki, Portfele, 
Portmonetki, Sakwy, Sakiewki skórzane, Saszetki biodrowe, Teczki 
i aktówki, Sportowe torby, Torby, Torby na zakupy, Torby przenośne, 
Torby sportowe, Torby podróżne, Torby plażowe, Torby uniwersal-
ne, Torby zakupowe, Torebki, Torebki damskie, Walizeczki, Walizki, 
Walizy, Zestawy podróżne [wyroby skórzane], 24 Narzuty na łóżka, 
Narzuty, Poszewki na  poduszki, Poszwy na  kołdry, Ręczniki, Bieli-
zna domowa, w tym ręczniki do twarzy, Bielizna kuchenna, Bielizna 
pościelowa i koce, Kołdry, Koce na kanapę, Koce piknikowe, Kocy-
ki dziecięce, Pokrowce i  narzuty na  meble, Pościel jako materiały 
tekstylne, Prześcieradła, Przykrycia na  łóżka, Tekstylia, Tekstylia 
do sypialni, Tekstylia do wyposażenia domu, Tekstylia wykorzysty-
wane w  gospodarstwie domowym, Ręczniki kąpielowe, Ręczniki 
łazienkowe, Ręczniki plażowe, Ręczniki dla dzieci, Narzuty na  łóż-
ko, Kapy na łóżka, Pledy podróżne, Koce jedwabne, Koce wełniane, 
Koce bawełniane, Jedwabne koce na  łóżka, 25 Bielizna, Obuwie, 
Czapki [nakrycia głowy], Czapki i  czapeczki sportowe, Garnitury, 
Kombinezony, Koszule, Koszulki z krótkim rękawem, Krawaty, Bluzy 
z kapturem, Kurtki bluzy, Bluzy dresowe, Spodnie, Nakrycia głowy, 
Opaski na głowę, Podkoszulki, Kurtki, Spodnie dresowe, Dresy wia-
troszczelne, Dresy ortalionowe, Odzież, Odzież treningowa, Odzież 
męska, Odzież wieczorowa, Odzież dziecięca, Odzież niemowlęca, 
Odzież sportowa, Odzież dziewczęca, Odzież damska, Odzież dla 
chłopców, Odzież męska, damska i dziecięca, Bandany, Bezrękawni-
ki, Bikini, Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Body [odzież], Chusty, 
szale na głowę, Dżinsy, Getry, Golfy, Kamizelki, Kąpielówki, Kimona, 
Kominiarki, Kostiumy, Kostiumy kąpielowe, Koszulki polo, Koszul-
ki sportowe z  krótkimi rękawami, Koszulki z  nadrukami, Krótkie 
spodnie, Legginsy, Maski ochronne [odzież], Ocieplacze, Odzież 
wodoodporna, Odzież o  termoizolacyjnych właściwościach, Paski 
[odzież], Piżamy, Płaszcze, Polary, Poszetki, Rajstopy, Rękawiczki 
[odzież], Skarpetki, Spodenki, Spódnice, Stroje jednoczęściowe, 
Sukienki damskie, Swetry, Szale, Szaliki, Szelki, Szlafroki, Szorty 
[odzież], T-shirty z krótkim rękawem, Trykoty [ubrania], Kapcie skó-
rzane, Pantofle domowe, Pantofle kąpielowe, Pantofle domowe 
ze skóry, Pantofle z tworzyw sztucznych, Podomki [szlafroki], Pod-
koszulki sportowe, Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki z długi-
mi rękawami, Bielizna nocna, Bielizna damska, Bielizna osobista, 
Bokserki damskie [bielizna], Bielizna dla mężczyzn, 35 Usługi skle-
pów detalicznych online obejmujące odzież, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z  odzieżą, Usługi w  zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej 
odzieży, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów 
odzieżowych, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi w zakresie skle-
pów detalicznych w branży odzieżowej, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  torbami, Usługi sprzedaży deta-
licznej w  związku z  torbami, Usługi sprzedaży detalicznej świad-
czone online w zakresie torebek, Usługi handlu detalicznego doty-
czące tekstyliów domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z  wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z wyposażeniem domu 
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(111) 354159 (220) 2021 12 31 (210) 538326
(151) 2022 05 24 (441) 2022 02 07
(732) GRANTQ PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GQ GrantQ pl
(540) 

(591) niebieski, zielony
(531) 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, za-
rządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi rekla-
mowe, marketingowe i promocyjne 

(111) 354160 (220) 2021 08 13 (210) 532687
(151) 2022 06 03 (441) 2022 01 31
(732) JOYLAND FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzywiń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NORTHSTAR
(510), (511) 28 Dekoracje świąteczne, akcesoria dekoracyjne 
na  przyjęcia i  sztuczne choinki, Ozdoby choinkowe, Dzwonki 
na  choinkę, Łańcuchy do  dekoracji choinek, 35 Usługi sprzedaży 
towarów: dekoracje świąteczne, akcesoria dekoracyjne na  przy-
jęcia i  sztuczne choinki, ozdoby choinkowe, dzwonki na  choinkę, 
łańcuchy do  dekoracji choinek, Reklama, Wynajem oraz sprzedaż 
powierzchni reklamowej, również w  Internecie, Badania poziomu 
obsługi klientów, Organizowane targów, pokazów, konferencji oraz 
wystaw w  celach handlowych lub reklamowych, Pośrednictwo 
w sprzedaży towarów/usług, Usługi pośrednictwa handlowego po-
legające na pośredniczeniu pomiędzy kupującym i sprzedającym, 
Pomoc w  zawieraniu kontraktów handlowych, Usługi w  zakresie 
promowania towarów i usług osób trzecich, Usługi doradcze w za-
kresie franchisingu, zarządzanie przedsiębiorstwami franchisin-
gowymi, Usługi w zakresie organizacji promocji sprzedaży, Usługi 
agencji eksportowo-importowych 

(111) 354161 (220) 2021 10 22 (210) 535583
(151) 2022 06 02 (441) 2021 12 20
(732) SOLBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Solec Kujawski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLBET ELEKTROSTAL
(540) 

(591) biały, czarny, niebieski
(531) 26 01 03, 26 01 18, 26 01 21, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 6 Budowlane materiały metalowe, konstrukcje metalo-
we, 9 Przyrządy elektryczne do  pomiaru wielkości elektrycznych, 
przyrządy pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, kable i  przewo-
dy do  celów elektrycznych, osprzęt elektroinstalacyjny, 11 Aparaty 
i  urządzenia oświetleniowe i  grzewcze, urządzenia wentylacyjne, 
wodociągowe, instalacje sanitarne, pompy wodne, urządzenia klima-
tyzacyjne, kotły elektryczne, 19 Materiały budowlane niemetalowe, 
rury z tworzywa sztucznego, 35 Usługi handlu detalicznego i hurto-
wego w zakresie stali i wyrobów ze stali 

(111) 354162 (220) 2021 02 05 (210) 524189
(151) 2022 03 01 (441) 2021 11 15
(732) ŁOZIŃSKI MICHAŁ EVENT-BAR, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POSHE
(540) 

(531) 11 03 01, 26 01 03, 26 11 09, 27 05 01
(510), (511) 29 napoje na bazie owoców lub warzyw, 35 usługi sprze-
daży alkoholi, napojów bezalkoholowych, w tym mixerów do alko-
holi, usługi bezobsługowych sklepów detalicznych w  odniesieniu 
do  żywności, usługi handlu detalicznego w  zakresie żywności, 
zaopatrzenie osób trzecich w napoje alkoholowe, 43 dostarczanie 
żywności i  napojów za  pośrednictwem furgonetek, dostarczanie 
żywności i napojów osobom potrzebującym [usługi charytatywne], 
katering obejmujący żywność i napoje dla instytucji, katering obej-
mujący żywność i  napoje na  bankiety, katering obejmujący żyw-
ność i napoje na przyjęcia, kontraktowe usługi w zakresie żywności, 
oferowanie żywności i  napojów w  bistrach, oferowanie żywności 
i napojów dla gości, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność 
i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie żywności 
dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, serwowanie żywności 
i  napojów dla gości w  restauracjach, serwowanie żywności i  na-
pojów dla gości, serwowanie żywności i napojów w kawiarenkach 
internetowych, serwowanie żywności i  napojów w  restauracjach 
i barach, świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność 
i  napoje w  obiektach wystawienniczych, świadczenie usług kate-
ringowych obejmujących żywność i  napoje w  obiektach na  targi 
i wystawy, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, usługi 
zaopatrzenia w  żywność i  napoje, restauracje lub bary serwujące 
artykuły spożywcze 

(111) 354163 (220) 2022 01 19 (210) 538857
(151) 2022 05 27 (441) 2022 02 07
(732) FUNDACJA NATURE FOUNDATION, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AFRICA ORGANIC
(540) 

(591) zielony, biały
(531) 05 01 03, 05 01 05, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 3 Aromaty [olejki eteryczne], Balsamy do  celów kosme-
tycznych, Kosmetyki, Kremy kosmetyczne, Mydła, Preparaty kosme-
tyczne do kąpieli, 30 Herbaty, napoje na bazie herbaty, kawa, napoje 
na bazie kawy, kawa nie palona, kawa nienaturalna, substytuty kawy, 
Miód: wielokwiatowy, ze spadzi iglastej, gryczany, lipowy, Przyprawy, 
zielenina jako przyprawy, Aromaty inne niż oleje esencyjne, aromaty 
do napojów inne niż oleje esencyjne, 44 Fryzjerstwo, Masaż, Salony 
piękności, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi 
SPA, Łaźnie tureckie, Usługi manicure i pedicure 

(111) 354164 (220) 2021 12 16 (210) 537808
(151) 2022 06 07 (441) 2022 02 21
(732) ORLEN OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) PLATINUM classic
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(540) 

(591) czerwony, niebieski, czarny, żółty, fioletowy, czarny, biały, 
srebrny
(531) 29 01 15, 01 15 15, 01 15 21, 19 07 07, 25 01 15, 26 13 25, 27 05 01, 
27 05 05, 27 05 17
(510), (511) 4 Oleje samochodowe, w tym napędowe, silnikowe, Oleje 
przemysłowe, smary, parafina, paliwa 

(111) 354165 (220) 2021 12 27 (210) 538142
(151) 2022 06 09 (441) 2022 02 14
(732) TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TAURONIT
(510), (511) 19 Kruszywo, Kruszywa wykorzystywane do  przygoto-
wania betonu, Kruszywa wykorzystywane do budowy dróg 

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) 043500 (180) 2032 10 04 Prawo przedłużono w całości 
(111) 059468 (180) 2032 08 17 Prawo przedłużono w całości 
(111) 075976 (180) 2032 08 31 Prawo przedłużono w całości 
(111) 076968 (180) 2032 08 03 Prawo przedłużono w całości 
(111) 076969 (180) 2032 08 03 Prawo przedłużono w całości 
(111) 078737 (180) 2032 06 04 Prawo przedłużono w całości 
(111) 079139 (180) 2032 09 17 Prawo przedłużono w całości 
(111) 079150 (180) 2032 09 18 Prawo przedłużono w całości 
(111) 082036 (180) 2032 09 22 Prawo przedłużono w całości 
(111) 153582 (180) 2032 07 26 Prawo przedłużono w całości 
(111) 164155 (180) 2032 02 20 Prawo przedłużono w całości 
(111) 165165 (180) 2032 06 21 Prawo przedłużono w całości 
(111) 165459 (180) 2032 04 10 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 30: aromaty inne niż 
olejki aromatyczne, herbata, 
herbata ziołowa, namiastki her-
baty, substytuty herbaty, napo-
je na  bazie herbaty; 32: esencje 
do  produkcji napojów, lemonia-
dy, lemoniady w proszku, napoje 
bezalkoholowe, napoje musują-
ce, napoje musujące w proszku 

(111) 165699 (180) 2032 09 04 Prawo przedłużono w całości 
(111) 165851 (180) 2032 04 12 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 32: piwo, porter, oraz 
inne napoje bezalkoholowe, 
wody mineralne i  gazowane, na-
poje owocowe i  soki owocowe, 
syropy i inne produkty do sporzą-
dzania napojów 

(111) 167106 (180) 2032 08 13 Prawo przedłużono w całości 
(111) 167234 (180) 2032 07 02 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 3: środki kosmetycz-
ne do  pielęgnacji skóry, kremy, 
mleczka, maseczki, toniki, balsa-
my, lotony, płyny regeneracyjne, 
środki do  mycia skóry, mydła, 
żele, preparaty kosmetyczne 
do  kąpieli, kosmetyczne środki 
upiększające, wyroby perfume-
ryjne, wody toaletowe, kolońskie, 
zapachowe, olejki zapachowe, 
preparaty do  makijażu i  demaki-
jażu, środki kosmetyczne do wło-
sów, szampony, odżywki, farby, 
preparaty do  manicure i  pedi-
cure, lakiery do  paznokci, środki 
do pielęgnacji jamy ustnej, pasty, 
proszki i płyny do zębów i protez 
dentystycznych, płyny, balsamy, 
żele, kremy do i po goleniu, środ-
ki do  depilacji, produkty przeciw 
poceniu się, antyperspiranty, dez-
odoranty, środki parafarmaceu-
tyczne, produkty chemii gospo-
darczej, barwniki kosmetyczne; 
5: preparaty farmaceutyczne, bio-
logiczne, bakteriologiczne i  che-
miczne do  celów farmaceutycz-
nych, środki parafarmaceutyczne, 
kosmetyki medyczne 

(111) 168891 (180) 2032 08 07 Prawo przedłużono w całości 
(111) 169888 (180) 2033 01 02 Prawo przedłużono w całości 
(111) 173577 (180) 2033 01 31 Prawo przedłużono w całości 
(111) 176967 (180) 2033 01 29 Prawo przedłużono w całości 
(111) 255750 (180) 2032 02 03 Prawo przedłużono w całości 
(111) 256916 (180) 2032 08 14 Prawo przedłużono w całości 
(111) 258342 (180) 2032 06 26 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 36: agencje celne; 39: 
usługi transportowe, usługi logi-
styczne, usługi spedycyjne, pa-
kowanie î składowanie towarów, 
magazynowanie towarów, pośred-
nictwo frachtowe, wypożyczanie 
garaży, kontenerów magazyno-
wych i  magazynów, maklerstwo 
transportowe, prowadzenie par-
kingów, rezerwacja transportu, 
załadunek i  rozładunek towarów, 
usługi kurierskie w zakresie listów 
i  towarów, wynajmowanie miejsc 
parkingowych 

(111) 258784 (180) 2032 07 09 Prawo przedłużono w całości 
(111) 260126 (180) 2032 07 31 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261008 (180) 2032 05 23 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261663 (180) 2032 07 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261664 (180) 2032 07 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261680 (180) 2032 08 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262989 (180) 2033 02 06 Prawo przedłużono w całości 
(111) 263164 (180) 2032 12 14 Prawo przedłużono w całości 
(111) 265417 (180) 2032 09 07 Prawo przedłużono w całości 
(111) 266267 (180) 2033 06 11 Prawo przedłużono w całości 
(111) 266338 (180) 2033 01 31 Prawo przedłużono w całości 
(111) 267288 (180) 2032 07 04 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 9: urządzenia do  gier 
komputerowych i  telewizyjnych, 
mechanizmy i  automaty wrzu-



96 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 34/2022

towe, części i  oprzyrządowanie 
do wyżej wymienionych, urządze-
nia do  prowadzenia loterii, video 
loterii i zakładów wzajemnych pro-
gramy i oprogramowanie do gier, 
gry komputerowe i  telewizyjne, 
kasety video, kasety video z grami, 
kalkulatory, komputery, ich  części 
zamienne oraz urządzenia pery-
feryjne, programy komputerowe, 
nośniki informacji; 16: dzienniki, 
czasopisma, periodyki, prospek-
ty, książki, plakaty, kalendarze, 
artykuły piśmienne, losy do  gier, 
karty ozdobne, afisze, albumy, 
blankiety, formularze, broszury, 
notesy, naklejki, obwoluty, pod-
ręczniki, informatory i  regulaminy 
do gier; 28: gry elektroniczne inne 
niż telewizyjne, gry automatycz-
ne inne niż na  żetony oraz inne 
niż telewizyjne, gry towarzyskie, 
zabawki, urządzenia do  gier elek-
tronicznych innych niż telewizyj-
ne, urządzenia służące rozrywce 
nie  zawarte w  innych klasach; 
35: usługi agencji reklamowych 
z  wykorzystaniem wszystkich 
metod słownych, dźwiękowych, 
audiowizualnych i  multimedial-
nych, organizacja wystaw i targów 
handlowych i/lub  reklamowych, 
konkursów, pośrednictwo w  za-
wieraniu transakcji handlowych, 
kojarzenie kontrahentów handlo-
wych, produkcja reklam, doradz-
two w  zakresie organizacji, zarzą-
dzania i  prowadzenia działalności 
gospodarczej, pozyskiwanie infor-
macji o działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie zarządzania 
personalnego, rekrutacja perso-
nelu, marketing, badanie rynku 
i  opinii publicznej, usługi sekre-
tarskie, reklama dla osób trze-
cich, w  tym reklama w  środkach 
masowego przekazu, reklama 
za  pomocą sieci komputerowej, 
rozpowszechnianie ogłoszeń 
i  innych materiałów reklamo-
wych, wynajem czasu reklamo-
wego we  wszystkich środkach 
przekazu, transkrypcja przekazu, 
wycena działalności handlowej, 
sporządzanie analizy kosztów, 
ekspertyzy w działalności gospo-
darczej, w  tym ekspertyzy opła-
calności, prognozy ekonomicz-
ne, rachunkowość, prowadzenie 
ksiąg na  zlecenie, zarządzanie 
przekształceniami kapitałowo-
-organizacyjnymi, restrukturyzacja, 
prywatyzacja, reprywatyzacja, or-
ganizacja wystaw i targów w celach 
handlowych lub reklamowych, 
komputerowe zarządzanie plika-
mi, wyszukiwanie informacji w pli-
kach komputerowych dla osób 

trzecich, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, promocja eksportu 
i  importu, usługi w  zakresie pro-
wadzenia działalności handlowej 
na  rzecz osób trzecich, pośred-
nictwo handlowe, tworzenie baz 
danych i  przetwarzanie danych; 
38: transmisja programów radio-
wych i  telewizyjnych, łączność 
poprzez terminale komputerowe, 
przesyłanie informacji tekstowej 
i obrazowej przy pomocy kompu-
tera, połączenia ze światową siecią 
komputerową za  pośrednictwem 
telekomunikacji, przekaz satelitar-
ny, usługi telefoniczne, telefonia 
komórkowa, usługi telegraficzne, 
usługi telekomunikacyjne, obsłu-
ga telekonferencji, wypożyczanie 
urządzeń do  przesyłania informa-
cji, wypożyczanie urządzeń tele-
komunikacyjnych, wypożyczanie 
modemów; 41: usługi w  zakresie 
organizowania gier losowych, or-
ganizowanie totalizatorów, pro-
wadzenie zakładów pomiędzy 
zakładem a  klientem zakładu (za-
kłady wzajemne), pośrednictwo 
w  zawieraniu zakładów, bukma-
cherstwo, usługi związane z  or-
ganizowaniem i  prowadzeniem 
salonów gier, kasyn, dyskotek, sal 
kinowych, klubów edukacyjnych 
i  rozrywkowych nocnych klubów, 
lunaparków, organizowanie spek-
takli teatralno-widowiskowych, 
organizowanie imprez i  obozów 
sportowych, rekreacyjnych i  tury-
stycznych, organizowanie loterii, 
konkursów edukacyjnych i  roz-
rywkowych, produkcja widowisk 
plenerowych, nauczanie, w  tym 
organizowanie i  prowadzenie 
kongresów, konferencji, szkoleń, 
sympozjów, seminariów i zjazdów, 
nauczanie języków obcych, or-
ganizowanie wystaw związanych 
z kulturą i edukacją, nauczanie ko-
respondencyjne, działalność edy-
torska, publikacje multimedialne, 
internetowe, publikowanie tek-
stów innych niż teksty reklamowe, 
tłumaczenia, usługi wydawnicze, 
audiowizualne - produkcja filmów, 
nagrywanie filmów na  taśmach 
video, montaż programów radio-
wych i  telewizyjnych, informacja 
o  imprezach rozrywkowych, in-
formacja o  rekreacji, rezerwacja 
miejsc na widowiska, sale koncer-
towe, wynajmowanie sal do  gry 
w  kręgle, wynajmowanie sal 
do  gry w  bilard, wynajmowanie 
kortów tenisowych, planowanie 
rozrywki; 45: zarządzanie prawami 
autorskimi, licencjonowanie wła-
sności intelektualnej 
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DecYZJe o oDMoWie UDZielenia praWa  
WYDane po oGŁosZeniU o ZGŁosZeniU  

lUb UJaWnieniU ZGŁosZenia na stronie 
internetoWeJ UrZĘDU patentoWeGo rp

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

(210) 538405 U
(210) 540449 U
(210) 539171 U
(210) 541474 U
(210) 541476 U
(210) 538407 U
(210) 538408 U
(210) 540769 U
(210) 498913 U
(210) 514135 U
(210) 522507 U

(210) 526583 U
(210) 527802 U
(210) 528639 U
(210) 530121 U
(210) 538900 U
(210) 452703 12/2016
(210) 478898 U
(210) 531342 U
(210) 534390 U
(210) 541479 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) 539426 ZT11/2022
(210) 531205 ZT33/2021
(210) 530531 U
(210) 534484 U
(210) 535138 U
(210) 535752 U
(210) 535755 U
(210) 535759 U
(210) 537185 U
(210) 537465 U
(210) 538823 U
(210) 538824 U
(210) 542741 ZT21/2022
(210) 538825 U
(210) 538844 U
(210) 539692 U
(210) 539530 U
(210) 538986 U
(210) 539309 U
(210) 539310 U
(210) 539605 U

(210) 539606 U
(210) 540105 U
(210) 540195 U
(210) 540724 U
(210) 542417 U
(210) 539311 U
(210) 539312 U
(210) 539597 U
(210) 539313 U
(210) 539314 U
(210) 539315 U
(210) 539316 U
(210) 539317 U
(210) 540144 U
(210) 538851 U
(210) 538926 U
(210) 538928 U
(210) 539096 U
(210) 539097 U
(210) 539098 U
(210) 521799 ZT12/2021

WpisY i ZMianY W reJestrZe nieUWZGlĘDnione  
W innYcH saMoDZielnYcH oGŁosZeniacH

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

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

znaku
Rubryka F – wnioski o  unieważnienie oraz decyzje dotyczące prawa 

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

prawa ochronnego lub zastąpieniu rejestracji krajowej 
rejestracją międzynarodową

(111) 062463 A  Wykreślono: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMI-
TED, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH+LOMB IRELAND LIMITED, 
Dublin, Irlandia 

(111) 067706 A  Wykreślono: JOSEF SEIBEL SCHUHFA-
BRIK GMBH, HAUENSTEIN, Niemcy; Wpisano: Deichmann SE, Essen, 
Niemcy 

(111) 071323 A  Wykreślono: JANSSEN PHARMACEUTICA N V , 
BEERSE, Belgia; Wpisano: LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD , 
Seul, Korea Południowa 

(111) 071324 A  Wykreślono: JANSSEN PHARMACEUTICA N V , 
BEERSE, Belgia; Wpisano: LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD , 
Seul, Korea Południowa 

(111) 090985 A  Wykreślono: VINPOL Spółka z o o , Toruń, Pol-
ska; Wpisano: HENKELL & CO  VINPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795 

(111) 090985 A  Wykreślono: HENKELL & CO  VINPOL 
POLSKA SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Toruń, Polska 870500795; Wpisano: HENKELL & CO  POLSKA 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, 
Polska 870500795 

(111) 090985 A  Wykreślono: HENKELL & CO  POLSKA 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Pol-
ska 870500795; Wpisano: HENKELL FREIXENET POLSKA SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 
870500795 

(111) 129389 A  Wykreślono: Laboratorium Kosmetyczne 
Dr Irena Eris Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością, Piasecz-
no, Polska 142584703; Wpisano: DR IRENA ERIS SPÓŁKA AKCYJNA, 
Piaseczno, Polska 012186410 

(111) 143363 H  Wykreślono: „Na  podstawie art  168 ust  1 
pkt 1 ustawy z  dnia 30 czerwca 2000r  Prawo własności przemy-
słowej prawo ochronne na  znak towarowy wygasło z  dniem 
28 09 2019 ”

(111) 145765 A  Wykreślono: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMI-
TED, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH+LOMB IRELAND LIMITED, 
Dublin, Irlandia 

(111) 147012 A  Wykreślono: Toruńskie Piwnice Win 
VINPOL Spółka z  o o , ul  Mazowiecka 48, 87-100 Toruń, Polska 
870500795; Wpisano: VINPOL SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795 

(111) 147012 A  Wykreślono: VINPOL SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795; Wpisano: 
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HENKELL & CO  VINPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795 

(111) 147012 A  Wykreślono: HENKELL & CO  VINPOL POLSKA 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 
870500795; Wpisano: HENKELL & CO  POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795 

(111) 147012 A  Wykreślono: HENKELL & CO  POLSKA SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795; 
Wpisano: HENKELL FREIXENET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795 

(111) 167917 A  Wykreślono: MCDONALD’S CORPORATION, 
OAK BROOK, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: McDonald’s 
Corporation, Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki 

(111) 168736 A  Wykreślono: LEON WITAS SPÓŁKA JAW-
NA, Będzin, Polska 276617873; Wpisano: MACIEJ WITAS, 
Dąbrowa Górnicza, Polska; DOROTA WITAS, Dąbrowa Górnicza, 
Polska; BARTŁOMIEJ WITAS, Dąbrowa Górnicza, Polska 

(111) 168736 E  Wpisano: „Na  podstawie Regulaminu z  dnia 
9 lutego 2022 r  ustanowiono wspólne prawo ochronne”  

(111) 168737 A  Wykreślono: LEON WITAS SPÓŁKA JAW-
NA, Będzin, Polska 276617873; Wpisano: MACIEJ WITAS, 
Dąbrowa Górnicza, Polska; DOROTA WITAS, Dąbrowa Górnicza, 
Polska; BARTŁOMIEJ WITAS, Dąbrowa Górnicza, Polska 

(111) 168737 E  Wpisano: „Na  podstawie Regulaminu z  dnia 
9 lutego 2022 r  ustanowiono wspólne prawo ochronne”  

(111) 221676 A  Wykreślono: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMI-
TED, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH+LOMB IRELAND LIMITED, 
Dublin, Irlandia 

(111) 221981 A  Wykreślono: Laboratorium Kosmetyczne 
Dr Irena Eris Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Piaseczno, 
Polska 142584703; Wpisano: DR IRENA ERIS SPÓŁKA AKCYJNA, Pia-
seczno, Polska 012186410 

(111) 223268 A  Wykreślono: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMI-
TED, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH+LOMB IRELAND LIMITED, 
Dublin, Irlandia 

(111) 233333 A  Wykreślono: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMI-
TED, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH+LOMB IRELAND LIMITED, 
Dublin, Irlandia 

(111) 233946 A  Wykreślono: Laboratorium Kosmetyczne Dr 
Irena Eris Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością, Piaseczno, 
Polska 142584703; Wpisano: DR IRENA ERIS SPÓŁKA AKCYJNA, Pia-
seczno, Polska 012186410 

(111) 240000 A  Wykreślono: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMI-
TED, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH+LOMB IRELAND LIMITED, 
Dublin, Irlandia 

(111) 249481 A  Wykreślono: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMI-
TED, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH+LOMB IRELAND LIMITED, 
Dublin, Irlandia 

(111) 256654 A  Wykreślono: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMI-
TED, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH+LOMB IRELAND LIMITED, 
Dublin, Irlandia 

(111) 257402 A  Wykreślono: POZNAŃSKA PALARNIA KAWY 
ASTRA SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Po-
znań, Polska 630237800; Wpisano: ASTRA COFFEE AND MORE 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Starczanowo, 
Polska 630237800 

(111) 261973 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) 267026 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) 273215 A  Wykreślono: OSTROWSKA MARZENA KA-
MELEON, Białystok, Polska 050839637; Wpisano: MARZENA 
OSTROWSKA, Białystok, Polska 

(111) 279408 A  Wykreślono: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMI-
TED, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH+LOMB IRELAND LIMITED, 
Dublin, Irlandia 

(111) 280932 A  Wykreślono: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMI-
TED, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH+LOMB IRELAND LIMITED, 
Dublin, Irlandia 

(111) 281583 A  Wykreślono: NOMETROS INVESTMENTS LTD, 
NICOSIA, Cypr; Wpisano: DAUDETTE ENTERPRISES LIMITED, Niko-
zja, Cypr 

(111) 282985 A  Wykreślono: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMI-
TED, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH+LOMB IRELAND LIMITED, 
Dublin, Irlandia 

(111) 286204 A  Wykreślono: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMI-
TED, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH+LOMB IRELAND LIMITED, 
Dublin, Irlandia 

(111) 290900 A  Wykreślono: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMI-
TED, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH+LOMB IRELAND LIMITED, 
Dublin, Irlandia 

(111) 295931 A  Wykreślono: LEON WITAS SPÓŁKA JAW-
NA, Będzin, Polska 276617873; Wpisano: MACIEJ WITAS, 
Dąbrowa Górnicza, Polska; DOROTA WITAS, Dąbrowa Górnicza, 
Polska; BARTŁOMIEJ WITAS, Dąbrowa Górnicza, Polska 

(111) 295931 E  Wpisano: „Na  podstawie Regulaminu z  dnia 
9 lutego 2022 r  ustanowiono wspólne prawo ochronne”  

(111) 296717 A  Wykreślono: KATARZYNA MISIAK, Toruń, Pol-
ska; Wpisano: TOMASZ MISIAK, Toruń, Polska; KATARZYNA MISIAK, 
Toruń, Polska 

(111) 300148 A  Wykreślono: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMI-
TED, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH+LOMB IRELAND LIMITED, 
Dublin, Irlandia 

(111) 305563 A  Wykreślono: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMI-
TED, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH+LOMB IRELAND LIMITED, 
Dublin, Irlandia 

(111) 308385 A  Wykreślono: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMI-
TED, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH+LOMB IRELAND LIMITED, 
Dublin, Irlandia 

(111) 318871 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) 323495 A  Wykreślono: FIELDSTONE INVESTMENTS II 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, 
Polska 146739901; Wpisano: SANTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD-
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010827252 

(111) 333917 A  Wykreślono: KOSPEL SPÓŁKA AKCYJNA, Ko-
szalin, Polska 330441830; Wpisano: KOSPEL SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin, Polska 330441830 

(111) 335497 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 
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(111) 336724 A  Wykreślono: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMI-
TED, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH+LOMB IRELAND LIMITED, 
Dublin, Irlandia 

(111) 347838 A  Wykreślono: CIBONA SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA, Polska; Wpisano: KOLIPA 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, 
Polska 010745880 

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) 1622944
(531) CFE: 28 05 00 (511) 12, 37
(732) Publichne aktsionerne tovarystvo „MOTOR SICH”,  
15 Motorobudivnykiv Av, Shevchenkivsky district, Zaporizhia 
Zaporizhia region 69068 (UA)
(151) 2021 07 06 (441) 2021 11 15 (581) 2021 10 28

(111) 1629826 (540) BOTARELLA (511) 3, 5, 10
(732) Galderma Holding SA, Zählerweg 10, CH-6300 Zug (CH)
(151) 2021 06 03 (441) 2021 12 20 (581) 2021 12 02

(111) 1629827 (540) RELAVYSAJE (511) 3, 5, 10
(732) Galderma Holding SA, Zählerweg 10, CH-6300 Zug (CH)
(151) 2021 06 03 (441) 2021 12 20 (581) 2021 12 02

(111) 1629857 (540) Chaos (511) 25, 34, 35, 43, 45
(732) Tolga Yildizhan, Reiterstaffelplatz 17, 50968 Köln (DE)
(151) 2021 06 04 (441) 2021 12 20 (581) 2021 12 02

(111) 1629902 (540) FLER
(531) CFE: 27 05 01 (511) 3, 34, 35
(732) Shenzhen Yanyang Technology Co , Ltd, Room 901, Tower B,  
Guanghao International Center, Longhua District, Shenzhen, 
518000 Guangdong (CN)
(151) 2021 09 03 (441) 2021 12 20 (581) 2021 12 02

(111) 1630169 (540) ZTO:
(531) CFE: 27 05 17 (511) 39
(732) ZTO EXPRESS CO , LTD , Building 1, No  1685 Huazhi Road, 
HuaXin Town, Qingpu Shanghai (CN)
(151) 2021 09 14 (441) 2021 12 20 (581) 2021 12 02

(111) 1630232 (540) Mots d’enfants
(531) CFE: 02 09 01, 27 05 24, 29 01 12 (511) 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25,  
 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS  
DES CENTRES LECLERC, 26 quai Marcel Boyer,  
F-94200 IVRY-SUR-SEINE (FR)
(151) 2021 04 02 (441) 2021 12 20 (581) 2021 12 02

(111) 1630324 (540) PANDADOC (511) 42
(732) PANDADOC, INC , 3739 BALBOA ST , #1083 SAN FRANCISCO, 
CA 94121 (US)
(151) 2021 10 21 (441) 2021 12 20 (581) 2021 12 02

(111) 1630865 (540) GOLDEN ELEPHANT
(531) CFE: 03 02 01, 26 07 04, 27 01 06, 29 01 13 (511) 30
(732) INTEKA, SIA, Buļļu iela 45, LV-1067 Rīga (LV)
(151) 2021 09 29 (441) 2021 12 27 (581) 2021 12 09

(111) 1630883 (540) PRINX
(531) CFE: 24 15 08, 27 03 15, 27 05 17 (511) 12
(732) PRINX CHENGSHAN (SHANDONG) TIRE COMPANY LTD , 
No 98 Nanshan North Road, Rongcheng, Weihai City,  
264300 Shandong Province (CN)
(151) 2021 10 11 (441) 2021 12 27 (581) 2021 12 09

(111) 1632014 (540) SIGNAL POINT (511) 9, 42
(732) Janssen Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30,  
B-2340 Beerse (BE)
(151) 2021 10 28 (441) 2021 12 27 (581) 2021 12 09

(111) 1632134 (540) LOLO
(531) CFE: 03 01 08, 03 07 16, 05 01 16, 27 05 01 (511) 33
(732) COOPERATIVA VITIVINICOLA AROUSANA, S C G, Valdamor, 18, 
E-36968 MEAÑO (PONTEVEDRA) (ES)
(151) 2021 08 03 (441) 2021 12 27 (581) 2021 12 09

(111) 1632164 (540) LEXILE (511) 42
(732) Metametrics, Inc , 800 Taylor Street, Suite 102,  
Durham NC 27701 (US)
(151) 2021 06 18 (441) 2021 12 27 (581) 2021 12 09

(111) 1632257 (540) GOLDEN ELEPHANT FRUIT GARDEN
(531) CFE: 03 02 01, 05 05 19,  
05 07 24, 05 13 25, 24 03 07,  
25 01 15, 27 05 03, 29 01 15 (511) 30
(732) INTEKA, SIA, Buļļu iela 45, LV-1067 Rīga (LV)
(151) 2021 09 29 (441) 2021 12 27 (581) 2021 12 09

(111) 1632267 (540) TEAM YOUTH
(531) CFE: 01 01 02, 21 03 01,  
26 01 03, 26 13 25, 27 05 01 (511) 28
(732) Taizhou Tianyun Handicraft Co , Ltd , Building 1,  
No  101, South Road of Beiyang, Beiyang Town, Huangyan District, 
Taizhou, 318024 Zhejiang (CN)
(151) 2021 08 31 (441) 2021 12 27 (581) 2021 12 09

(111) 1632281 (540) Food Safety Always Look out  Speak up  
Act now 
(531) CFE: 01 07 06, 24 17 04, 27 05 10 (511) 35, 41
(732) OSI INDUSTRIES, LLC, 1225 Corporate Boulevard Aurora, 
IL 60505 (US)
(151) 2021 10 25 (441) 2021 12 27 (581) 2021 12 09

(111) 1632314 (540) AFFIRM (511) 9, 36
(732) Affirm, Inc , 650 California St , San Francisco, CA 94108 (US)
(151) 2021 11 03 (441) 2021 12 27 (581) 2021 12 09

(111) 1632337 (540) MIKILON
(531) CFE: 27 05 01, 29 01 04 (511) 12
(732) YONGKANG SUNYEE INDUSTRIAL CO , LTD, Floor 2, 
Building 1, No 75, Sifang road, Xicheng Zone, Yongkang city, 
Zhejiang (CN)
(151) 2021 09 30 (441) 2021 12 27 (581) 2021 12 09

(111) 1632343 (540) ZELTA ZILONIS MOŽUMS Pauze
(531) CFE: 03 02 01, 26 01 15, 26 11 12, 27 05 01, 29 01 14 (511) 29, 30
(732) INTEKA, SIA, Buļļu iela 45, LV-1067 Rīga (LV)
(151) 2021 11 03 (441) 2021 12 27 (581) 2021 12 09

(111) 1632412 (540) AYUREDI (511) 1
(732) Laboratoires EXPANSCIENCE, 1 place des Saisons, 
F-92048 Paris La Défense Cedex (FR)
(151) 2021 10 08 (441) 2021 12 27 (581) 2021 12 09
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reJestracJa MiĘDZYnaroDoWa,  
W KtÓreJ WYDano DecYZJĘ  

o DefinitYWneJ oDMoWie UZnania ocHronY  
na terYtoriUM rZecZYpospoliteJ polsKieJ

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

(111) 1587498 (531) CFE: 28 03 00 (511) 31
(732) Jinan Drumsticks & Onion Association,  
Hexiaozhuang Village, Niuquan Town, Laiwu District,  
Jinan City Shandong Province (CN)
(151) 2021 02 05 (441) 2021 05 10 (581) 2021 04 22
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C Z Ę Ś Ć  II

KOMUNIKATY URZĘDOWE

oGŁosZenie preZesa UrZĘDU patentoWeGo 
o naborZe na apliKacJĘ eKspercKą

UrZąD patentoWY rZecZYpospoliteJ polsKieJ W WarsZaWie

prezes Urzędu patentowego rp poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

aplikanta eksperckiego w Departamencie Znaków towarowych w Wydziale Znaków towarowych ii

ogłoszenie nr 6/2022
Liczba lub wymiar etatu:  1
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Główne obowiązki:
•	 prowadzenie postępowania w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, w tym badanie ustawowych 

warunków uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy,
•	 prowadzenie korespondencji ze zgłaszającymi w ramach czynności związanych z badaniem zgłoszeń znaków 

towarowych 

Kandydat powinien posiadać kwalifikacje:
•	 wykształcenie wyższe prawnicze, 
•	 znajomość przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej wraz z aktami wykonawczymi,
•	 znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
•	 znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie dobrym.

Wymagania pożądane:
•	 umiejętność obsługi komputera (w tym pakietu MS Office),
•	 umiejętność dokonywania analizy porównawczej tekstów i jasnego formułowania wniosków,
•	 łatwość podejmowania decyzji,
•	 umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i kreatywność,
•	 dobra organizacja pracy własnej,
•	 rzetelność, systematyczność i terminowość,
•	 umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych (odporność na stres) 

Wymagane dokumenty i oświadczenia 
•	 CV i list motywacyjny,
•	 oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
•	 oświadczenie kandydata/kandydatki o korzystaniu z pełni praw publicznych,
•	 oświadczenie kandydata/kandydatki o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe,
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•	 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe prawnicze,
•	 oświadczenie kandydata/kandydatki o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
•	 w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia 

uznania dyplomu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie 
przysięgłe  Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie NAWA:  
https://nawa gov pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach,

•	 w przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski 

Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
•	 kopie świadectw pracy

termin składania dokumentów: 12.09.2022 r. 
(decyduje data wpływu do Urzędu)

Miejsce składania dokumentów: 
Urząd patentowy rp 
Wydział Zarządzania Zasobami ludzkimi 
al. niepodległości 188/192 
00-950 Warszawa 
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „aplikant/Dt” oraz nr głoszenia 6/2022

Dokumenty można również złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem maila  
rekrutacja@uprp.gov.pl lub dostarczyć osobiście do Urzędu.

Urząd patentowy rp zapewnia swoim pracownikom:
– stabilną i ciekawą pracę,
– przyjazną atmosferę i wysokie standardy pracy,
– ruchomy czas pracy (możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy godziną 7 00–9 00),
– dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności  

od udokumentowanego stażu pracy,
– dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw  trzynastka),
– nagrody – w zależności od wyników pracy,
– możliwość rozwoju zawodowego, w tym certyfikowane szkolenia,
– możliwość uczestniczenia w dodatkowych kursach nauki języka obcego,
– możliwość przyznania dodatkowych świadczeń związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
– świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz z Pracowniczej Kasy  

Zapomogowo-Pożyczkowej (np  zapomoga w sytuacji zdarzeń losowych, pożyczki na cele mieszkaniowe),
– możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie  

oraz pakietu opieki medycznej,
– dofinansowanie do wypoczynku pracownika,
– dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych 

planowane techniki i metody naboru:  
•	 weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
•	 sprawdzian/ test wiedzy z zakresu wymagań niezbędnych,
•	 sprawdzian znajomości języka obcego,
•	 rozmowa kwalifikacyjna 
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone 
w niniejszym ogłoszeniu  
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie 
telefonicznie lub pocztą elektroniczną  Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych 
dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”  
Kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane 
oświadczenia 
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej  
pod adresem: https://uprp gov pl/pl/bip/praca-w-uprp 
Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest 
obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych  
przez kandydatki/kandydatów 

https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach
mailto:rekrutacja%40uprp.gov.pl?subject=
https://uprp.gov.pl/pl/bip/praca-w-uprp
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W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu  Oferty otrzymane 
po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu/osobistego dostarczenia  
do Urzędu)  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone 
Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych:  
https://uprp gov pl/pl/bip/test/praca-w-uprp/wyniki-naborow oraz udostępniona w miejscu powszechnie 
dostępnym w siedzibie Urzędu 
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu  
na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, 
pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną 
Dodatkowe informacje można uzyskać mailem pod adresem: rekrutacja@uprp gov pl lub pod nr tel  22 57 90 452 

KlaUZUla inforMacYJna 
Zgodnie z art  13 ust  1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r  w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informujemy, 
że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 00-950 Warszawa, 
al  Niepodległości 188/192  
Kontakt do Inspektora ochrony danych - adres e-mailowy: iod@uprp pl, tel  22 57 90 025, fax 22 57 90 001  
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w oparciu o ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych 2016/679, ustawę z dnia 10 maja 2018 r  o ochronie danych osobowych oraz 
ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r  Kodeks pracy  
Dane osobowe są udostępniane członkom komisji rekrutacyjnej oraz w razie konieczności pracownikom Wydziału 
Zarządzania Zasobami Ludzkimi  Dane osobowe mogą być też udostępniane organom publicznym i urzędom 
państwowym lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie stosownych przepisów prawa lub wykonującym 
zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej  
Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa pracy, tj  w szczególności z art  221 Kodeksu pracy  
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych  
Pani/Pana dane będą przechowywane na czas niezbędny do prawidłowego przeprowadzania procesu rekrutacji, 
jednak nie dłuższy niż 3 miesiące od momentu jego zakończenia  Po tym okresie są niszczone, a dane osobowe 
kandydatek/kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu  Aplikacji nie odsyłamy  Kontaktujemy się 
jedynie z wybranymi osobami  
Fakt nie podania przez Panią/Pana żądanych danych osobowych, skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału  
w procesie rekrutacji  
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu  
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia  
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo  
do przenoszenia danych  
Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww  danych do organu 
właściwego ds  ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  
W przypadku podania przez Panią/Pana dodatkowych innych danych osobowych nie wymienionych w art  221 ustawy 
Kodeks pracy, których przetwarzanie przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się na podstawie 
Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

https://uprp.gov.pl/pl/bip/test/praca-w-uprp/wyniki-naborow
mailto:rekrutacja@uprp.gov.pl
mailto:iod@uprp.pl
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