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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 241 291 do nr 241 320)
w) część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 241298 (41) 2021 04 06 
(51) A23B 7/16 (2006 01) 
 A23B 7/02 (2006 01)
(21) 431314 (22) 2019 09 30

(72) DOMORaDZKI MaReK, Koluszki (Pl); SZUlC JOanna, 
Bydgoszcz (Pl); gOZDeCKa gRaŻyna, Białe Błota (Pl);  
ShyIChUK aleKSanDR, Bydgoszcz (Pl)
(73) POlITeChnIKa ByDgOSKa  
IM  Jana I JĘDRZeJa ŚnIaDeCKICh, Bydgoszcz (Pl)
(54) Jadalna powłoka do owoców suszonych i kandyzowanych i spo-
sób jej wytwarzania

(B1) (11) 241316 (41) 2020 10 19 
(51) A23L 29/206 (2016 01) 
 A23L 33/10 (2016 01)
(21) 429586 (22) 2019 04 09
(72) łUKa DaRIUSZ, Ząbki (Pl)
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(73) lUTKala SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(54) Zastosowanie ekstrudowanych odpadów z owoców i/lub wa-
rzyw jako dodatek zwiększający lepkość produktów spożywczych

(B1) (11) 241293 (41) 2021 09 20 
(51) A23N 7/00 (2006 01) 
 B26D 3/28 (2006 01) 
 A47J 17/16 (2006 01) 
 A47J 17/14 (2006 01)
(21) 433287 (22) 2020 03 18
(72) SIeJKa ROBeRT, łowicz (Pl); MIeSZKalSKI leSZeK, Kobyłka (Pl);  
lISOWSKI aleKSanDeR, Warszawa (Pl); TUCKI KaROl, Orneta (Pl); 
KUlPa KRZySZTOF, Białystok (Pl)
(73) SZKOła głÓWna gOSPODaRSTWa WIeJSKIegO 
W WaRSZaWIe, Warszawa (Pl)
(54) Urządzenie skrawające wierzchnią warstwę dyni lub arbuza

(B1) (11) 241317 (41) 2020 10 05 
(51) A61G 7/015 (2006 01) 
 A61G 7/16 (2006 01)
(21) 429436 (22) 2019 03 28
(72) DMOWSKI anDRZeJ, Warszawa (Pl)
(73) CenTRUM RaDOŚĆ MeD SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(54) Modułowe, wielofunkcyjne urządzenie jezdne dla osób niepeł-
nosprawnych i zestaw takich urządzeń

(B1) (11) 241305 (41) 2020 09 21 
(51) A61N 5/00 (2006 01) 
 A61B 18/00 (2006 01) 
 H05H 1/24 (2006 01)
(21) 429275 (22) 2019 03 14
(72) DZIMITROWICZ anna, Kamienna góra (Pl); JaMRÓZ PIOTR, 
Wrocław (Pl); POhl PaWeł, Wrocław (Pl); BIelaWSKa-POhl 
aleKSanDRa, Wrocław (Pl); KlIMCZaK aleKSanDRa, Wrocław (Pl);  
MIĄŻeK aRKaDIUSZ, Pęgów (Pl); DORa JeRZy, Wilczyce (Pl)
(73) POlITeChnIKa WROCłaWSKa, Wrocław (Pl); InSTyTUT 
IMMUnOlOgII I TeRaPII DOŚWIaDCZalneJ POlSKIeJ aKaDeMII 
naUK IM  lUDWIKa hIRSZFelDa We WROCłaWIU, Wrocław (Pl); 
UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU, Wrocław (Pl)
(54) Sposób aktywacji prawidłowych ludzkich linii komórek skóry 
przez przenośne pióro plazmowe oraz przenośne pióro plazmowe 
do realizacji tego sposobu

(B1) (11) 241291 (41) 2020 12 28 
(51) B01D 46/10 (2006 01)
(21) 430386 (22) 2019 06 25
(72) WaSInIaK BaRTłOMIeJ, gogółkowo (Pl)
(73) WaSInIaK BaRTłOMIeJ, gogółkowo (Pl)
(54) Urządzenie filtrujące powietrze

(B1) (11) 241296 (41) 2020 05 18 
(51) B01D 53/22 (2006 01) 
 B01D 61/00 (2006 01) 
 B01D 63/06 (2006 01)
(21) 427740 (22) 2018 11 13
(72) WICIaK gRZegORZ, Zabrze (Pl); gRZyWnOWICZ KRZySZTOF, 
Częstochowa (Pl); ReMIORZ leSZeK, Rybnik (Pl)
(73) POlITeChnIKa ŚlĄSKa, gliwice (Pl)
(54) Sposób i urządzenie do lokalnej modyfikacji parametrów pracy 
separatora membranowego z wykorzystaniem zjawiska termoaku-
stycznego

(B1) (11) 241297 (41) 2020 05 18 
(51) B01D 53/22 (2006 01) 
 B01D 61/00 (2006 01) 
 B01D 63/06 (2006 01)
(21) 427750 (22) 2018 11 13

(72) WICIaK gRZegORZ, Zabrze (Pl); gRZyWnOWICZ KRZySZTOF, 
Częstochowa (Pl); ReMIORZ leSZeK, Rybnik (Pl)
(73) POlITeChnIKa ŚlĄSKa, gliwice (Pl)
(54) Sposób i urządzenie do intensyfikacji separacji membranowej 
gazów w membranach kapilarnych z wykorzystaniem zjawiska re-
zonansu akustycznego

(B1) (11) 241310 (41) 2021 09 13 
(51) B01J 20/30 (2006 01) 
 B01J 20/16 (2006 01) 
 B01J 20/20 (2006 01)
(21) 436502 (22) 2020 12 22
(72) SłOMKIeWICZ PIOTR M , Warszawa (Pl); FRyDel laURa, 
Kielce (Pl); SZCZePanIK BeaTa, Kielce (Pl)
(73) UnIWeRSyTeT Jana KOChanOWSKIegO W KIelCaCh,  
Kielce (Pl)
(54) Sposób wytwarzania adsorbentu haloizytowo-węglowego 
na bazie prekursora węglowego z celulozy rozpuszczonej w od-
czynniku Cross-Bewana do adsorpcji triklosanu z fazy ciekłej

(B1) (11) 241319 (41) 2022 05 09 
(51) B22C 9/00 (2006 01)
(21) 435853 (22) 2020 11 02
(72) ThOnI lOThaR, Jakobsbad (Ch)
(73) ThOnI lOThaR, Jakobsbad (Ch)
(54) Forma odlewnicza hybrydowa i sposób wykonania formy od-
lewniczej hybrydowej zwłaszcza do wytwarzania odlewów ze sto-
pów metali

(B1) (11) 241292 (41) 2021 03 08 
(51) B23K 11/00 (2006 01)
(21) 430937 (22) 2019 08 23
(72) JaBłOnOWSKI aDaM SeBaSTIan, Warszawa (Pl)
(73) JaBłOnOWSKI aDaM SeBaSTIan, Warszawa (Pl)
(54) Zgrzewarka oporowa

(B1) (11) 241304 (41) 2020 03 09 
(51) B25J 9/06 (2006 01)
(21) 426774 (22) 2018 08 27
(72) FRĄCCZaK łUKaSZ, łódź (Pl); PODSĘDKOWSKI leSZeK,  
łódź (Pl); KOTeR KaTaRZyna, łódź (Pl)
(73) POlITeChnIKa łÓDZKa, łódź (Pl)
(54) Robot wężopodobny o napędzie pneumatycznym

(B1) (11) 241299 (41) 2021 06 28 
(51) B29B 7/16 (2006 01) 
 B29B 7/82 (2006 01) 
 B01F 27/192 (2022 01)
(21) 432253 (22) 2019 12 17
(72) KlePKa TOMaSZ, lublin (Pl); gaRBaCZ TOMaSZ, lublin (Pl); 
TOR-ŚWIĄTeK aneTa, lublin (Pl); BIałaSZ SeBaSTIan, Chełm (Pl)
(73) POlITeChnIKa lUBelSKa, lublin (Pl)
(54) Urządzenie do kaskadowego mieszania

(B1) (11) 241320 (41) 2020 09 07 
(51) B65G 57/20 (2006 01)
(21) 429097 (22) 2019 02 28
(72) MaCIOCha PIOTR, Warszawa (Pl)
(73) MaCIOCha PIOTR, Warszawa (Pl)
(54) Sposób rozmieszczania ładunków spaletyzowanych na skrzyni 
ładunkowej pojazdu

(B1) (11) 241307 (41) 2021 10 04 
(51) B66B 13/00 (2006 01) 
 B66B 13/14 (2006 01)
(21) 433415 (22) 2020 03 31
(72) gORyCa ZBIgnIeW, Radom (Pl); ChałKO leSZeK, Radom (Pl)
(73) POlITeChnIKa ŚWIĘTOKRZySKa, Kielce (Pl)
(54) napęd drzwi kabiny windy
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(B1) (11) 241309 (41) 2022 04 19 
(51) B82Y 30/00 (2011 01) 
 B82Y 40/00 (2011 01) 
 C01G 7/00 (2006 01) 
 C08G 69/28 (2006 01) 
 H01L 29/00 (2006 01)
(21) 435657 (22) 2020 10 13
(72) IWan MIChalIna, Konstancin-Jeziorna (Pl); anDRySZeWSKI 
TOMaSZ, Ciechocinek (Pl); FIałKOWSKI MaRCIn, Warszawa (Pl)
(73) InSTyTUT CheMII FIZyCZneJ POlSKIeJ aKaDeMII naUK, 
Warszawa (Pl)
(54) Sposób otrzymywania membrany w postaci organiczno-me-
talicznej monowarstwy na podłożu stałym

(B1) (11) 241318 (41) 2020 06 01 
(51) C03C 27/06 (2006 01) 
 C03B 18/06 (2006 01) 
 E06B 3/66 (2006 01)
(21) 427980 (22) 2018 11 29
(72) ManIa eWa, Zawady (Pl); ManIa MaTeUSZ, Kielce (Pl)
(73) ManIa eWa, Zawady (Pl); ManIa MaTeUSZ, Kielce (Pl)
(54) Sposób otrzymywania tafli szklanej komorowej

(B1) (11) 241315 (41) 2021 06 14 
(51) C04B 22/04 (2006 01) 
 C04B 41/50 (2006 01) 
 C04B 103/67 (2006 01) 
 A01N 59/16 (2006 01) 
 A01N 59/20 (2006 01) 
 A01N 25/08 (2006 01)
(21) 432154 (22) 2019 12 09
(72) BanaCh MaRCIn, górka Stogoniowska (Pl); DłUgOSZ 
Olga, Żabno (Pl); STaROŃ PaWeł, Kraków (Pl); ChWaSTOWSKI 
JaROSłaW, Kraków (Pl); PUlIT-PROCIaK JOlanTa, Kraków (Pl); 
STaROŃ anITa, Bukowno (Pl); SZOSTaK KRZySZTOF, Zabierzów (Pl)
(73) PRZeDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI BeTOnÓW PReFBeT 
SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Śniadowo (Pl)
(54) Sposób wytwarzania dodatków do betonów o właściwościach 
antymikrobiologicznych

(B1) (11) 241295 (41) 2021 02 08 
(51) C04B 28/00 (2006 01) 
 C04B 18/08 (2006 01) 
 C04B 18/14 (2006 01)
(21) 430737 (22) 2019 07 28
(72) aDaMCZyK ZDZISłaW, Pszczyna (Pl); PORSZKe anDRZeJ, 
Katowice (Pl); ChlIPalSKI KRZySZTOF, Zawada (Pl);  
SPOReK PIOTR, Soblówka (Pl); KaPICa TOMaSZ, Ruda Śląska (Pl)
(73) aP geOTeChnIKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Studzienice (Pl)
(54) Sposób wytwarzania masy betonowej niewrażliwej na zmiany 
objętości i masa betonowa niewrażliwa na zmiany objętości

(B1) (11) 241301 (41) 2021 11 15 
(51) C10L 5/44 (2006 01) 
 C10L 5/48 (2006 01)
(21) 433888 (22) 2020 05 11
(72) ChOJnaCKI JeRZy, Włocławek (Pl); ZDanOWICZ agnIeSZKa, 
Brzeżno (Pl)
(73) POlITeChnIKa KOSZalIŃSKa, Koszalin (Pl)
(54) Formulacja biopaliwa oraz jej zastosowanie

(B1) (11) 241302 (41) 2021 11 15 
(51) C10L 5/44 (2006 01) 
 C10L 5/48 (2006 01)
(21) 433889 (22) 2020 05 11
(72) ChOJnaCKI JeRZy, Włocławek (Pl); ZDanOWICZ agnIeSZKa, 
Brzeżno (Pl)

(73) POlITeChnIKa KOSZalIŃSKa, Koszalin (Pl)
(54) Formulacja biopaliwa oraz jej zastosowanie

(B1) (11) 241306 (41) 2020 01 13 
(51) E06B 3/663 (2006 01) 
 E06B 3/667 (2006 01) 
 C23C 14/06 (2006 01) 
 C23C 14/16 (2006 01)
(21) 430441 (22) 2019 06 28
(72) PIOTROWSKI ZBIgnIeW JeRZy, Kielce (Pl);  
SZeWCZyK STanISłaW, Michałów (Pl); CZeRWOSZ elŻBIeTa, 
Warszawa (Pl); WROnKa halIna, Milanówek (Pl);  
SUChaŃSKa MałgORZaTa, Kielce (Pl); KĘCZKOWSKa JUSTyna,  
Jędrzejów (Pl); BIeRnaCKI KRZySZTOF, Warszawa (Pl)
(73) POlITeChnIKa ŚWIĘTOKRZySKa, Kielce (Pl);  
SIeĆ BaDaWCZa łUKaSIeWICZ-InSTyTUT 
Tele-I RaDIOTeChnICZny, Warszawa (Pl)
(54) Sposób nanoszenia powłoki fototermicznej na ramkę dystan-
sową, zwłaszcza do zestawu szyb zespolonych

(B1) (11) 241294 (41) 2019 08 26 
(51) F01D 1/06 (2006 01) 
 F01D 5/04 (2006 01) 
 F01D 5/30 (2006 01)
(21) 429399 (22) 2019 03 27
(72) WenDeKeR MIROSłaW, lublin (Pl); PaSZKO MaTeUSZ, 
Obrocz (Pl)
(73) POlITeChnIKa lUBelSKa, lublin (Pl)
(54) Modułowa turbina gazowa

(B1) (11) 241308 (41) 2021 10 18 
(51) F04B 49/06 (2006 01) 
 G05D 9/12 (2006 01)
(21) 433599 (22) 2020 04 17
(72) gORyCa ZBIgnIeW, Radom (Pl); gORyCa KRZySZTOF, 
Warszawa (Pl)
(73) POlITeChnIKa ŚWIĘTOKRZySKa, Kielce (Pl)
(54) Układ ochrony pompy głębinowej

(B1) (11) 241313 (41) 2020 01 02 
(51) F23J 13/04 (2006 01) 
 E04H 12/28 (2006 01) 
 F16L 41/12 (2006 01)
(21) 427273 (22) 2018 09 29
(72) hRehOReCKI DanIel, Zielona góra (Pl)
(73) CenTRUM KOMIna SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa,  
Zielona góra (Pl)
(54) Trójnik kominowy, zwłaszcza do kominów ceramicznych

(B1) (11) 241312 (41) 2017 09 11 
(51) F24T 10/17 (2018 01)
(21) 416311 (22) 2016 02 29
(72) WIŚnIeWSKI WłaDySłaW, gdynia (Pl); WOJTaSIK BaRBaRa, 
gdynia (Pl)
(73) WOJTaSIK BaRBaRa, gdynia (Pl); WIŚnIeWSKa STanISłaWa 
agnIeSZKa, gdynia (Pl)
(54) Czerpak ciepła z głębi ziemi

(B1) (11) 241300 (41) 2022 05 09 
(51) G01B 11/02 (2006 01) 
 G01B 7/02 (2006 01) 
 A01G 23/00 (2006 01)
(21) 439586 (22) 2021 11 22
(72) PaSZKO MaTeUSZ, lublin (Pl); BaRaŃSKI gRZegORZ,  
lublin (Pl); łygaS KRySTIan, Jarosławiec (Pl)
(73) POlITeChnIKa lUBelSKa, lublin (Pl)
(54) Zestaw i sposób pomiaru miąższości, zwłaszcza drewna okrą-
głego
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 nr Symbol 
 patentu MKP

 1 2

 nr Symbol 
 patentu MKP

 1 2

 Symbol nr 
 MKP patentu

 1 2

 Symbol nr 
 MKP patentu

 1 2

(B1) (11) 241311 (41) 2021 09 06 
(51) G01B 11/16 (2006 01) 
 G01B 21/00 (2006 01) 
 G01L 1/24 (2006 01) 
 G01B 7/00 (2006 01)
(21) 433118 (22) 2020 03 02
(72) aDaMeCKI DanIel, gliwice (Pl); głUSZeK gRZegORZ, 
Pyskowice (Pl); KOSTOWSKI WOJCIeCh, gliwice (Pl);  
MaCIaK eRWIn, gliwice (Pl); OPIlSKI ZBIgnIeW, gliwice (Pl); 
PUSTelny TaDeUSZ, gliwice (Pl)
(73) POlITeChnIKa ŚlĄSKa, gliwice (Pl)
(54) Mechaniczny przetwornik do pomiaru przemieszczenia linio-
wego, zwłaszcza kompensatora rurociągu i sposób jego pomiaru

(B1) (11) 241303 (41) 2019 08 26 
(51) G01B 11/26 (2006 01) 
 G01B 9/00 (2006 01)
(21) 424588 (22) 2018 02 14
(72) DOBOSZ MaReK, Warszawa (Pl); JanKOWSKI MIChał, 
Warszawa (Pl)
(73) POlITeChnIKa WaRSZaWSKa, Warszawa (Pl)
(54) Sposób pomiaru odchyleń kątowych wiązki laserowej oraz 
układ optyczny do pomiaru mikro-odchyleń kątowych wiązki lase-
rowej

(B1) (11) 241314 (41) 2021 02 08 
(51) G09B 9/08 (2006 01)
(21) 430792 (22) 2019 08 05
(72) JaROMI gRZegORZ, Tuszyma (Pl); MIChalCeWICZ JanUSZ, 
Mielec (Pl); RZUCIDłO PaWeł, Rzeszów (Pl)
(73) eUROTeCh SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Mielec (Pl)
(54) Układ do symulacji intruzów w ruchu powietrznym i sposób 
badania wizyjnych układów antykolizyjnych

InDeKS UDZIelOnyCh PaTenTÓW, 
WeDłUg SyMBOlI MKP

A01G 23/00 (2006 01) 241300*
A01N 59/16 (2006 01) 241315*
A01N 59/20 (2006 01) 241315*
A01N 25/08 (2006 01) 241315*
A23B 7/16 (2006 01) 241298
A23B 7/02 (2006 01) 241298*
A23L 29/206 (2016 01) 241316
A23L 33/10 (2016 01) 241316*
A23N 7/00 (2006 01) 241293
A47J 17/16 (2006 01) 241293*
A47J 17/14 (2006 01) 241293*
A61B 18/00 (2006 01) 241305*
A61G 7/015 (2006 01) 241317
A61G 7/16 (2006 01) 241317*
A61N 5/00 (2006 01) 241305
B01D 46/10 (2006 01) 241291
B01D 53/22 (2006 01) 241296
B01D 61/00 (2006 01) 241296*
B01D 63/06 (2006 01) 241296*
B01D 53/22 (2006 01) 241297
B01D 61/00 (2006 01) 241297*

B01D 63/06 (2006 01) 241297*
B01F 27/192 (2022 01) 241299*
B01J 20/30 (2006 01) 241310
B01J 20/16 (2006 01) 241310*
B01J 20/20 (2006 01) 241310*
B22C 9/00 (2006 01) 241319
B23K 11/00 (2006 01) 241292
B25J 9/06 (2006 01) 241304
B26D 3/28 (2006 01) 241293*
B29B 7/16 (2006 01) 241299
B29B 7/82 (2006 01) 241299*
B65G 57/20 (2006 01) 241320
B66B 13/00 (2006 01) 241307
B66B 13/14 (2006 01) 241307*
B82Y 30/00 (2011 01) 241309
B82Y 40/00 (2011 01) 241309*
C01G 7/00 (2006 01) 241309*
C03B 18/06 (2006 01) 241318*
C03C 27/06 (2006 01) 241318
C04B 22/04 (2006 01) 241315
C04B 41/50 (2006 01) 241315*

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

 Symbol nr 
 MKP patentu

 1 2

 Symbol nr 
 MKP patentu

 1 2

C04B 103/67 (2006 01) 241315*
C04B 28/00 (2006 01) 241295
C04B 18/08 (2006 01) 241295*
C04B 18/14 (2006 01) 241295*
C08G 69/28 (2006 01) 241309*
C10L 5/44 (2006 01) 241301
C10L 5/48 (2006 01) 241301*
C10L 5/44 (2006 01) 241302
C10L 5/48 (2006 01) 241302*
C23C 14/06 (2006 01) 241306*
C23C 14/16 (2006 01) 241306*
E04H 12/28 (2006 01) 241313*
E06B 3/66 (2006 01) 241318*
E06B 3/663 (2006 01) 241306
E06B 3/667 (2006 01) 241306*
F01D 1/06 (2006 01) 241294
F01D 5/04 (2006 01) 241294*

F01D 5/30 (2006 01) 241294*
F04B 49/06 (2006 01) 241308
F16L 41/12 (2006 01) 241313*
F23J 13/04 (2006 01) 241313
F24T 10/17 (2018 01) 241312
G01B 11/02 (2006 01) 241300
G01B 7/02 (2006 01) 241300*
G01B 11/16 (2006 01) 241311
G01B 21/00 (2006 01) 241311*
G01B 7/00 (2006 01) 241311*
G01B 11/26 (2006 01) 241303
G01B 9/00 (2006 01) 241303*
G01L 1/24 (2006 01) 241311*
G05D 9/12 (2006 01) 241308*
G09B 9/08 (2006 01) 241314
H01L 29/00 (2006 01) 241309*
H05H 1/24 (2006 01) 241305*

InDeKS nUMeROWy 
UDZIelOnyCh PaTenTÓW

241291 B01D 46/10 (2006 01)
241292 B23K 11/00 (2006 01)
241293 A23N 7/00 (2006 01)
241294 F01D 1/06 (2006 01)
241295 C04B 28/00 (2006 01)
241296 B01D 53/22 (2006 01)
241297 B01D 53/22 (2006 01)
241298 A23B 7/16 (2006 01)
241299 B29B 7/16 (2006 01)
241300 G01B 11/02 (2006 01)
241301 C10L 5/44 (2006 01)
241302 C10L 5/44 (2006 01)
241303 G01B 11/26 (2006 01)
241304 B25J 9/06 (2006 01)
241305 A61N 5/00 (2006 01)

241306 E06B 3/663 (2006 01)
241307 B66B 13/00 (2006 01)
241308 F04B 49/06 (2006 01)
241309 B82Y 30/00 (2011 01)
241310 B01J 20/30 (2006 01)
241311 G01B 11/16 (2006 01)
241312 F24T 10/17 (2018 01)
241313 F23J 13/04 (2006 01)
241314 G09B 9/08 (2006 01)
241315 C04B 22/04 (2006 01)
241316 A23L 29/206 (2016 01)
241317 A61G 7/015 (2006 01)
241318 C03C 27/06 (2006 01)
241319 B22C 9/00 (2006 01)
241320 B65G 57/20 (2006 01)

decyZJe o odMowie udZielenia prawa,  
wydane po ogłosZeniu o ZgłosZeniu

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

(a1) (21) 417165 24/2017
(a1) (21) 417315 25/2017
(a1) (21) 417718 01/2018
(a1) (21) 418366 05/2018
(a1) (21) 418735 07/2018
(a1) (21) 418982 08/2018
(a1) (21) 420089 15/2018
(a1) (21) 420431 17/2018
(a1) (21) 421915 26/2018
(a1) (21) 423179 09/2019
(a1) (21) 423418u) 11/2019
(a1) (21) 423809 13/2019

(a1) (21) 424308 16/2019
(a1) (21) 424505 17/2019
(a1) (21) 424542 17/2019
(a1) (21) 424652u) 20/2019
(a1) (21) 424672 19/2019
(a1) (21) 424815 20/2019
(a1) (21) 424885 20/2019
(a1) (21) 425450 24/2019
(a1) (21) 425451 24/2019
(a1) (21) 425452 24/2019
(a1) (21) 425480 24/2019
(a1) (21) 425733 25/2019
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(a1) (21) 425737 25/2019
(a1) (21) 426010 01/2020
(a1) (21) 426011 01/2020
(a1) (21) 426392 03/2020
(a1) (21) 426616 04/2020
(a1) (21) 426823 06/2020
(a1) (21) 427375 09/2020
(a1) (21) 428186u) 03/2020
(a1) (21) 428269u) 14/2019
(a1) (21) 428631 16/2020
(a1) (21) 428786 17/2020
(a1) (21) 429906 24/2020
(a1) (21) 429979 25/2020
(a1) (21) 430005 25/2020

(a1) (21) 430167 01/2021
(a1) (21) 430265 27/2020
(a1) (21) 430271u) 27/2020
(a1) (21) 430895 04/2021
(a1) (21) 431256 07/2021
(a1) (21) 431307 07/2021
(a1) (21) 431326 07/2021
(a1) (21) 431765 10/2021
(a1) (21) 432236 13/2021
(a1) (21) 432314 19/2020
(a1) (21) 432724 18/2021
(a1) (21) 433027 22/2021
(a1) (21) 435542u) 12/2022

u) zgłoszenie (część zgłoszenia) będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru 
użytkowego

decyZJe o uMorZeniu postĘpowania  
w sprawie udZielenia prawa,  

wydane po ogłosZeniu o ZgłosZeniu

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

(a1) (21) 383315 06/2009
(a1) (21) 405649 09/2015
(a1) (21) 411076 16/2016
(a1) (21) 419147 09/2018
(a1) (21) 419764u) 13/2018
(a1) (21) 422750 06/2019
(a1) (21) 422751 06/2019
(a1) (21) 424367 16/2019

(a1) (21) 425607 25/2018
(a1) (21) 428510u) 15/2020
(a1) (21) 430923u) 04/2021
(a1) (21) 431276u) 07/2021
(a1) (21) 431339 07/2021
(a1) (21) 431978 11/2021
(a1) (21) 432407 13/2021

u) zgłoszenie (część zgłoszenia) będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru 
użytkowego

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

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.

(T5) (97) 15 05 2013 2013/20 eP 1582250 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 eP 2129365 B1
(T5) (97) 25 10 2017 2017/43 eP 2155915 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 eP 2170826 B1
(T3) (97) 16 03 2022 2022/11 eP 2211984 B1
(T3) (97) 18 05 2022 2022/20 eP 2363414 B1
(T3) (97) 25 05 2022 2022/21 eP 2459118 B1
(T3) (97) 16 03 2022 2022/11 eP 2502173 B1
(T5) (97) 16 12 2015 2015/51 eP 2522983 B1
(T3) (97) 18 05 2022 2022/20 eP 2631407 B1
(T5) (97) 07 01 2015 2015/02 eP 2643534 B1
(T5) (97) 07 06 2017 2017/23 eP 2739641 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 eP 2771654 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 eP 2772535 B1
(T5) (97) 29 06 2016 2016/26 eP 2782463 B1
(T3) (97) 23 03 2022 2022/12 eP 2782942 B1
(T4) (97) 23 03 2022 2022/12 eP 2782942 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 eP 2931275 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 eP 2940434 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 eP 2997178 B1
(T3) (97) 18 05 2022 2022/20 eP 3023468 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 eP 3024613 B1
(T3) (97) 25 05 2022 2022/21 eP 3033313 B1
(T3) (97) 25 05 2022 2022/21 eP 3041879 B1
(T3) (97) 25 05 2022 2022/21 eP 3043832 B1

decyZJe o ZMianie, uchyleniu lub stwierdZeniu 
niewaŻności decyZJi opublikowanych  

w wiadoMościach urZĘdu patentowego

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

(B1) (11) 232167 36/2022 2022 03 03 
Stwierdzono nieważność decyzji z dnia 05 12 2018 r  o udzieleniu 
patentu 

Rubryka F – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczą-
ce patentu 

Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu

(11) 210530 a  Wykreślono: JaBłOŃSKI gRZegORZ P h U-
 P  „eKOeneRgIa” SPÓłKa CyWIlna, Poraj, Polska  152190913; 
MORaWSKI KOnRaD P h U P  „eKOeneRgIa” SPÓłKa CyWIl-
na, Poraj, Polska  152190913 Wpisano: eKOeneRgIa JaBłOŃ-
SKI MORaWSKI SPÓłKa KOManDyTOWa, Masłońskie, Pol-
ska 152190913

(11) 218746 a  Wykreślono: lonza, llC, Morristown, Stany 
Zjednoczone ameryki Wpisano: aRXaDa, llC, Morristown, Sta-
ny Zjednoczone ameryki

(11) 230817 a  Wykreślono: naRODOWy InSTyTUT ZDRO-
WIa PUBlICZnegO - PaŃSTWOWy ZaKłaD hIgIeny, Warsza-
wa, Polska 000288461; UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZO-hUMa-
nISTyCZny W SIeDlCaCh, Siedlce, Polska 000001471 Wpisano: 
naRODOWy InSTyTUT ZDROWIa PUBlICZnegO PZh - PaŃ-
STWOWy InSTyTUT BaDaWCZy, Warszawa, Polska 000288461; 
UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZO-hUManISTyCZny W SIeDl-
CaCh, Siedlce, Polska 000001471

(11) 238418 a  Wykreślono: WaleWSKI JaCeK CZySTe Pa-
RaPeTy I BalKOny, łódź, Polska 470984127 Wpisano: ja1 pl Ja-
CeK WaleWSKI, łódź, Polska 470984127
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(T5) (97) 16 05 2018 2018/20 eP 3084109 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 eP 3140360 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 eP 3141022 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 eP 3183218 B1
(T5) (97) 27 06 2018 2018/26 eP 3190065 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 eP 3199165 B1
(T3) (97) 18 05 2022 2022/20 eP 3199912 B1
(T5) (97) 12 12 2018 2018/50 eP 3219689 B1
(T5) (97) 21 11 2018 2018/47 eP 3225467 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 eP 3247791 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 eP 3265422 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 eP 3265571 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 eP 3284275 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 eP 3306953 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 eP 3335670 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 eP 3357911 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 eP 3373788 B1
(T3) (97) 25 05 2022 2022/21 eP 3374726 B1
(T3) (97) 23 03 2022 2022/12 eP 3378166 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 eP 3379955 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 eP 3392017 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 eP 3394795 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 eP 3401874 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 eP 3409724 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 eP 3417179 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 eP 3419796 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 eP 3420500 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 eP 3423355 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 eP 3440076 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 eP 3455010 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 eP 3455064 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 eP 3458426 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 eP 3463616 B1
(T3) (97) 18 05 2022 2022/20 eP 3466864 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 eP 3470229 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 eP 3473972 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 eP 3488925 B1
(T3) (97) 15 06 2022 2022/24 eP 3495540 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 eP 3506419 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 eP 3508278 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 eP 3508341 B1
(T3) (97) 25 05 2022 2022/21 eP 3514590 B1
(T3) (97) 15 06 2022 2022/24 eP 3519129 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 eP 3529383 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 eP 3543405 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 eP 3546448 B1
(T3) (97) 15 06 2022 2022/24 eP 3559246 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 eP 3564190 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 eP 3564344 B1
(T3) (97) 18 05 2022 2022/20 eP 3577411 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 eP 3580254 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 eP 3582932 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 eP 3585632 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 eP 3587187 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 eP 3590707 B1
(T3) (97) 25 05 2022 2022/21 eP 3592699 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 eP 3595063 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 eP 3606784 B1
(T3) (97) 25 05 2022 2022/21 eP 3612289 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 eP 3630574 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 eP 3631592 B1
(T3) (97) 16 03 2022 2022/11 eP 3651955 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 eP 3654547 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 eP 3655365 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 eP 3669607 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 eP 3686374 B1

(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 eP 3686496 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 eP 3689140 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 eP 3710106 B1
(T3) (97) 15 06 2022 2022/24 eP 3713727 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 eP 3718760 B1
(T3) (97) 16 03 2022 2022/11 eP 3724394 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 eP 3725355 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 eP 3725810 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 eP 3728355 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 eP 3730403 B1
(T3) (97) 15 06 2022 2022/24 eP 3730711 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 eP 3731359 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 eP 3738660 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 eP 3738900 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 eP 3740676 B1
(T3) (97) 25 05 2022 2022/21 eP 3740785 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 eP 3741482 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 eP 3741703 B1
(T3) (97) 23 03 2022 2022/12 eP 3743534 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 eP 3749548 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 eP 3750468 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 eP 3754129 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 eP 3755630 B1
(T3) (97) 18 05 2022 2022/20 eP 3757322 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 eP 3759272 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 eP 3761808 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 eP 3763565 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 eP 3772436 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 eP 3778027 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 eP 3781401 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 eP 3781410 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 eP 3787769 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 eP 3793323 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 eP 3795300 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 eP 3810368 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 eP 3814265 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 eP 3823743 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 eP 3840280 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 eP 3849759 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 eP 3854951 B1
(T3) (97) 25 05 2022 2022/21 eP 3859519 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 eP 3862303 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 eP 3877267 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 eP 3878648 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 eP 3885132 B1

uniewaŻnienie prawa

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

(T3) (11) 2218776 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 2252273 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 2263867 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 2276744 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 2295531 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy 
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(T3) (11) 2315547 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 2324831 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 2341174 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 2343052 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 2412250 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 2424514 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 2447059 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 2459954 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 2505676 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 2529622 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 2550123 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 2580383 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 2629807 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 2634242 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 2643322 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 2646470 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 2663536 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 2694882 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 2697397 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 2731976 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 2761083 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy 

(T4) (11) 2814765 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 2828396 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 2842990 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 2892927 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 2904907 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 2908835 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 2931779 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 2934413 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 2937450 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 2949707 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 3006491 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 3007559 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 3157737 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy 

wygaśniĘcie prawa

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

(T3) (11) 1532872 2020 11 20 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1533436 2020 11 20 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1533439 2020 11 20 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1535523 2020 11 25 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1536246 2020 11 18 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1548144 2020 11 18 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1548367 2020 11 12 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1629880 2020 11 08 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1634995 2020 09 08 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1657360 2020 11 16 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1657375 2020 11 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1658773 2020 11 17 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1669415 2020 11 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1670647 2020 11 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1671900 2020 11 25 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1672301 2020 11 15 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1680105 2020 11 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1680443 2020 11 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1682232 2020 11 09 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1683073 2020 11 10 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1685309 2020 11 17 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1685926 2020 11 16 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1686108 2020 11 11 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1687110 2020 11 17 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1687514 2020 11 04 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1687835 2020 11 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1689659 2020 11 18 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1690040 2020 11 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1692265 2020 11 03 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1694129 2020 11 06 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1694582 2020 11 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1694705 2020 11 09 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1699592 2020 11 04 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1700071 2020 11 25 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1706333 2020 11 18 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1734286 2020 11 03 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1787969 2020 11 03 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1788178 2020 11 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1788435 2020 11 21 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1788443 2020 11 18 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1788450 2020 11 18 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1788767 2020 11 15 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1795186 2020 11 04 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1798737 2020 11 09 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1807057 2020 11 01 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1808028 2020 11 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1808170 2020 11 04 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1809091 2020 11 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1809208 2020 11 09 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1811987 2020 11 18 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1813909 2020 11 06 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1814520 2020 11 17 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1815146 2020 11 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1815378 2020 11 08 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1817133 2020 11 25 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1817450 2020 11 08 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1819320 2020 11 25 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1819427 2020 11 18 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1819445 2020 11 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1957356 2020 11 08 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2152561 2020 05 16 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2214480 2020 11 28 Patent wygasł w całości 
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(T3) (11) 2214837 2020 11 25 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2214839 2020 11 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2214937 2020 11 18 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2214938 2020 11 18 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2214967 2020 11 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2217357 2020 11 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2217386 2020 11 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2217577 2020 11 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2218291 2020 11 13 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2219918 2020 11 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2222613 2020 11 11 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2222717 2020 11 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2222782 2020 11 25 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2223524 2020 11 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2224981 2020 11 12 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2229065 2020 11 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2229485 2020 11 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2234979 2020 11 08 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2242876 2020 11 23 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2246451 2020 11 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2250390 2020 11 06 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2261377 2020 11 03 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2261378 2020 11 03 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2262582 2020 11 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2279537 2020 11 18 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2292574 2020 12 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2295024 2020 11 09 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2298719 2020 12 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2316561 2020 11 18 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2319644 2020 11 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2319694 2020 12 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2319955 2020 11 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2324751 2020 11 17 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2324824 2020 11 18 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2324962 2020 11 23 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2325245 2020 11 19 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2325382 2020 11 10 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2325384 2020 11 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2331367 2020 12 23 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2332752 2020 12 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2336380 2020 12 10 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2336468 2020 12 07 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2336475 2020 12 08 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2336641 2020 12 17 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2339100 2020 12 23 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2339208 2020 12 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2339568 2020 12 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2340796 2020 12 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2341061 2020 12 30 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2341187 2020 12 16 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2341290 2020 12 08 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2343418 2020 12 07 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2348772 2020 12 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2354562 2020 12 01 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2355976 2020 12 04 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2356034 2020 12 03 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2356728 2020 12 08 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2462624 2020 07 16 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2497343 2020 11 03 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2539270 2020 02 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2578518 2020 08 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2588067 2019 03 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2588480 2019 06 01 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2603420 2020 08 09 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2603615 2020 08 04 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2773835 2020 10 31 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2773871 2020 11 02 Patent wygasł w całości 

(T3) (11) 2775865 2020 11 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2775868 2020 11 06 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2775869 2020 11 06 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2775870 2020 11 01 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2775961 2020 11 08 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2775973 2020 11 10 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2775981 2020 11 09 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2776248 2020 11 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2776335 2020 11 08 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2776377 2020 11 08 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2776637 2020 11 07 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2776680 2020 11 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2778177 2020 11 01 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2779821 2020 11 16 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2779837 2020 11 16 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2779848 2020 11 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2780011 2020 10 31 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2780161 2020 11 13 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2780287 2020 11 15 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2780295 2020 11 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2780440 2020 11 17 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2780527 2020 11 13 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2780993 2020 11 07 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2780994 2020 11 16 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2781612 2020 11 07 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2782444 2020 11 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2782555 2020 11 23 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2782565 2020 11 23 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2782702 2020 11 21 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2783111 2020 11 16 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2785207 2020 11 30 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2785540 2020 11 30 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2785606 2020 11 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2785676 2020 11 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2785878 2020 11 30 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2786038 2020 11 21 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2786053 2020 11 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2786073 2020 11 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2787995 2020 11 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2788445 2020 11 09 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2789058 2020 11 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2794109 2020 11 30 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2800847 2020 11 16 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2820958 2020 11 09 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2826318 2020 11 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2853265 2020 11 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2868382 2020 11 03 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2870857 2020 11 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2871212 2020 11 06 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2871631 2020 11 07 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2873786 2020 11 17 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2874121 2020 11 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2876245 2020 11 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2878211 2020 11 21 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2878250 2020 11 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2883463 2020 11 10 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2889033 2020 11 19 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2899247 2020 11 18 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2906594 2020 10 11 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2906891 2020 10 09 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2908771 2020 10 10 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2908959 2020 10 17 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2909033 2020 10 18 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2909122 2020 10 18 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2909204 2020 10 11 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2911492 2020 10 08 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2911521 2020 10 25 Patent wygasł w całości 
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(T3) (11) 2911548 2020 10 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2911856 2020 10 23 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2911942 2020 10 18 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2912227 2020 10 16 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2912328 2020 10 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2914473 2020 10 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2914529 2020 10 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2914599 2020 10 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2914767 2020 11 01 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2914796 2020 10 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2914998 2020 10 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2915222 2020 10 31 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2915255 2020 10 31 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2916077 2020 10 20 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2916866 2020 11 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2916929 2020 11 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2916949 2020 11 11 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2917076 2020 10 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2917223 2020 10 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2917319 2020 10 30 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2917971 2020 11 06 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2918696 2020 11 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2918751 2020 10 01 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2919797 2020 11 15 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2919857 2020 11 13 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2919919 2020 11 13 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2920334 2020 11 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2920363 2020 11 13 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2920508 2020 11 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2920647 2020 10 25 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2920772 2020 11 12 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2921166 2020 11 15 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2921323 2020 11 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2921324 2020 11 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2922567 2020 11 06 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2922822 2020 11 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2922968 2020 11 25 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2923571 2020 10 31 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2925355 2020 11 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2925487 2020 11 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2925589 2020 11 25 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2925703 2020 11 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2925757 2020 11 18 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2926028 2020 11 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2926029 2020 11 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2926308 2020 11 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2926475 2020 11 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2928553 2020 11 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2928803 2020 11 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2929143 2020 10 31 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2929243 2020 11 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2929247 2020 11 25 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2931792 2020 11 15 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2931977 2020 11 13 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2932551 2020 11 20 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2948602 2020 11 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2950869 2020 11 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2959986 2020 11 30 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2964087 2020 11 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2998204 2020 11 10 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3015281 2020 11 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3017879 2020 11 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3017944 2020 11 06 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3025599 2020 11 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3025600 2020 11 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3025601 2020 11 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3034695 2020 11 12 Patent wygasł w całości 

(T3) (11) 3046459 2020 11 04 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3049728 2020 11 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3055208 2020 11 08 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3058022 2020 11 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3065771 2020 11 03 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3065852 2020 11 04 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3065879 2020 11 03 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3065880 2020 11 03 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3066371 2020 11 03 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3067349 2020 11 06 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3068246 2020 11 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3068358 2020 11 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3068421 2020 11 13 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3068494 2020 11 13 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3068502 2020 11 13 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3068506 2020 11 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3068678 2020 11 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3068732 2020 11 13 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3068742 2020 11 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3070015 2020 11 13 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3070026 2020 11 11 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3071034 2020 11 19 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3071057 2020 11 19 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3071383 2020 11 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3071389 2020 11 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3071529 2020 11 19 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3071570 2020 11 10 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3071648 2020 11 20 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3071848 2020 11 13 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3071855 2020 11 10 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3072173 2020 11 19 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3072987 2020 11 21 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3074032 2020 11 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3074126 2020 11 19 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3077320 2020 11 18 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3077440 2020 11 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3077749 2020 11 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3079507 2020 11 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3080030 2020 11 18 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3086263 2020 11 10 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3092900 2020 11 30 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3094393 2020 11 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3094874 2020 11 20 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3103337 2020 11 30 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3103341 2020 11 30 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3107630 2020 11 19 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3150036 2020 11 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3153271 2020 11 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3165100 2020 10 20 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3167853 2020 11 10 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3168329 2020 11 12 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3170728 2020 11 16 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3173214 2020 11 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3173360 2020 11 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3176558 2020 11 07 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3191573 2020 08 31 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3195668 2020 11 06 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3215434 2020 11 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3216891 2020 11 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3216892 2020 11 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3217788 2020 11 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3217820 2020 11 11 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3217821 2020 11 03 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3218365 2020 11 09 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3218545 2020 11 06 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3220755 2020 11 23 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3221029 2020 11 13 Patent wygasł w całości 
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(T3) (11) 3221532 2020 11 19 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3221753 2020 11 19 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3223808 2020 11 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3224013 2020 11 23 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3224115 2020 11 16 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3224609 2020 11 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3227421 2020 11 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3227423 2020 11 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3240965 2020 11 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3315357 2020 10 31 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3318331 2020 11 01 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3336722 2020 11 30 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3361828 2020 11 09 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3370550 2020 11 07 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3370777 2020 11 06 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3371534 2020 11 01 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3376615 2020 11 21 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3376932 2020 11 16 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3380744 2020 11 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3380745 2020 11 28 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) 1863670 a  Wykreślono: adient luxembourg holding 
S à r l , luksemburg, luksemburg Wpisano: adient yanfeng Seating 
Mechanisms Co , ltd , Shanghai, Chiny

(11) 1863670 a  Wykreślono: adient yanfeng Seating Me-
chanisms Co , ltd , Shanghai, Chiny Wpisano: KeIPeR Seating Me-
chanisms Co , ltd , Shanghai, Chiny

(11) 2336223 a  Wykreślono: Recticel, Brussel, Belgia Wpisa-
no: Recticel Bedding Belgium BV, geraardsbergen, Belgia

(11) 2254767 a  Wykreślono: adient luxembourg holding 
S à r l , luksemburg, luksemburg Wpisano: adient yanfeng Seating 
Mechanisms Co , ltd , Shanghai, Chiny

(11) 2254767 a  Wykreślono: adient yanfeng Seating Me-
chanisms Co , ltd , Shanghai, Chiny Wpisano: KeIPeR Seating Me-
chanisms Co , ltd , Shanghai, Chiny

(11) 2277397 a  Wykreślono: FTnOn horst B V , horst, ho-
landia Wpisano: FTnOn almelo B V , almelo, holandia

(11) 2277397 a  Wykreślono: FTnOn almelo B V , almelo, 
holandia Wpisano: JBT FTnOn B V , hengelo, holandia

(11) 2475544 a  Wykreślono: adient luxembourg holding 
S à r l , luksemburg, luksemburg Wpisano: adient yanfeng Seating 
Mechanisms Co , ltd , Shanghai, Chiny

(11) 2475544 a  Wykreślono: adient yanfeng Seating Me-
chanisms Co , ltd , Shanghai, Chiny Wpisano: KeIPeR Seating Me-
chanisms Co , ltd , Shanghai, Chiny

(11) 2363317 a  Wykreślono: Johnson Controls Metals and 
Mechanisms gmbh & Co  Kg, Solingen, niemcy Wpisano: adient 
luxembourg holding S à r l , luksemburg, luksemburg

(11) 2363317 a  Wykreślono: adient luxembourg holding 
S à r l , luksemburg, luksemburg Wpisano: adient yanfeng Se-
ating Mechanisms Co , ltd , Shanghai, Chiny

(11) 2363317 a  Wykreślono: adient yanfeng Seating Me-
chanisms Co , ltd , Shanghai, Chiny Wpisano: KeIPeR Seating Me-
chanisms Co , ltd , Shanghai, Chiny

(11) 2585338 a  Wykreślono: adient luxembourg holding 
S à r l , luksemburg, luksemburg Wpisano: adient yanfeng Se-
ating Mechanisms Co , ltd , Shanghai, Chiny

(11) 2585338 a  Wykreślono: adient yanfeng Seating Me-
chanisms Co , ltd , Shanghai, Chiny Wpisano: KeIPeR Seating Me-
chanisms Co , ltd , Shanghai, Chiny

(11) 2535358 a  Wykreślono: Fujifilm RI Pharma Co , ltd , 
Tokyo, Japonia; Perseus Proteomics Inc , Tokyo, Japonia Wpisano: 
Perseus Proteomics Inc , Tokyo, Japonia; FUJIFIlM Toyama Chemi-
cal Co , ltd , Tokyo, Japonia

(11) 2620208 a  Wykreślono: general electric Technology 
gmbh, Baden, Szwajcaria Wpisano: anDRITZ aktiebolag, Örn-
sköldsvik, Szwecja

(11) 2508264 a  Wykreślono: general electric Technology 
gmbh, Baden, Szwajcaria Wpisano: anDRITZ aktiebolag, Örn-
sköldsvik, Szwecja

(11) 3135635 a  Wykreślono: Pure advanced Water ltd, Wil-
mington, Stany Zjednoczone ameryki Wpisano: WaTeR Challen-
ge, S l , Madryt, hiszpania

(11) 3144676 a  Wykreślono: JW hOlDIngS CORPORaTIOn, 
Seoul, Korea Południowa Wpisano: JW BIOSCIenCe, Chungju, Ko-
rea Południowa

(11) 3037021 a  Wykreślono: gonzalez Morlans, Sergio, Bar-
celona, hiszpania Wpisano: neM USa Inc , nowy Jork, Stany Zjed-
noczone ameryki

(11) 3236967 a  Wykreślono: SUDa Pharmaceuticals ltd, 
Osborne Park, australia Wpisano: arovella Therapeutics limited, 
Osborne Park, australia

(11) 3294909 a  Wykreślono: narodowy Instytut Zdrowia 
Publicznego Państwowy Zakład higieny, Warszawa, Polska Wpi-
sano: naRODOWy InSTyTUT ZDROWIa PUBlICZnegO PZh - PaŃ-
STWOWy InSTyTUT BaDaWCZy, Warszawa, Polska 000288461

ogłosZenia

sprostowania opisÓw patentowych

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

(T3) (11) 3749992 Postanowiono sprostować oczywistą omyłkę 
w treści danych bibliograficznych: w pozycji (72) Twórca(y) wyna-
lazku jest: TOMaSZ naSIłOWSKI, Warszawa, Pl; KaTaRZyna JO-
anna PaWlIK, Warszawa, Pl; ZBIgnIeW hOłDyŃSKI, Warszawa, 
Pl; MIChał MURaWSKI, Warszawa, Pl; TaDeUSZ TenDeRenDa, 
Warszawa, Pl; MaReK naPIeRała, Wrocław, Pl; anna ZIOłOWICZ, 
Warszawa, Pl; łUKaSZ OSTROWSKI, nieporęt, Pl; powinno być: 
TOMaSZ naSIłOWSKI, Warszawa, Pl; KaTaRZyna JOanna PaW-
lIK, Warszawa, Pl; ZBIgnIeW hOłDyŃSKI, Warszawa, Pl; MIChał 
MURaWSKI, Warszawa, Pl; TaDeUSZ TenDeRenDa, Warszawa, Pl; 
MaReK naPIeRała, Wrocław, Pl; anna ZIOłOWICZ, Warszawa, Pl; 
łUKaSZ OSTROWSKI, nieporęt, Pl; MaTeUSZ SłOWIKOWSKI, War-
szawa, Pl; łUKaSZ SZOSTKIeWICZ, Toruń, Pl; MIChał SZyMaŃSKI, 
Warszawa, Pl; KaROl STĘPIeŃ, Warszawa, Pl 
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oświadcZenia  
o gotowości udZielenia 

 licencJi (licencJa otwarta)

PaTenTy eUROPeJSKIe

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

(T3) (11) 3881749 (22) 2021 03 16 32/2022 (-) 2022 08 16
(54) Prowadzące wodę urządzenie gospodarstwa domowego
(73) Miele & Cie  Kg
Carl-Miele-Straße 29
3332 gütersloh, niemcy

ZłoŻone wnioski o udZielenie  
dodatkowego prawa ochronnego

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu podstawo-
wego i tytuł wynalazku, numer i datę złożenia wniosku, nazwisko i imię 
lub nazwę i adres uprawnionego, numer i datę pierwszego zezwole-
nia na wprowadzenie produktu na rynek i produkt wskazany w tym 
zezwoleniu, numer i datę pierwszego zezwolenia w Unii Europejskiej 
na wprowadzenie produktu na rynek i produkt wskazany w tym ze-
zwoleniu oraz datę złożenia wniosku o przedłużenie obowiązywania 
dodatkowego prawa ochronnego (jeśli złożono).

(T3) (68) 3096785
(54) Kompozycje immunogenne zawierające skoniugowane anty-
geny sacharydów otoczkowych i ich zastosowania
(21) 0753 (22) 2022 07 27
(71) Pfizer Inc , neW yORK (US)
(93) eU/1/21/1612 2022 02 15 aPeXnaR - SZCZePIOnKa 
PRZeCIW PneUMOKOKOM POlISaChaRyDOWa, SKOnIUgOWana 
(20-WalenTna, aDSORBOWana)

(T3) (68) 2885007
(54) Sposoby glikokoniugacji i kompozycje
(21) 0754 (22) 2022 07 27
(71) Pfizer Inc , neW yORK (US)
(93) eU/1/21/1612 2022 02 15 aPeXnaR - SZCZePIOnKa 
PRZeCIW PneUMOKOKOM POlISaChaRyDOWa, SKOnIUgOWana 
(20-WalenTna, aDSORBOWana)
  
(T3) (68) 2132206
(54) Podstawione 4-arylo-1,4-dihydro-1,6-naftyrydynamidy i ich 
zastosowanie
(21) 0755 (22) 2022 08 01
(71) Bayer Intellectual Property gmbh, MOnheIM aM RheIn (De)
(93) eU/1/21/1616 2022 02 17 KeRenDIa - FIneRenOn
  
(T3) (68) 2797416
(54) PODSTaWIOne ZWIĄZKI BenZalDehyDOWe I SPOSOBy ICh 
ZaSTOSOWanIa DO ZWIĘKSZanIa naTlenIenIa TKaneK
(21) 0756 (22) 2022 08 03
(71) glOBal BlOOD TheRaPeUTICS, InC , SOUTh San FRanCISCO (US)
(93) eU/1/21/1622 2022 02 15 OXBRyTa - WOKSelOTOR
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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 72 695 do nr 72 701)

(y1) (11) 72699 (41) 2021 12 27 
(51) A01G 13/10 (2006 01) 
 A01M 29/30 (2011 01) 
 A01K 15/04 (2006 01)
(21) 129311 (22) 2020 06 22
(72) KURZaWa JaCeK, Dominikowice (Pl)
(73) KURZaWa JaCeK, Dominikowice (Pl)
(54) Bariera, pułapka na ślimaki

(y1) (11) 72700 (41) 2021 11 22 
(51) A61M 1/36 (2006 01) 
 A61M 1/02 (2006 01) 
 A61J 1/05 (2006 01) 
 B01L 3/00 (2006 01)
(21) 129684 (22) 2020 12 11
(72) WIlanDT KOnRaD, gdynia (Pl); WIlanDT nORBeRT,  
gdynia (Pl); WIlanDT aRTUR, gdynia (Pl)
(73) BIOVICO SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
gdynia (Pl)
(54) Tuba

(y1) (11) 72696 (41) 2022 03 14 
(51) B65D 5/00 (2006 01) 
 B65D 75/14 (2006 01)
(21) 129467 (22) 2020 09 10
(72) aMBROŻy JaKUB, Podłęże (Pl)

(73) WeRneR KenKel BOChnIa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Bochnia (Pl)
(54) Wykrój opakowania wysyłkowego

(y1) (11) 72698 (41) 2022 06 06 
(51) B65G 19/28 (2006 01)
(21) 129647 (22) 2020 11 30
(72) RyChTeR RaFał, Jastrzębie-Zdrój (Pl); BOSOWSKI aDaM, 
Wodzisław Śląski (Pl); KOnSeK JaROSłaW, Rybnik (Pl);  
FIlaR łUKaSZ, Rybnik (Pl); ŚWITlIK Jan, Rybnik (Pl)
(73) JaSTRZĘBSKIe ZaKłaDy ReMOnTOWe SPÓłKa Z 
OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Jastrzębie-Zdrój (Pl)
(54) Segment trasy przenośnika zgrzebłowego

(y1) (11) 72697 (41) 2022 06 06 
(51) B65G 23/44 (2006 01)
(21) 129646 (22) 2020 11 30
(72) RyChTeR RaFał, Jastrzębie-Zdrój (Pl); BOSOWSKI aDaM, 
Wodzisław Śląski (Pl); KOnSeK JaROSłaW, Rybnik (Pl);  
FIlaR łUKaSZ, Rybnik (Pl); ŚWITlIK Jan, Rybnik (Pl)
(73) JaSTRZĘBSKIe ZaKłaDy ReMOnTOWe SPÓłKa Z 
OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Jastrzębie-Zdrój (Pl)
(54) Bęben napędu trasy przenośnika zgrzebłowego

(y1) (11) 72695 (41) 2022 01 17 
(51) B65H 35/00 (2006 01) 
 B26F 1/24 (2006 01)
(21) 129342 (22) 2020 07 10
(72) gODleWSKI WalDeMaR, Wrocław (Pl)
(73) aeC SeRVICe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wrocław (Pl)
(54) nawijarka folii aluminiowej z wałkiem perforującym
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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

(y1) (11) 72701 (41) 2021 08 30 
(51) G01S 15/08 (2006 01) 
 G01S 3/72 (2006 01) 
 B60R 21/013 (2006 01)
(21) 129104 (22) 2020 04 03
(72) łUKÓW Vel BROnISZeWSKI PaWeł, Sosnowiec (Pl)
(73) łUKÓW Vel BROnISZeWSKa DOMInIKa 
SMaRTengIneeRIng, Sosnowiec (Pl)
(54) Urządzenie do pomiaru odległości pojazdu od punktu w prze-
strzeni

InDeKS UDZIelOnyCh PRaW OChROnnyCh, 
WeDłUg SyMBOlI MKP

A01G 13/10 (2006 01) 72699
A01K 15/04 (2006 01) 72699*
A01M 29/30 (2011 01) 72699*
A61J 1/05 (2006 01) 72700*
A61M 1/36 (2006 01) 72700
A61M 1/02 (2006 01) 72700*
B01L 3/00 (2006 01) 72700*
B26F 1/24 (2006 01) 72695*

B60R 21/013 (2006 01) 72701*
B65D 5/00 (2006 01) 72696
B65D 75/14 (2006 01) 72696*
B65G 19/28 (2006 01) 72698
B65G 23/44 (2006 01) 72697
B65H 35/00 (2006 01) 72695
G01S 15/08 (2006 01) 72701
G01S 3/72 (2006 01) 72701*

InDeKS nUMeROWy 
UDZIelOnyCh PRaW OChROnnyCh

72695 B65H 35/00 (2006 01)
72696 B65D 5/00 (2006 01)
72697 B65G 23/44 (2006 01)
72698 B65G 19/28 (2006 01)

72699 A01G 13/10 (2006 01)
72700 A61M 1/36 (2006 01)
72701 G01S 15/08 (2006 01)

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

decyZJe o odMowie udZielenia prawa,  
wydane po ogłosZeniu o ZgłosZeniu

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

(U1) (21) 122968 26/2014
(U1) (21) 125036 07/2018
(U1) (21) 125165 25/2017
(U1) (21) 125216 26/2017
(U1) (21) 125560 07/2018
(U1) (21) 128277 25/2019

(U1) (21) 128415 02/2021
(U1) (21) 128574 06/2021
(U1) (21) 128849 14/2021
(U1) (21) 129101 27/2021
(U1) (21) 129388 28/2021
(U1) (21) 129859 18/2021

decyZJe o uMorZeniu postĘpowania  
w sprawie udZielenia prawa,  

wydane po ogłosZeniu o ZgłosZeniu

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

(U1) (21) 128107 20/2020 (U1) (21) 128336 26/2020
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c. wZory prZeMysłowe

Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 80), które poprzedzają informacje dotyczące wzorów przemysłowych oznaczają:

(11) – numer prawa z rejestracji wzoru przemysłowego
(15) – data prawa z rejestracji międzynarodowej
(21) – numer zgłoszenia
(22) – data zgłoszenia
(23) – nazwa i miejsce wystawy, data pierwszego wystawienia (data pierwszeństwa z wystawy)
(30) – dane dotyczące pierwszeństwa konwencyjnego (numer zgłoszenia priorytetowego, data wniesienia zgłoszenia 

priorytetowego, kod kraju)
(45) – data publikacji rejestracji międzynarodowej
(51) – symbol klasy wzoru przemysłowego
(54) – określenie przedmiotu wzoru
(55) –  rysunek wzoru lub fotografia wzoru
(72) – nazwisko i imię twórcy wzoru; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj twórcy (kod kraju) 
(73) – nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania lub siedziba oraz kraj 

uprawnionego (kod kraju)

prawa Z reJestracJi  
wZorÓw prZeMysłowych

udZielone prawa 

(od nr 28 169 do nr 28 191)

(51) 02-04 (11) 28169 (22) 2022 04 27 (21) 30784
(73) DInh XUan hUng, Warszawa (Pl)
(72) DInh XUan hUng
(54) But sportowy
(55) 

(51) 02-04 (11) 28170 (22) 2022 04 27 (21) 30785
(73) DInh XUan hUng, Warszawa (Pl)
(72) DInh XUan hUng
(54) Klapek
(55) 

(51) 14-04 (11) 28171 (22) 2022 05 25 (21) 30853
(73) BIZ On SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)

(72) ROSZaK BaRTłOMIeJ, aDaMSKI IgOR
(54) Interfejs systemu informatycznego
(55) 

(51) 09-03 (11) 28172 (22) 2022 05 05 (21) 30807
(73) PhyTOPhaRM KlĘKa SPÓłKa aKCyJna, Klęka (Pl)
(72) JaKÓBeK eWa
(54) Front opakowania produktu farmaceutycznego
(55) 

(51) 32-00 (11) 28173 (22) 2022 05 26 (21) 30858
(73) DUDa DaRIUSZ, Jaworze (Pl)
(72) DUDa DaRIUSZ
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(54) logo
(55) 

(51) 32-00 (11) 28174 (22) 2022 05 26 (21) 30859
(73) DUDa DaRIUSZ, Jaworze (Pl)
(72) DUDa DaRIUSZ
(54) logo
(55) 

(51) 19-08 (11) 28175 (22) 2021 12 27 (21) 30426
(73) gMIna WROCłaW, Wrocław (Pl)
(72) WIĘCKOWSKI leSZeK
(54) Karta identyfikacyjna dla programu lojalnościowego
(55) 

(51) 25-01 (11) 28176 (22) 2022 05 09 (21) 30822
(73) KOMaROWSKI leSZeK, łódź (Pl)
(72) KOMaROWSKI leSZeK
(54) Profil montażowy
(55) 

(51) 02-02 (11) 28177 (22) 2022 05 26 (21) 30865
(73) gOlISZ aneTa MaXV, głowno (Pl)
(72) gOlISZ aneTa
(54) Sukienka
(55) 

(51) 19-08 (11) 28178 (22) 2022 05 13 (21) 30836
(73) BaRWa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Kraków (Pl)
(72) BROŻyna MałgORZaTa
(54) etykiety
(55) 

(51) 06-06 (11) 28179 (22) 2022 05 30 (21) 30871
(73) MIChalaK MaRCIn lyKOS, niepruszewo (Pl)
(72) MIChalaK MaRCIn
(54) Pomocnik kuchenny
(55) 
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(51) 12-06 (11) 28180 (22) 2022 04 11 (21) 30744
(73) DaChTeRa DaMIan, Oborniki (Pl);
POTOMSKI PaWeł, Oleśnica (Pl)
(72) DaChTeRa DaMIan, POTOMSKI PaWeł
(54) Kadłub łódki zanętowej
(55) 

(51) 21-01 (11) 28181 (22) 2021 09 24 (21) 30171
(73) SUChaneK MaRIan MaRIOIneX FaBRyKa ZaBaWeK, 
Częstochowa (Pl)
(72) SUChaneK MaRIan, SUChaneK halIna
(54) Komplet klocków
(55) 

(51) 21-01 (11) 28182 (22) 2021 09 24 (21) 30174
(73) SUChaneK MaRIan MaRIOIneX FaBRyKa ZaBaWeK, 
Częstochowa (Pl)
(72) SUChaneK MaRIan, SUChaneK halIna
(54) Komplet klocków
(55) 

(51) 25-03 (11) 28183 (22) 2022 05 11 (21) 30829
(73) POlITeChnIKa ByDgOSKa IM  Jana I JĘDRZeJa 
ŚnIaDeCKICh, Bydgoszcz (Pl)
(72) BeRnaSIeWICZ PaUlIna, MUSIalIK ZUZanna,  
lIPOWICZ-BUDZyŃSKa alIna
(54) Budynek
(55) 

(51) 25-99 (11) 28184 (22) 2021 11 19 (21) 30328
(73) lICaK PaWeł, Brzesko (Pl)
(72) lICaK PaWeł
(54) Zestaw podporowy skrzydła okiennego
(55) 

(51) 26-04 (11) 28185 (22) 2022 04 05 (21) 30736
(73) WalĘDZIaK STeFan InTeRlIghT, Brańsk (Pl)
(72) WalĘDZIaK STeFan
(54) Korpus lampy zniczowej
(55) 

(51) 06-06 (11) 28186 (22) 2022 05 18 (21) 30841
(73) MIChalaK MaRCIn lyKOS, niepruszewo (Pl)
(72) MIChalaK MaRCIn
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(54) Pomocnik kuchenny
(55) 

(51) 06-06 (11) 28187 (22) 2022 05 30 (21) 30872
(73) MIChalaK MaRCIn lyKOS, niepruszewo (Pl)
(72) MIChalaK MaRCIn
(54) Pomocnik kuchenny
(55) 

(51) 32-00 (11) 28188 (22) 2022 06 10 (21) 30891
(73) nOSKe łUKaSZ Bee IT, Kruszewnia (Pl)
(72) nOSKe łUKaSZ
(54) Projekt graficzny
(55) 

(51) 15-01 (11) 28189 (22) 2022 05 18 (21) 30842
(73) łaPIŃSKI PIOTR DgI, Białystok (Pl)
(72) łaPIŃSKI PIOTR
(54) Pompa paliwa wysokiego ciśnienia
(55) 

(51) 09-01 (11) 28190 (22) 2022 05 25 (21) 30849
(73) gÓRalSKI Jan, Iłża (Pl)
(72) gÓRalSKI Jan
(54) Butelki
(55) 

(51) 09-01 (11) 28191 (22) 2022 05 25 (21) 30850
(73) gÓRalSKI Jan, Iłża (Pl)
(72) gÓRalSKI Jan
(54) Butelki
(55) 

wygaśniĘcie prawa

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

(11) 22287 2020 10 08 Prawo wygasło w całości 
(11) 22365 2020 11 13 Prawo wygasło w całości 
(11) 22612 2020 08 08 Prawo wygasło w całości 
(11) 23611 2020 04 22 Prawo wygasło w całości 
(11) 01869 2021 02 02 Prawo wygasło w całości 
(11) 01870 2021 02 02 Prawo wygasło w całości 
(11) 01873 2021 02 16 Prawo wygasło w całości 
(11) 02060 2021 02 08 Prawo wygasło w całości 
(11) 02062 2021 02 09 Prawo wygasło w całości 
(11) 02488 2021 02 06 Prawo wygasło w całości 
(11) 02498 2021 02 21 Prawo wygasło w całości 
(11) 02499 2021 02 21 Prawo wygasło w całości 
(11) 02500 2021 02 21 Prawo wygasło w całości 
(11) 03380 2021 02 06 Prawo wygasło w całości 
(11) 11928 2021 02 22 Prawo wygasło w całości 
(11) 17316 2021 02 16 Prawo wygasło w całości 
(11) 17361 2021 02 22 Prawo wygasło w całości 
(11) 17422 2021 02 14 Prawo wygasło w całości 
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(11) 17456 2021 02 14 Prawo wygasło w całości 
(11) 17462 2021 02 21 Prawo wygasło w całości 
(11) 17471 2021 02 28 Prawo wygasło w całości 
(11) 17506 2021 02 05 Prawo wygasło w całości 
(11) 17906 2021 02 22 Prawo wygasło w całości 
(11) 17959 2021 02 25 Prawo wygasło w całości 
(11) 22500 2021 02 08 Prawo wygasło w całości 
(11) 22501 2021 02 10 Prawo wygasło w całości 
(11) 22502 2021 02 10 Prawo wygasło w całości 
(11) 22560 2021 02 16 Prawo wygasło w całości 
(11) 22571 2021 02 25 Prawo wygasło w całości 
(11) 22572 2021 02 25 Prawo wygasło w całości 
(11) 22573 2021 02 25 Prawo wygasło w całości 
(11) 22588 2021 02 02 Prawo wygasło w całości 
(11) 22593 2021 02 12 Prawo wygasło w całości 
(11) 22594 2021 02 15 Prawo wygasło w całości 

(11) 22599 2021 02 19 Prawo wygasło w całości 
(11) 22600 2021 02 19 Prawo wygasło w całości 
(11) 22601 2021 02 19 Prawo wygasło w całości 
(11) 22602 2021 02 26 Prawo wygasło w całości 
(11) 22603 2021 02 26 Prawo wygasło w całości 
(11) 22604 2021 02 26 Prawo wygasło w całości 
(11) 22607 2021 02 28 Prawo wygasło w całości 
(11) 22608 2021 02 28 Prawo wygasło w całości 
(11) 22609 2021 02 28 Prawo wygasło w całości 
(11) 22611 2021 02 25 Prawo wygasło w całości 
(11) 22623 2021 02 02 Prawo wygasło w całości 
(11) 22625 2021 02 09 Prawo wygasło w całości 
(11) 22626 2021 02 09 Prawo wygasło w całości 
(11) 22627 2021 02 10 Prawo wygasło w całości 
(11) 22628 2021 02 10 Prawo wygasło w całości 
(11) 22631 2021 02 16 Prawo wygasło w całości 
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d. Znaki towarowe

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

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

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

prawa ochronne  
na Znaki towarowe

udZielone prawa 
(od nr 354 310 do nr 354 485)

(111) 354310 (220) 2022 01 10 (210) 538562
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) ngUyen XUan SOn, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PhO lOVeRS viet & thai bistro
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 11 03 20, 26 01 01, 26 04 02, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 43 Restauracje/usługi gastronomiczne 

(111) 354311 (220) 2022 01 14 (210) 538671
(151) 2022 06 07 (441) 2022 02 21
(732) KOMaRCZUK MaCIeJ KOMaR gROUP, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Still like
(510), (511) 35 agencja public relations, Doradztwo, konsultacje 
i  pomoc w  zakresie reklamy, marketingu i  promocji, Doradztwo 
dotyczące zarządzania marketingowego, Doradztwo marketingo-
we w  zakresie mediów społecznościowych, Doradztwo reklamowe 
i marketingowe, Doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu 

(111) 354312 (220) 2022 01 12 (210) 538579
(151) 2022 06 14 (441) 2022 02 28
(732) TRaVel PaRTneR SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIURO PODRÓŻy FOKUS
(540) 

(591) fioletowy, biały, pomarańczowy, żółty, niebieski, zielony
(531) 26 04 09, 26 04 18, 27 05 05, 27 05 17, 29 01 15
(510), (511) 39 Doradztwo w  zakresie planowania trasy podróży, 
Usługi informacji, doradztwa i  rezerwacji w  zakresie transportu, 
agenci zajmujący się organizowaniem podróży, agencje rezerwacji 
podróży, agencje usługowe do  planowania podróży, Doradztwo 
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w  zakresie podróży, Organizacja i  rezerwacja wypraw, Organizacja 
i  rezerwacja rejsów, Organizacja i  rezerwacja podróży, Organizacja 
i  rezerwowanie wycieczek, Organizowanie i  rezerwacja wycieczek 
ze  zwiedzaniem miasta, Organizowanie i  rezerwowanie wycieczek 
ze  zwiedzaniem, Organizowanie i  rezerwowanie wycieczek jed-
nodniowych, Organizowanie i  rezerwowanie podróży w  ramach 
wakacji zorganizowanych, Organizowanie i  rezerwowanie wypraw 
i  wycieczek ze  zwiedzaniem, Planowanie i  rezerwowanie podróży 
i transportu za pomocą środków elektronicznych, Planowanie, orga-
nizowanie i rezerwacja podróży, Planowanie, organizowanie i rezer-
wowanie podróży za pomocą środków elektronicznych, Rezerwacja 
miejsc [podróż], Rezerwacja miejsc w różnych środkach transportu, 
Rezerwacja podróży za  pośrednictwem biur turystycznych, Re-
zerwacja rejsów morskich, Rezerwacja transportu, Rezerwowanie 
transportu, Rezerwowanie transportu autokarowego, Rezerwowa-
nie transportu kolejowego, Rezerwowanie transportu promami, 
Rezerwowanie wycieczek ze zwiedzaniem za pośrednictwem biura, 
Świadczenie usług w zakresie informacji podróżnej, Udzielanie infor-
macji na temat rezerwacji podróży biznesowych za pośrednictwem 
Internetu, Udzielanie informacji dotyczących transportu i  podróży, 
Udzielanie informacji dotyczących podróży 

(111) 354313 (220) 2022 01 11 (210) 538597
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) ZIMnOCh KRZySZTOF, Markowszczyzna (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RealCoffee&Shop
(540) 

(591) czarny, złoty
(531) 01 05 04, 01 03 12, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 30 Kawa, Kawa nienaturalna, Kawa niepalona, napoje ka-
wowe z mlekiem, napoje na bazie kawy 

(111) 354314 (220) 2022 01 20 (210) 538864
(151) 2022 06 14 (441) 2022 02 28
(732) DOBROWOlSCy SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wadowice górne (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DaWny targ pl
(540) 

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 29 01 13, 27 05 01, 27 05 08, 27 05 09, 27 05 10, 27 05 11, 
27 05 17, 27 05 19, 24 17 01, 24 17 02, 18 07 09, 05 11 11
(510), (511) 29 Mięso i  wędliny, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Pasty 
mięsne (w  tym pasztety, smalec), Przetworzone produkty mięsne, 
Potrawy mięsne gotowane, Podroby, Oleje i  tłuszcze jadalne, 35 
Reklama, Prezentowanie towarów w  mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, Promocja sprzedaży, Reklama online za pośrednictwem 
sieci komputerowej, Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej, wysył-
kowej oraz za pośrednictwem internetu (sprzedaż on-line) towarów 
obejmujących: mięso i  wędliny, kiełbasy, konserwy mięsne, pasty 

mięsne (w  tym pasztety, smalec), przetworzone produkty mięsne, 
potrawy mięsne gotowane, podroby, oleje i  tłuszcze jadalne, Roz-
powszechnianie materiałów reklamowych, Organizowanie targów, 
wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, Prezen-
towanie produktów w mediach w celu ich sprzedaży, Organizowanie 
imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyj-
nych i reklamowych 

(111) 354315 (220) 2022 01 20 (210) 538882
(151) 2022 06 15 (441) 2022 02 21
(732) gÓRnIK MaRTa, gÓRnIK MaRCIn ReDVeT  
SPÓłKa CyWIlna, Bogatynia (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) redvet
(540) 

(591) czerwony, ciemnoszary
(531) 02 09 01, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 44 Usługi weterynaryjne, chirurgia weterynaryjna, bada-
nia genetyczne zwierząt do  celów diagnostyki lub leczenia, usługi 
prowadzenia prac badawczych i  rozwojowych w  zakresie ochrony 
zdrowia i życia zwierząt, usługi w zakresie prowadzenia punktów po-
bierania materiału biologicznego do badań laboratoryjnych, usługi 
wykonywania badań laboratoryjnych 

(111) 354316 (220) 2022 01 24 (210) 538965
(151) 2022 06 15 (441) 2022 02 21
(732) DOORSySTeM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Milejowice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BlaS
(540) 

(591) szary, pomarańczowy
(531) 27 05 01, 29 01 12, 26 04 02, 26 04 18
(510), (511) 6 Drzwi aluminiowe, Drzwi metalowe, Metalowe drzwi 
izolujące, Metalowe drzwi bezpieczeństwa, Przechylne drzwi meta-
lowe, Pancerne drzwi metalowe, Framugi drzwi metalowe, alumi-
niowe drzwi ogrodowe, Metalowe drzwi ogrodowe, Metalowe drzwi 
przesuwne, Metalowe drzwi zwijane, Metalowe drzwi obrotowe, Me-
talowe drzwi przeciwpożarowe, Drzwi metalowe garażowe, Oszklo-
ne drzwi metalowe, Metalowe drzwi harmonijkowe, Zewnętrzne 
drzwi metalowe, Metalowe drzwi składane, Drzwi wahadłowe me-
talowe, Drobnica metalowa do drzwi, Futryny metalowe drzwiowe, 
haki z  metalu do  drzwi, Metalowe elementy drzwi, Metalowe ob-
ramowania drzwi, Ościeżnice drzwiowe metalowe, Metalowe od-
bojniki drzwiowe, Metalowe ościeżnice do  drzwi, Metalowe ramy 
do drzwi, Metalowe przytrzymywacze do drzwi, Metalowe łańcuchy 
do drzwi, Metalowe okucia do drzwi, Metalowe elementy do hamo-
wania drzwi, Odrzwia metalowe, Okucia metalowe do drzwi, Zasuwy 
drzwiowe metalowe, Zawiasy drzwiowe metalowe, Okna metalowe, 
Okucia metalowe do  okien, 19 Drzwi niemetalowe, niemetalowe 
drzwi obrotowe, niemetalowe drzwi przeciwpożarowe, Drzwi prze-
suwne, niemetalowe, Drzwi oszklone, niemetalowe, Zewnętrzne 
drzwi, niemetalowe, drzwi wewnętrzne, niemetalowe, Drzwi wa-
hadłowe, niemetalowe, Futryny drzwiowe drewniane, Drewniane 
ościeżnice drzwiowe, Obudowy drzwiowe niemetalowe, Futryny 
drzwiowe, niemetalowe, Ościeżnice drzwiowe, niemetalowe, Płyty 
drzwiowe, niemetalowe, Drzwi podnoszone do góry, niemetalowe, 
niemetalowe ramy do drzwi oszklonych, Drzwi wykonane z plastiku 
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do budynków, Drzwi wykonane z drewna do budynków, Okna nie-
metalowe, Okiennice niemetalowe, Okiennice drewniane, Obramo-
wania okien, niemetalowe, Fasady okien (niemetalowe), Drewniane 
ramy okien, Słupki okienne, niemetalowe, Ramy okienne, nieme-
talowe, Parapety okienne, niemetalowe, niemetalowe ościeżnice 
do okien, Okiennice z tworzyw sztucznych, Ramy okienne z tworzyw 
sztucznych, niemetalowe ramy do  okien świetlikowych do  użytku 
w  budynkach, 35 Usługi handlu detalicznego w  zakresie materia-
łów budowlanych, Zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, Promocje 
sprzedaży w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, Promowanie i prze-
prowadzanie targów handlowych 

(111) 354317 (220) 2022 01 24 (210) 538988
(151) 2022 06 15 (441) 2022 02 21
(732) aMPQ PRO SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Biery (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ecoTraps
(540) 

(591) czarny, zielony, biały
(531) 27 05 01, 29 01 13, 03 05 07, 26 04 02
(510), (511) 21 Pułapki na  zwierzęta, Pułapki na  szkodniki, Pułapki 
na gryzonie, Pułapki na myszy, Pułapki na szczury 

(111) 354318 (220) 2022 01 24 (210) 538997
(151) 2022 06 15 (441) 2022 02 21
(732) PROKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Przęsocin (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) ROBOTeC
(510), (511) 7 Dystrybutory automatyczne, Maszyny i  urządzenia 
do obróbki i przetwórstwa, Maszyny rolnicze, do robót ziemnych, bu-
dowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, Roboty przemy-
słowe, Urządzenia do przenoszenia i  transportu, Urządzenia zamiata-
jące, czyszczące, myjące i piorące, Roboty do użytku przemysłowego, 
Maszyny do czyszczenia i mycia powierzchni zewnętrznych, Maszyny 
i roboty kuchenne elektryczne, Mechanizmy robotyczne do przenosze-
nia, Mechanizmy robotyczne do transportu, Mechanizmy robotyczne 
stosowane w  rolnictwie, Odkurzacze roboty, Roboty do  czyszczenia 
do  celów domowych, Roboty do  czyszczenia podłóg [polerowania], 
Roboty do  czyszczenia podłóg [odkurzania], Roboty do  transportu 
bliskiego i przeładunku materiałów, Roboty koszące, Roboty pralnicze 
i czyszczące do gospodarstwa domowego ze sztuczną inteligencją, Ro-
boty sprzątające, Roboty transportowe, Roboty ziemne (Maszyny do-), 
Robotyczne kombinezony w postaci egzoszkieletów, inne niż do celów 
medycznych, Szlifierki, Odkurzacze, Roboty sprzątające na  potrze-
by gospodarstwa domowego, Odkurzacze komercyjne, Odkurzacze 
do czyszczenia, Szlifierki i myjki do podłóg, ścian i okien, Myjki do drzwi 
i okien, elektryczne myjki do okien, automatyczne odkurzacze do drzwi 
i  okien, Odkurzacze parowe, Roboty odkurzające, Roboty czyszczące 
do użytku domowego lub komercyjnego, Roboty czyszczące do drzwi 
i okien, Zmywarki do podłóg, Zmywarki do podłóg, odkurzacze, Czę-
ści i akcesoria do odkurzaczy, Dysze do odkurzaczy, Kosiarki do trawy, 
Roboty do czyszczenia drzwi i okien, Maszyny do czyszczenia podłóg, 
Maszyny do komercyjnego czyszczenia podłóg, Kosiarki do trawy (ma-
szyny), automatyczne maszyny do mycia okien do użytku konsumenc-
kiego, Kosiarki do  trawy i  ich  części, w  tym części do  automatyzacji 
kosiarek do trawy, Maszyny automatyczne do użytku w dziedzinie kon-
serwacji wnętrz budynków mieszkalnych i komercyjnych, operacji woj-
skowych, egzekwowania prawa, lotnictwa, górnictwa, telekomunikacji, 
rolnictwa, usuwania odpadów, badań podwodnych, badań naukowych 
oraz poszukiwania i ratownictwa, aparatura czyszcząca, Maszyny czysz-
czące, Urządzenie do  czyszczenia podłóg, automatyczne urządzenie 
czyszczące do  czyszczenia mokrych lub wodnych powierzchni, apa-

raty do  czyszczenia domowego, roboty do  czyszczenia mokrych lub 
wodnych powierzchni, Części zamienne i akcesoria do tych towarów, 
Maszyny, a mianowicie zamiatarki, maszyny czyszczące, myjące i pio-
rące, Roboty (maszyny) oraz elektryczne maszyny i aparaty do czysz-
czenia, w szczególności elektryczne, Maszyny i aparaty do czyszczenia, 
elektryczne maszyny i aparaty do szamponowania dywanów, Instalacje 
do centralnego odkurzania, Urządzenia do czyszczenia parowe, Insta-
lacje odsysające pył do czyszczenia, Zamiatarki drogowe [samojezdne], 
Roboty zamiatające podłogi, Roboty czyszczące podłogi, Roboty mo-
pujące do podłóg, Roboty czyszczące, zamiatające i mopujące podłogi, 
elektryczne maszyny i  aparaty do  sprzątania, w  szczególności do  za-
stosowania w  dziedzinie utrzymania wnętrz domów i  budynków ko-
mercyjnych, automaty do stosowania w dziedzinie konserwacji wnętrz 
gospodarstw domowych i budynków komercyjnych, a mianowicie od-
kurzacze, maszyny wykorzystujące wodę i/lub chemikalia do czyszcze-
nia powierzchni okien, maszyny wykorzystujące chusteczki i podkładki 
z papieru, tkanin lub tkanin oraz maszyny do prania, szorowania, polero-
wania, mopowania i/lub suszenia powierzchni podłóg, automatyczne 
urządzenia do czyszczenia basenów, a mianowicie roboty do czyszcze-
nia basenów, Roboty do czyszczenia pionowych powierzchni lub ścian, 
Zrobotyzowane urządzenia czyszczące, a mianowicie roboty do czysz-
czenia rynien, Zdalnie sterowane urządzenia czyszczące, a mianowicie 
roboty do  czyszczenia rynien, Części konstrukcyjne i  zamienne oraz 
armatura do automatycznych maszyn do mycia okien, odkurzaczy i ro-
botów przemysłowych do stosowania w dziedzinie konserwacji wnętrz 
gospodarstw domowych i budynków komercyjnych 

(111) 354319 (220) 2022 01 31 (210) 539249
(151) 2022 06 14 (441) 2022 02 28
(732) WalaSZCZyK SeBaSTIan, Częstochowa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) my lUXe
(540) 

(531) 27 05 01, 17 02 01
(510), (511) 18 Plecaki, Portfele, Portmonetki, Saszetki męskie, Skó-
rzane pasy, Parasolki i parasole przeciwsłoneczne, Torby podróżne, 
Torebki, Walizki, 25 Bielizna osobista, Bluzki, Koszule, Kurtki, nakry-
cia głowy, Odzież, Obuwie, Paski, Płaszcze, Rękawiczki, Skarpetki, 
Spodnie, Spódnice, Sukienki, Swetry, Szaliki, T-shirty, Żakiety, 35 
Usługi prowadzenia punktów sprzedaży detalicznej i hurtowej z ar-
tykułami odzieżowymi, nakryciami głowy, obuwiem, plecakami, 
portfelami, portmonetkami, saszetkami męskimi, skórzanymi paska-
mi, parasolkami i parasolami przeciwsłonecznymi, torbami podróż-
nymi, torebkami, walizkami, prowadzenie sprzedaży wysyłkowej 
artykułów odzieżowych, nakryć głowy, obuwia, plecaków, portfeli, 
portmonetek, saszetek męskich, skórzanych pasków, parasolek i pa-
rasoli przeciwsłonecznych, toreb podróżnych, torebek, walizek 

(111) 354320 (220) 2022 02 01 (210) 539273
(151) 2022 06 14 (441) 2022 02 28
(732) VOlTMaX SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, lublin (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) VOlTMaX
(510), (511) 9 Urządzenia monitorujące, elektryczne, Monitorujące urzą-
dzenia [elektryczne], Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwa-
rzania energii elektrycznej z energii słonecznej, Instalacje fotowoltaicz-
ne do  wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], 
Urządzenia monitorujące bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznych, 
Urządzenia monitorujące instalacje elektryczne, Fotowoltaiczne moduły 
słoneczne, Moduły fotowoltaiczne, Urządzenia fotowoltaiczne do prze-
kształcania promieniowania słonecznego na energię elektryczną, Urzą-
dzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, aparatura 
i  urządzenia do  gromadzenia i  przechowywania energii elektrycznej, 
Instalacje elektryczne, Monitorujące urządzenia kontrolne [elektryczne] 
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(111) 354321 (220) 2022 02 01 (210) 539299
(151) 2022 06 15 (441) 2022 02 28
(732) DUSZaK MaRCIn, Krypy (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FeeDeRlanD
(540) 

(591) ciemnożółty, czarny
(531) 27 05 01, 29 01 12, 26 07 99, 26 13 25
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  związku ze  sprzętem 
sportowym, Usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, 
katalogowej, wysyłkowej sprzętu wędkarskiego, przynęt i  zanęt 
wędkarskich 

(111) 354322 (220) 2022 02 02 (210) 539372
(151) 2022 06 15 (441) 2022 02 21
(732) MayeR MaRIO, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MISTRZOSTWa POlSKI We FRyZJeRSTWIe im  Mario Mayera 
W B a 
(540) 

(591) biały, szary, niebieski, czerwony, czarny
(531) 14 07 20, 10 05 05, 01 17 02, 27 05 01, 29 01 15, 26 01 04, 
24 07 01, 09 01 07
(510), (511) 44 Usługi w  zakresie higieny i  pielęgnacji urody ludzi, 
higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, higiena i pielęgnacja uro-
dy dla ludzi, Dopinanie włosów [przedłużanie, zagęszczanie], Do-
radztwo dotyczące urody, Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała 
i urody, Doradztwo w zakresie urody, Salony fryzjerskie, Fryzjerstwo, 
Fryzjerstwo męskie, Kuracje do  włosów, Męskie salony fryzjerskie, 
Mycie włosów szamponem, Odbudowa włosów, Pielęgnacja urody, 
Pielęgnacja urody dla ludzi, Salony fryzjerskie, Ścinanie włosów, Sty-
lizacja, układanie włosów, Udzielanie informacji o urodzie, Udzielanie 
informacji w dziedzinie stylizacji włosów, Usługi doradcze dotyczące 
kosmetyków, Usługi doradcze dotyczące urody, Usługi doradcze do-
tyczące pielęgnacji urody, Usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji 
włosów, Usługi farbowania włosów, Usługi fryzjerskie, Usługi kręce-
nia włosów, Usługi męskich salonów fryzjerskich, Usługi obcinania 
włosów, Usługi pielęgnacji urody, Usługi plecenia włosów w warko-
cze, Usługi prostowania włosów, Usługi rozjaśniania włosów, Usługi 
salonów fryzjerskich, Usługi salonów fryzjerskich dla kobiet, Usługi 
salonów fryzjersko-kosmetycznych, Usługi salonu fryzjerskiego dla 
mężczyzn, Usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci, Usługi trwałej on-
dulacji włosów, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, Usługi 
w  zakresie pielęgnacji włosów, Usługi w  zakresie pielęgnacji skóry 
głowy, Zabiegi kosmetyczne dla włosów 

(111) 354323 (220) 2022 02 03 (210) 539435
(151) 2022 06 14 (441) 2022 02 28
(732) ePee POlSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Szczecin (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) KlIK TRIX

(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Zabawki antystre-
sowe typu fidget, Zabawki typu fidget spinner 

(111) 354324 (220) 2022 02 03 (210) 539437
(151) 2022 06 14 (441) 2022 02 28
(732) ePee POlSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Szczecin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPInBall
(540) 

(591) niebieski, zielony
(531) 27 05 01, 27 05 03, 27 05 17, 27 05 19, 29 01 12
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Zabawki antystre-
sowe typu fidget, Zabawki typu fidget spinner, artykuły i sprzęt spor-
towy, Piłki do zabawy 

(111) 354325 (220) 2022 02 04 (210) 539453
(151) 2022 06 14 (441) 2022 02 28
(732) ReKMan SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Magnice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TeSORO
(540) 

(591) niebieski
(531) 29 01 04, 27 05 01
(510), (511) 6 Trampoliny metalowe, 12 Rowery dziecięce, Rowe-
ry na pedały, Wózki, Wózki dziecięce, Składane wózki dziecięce, 19 
Trampoliny niemetalowe, 28 Małe trampoliny, Trampoliny treningo-
we, Rowery trójkołowe dla dzieci [zabawki], Rowery trójkołowe [za-
bawki], Domki dla dzieci, namioty dla dzieci, Wózki dla lalek, Rowery 
zabawkowe 

(111) 354326 (220) 2022 02 05 (210) 539495
(151) 2022 06 14 (441) 2022 02 28
(732) TUlISZeWSKa-MałgORZeWICZ KaTaRZyna, Olsztyn (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) lIlaMI
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia gło-
wy, Obuwie, Odzież 

(111) 354327 (220) 2022 02 06 (210) 539500
(151) 2022 06 14 (441) 2022 02 28
(732) ZangeRlÉ KaRl, Czeladź (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KaRl KlaRK
(540) 

(531) 27 05 01, 27 03 01, 27 03 02, 02 03 07, 02 03 16, 02 03 23
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(510), (511) 25 Bielizna osobista i  nocna, akcesoria na  szyję, alby, 
anoraki, alby liturgiczne, apaszki, apaszki [chustki], artykuły odzie-
żowe dla wędkarzy, artykuły odzieżowe do użytku teatralnego, arty-
kuły odzieżowe do uprawiania jeździectwa konnego [inne niż kaski 
jeździeckie], ascoty [krawaty], Bandany, Bandany na szyję, Bermudy, 
Bermudy (szorty), Bezrękawniki, Bielizna wyszczuplająca [wyroby 
gorseciarskie], Bikini, Biustonosze dla karmiących matek, Blezery, 
Bliźniaki [odzież], Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Bluzy dresowe, 
Bluzy polarowe, Bluzy sportowe, Bluzy sportowe z kapturem, Bluzy 
z kapturem, Boa, Boa na szyję, Bojówki, Bolerka, Bonżurki, Bryczesy, 
Bryczesy do  chodzenia, Bryczesy [spodnie], Burki, Burnusy, Buty 
do  tańca towarzyskiego, Buty pustynne, Cheongsams (chińskie su-
kienki), Chimary, Chinosy, Chusteczki do  kieszonki piersiowej [po-
szetki], Chustki [apaszki], Chustki na głowę, Chusty na głowę, Chusty 
noszone na  ramionach, Chusty pareo, Chusty plażowe, Chusty 
[odzież], Chusty, szale na głowę, Ciepłe kurtki robocze, Ciepłe ręka-
wiczki do  urządzeń z  ekranem dotykowym, Czadory, Czapeczki 
na przyjęcia [odzież], Damskie luźne topy, Damskie sukienki na uro-
czystości, Długie kimona (nagagi), Długie kurtki, Długie luźne stroje, 
Długie szale damskie, Dolne części strojów niemowlęcych, Dolne 
części ubrań [odzież], Dresy ortalionowe, Dresy wiatroszczelne, Duże 
luźne kaptury [odzież], Dwurzędowe kurtki marynarskie [bosmanki], 
Dzianina [odzież], Dżinsy, eleganckie spodnie, etole [futra], etole z fu-
tra syntetycznego, Fartuchy, Fartuchy fryzjerskie, Fartuchy jednora-
zowe, Fartuchy [kamizelki] zakładane przez głowę, Fartuchy [odzież], 
Fartuchy papierowe, Fartuchy z tworzyw sztucznych, Fartuszki, Fraki, 
Fulary, Fulary [artykuły odzieżowe], Fulary [ozdobne krawaty], Futra 
[odzież], gabardyna [odzież], galowa odzież wieczorowa, garnitury, 
garnitury damskie, garnitury męskie, garnitury trzyczęściowe 
[odzież], garnitury typu zoot suit [z workowatymi spodniami i długą, 
szeroką w ramionach marynarką], garnitury w sportowym stylu, gar-
nitury wieczorowe, garnitury wizytowe, getry, getry do  futbolu 
amerykańskiego, golfy, getry [ochraniacze] zakładane na buty, golfy 
[odzież], gorsy koszul, grube kurtki, grube płaszcze, gumowe płasz-
cze nieprzemakalne, hidżaby, Jaszmaki, Jaszmaki [zasłony na twarz 
noszone przez kobiety muzułmańskie], Jednoczęściowa odzież dla 
niemowląt i  małych dzieci, Jedwabne krawaty, Kaftany, Kamizelki, 
Kamizelki dla rybaków, Kamizelki [bezrękawniki], Kamizelki do ochro-
ny przed wiatrem, Kamizelki kamuflażowe, Kamizelki myśliwskie, Ka-
mizelki pikowane, Kamizelki puchowe, Kamizelki skórzane, Kamizelki 
z polaru, Kąpielowe kostiumy, Kąpielówki, Kaptury, Kaptury [odzież], 
Karczki koszul, Kaszmirowe szale, Kilty, Kilty z tartanu, Kimona, Kimo-
na do  karate, Kimona japońskie, Kitle do  użytku szpitalnego, Kola-
nówki, Kołnierze, Kombinezony, Kombinezony damskie jednoczę-
ściowe [playsuit], Kombinezony dla niemowląt i  małych dzieci, 
Kombinezony do latania, Kombinezony do nart wodnych, Kombine-
zony do snowboardu, Kombinezony jednoczęściowe, Kombinezony 
narciarskie, Kombinezony narciarskie do  zawodów, Kombinezony 
[odzież], Kombinezony piankowe, Kombinezony piankowe dla nar-
ciarzy wodnych, Kombinezony piankowe do nart wodnych i sportów 
podwodnych, Kombinezony piankowe do  surfingu, Kombinezony 
piankowe do  sportów wodnych powierzchniowych, Kombinezony 
piankowe do windsurfingu, Kombinezony pielęgniarskie, Kombine-
zony przeciwdeszczowe, Kombinezony puchowe, Kombinezony zi-
mowe, Kominiarki, Kominiarki narciarskie, Komplety do  biegania 
[odzież], Komplety do joggingu [odzież], Komplety koszulek i spode-
nek, Komplety narciarskie, Komplety odzieżowe ze  spodenkami, 
Komplety skórzane, Komplety sportowe, Koreańskie kurtki noszone 
na ubraniu podstawowym [Magoja], Kostiumy, Kostiumy dla kobiet, 
Kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, Ko-
stiumy do użytku w grach fabularnych, Kostiumy kąpielowe, Kostiu-
my kąpielowe dla dzieci, Kostiumy kąpielowe dla kobiet, Kostiumy 
kąpielowe dla mężczyzn i kobiet, Kostiumy kąpielowe dla mężczyzn, 
Kostiumy kąpielowe z usztywnianymi miseczkami, Kostiumy na bale 
maskowe i halloween, Kostiumy na halloween, Kostiumy taneczne, 
Kostiumy teatralne, Kostiumy ze spódnicą, Koszule, Koszule ciążowe, 
Koszule codzienne, Koszule do garniturów, Koszule eleganckie, Ko-
szule hawajskie, Koszule hawajskie z guzikami z przodu, Koszule ka-
muflażowe, Koszule myśliwskie, Koszule niezapięte pod szyją, Koszu-
le sportowe, Koszule sportowe pochłaniające wilgoć, Koszule 
sztruksowe, Koszule wędkarskie, Koszule z długimi rękawami, Koszu-
le z  dzianiny, Koszule z  golfem, Koszule z  kołnierzykiem, Koszule 
z krótkimi rękawami, Koszule z ochraniaczami do użytku sportowe-
go, Koszule z włókna ramii, Koszule zapinane, Koszulki bez rękawów, 
Koszulki bez rękawów do biegania, Koszulki dla dzieci, Koszulki dla 

siatkarzy, Koszulki do  futbolu amerykańskiego, Koszulki do  gry 
w rugby, Koszulki do jogi, Koszulki do tenisa, Koszulki gimnastyczne 
bez rękawów, Koszulki kolarskie, Koszulki piłkarskie, Koszulki polo, 
Koszulki polo z dzianiny, Koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania 
sportów, Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Koszulki typu rash-
guard do sportów wodnych, chroniące przed promieniowaniem UV, 
Koszulki z dzianiny typu pique, Koszulki z krótkim rękawem, Koszulki 
z nadrukami, Koszulki zapinane w kroku na zatrzaski, dla niemowląt 
i małych dzieci, Kożuchy, Krawaty, Krawaty bolo, Krawaty kowbojskie 
(bolo) z elementami z metali szlachetnych, Krótkie bluzeczki do talii, 
Krótkie kurtki ciepłe, Krótkie luźne kurtki do pasa, Krótkie ogrodnicz-
ki, Krótkie płaszcze do kimon (haori), Krótkie płaszcze [do samocho-
du], Krótkie spodnie, Kurtki, Kurtki futrzane, Kurtki jeździeckie, Kurtki 
jako odzież sportowa, Kurtki kamuflażowe, Kurtki narciarskie, Kurtki 
[odzież], Kurtki odblaskowe, Kurtki koszulowe, Kurtki motocyklowe, 
Kurtki myśliwskie, Kurtki nieprzemakalne, Kurtki pikowane [odzież], 
Kurtki pilotki, Kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, Kurtki puchowe, 
Kurtki rybackie, Kurtki safari, Kurtki skórzane, Kurtki snowboardowe, 
Kurtki sportowe, Kurtki sportowe do rozgrzewki, Kurtki w stylu safari, 
Kurtki wędkarskie, Kurtki wierzchnie, Kurtki wiatroszczelne, Kurtki 
z  dzianiny polarowej, Kurtki z  kapturem chroniące przed zimnem 
i  wiatrem, Kurtki z  rękawami, Kurtki zamszowe, legginsy, legginsy 
ciążowe, letnie sukienki, letnie ubranka dla dzieci, liberie, luźne su-
kienki ciążowe, luźne sukienki o prostym kroju, Majtki, Majtki przy-
pominające szorty z luźną nogawką, Manipularze [liturgia], Mankiety, 
Mankini, Marynarki od  garniturów, Maski na  oczy, Maski ochronne 
[modna odzież], Maski ochronne [odzież], Męska bielizna jednoczę-
ściowa, Męskie apaszki, Męskie i  damskie kurtki, płaszcze, spodnie 
i kamizelki, Męskie płaszcze, Minispódniczki, Mufki, Mufki futrzane, 
Mufki [odzież], Mundurki szkolne, Mundury, Muszki, narzutki na ra-
miona, narzutki na ramiona [odzież], narzutki [znaczniki] sportowe 
do  futbolu amerykańskiego, 41 Doradztwo w  zakresie planowania 
przyjęć, Imprezy kulturalne, Degustacje win [usługi rozrywkowe], 
Doradztwo w  zakresie planowania imprez specjalnych, Imprezy ta-
neczne, Informacja o  imprezach rozrywkowych, Kabarety, Kabarety 
i  dyskoteki, Kierownictwo artystyczne artystów estradowych, Kina, 
Komponowanie muzyki dla osób trzecich, Organizowanie konferen-
cji, wystaw i konkursów, Produkcja nagrań audio i video oraz produk-
cja multimedialna i usługi fotograficzne, Usługi edukacyjne i instruk-
tażowe, Usługi w zakresie przedstawień na żywo, administrowanie 
[organizacja] działalnością kulturalną, administrowanie [organizacja] 
usługami rozrywkowymi, Centra rozrywki, Dyskoteki, Impresariat ar-
tystyczny, Impresariat teatralny, Koncerty muzyczne za  pośrednic-
twem telewizji, Konkursy muzyczne, Malowanie portretów, nocne 
kluby, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organi-
zacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Organizacja i prze-
prowadzanie aktywności rozrywkowych, Organizacja i  przeprowa-
dzanie konkursów piękności, Organizacja imprez kulturalnych 
i artystycznych, Organizacja imprez rozrywkowych, Organizacja im-
prez rozrywkowych typu cosplay, Organizacja konkursów muzycz-
nych 

(111) 354328 (220) 2022 01 14 (210) 538707
(151) 2022 06 14 (441) 2022 02 28
(732) PRZeDSIĘBIORSTWO DaMaX SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, lipno (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZeDSIĘBIORSTWO DaMaX SPÓłKa Z O O 
(540) 

(591) ciemnoniebieski, złoty
(531) 03 01 01, 03 01 24, 03 01 27, 27 05 01, 27 05 02, 27 05 08, 
29 01 12, 24 17 02
(510), (511) 36 analizy finansowe, Doradztwo w  sprawach finanso-
wych, Doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, Doradztwo w za-
kresie długów, Informacje finansowe, Informacja o ubezpieczeniach, 
Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Usługi ubezpieczeniowe, Wycena 
finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], Zarządzanie 
finansami 
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(111) 354329 (220) 2022 02 02 (210) 539354
(151) 2022 06 17 (441) 2022 02 28
(732) MURaWSKa anna P  h  U  MaRIO lOgISTIC, Kielce (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRaCaKIeROWCa Pl
(540) 

(591) czarny, czerwony, pomarańczowy, zielony
(531) 18 01 21, 29 01 14, 27 05 01
(510), (511) 35 Usługi umawiania spotkań [prace biurowe], Usługi se-
kretarskie, Reklama, Doradztwo w zakresie organizowania i prowa-
dzenia działalności gospodarczej, Zarządzanie w działalności gospo-
darczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, 39 Fracht 
(przewóz towarów), Transport, Pośrednictwo frachtowe, Usługi kie-
rowców, Składowanie towarów, Usługi rozładunku towarów 

(111) 354330 (220) 2022 01 17 (210) 538784
(151) 2022 06 08 (441) 2022 02 21
(732) a B C  FaMIly MeD SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Sopot (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRÓJMIeJSKIe CenTRUM PSyChIaTRII I PSyChOTeRaPII
(540) 

(591) jasnozielony, szary, ciemnozielony
(531) 29 01 13, 27 05 01, 02 01 01
(510), (511) 44 Opieka zdrowotna, prowadzenie gabinetów, lekar-
skich różnych specjalności, porady lekarskie, leczenie, badania i  te-
rapia psychologiczna, profilaktyka i  inne usługi w szeroko rozumia-
nym pojęciu ochrony zdrowia, usługi w  zakresie medycyny pracy, 
medyczna opieka pielęgniarska 

(111) 354331 (220) 2022 01 19 (210) 538856
(151) 2022 05 31 (441) 2022 02 14
(732) JOy SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aRT JOy
(540) 

(591) biały, czerwony
(531) 26 01 06, 26 01 18, 29 01 12, 27 05 01
(510), (511) 2 Farby i  farby mocno rozcieńczone, Farby dekoracyjne, 
Farby olejne, Farby akrylowe, Farby dyspersyjne, Farby tempery, 

Farby metaliczne, Farby wodne, Farby w  pastylkach, Farby do  tka-
nin, Farby dla artystów, Farby do celów artystycznych, Materiały dla 
artystów (farby), Farby akwarelowe, akrylowe farby na bazie wody, 
Farby akrylowe przeznaczone dla artystów, Farby olejne do użytku 
w sztuce, Farby wodne do użytku w sztuce, 16 artykuły do pisania 
i  stemplowania, artykuły do  korektorowania i  ścierania, Materiały 
i środki dla artystów i do dekoracji, Materiały drukowane i artykuły 
papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, albumy fotograficzne, 
albumy do  wklejania (albumy fotograficzne), albumy do  zdjęć, al-
bumy fotograficzne i kolekcjonerskie, artykuły biurowe (z wyjątkiem 
mebli), Bloki papierowe, Bloki do pisania, Cyrkle kreślarskie, Dozow-
niki taśmy przylepnej, Dziurkacze biurowe, Dziurkacze do  papie-
ru, ekierki, glina do  modelowania, glina do  modelowania, gluten 
(klej) do  papieru lub do  użytku domowego, grafity do  ołówków, 
gumki do  ścierania, Kalendarze, Karton, Katalogi, Kleje do  papieru 
lub do  użytku domowego, Kleje do  materiałów papierniczych lub 
do  użytku domowego, Kokardy papierowe, artykuły piśmiennicze, 
Korektury w  płynie, Kreda do  pisania, Kreda do  znakowania, linijki 
rysownicze kreślarskie, Maszynki do ostrzenia ołówków, elektryczne 
lub inne, Materiały do rysowania, Materiały klejące do celów papier-
niczych lub do  użytku domowego, Miseczki na  farby dla artystów 
malarzy, nalepki, naklejki (materiały piśmienne), notatniki (notesy), 
Obsadki do  piór, Uchwyty do  piór, Okładki książkowe, Okładki no-
tatników, Okładki na akta, Okładki na zeszyty ćwiczeń, Okładki, ob-
woluty (artykuły papiernicze), Ołówki, Ołówki automatyczne, Ołówki 
węglowe, Opaski na rękę do przytrzymywania przyborów do pisania, 
Palety dla malarzy, Papeteria zapachowa, Papeteria, Papier do pisa-
nia (listowy), Papier do  zawijania, Papier filtracyjny (bibuła), Papier 
mache, Papier z  miazgi drzewnej, Pasta do  modelowania, Pastele 
(kredki), Pędzle, Pędzle artystyczne, Pióra ze  stali, Pióra wieczne, 
Pinezki, Pióra i długopisy (artykuły biurowe), Piórniki, Płótno do ma-
larstwa, Podstawki do  długopisów i  ołówków, Przybory do  pisania 
(materiały piśmienne), Przybory do pisania (zestawy), Przybory szkol-
ne (artykuły piśmienne), Przyrządy do pisania, Przyrządy do rysowa-
nia, Pudełka kartonowe lub papierowe, Pudełka na  farby (artykuły 
szkolne), Rysiki, Zestawy rysunkowe (komplety kreślarskie), Segrega-
tory (materiały biurowe), Skoroszyty na dokumenty, Pasta skrobiowa 
(klej) do  celów papierniczych lub do  użytku domowego, Spinacze 
do papieru, Sztalugi malarskie, Taśma klejąca (materiały piśmienne), 
Taśmy papierowe, Taśmy samoprzylepne do  celów papierniczych 
lub do użytku domowego, Teczki na dokumenty (artykuły biurowe), 
Skoroszyty, Temperówki do ołówków, elektryczne lub nieelektrycz-
ne, Wkłady atramentowe do piór wiecznych, Wkłady atramentowe, 
Wyroby przeznaczone do wymazywania, Zeszyty, Zszywacze (arty-
kuły biurowe), Zszywki biurowe, 18 Walizy (torby podróżne, torby, 
portfele i inne artykuły służące do przenoszenia), Plecaki, Plecaki wy-
cieczkowe, Plecaki uczniowskie, Plecaki sportowe, Plecaki turystycz-
ne, Torby podróżne, Torby sportowe, Torby plażowe, Portmonetki, 
Kosmetyczki, Torebki, Tornistry szkolne, Torby na  kółkach, Torby 
na zakupy, Walizki, Walizeczki, Torebki-worki, Worki podróżne, Sznu-
rowane siatki na  zakupy, 28 gry, Zabawki, gry, zabawki i  akcesoria 
do zabawy, Dekoracje świąteczne, akcesoria dekoracyjne na przyję-
cia i sztuczne choinki, Konfetti 

(111) 354332 (220) 2022 01 27 (210) 539175
(151) 2022 06 07 (441) 2022 02 21
(732) gOŚ STanISłaW, lublin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dwa Potoki
(540) 

(531) 06 01 04, 27 05 01
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(510), (511) 43 Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Świadcze-
nie usług przez hotele i motele, hotele, hostele i pensjonaty, zakwa-
terowanie wakacyjne i turystyczne 

(111) 354333 (220) 2022 01 27 (210) 539176
(151) 2022 06 07 (441) 2022 02 21
(732) gOŚ STanISłaW, lublin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUDeCKI resort & spa
(540) 

(531) 26 03 04, 26 15 07, 26 15 25, 27 05 01, 26 13 25
(510), (511) 43 Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Świadcze-
nie usług przez hotele i motele, hotele, hostele i pensjonaty, zakwa-
terowanie wakacyjne i turystyczne 

(111) 354334 (220) 2022 02 02 (210) 539379
(151) 2022 06 15 (441) 2022 02 28
(732) BOJDa WIeSłaW, Brenna (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bojgum
(540) 

(591) granatowy, jasnoniebieski
(531) 27 05 01, 27 05 02, 27 05 10, 27 05 17, 29 01 12
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami 
samochodowymi, Usługi handlu detalicznego dotyczące rowerów, 
Usługi handlu detalicznego związane z  akcesoriami do  rowerów, 
Usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie części samochodowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie akcesoriów samochodo-
wych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w  związku z  pojazdami, Usługi handlu detalicznego 
w zakresie akumulatorów, 37 naprawa rowerów, naprawa i konser-
wacja rowerów, naprawa karoserii samochodowych, Konserwacja 
i naprawa opon, Konserwacja opon, Montaż opon, nacinanie opon, 
naprawa opon, Rotacja i wyważanie opon, Usługi w zakresie mon-
tażu opon, Ustawianie zbieżności [wyrównywanie] opon, Wulkaniza-
cja opon [naprawa], Wulkanizacja opon samochodowych [naprawa], 
Wymiana opon, Wyważanie opon, Zakładanie i naprawa opon do po-
jazdów, Wyważanie kół, naprawa kół, Czyszczenie aut, Czyszczenie 
i  mycie samochodów, Czyszczenie pojazdów, Kompleksowe czysz-
czenie pojazdów, Konserwacja i  naprawa pojazdów, Obsługa i  na-
prawa samochodów, naprawa i  konserwacja części podwozia oraz 
nadwozia pojazdów 

(111) 354335 (220) 2022 01 27 (210) 539124
(151) 2022 06 14 (441) 2022 02 21
(732) KnaPIK aRKaDIUSZ, Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hipoteczny expert

(540) 

(591) niebieski, granatowy
(531) 07 01 08, 07 01 24, 24 15 01, 24 15 11, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 36 Usługi pośrednictwa finansowego 

(111) 354336 (220) 2022 01 17 (210) 538796
(151) 2022 06 08 (441) 2022 02 21
(732) KUCZyŃSKa JUlIa MaFFaShIOn, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) ePPRaM
(510), (511) 18 aktówki, Bagaż, Bigle do torebek, etui na karty [port-
fele], etui na karty kredytowe (portfele), etui na klucze, Futro, Imita-
cje skóry, Kosmetyczki bez wyposażenia, Kufry bagażowe, nosidełka 
[plecaki] do noszenia niemowląt, nosidełka dla niemowląt do nosze-
nia na  ciele, Obroże dla zwierząt, Okrycia dla zwierząt, Organizery 
podróżne przystosowane do bagażu, Parasole, Plecaki, Podróżne tor-
by na ubranie, Pojemniki na wizytówki, Pokrowce na parasole, Port-
monetki z  siatki oczkowej, Przeciwsłoneczne parasole, Przywieszki 
do  bagażu, Skóra kozia, Skóra kozia inna niż do  czyszczenia, Skóra 
surowa lub półprzetworzona, Skóra wtórna, Skóry bydlęce, Skóry 
zwierzęce, Skórzane smycze, Szelki do prowadzenia dzieci, Sznurko-
we siatki na zakupy, Sznurówki skórzane, Sztuczna skóra, Teczki kon-
ferencyjne, Teczki na nuty, Torby, Torby na zakupy, Torby na zakupy 
na kółkach, Torby plażowe, Torby szkolne [z paskiem na ramię], Torby 
turystyczne, Torebki, Walizki, Walizki z  kółkami, Walizki z  napędem 
elektrycznym, Worki na obrok, Wyprawione skóry, Wyroby rymarskie, 
Zestawy podróżne [wyroby skórzane], 25 Bandany na szyję, Berety, 
Bielizna osobista, Bielizna wchłaniająca pot, Biustonosze, Biustono-
sze samonośne, Boa na szyję, Body (bielizna], Bokserki, Botki, Brycze-
sy, Buty narciarskie, Buty sportowe, Buty sznurowane, Buty za kostkę, 
Cholewki do obuwia, Chustki na głowę, Cylindry [kapelusze], Czap-
ki [nakrycia głowy], Czepki kąpielowe, Czepki pod prysznic, Daszki 
[nakrycia głowy], Daszki do  czapek, Długie luźne stroje, Dzianina 
[odzież], espadryle, etole [futra], Fartuchy [odzież], Fulary [ozdobne 
krawaty], Futra [odzież], gabardyna [odzież], garnitury, getry [ochra-
niacze] zakładane na buty, gorsety, gorsety [bielizna damska], gorsy 
koszul, halki [bielizna], halki, półhalki, Kalosze [wkładane na obuwie], 
Kamizelki, Kapelusze papierowe [odzież], Kaptury [odzież], Karczki 
koszul, Kąpielówki, Kieszenie do odzieży, Kimona, Kołnierzyki przy-
pinane, Kombinezony, Kombinezony [odzież], Kombinezony pian-
kowe dla narciarzy wodnych, Kostiumy kąpielowe, Koszule, Koszule 
z krótkimi rękawami, Koszulki typu rashguard do sportów wodnych, 
chroniące przed promieniowaniem UV, Koszulki z krótkim rękawem, 
Krawaty, Krótkie haleczki na  ramiączkach, Kurtki, Kurtki [odzież], 
Kurtki z  kapturem chroniące przed zimnem i  wiatrem, Kwefy, pod-
wiki, legginsy, liberie, Majtki, Majtki damskie, Majtki dziecięce 
[odzież], Mankiety, Mantyle, Maski na oczy do spania, Mufki [odzież], 
Mundury, nakrycia głowy, napiętki do obuwia, narzutki na ramiona, 
nauszniki [odzież], Obuwie, Obuwie gimnastyczne, Obuwie plażowe, 
Obuwie wykonane z  drewna, Ocieplacze, Odzież, Odzież dla rowe-
rzystów, Odzież gimnastyczna, Odzież gotowa, Odzież haftowana, 
Odzież papierowa, Odzież z diodami elektroluminescencyjnymi leD, 
Odzież z imitacji skóry, Odzież z lateksu, Odzież zawierająca substan-
cje odchudzające, Odzież ze skóry, Ogrzewacze stóp, nieelektryczne, 
Okrycia wierzchnie [odzież], Okucia metalowe do  obuwia, Opaski 
na głowę, Osłonki na obcasy, Palta, Pantofle domowe, Pantofle kąpie-
lowe, Paski [odzież], Pasy do obuwia łączące podeszwę z cholewką 
[obuwie pasowe], Pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], Pasy 
elastyczne wyszczuplające [bielizna], Pelerynki, Peleryny fryzjerskie, 
Pelisy, Pięty do pończoch, Pikowane kurtki [odzież], Piżamy, Płaszcze 
kąpielowe, Podeszwy butów, Podkoszulki bez rękawów, Podkoszul-
ki sportowe, Podszewki gotowe [część garderoby], Podwiązki, Pod-
wiązki do  skarpetek, Poncza, Pończochy, Pończochy wchłaniające 
pot, Poszetki, Potniki, Pulowery, Rajstopy, Rękawice narciarskie, Rę-
kawiczki, Rękawiczki bez palców, Rękawiczki z jednym palcem, San-
dały, Sandały kąpielowe, Sarongi, Skarpetki, Skarpetki wchłaniające 
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pot, Spódnice, Spódnico-spodenki, Stroje na maskaradę, Stroje pla-
żowe, Stroje przeciwdeszczowe, Sukienka na  szelkach do  noszenia 
na  bluzkę, Swetry, Szale, Szaliki, Szaliki rurkowe (kominy) na  szyję, 
Szarfy [do ubrania], Szlafroki, Śliniaki niepapierowe, Śliniaki, z  ręka-
wami, nie z papieru, Taśmy do spodni pod stopy, Trykoty [ubrania], 
Turbany, Walonki [buty filcowe], Woalki, welony [odzież], Wyprawki 
dziecięce [odzież], Wyroby pończosznicze 

(111) 354337 (220) 2022 01 19 (210) 538867
(151) 2022 06 08 (441) 2022 02 21
(732) MUSIK PaTRyCJa elaDO, Woźniki (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) elaDO
(540) 

(591) czarny, szary
(531) 26 04 22, 26 11 11, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 11 Oświetlenie i  reflektory oświetleniowe, Oświetlenie 
zewnętrzne, Oświetlenie ogrodowe, Oświetlenie wystawowe, Oświe-
tlenie elektryczne, Oświetlenie ścienne, Oświetlenie dekoracyjne, 
Oświetlenie solarne, Oświetlenie awaryjne, Oświetlenie bezpie-
czeństwa, Oświetlenie nastrojowe, Oświetlenie sufitowe, elementy 
oświetleniowe, Reflektory oświetleniowe, Osprzęt oświetleniowy, 
Szkło oświetleniowe, Transformatory oświetleniowe, Wyposażenie 
oświetleniowe, Oświetleniowe oprawy, Instalacje oświetleniowe, 
Urządzenia oświetleniowe, Oprawy oświetleniowe, lampy oświetle-
niowe, Rury oświetleniowe, latarnie oświetleniowe, Żaluzje oświetle-
niowe, Żarówki oświetleniowe, Osprzęt do oświetlenia, Oświetlenie 
nastrojowe leD, Żarówki oświetleniowe leD, lampy (urządzenia 
oświetleniowe), Fluorescencyjne urządzenia oświetleniowe, Oprawy 
oświetleniowe sufitowe, Oświetleniowe lampy wyładowcze, Ozdob-
ne zestawy oświetleniowe, Oprawy oświetleniowe leD, Przenośne 
lampy [oświetleniowe], neonowe lampy oświetleniowe, Mobilne 
wieże oświetleniowe, Instalacje do  oświetlania choinek, Oświetle-
nie kopułowe do  mebli, Oświetlenie pulpitów na  nuty, Oświetlenie 
dekoracyjne na choinki, elektryczne urządzenia oświetlenia dekora-
cyjnego, Miniaturowe żarówki oświetleniowe, Ozdobne oświetlenie 
na gaz, lampy do bezpiecznego oświetlenia, Osprzęt do oświetlenia 
światłowodowego, halogenowe instalacje oświetlenia scenicznego, 
Oświetlenie sufitowe typu downlight, Kinkiety [osprzęt oświetlenia 
elektrycznego], Oświetlenie do montażu na ścianie, lampy do celów 
oświetleniowych, elementy oświetleniowej instalacji elektrycznej, 
elementy elektrycznej instalacji oświetleniowej, Urządzenia i  insta-
lacje oświetleniowe, Oświetlenie typu leD zewnętrzne [ogrody, kra-
jobrazy], Przewody świetlne do  celów oświetleniowych, elementy 
instalacji oświetleniowej na podczerwień, Stojące lampy, Zwieńcze-
nia lamp, Uchwyty lamp, Podstawy lamp, lampy próżniowe, lampy 
leD, lampy podłogowe, lampy biurkowe, lampy awaryjne, lampy 
fluorescencyjne, lampy stołowe, lampy studyjne, lampy wiszą-
ce, lampy halogenowe, lampy stojące, lampy elektryczne, lampy 
łukowe, Oprawki do  lamp, Osłony do  lamp, Zawieszenia do  lamp, 
abażury do  lamp, Reflektory do  lamp, Sufitowe lampy wiszące, 
elektryczne lampy żarowe, Ozdoby choinkowe [lampy], Oświetlenie 
dachowe [lampy], Kolorowe światełka do  dekoracji świątecznych, 
Sznury kolorowych lampek do celów dekoracyjnych, lampy do de-
koracji świątecznych, Światła do dekoracji świątecznych, elektryczne 
dekoracyjne kolorowe światełka, Zestawy oświetlenia leD do  zna-
ków podświetlanych, Podświetlane przyciski, Podświetlane kule 
dyskotekowe, Żarówki lamp tylnych, Żarówki fluorescencyjne, elek-
tryczne żarówki fluorescencyjne, Żarówki kierunkowskazów, Żarówki 
halogenowe, Żarówki do latarek, Żarówki i akcesoria do nich, lampki 
nocne, lampki biurkowe, lampki nocne [inne niż świeczki], lampki 
do  czytania, lampki na  choinki świąteczne, lampki przyczepiane 
do książki, lampki elektryczne na choinki, Światełka linkowe, łańcu-
chy z lampkami, Reflektory, 20 Statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby 
i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub 
z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, Poduszki, łóżka, pościel, 

materace, poduszki, Poduszki z wypełnieniem, Poduszki wspierające 
szyję, Poduszki na siedzenia, Poduszki ozdobne, Poduszki lateksowe, 
Poduszki dekoracyjne, Poduszki dmuchane, Poduszki na  siedzenia 
do krzeseł, Poduszki w kształcie litery U, Poduszki dmuchane, do ce-
lów niemedycznych, Rolety okienne tekstylne wewnętrzne, Pokrycia 
z  materiałów tekstylnych [dopasowane] na  meble, nakrycia z  ma-
teriałów tekstylnych [dopasowane] na  meble, Uchwyty do  zasłon, 
nie z materiałów tekstylnych, Poduszki na krzesła, Poduszki-podkład-
ki na krzesła, 24 Tekstylia, Zasłony tekstylne, Chorągiewki tekstylne, 
Flagi tekstylne, Chusteczki tekstylne, Powlekane tekstylia, Metki tek-
stylne, etykiety tekstylne, Obrusy tekstylne, Serwetki tekstylne, Tek-
stylne proporce, Tekstylne ręczniki kuchenne, Tekstylia do  sypialni, 
Bielizna stołowa tekstylna, Mieszane materiały tekstylne, nietkane 
materiały tekstylne, gotowe zasłony tekstylne, Jednorazowa pościel 
tekstylna, Tekstylne obramowania zasłon, Tekstylne artykuły kąpie-
lowe, Wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, Tekstylia 
do  dekoracji wnętrz, Tekstylne poszwy na  kołdry, Tekstylne myjki 
do  twarzy, Myjki do  twarzy tekstylne, Bieżniki stołowe tekstylne, 
Materiały tekstylne nietkane, Kuchenne ręczniki [tekstylne], Teksty-
lia do  owijania żywności, Pościel jako materiały tekstylne, Tkaniny, 
Bielizna pościelowa i  koce, Bielizna stołowa i  pościelowa, Bielizna 
pościelowa i  stołowa, Bielizna pościelowa z  papieru, Bielizna stoło-
wa, Baldachimy (bielizna pościelowa), Bielizna pościelowa, Bielizna 
frotowa, Bielizna kuchenna, Bielizna do  celów domowych, Bielizna 
stołowa z materiałów tekstylnych, nieduże artykuły tekstylne [bieli-
zna stołowa], Serwetki tekstylne [bielizna stołowa], Bielizna stołowa 
i kuchenne artykuły tekstylne, Bielizna kąpielowa, z wyjątkiem odzie-
ży, Podstawki pod napoje w postaci bielizny stołowej, Bielizna domo-
wa, w tym ręczniki do twarzy, Ręczniki, Poszwy na poduszki, Poszwy 
na kołdry, Zasłony i firany tekstylne lub z tworzyw sztucznych, Firanki 
koronkowe, Zasłony, Zasłony gotowe, Zasłony z tworzyw sztucznych, 
Zasłony z  materiałów tekstylnych, Zasłony wewnętrzne i  zewnętrz-
ne, Materiały na zasłony, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z oświetleniem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem, 
Usługi handlu detalicznego dotyczącego tekstyliów domowych, 
Usługi handlu hurtowego dotyczącego tekstyliów domowych, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z dekoracjami świątecznymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami świątecznymi, Usługi 
handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektro-
nicznego, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego 
sprzętu elektrycznego, Usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie elek-
trycznych urządzeń gospodarstwa domowego, Usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie elektronicznego sprzętu gospodarstwa domo-
wego, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, 
Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  wyposażeniem domu, 
Usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  lampami leD, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z żarówkami i akcesoriami do nich, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z lampkami nocnymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z lampami leD, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ża-
rówkami i akcesoriami do nich, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z lampkami nocnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z mebla-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami 

(111) 354338 (220) 2020 11 06 (210) 520612
(151) 2021 06 22 (441) 2021 03 08
(732) eDIPReSSe hOMe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) remontuj pl
(540) 

(591) biały, niebieski, pomarańczowy
(531) 27 05 01, 29 01 13, 14 07 09, 26 04 01, 26 04 04, 26 04 16
(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 elektroniczne do  pobrania 
w postaci biuletynów, katalogów, gazet, magazynów, czasopism, pe-
riodyków, poradników, książek, publikacje drukowane w  postaci 
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umożliwiającej odczyt elektroniczny, publikacje drukowane w posta-
ci zapisanej na  nośnikach optycznych i  magnetycznych, programy 
i  oprogramowanie komputerowe, aplikacje mobilne, programy, 
oprogramowanie i  aplikacje do  mobilnych urządzeń komunikacyj-
nych, programy, oprogramowanie i aplikacje komputerowe do prze-
syłania, przetwarzania i edytowania filmów, obrazów, grafiki, tekstu 
i dźwięku, oprogramowanie komputerowe stosowane w dziedzinie 
elektronicznej działalności wydawniczej, oprogramowanie blogów, 
komputerowe bazy danych, interaktywne bazy danych, elektronicz-
ne katalogi, oprogramowanie komputerowych baz danych, oprogra-
mowanie komputerowe umożliwiające dostęp do baz danych i kata-
logów informacji on-line, oprogramowanie komputerowe 
umożliwiające przeglądanie i wyszukiwanie w bazach danych i kata-
logach informacji on-line, oprogramowanie komputerowe do zarzą-
dzania bazami danych, oprogramowanie umożliwiające utrzymywa-
nie baz danych, oprogramowanie umożliwiające przeglądanie 
i  zamieszczanie ogłoszeń oraz informacji o  produktach i  usługach 
konsumenckich, oprogramowanie do  wyszukiwania kandydatów 
do pracy, usługodawców oraz informacji odnośnie ofert pracy i ofe-
rowanych usług, oprogramowanie baz danych do rekrutacji pracow-
ników oraz zarządzania zatrudnianiem pracowników, oprogramowa-
nie do  systemu zarządzania pracownikami, 35 usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, doradztwo, konsultacje i pomoc w za-
kresie reklamy, marketingu i  promocji, reklama za  pośrednictwem 
sieci komputerowej, Internetu, usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne związane z rekrutacją pracowników, produkcja reklam, 
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyj-
nych, usługi rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów reklamowych, 
udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, usługi wynajmo-
wania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, wynajmowanie no-
śników reklamowych, wynajem przestrzeni reklamowych w Interne-
cie na  potrzeby ogłoszeń o  pracę oraz ofert usługodawców, 
publikowanie tekstów reklamowych, wydawanie i  aktualizacja tek-
stów reklamowych, usługi zarządzania działalnością gospodarczą, 
administrowanie działalnością handlową, działalność gospodarcza 
polegająca na  umożliwianiu usługodawcom pozyskiwania zleceń 
od potencjalnych klientów on-line, udostępnianie informacji konsu-
menckich o  produktach i  usługach za  pomocą ogłoszeń on-line, 
usługi w  zakresie ogłoszeń drobnych, zamieszczanie ogłoszeń dla 
osób trzecich, kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku w Inter-
necie, ogłoszenia prezentujące oferty zatrudnienia, ogłoszenia 
umożliwiające usługodawcom pozyskiwanie zleceń od  potencjal-
nych klientów on-line, usługi tworzenia i zarządzania bazami danych, 
usługi pozyskiwania i systematyzowania danych i informacji do kom-
puterowych baz danych, tworzenie komputerowych baz danych 
usługodawców i ofert pracy, dostarczanie bazy danych on-line pre-
zentującej ogłoszenia o pracę oraz oferty usługodawców, dostarcza-
nie bazy danych on-line pracowników, kandydatów do pracy, praco-
dawców, usługi kompilacji, aktualizacji i  utrzymywania danych 
i informacji w komputerowych bazach danych, usługi wyszukiwania 
danych i informacji w komputerowych bazach danych, skomputery-
zowane wyszukiwanie informacji handlowych, usługi dostarczania 
informacji handlowych, usługi dostarczania informacji handlowych 
za  pośrednictwem komputerowych baz danych, katalogowanie in-
formacji o towarach i usługach, dostarczanie informacji konsumen-
tom na temat towarów i usług, usługi rejestracji, transkrypcji, składu, 
kompilacji i systematyzacji informacji tekstowej i obrazowej przesy-
łanej przy pomocy komputera, skomputeryzowane gromadzenie 
katalogów informacji o ofertach pracy i usługodawców oraz sporzą-
dzanie katalogów informacji do  celów handlowych lub reklamo-
wych, usługi pośrednictwa w nawiązywaniu kontaktów handlowych, 
biznesowych i  zawodowych, dostarczanie informacji dotyczących 
kontaktów handlowych i biznesowych, outsourcing [doradztwo biz-
nesowe], doradztwo i konsultacje w zakresie zatrudnienia i zarządza-
nia personelem, doradztwo w zakresie obsadzania stanowisk, usługi 
programów lojalnościowych, motywacyjnych i  promocyjnych, pro-
mowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, usługi w zakre-
sie promocji sprzedaży na rzecz osób trzecich, promowanie towarów 
i usług osób trzecich w światowych sieciach komputerowych i bez-
przewodowych, usługi informacyjne i  doradcze dla konsumentów 
w  zakresie wyboru nabywanych towarów i  usług, zapewnianie re-
cenzji i rankingów użytkowników w celach handlowych lub reklamo-
wych, usługi w zakresie analizy i porównywania cen, usługi badania 
rynku i opinii publicznej, badania rynku obejmujące sondaże opinii 
publicznej, usługi w zakresie rekrutacji pracowników, wyszukiwanie 

miejsc pracy i pracowników, usługi w zakresie umożliwiania wyszuki-
wania ofert pracy dla opiekunek, niań, pomocy domowych, persone-
lu medycznego i pielęgniarskiego, opiekunów zwierząt domowych, 
opiekunów domów i  mieszkań pod nieobecność właścicieli, osób 
oferujących pomoc w  nauce, osób oferujących usługi remontowe, 
montażowe i naprawcze, usługi agencji pośrednictwa pracy i rekru-
tacji pracowników, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji 
personelu, dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji on-line, 
przeprowadzanie testów osobowości do  celów rekrutacji, przepro-
wadzanie testów psychologicznych w  celu selekcji pracowników, 
przeprowadzanie testów na potrzeby sprawdzenia kompetencji za-
wodowych, usługi w zakresie przeprowadzania rozmów kwalifikacyj-
nych w celu rekrutacji pracowników, selekcja pracowników, opraco-
wywanie i  przygotowywanie CV dla osób trzecich, usługi 
informacyjne dotyczące stanowisk pracy i  kariery zawodowej, do-
radztwo w zakresie planowania kariery, organizowanie i prowadze-
nie targów rekrutacyjnych, targów pracy, targów biznesowych, pro-
wadzenie rejestru pracowników i  pracodawców dla osób trzecich, 
usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyszukiwa-
nia pracowników i ofert pracy, usługi doradcze, konsultacyjne i infor-
macyjne w  zakresie wyżej wymienionych usług, 38 usługi agencji 
informacyjnych, usługi internetowego serwisu informacyjnego, za-
pewnianie dostępu do  treści, stron internetowych, forów, portali 
i blogów internetowych, zapewnianie dostępu do platform i portali 
w Internecie, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbiorów 
informacji, transmisja, udostępnianie i  wyświetlanie informacji 
z komputerowych baz danych, usługi udostępniania portali interne-
towych, udostępnianie forów, pokojów rozmów [chatroomów] i grup 
dyskusyjnych online do  przekazywania wiadomości między użyt-
kownikami światowych sieci komputerowych i  bezprzewodowych, 
usługi udostępniania komputerowych baz danych i elektronicznych 
katalogów, udostępnianie bazy danych online do przeszukiwania li-
sty ogłoszeń drobnych, zapewnianie i wynajmowanie czasu dostępu 
do  komputerowych baz danych, udostępnianie internetowej bazy 
danych z możliwością wyszukiwania usług, usługi ogłoszeń elektro-
nicznych, usługi komputerowych tablic ogłoszeń, udostępnianie in-
teraktywnych tablic ogłoszeń do przekazywania wiadomości między 
użytkownikami światowych sieci komputerowych i  bezprzewodo-
wych, dotyczących zatrudnienia, ofert pracy i usługodawców, usługi 
elektronicznej transmisji wiadomości, danych, obrazów i dokumen-
tów, przesyłanie wiadomości za  pośrednictwem witryny interneto-
wej, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą kompu-
tera, usługi poczty elektronicznej, wymiana danych elektronicznych, 
usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wy-
mienionych usług, 41 usługi w zakresie edukacji i nauczania, usługi 
edukacji i  nauczania w  zakresie rekrutacji personelu, zatrudnienia, 
planowania kariery i pisania życiorysów, organizowanie i prowadze-
nie szkoleń z dziedziny zarządzania personelem, zarządzania kadra-
mi, organizacji i prowadzenia działów personalnych, szkolenia z dzie-
dziny prawa pracy, usługi w zakresie kształcenia zawodowego, usługi 
szkolenia opiekunek i  niań, usługi szkolenia w  zakresie opieki nad 
dziećmi i osobami wymagającymi specjalnej opieki, usługi edukacyj-
ne świadczone przez asystentów dla osób wymagających specjalnej 
opieki, usługi szkoleniowe dotyczące sprzątania, organizowanie 
szkoleń w dziedzinie opieki zdrowotnej i żywienia, nauka opieki nad 
zwierzętami domowymi, usługi wydawnicze, elektroniczne usługi 
wydawnicze, usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperio-
dycznych, innych niż teksty reklamowe, wydawanie katalogów i biu-
letynów, usługi publikacji, publikacje multimedialne i  internetowe, 
organizowanie warsztatów szkoleniowych, doradztwo zawodowe 
i coaching, treningi rozwoju osobistego, organizowanie i prowadze-
nie szkoleń w  celach edukacyjnych, organizowanie i  prowadzenie 
szkoleń, warsztatów, kursów, seminariów, sympozjów, zjazdów, kon-
ferencji w celach edukacyjnych i rozrywkowych, publikowanie recen-
zji, zapewnianie recenzji użytkowników w celach rozrywkowych lub 
kulturalnych, zapewnianie rankingów użytkowników w  celach roz-
rywkowych lub kulturalnych, usługi informacji o  edukacji, usługi 
przygotowywania serwisów informacyjnych, usługi konsultacyjne, 
doradcze i  informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, 42 
usługi w  zakresie projektowania i  utrzymywania stron, portali i  wi-
tryn internetowych dla osób trzecich, administrowanie stronami in-
ternetowymi, projektowanie, zarządzanie i nadzór forami dyskusyj-
nymi on-line, udostępnianie strony internetowej zawierającej 
ogłoszenia drobne przesłane przez użytkowników, udostępnianie 
wyszukiwarek internetowych oraz stron internetowych w celu pozy-
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skiwania informacji dotyczących miejsc pracy i  pracowników, udo-
stępnianie wyszukiwarek internetowych oraz stron internetowych 
umożliwiających wyszukiwanie ofert pracy dla opiekunek, niań, po-
mocy domowych, personelu medycznego i pielęgniarskiego, opie-
kunów zwierząt domowych, opiekunów domów i mieszkań pod nie-
obecność właścicieli, osób oferujących pomoc w  nauce, osób 
oferujących usługi remontowe, montażowe i  naprawcze, oprogra-
mowanie jako usługa (SaaS) w zakresie udostępniania platformy on-
-line z  możliwością wyszukiwania ofert pracy dla usługodawców, 
umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania on-line 
nie do pobrania do użytku w przeglądaniu i zamieszczaniu ogłoszeń 
drobnych, informacji o produktach i usługach konsumenckich, udo-
stępnianie i  wynajem miejsc na  serwerach, utrzymywanie baz da-
nych, udostępnianie miejsca w Internecie na blogi, usługi kawiarenek 
internetowych, hosting serwerów i platform, hosting stron interne-
towych, hosting portali internetowych, hosting treści cyfrowych 
w Internecie, usługi projektowania i opracowywania baz danych, in-
stalacja, konserwacja i  aktualizowanie oprogramowania bazy da-
nych, hosting komputerowych baz danych, prace badawczo-rozwo-
jowe, badania socjologiczne dotyczące problematyki społecznej, 
badania i analizy naukowe, badania w dziedzinie mediów społeczno-
ściowych, publikowanie informacji naukowych, usługi doradcze, 
konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług 
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(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 elektroniczne do  pobrania 
w postaci biuletynów, katalogów, gazet, magazynów, czasopism, pe-
riodyków, poradników, książek, publikacje drukowane w  postaci 
umożliwiającej odczyt elektroniczny, publikacje drukowane w posta-
ci zapisanej na  nośnikach optycznych i  magnetycznych, programy 
i  oprogramowanie komputerowe, aplikacje mobilne, programy, 
oprogramowanie i  aplikacje do  mobilnych urządzeń komunikacyj-
nych, programy, oprogramowanie i aplikacje komputerowe do prze-
syłania, przetwarzania i edytowania filmów, obrazów, grafiki, tekstu 
i dźwięku, oprogramowanie komputerowe stosowane w dziedzinie 
elektronicznej działalności wydawniczej, oprogramowanie blogów, 
komputerowe bazy danych, interaktywne bazy danych, elektronicz-
ne katalogi, oprogramowanie komputerowych baz danych, oprogra-
mowanie komputerowe umożliwiające dostęp do baz danych i kata-
logów informacji on-line, oprogramowanie komputerowe 
umożliwiające przeglądanie i wyszukiwanie w bazach danych i kata-
logach informacji on-line, oprogramowanie komputerowe do zarzą-
dzania bazami danych, oprogramowanie umożliwiające utrzymywa-
nie baz danych, oprogramowanie umożliwiające przeglądanie 
i  zamieszczanie ogłoszeń oraz informacji o  produktach i  usługach 
konsumenckich, oprogramowanie do  wyszukiwania kandydatów 
do pracy, usługodawców oraz informacji odnośnie ofert pracy i ofe-
rowanych usług, oprogramowanie baz danych do rekrutacji pracow-
ników oraz zarządzania zatrudnianiem pracowników, oprogramowa-
nie do  systemu zarządzania pracownikami, 35 usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, doradztwo, konsultacje i pomoc w za-
kresie reklamy, marketingu i  promocji, reklama za  pośrednictwem 
sieci komputerowej, Internetu, usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne związane z rekrutacją pracowników, produkcja reklam, 
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyj-
nych, usługi rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów reklamowych, 
udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, usługi wynajmo-
wania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, wynajmowanie no-
śników reklamowych, wynajem przestrzeni reklamowych w Interne-

cie na  potrzeby ogłoszeń o  pracę oraz ofert usługodawców, 
publikowanie tekstów reklamowych, wydawanie i  aktualizacja tek-
stów reklamowych, usługi zarządzania działalnością gospodarczą, 
administrowanie działalnością handlową, działalność gospodarcza 
polegająca na  umożliwianiu usługodawcom pozyskiwania zleceń 
od potencjalnych klientów on-line, udostępnianie informacji konsu-
menckich o  produktach i  usługach za  pomocą ogłoszeń on-line, 
usługi w  zakresie ogłoszeń drobnych, zamieszczanie ogłoszeń dla 
osób trzecich, kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku w Inter-
necie, ogłoszenia prezentujące oferty zatrudnienia, ogłoszenia 
umożliwiające usługodawcom pozyskiwanie zleceń od  potencjal-
nych klientów on-line, usługi tworzenia i zarządzania bazami danych, 
usługi pozyskiwania i systematyzowania danych i informacji do kom-
puterowych baz danych, tworzenie komputerowych baz danych 
usługodawców i ofert pracy, dostarczanie bazy danych on-line pre-
zentującej ogłoszenia o pracę oraz oferty usługodawców, dostarcza-
nie bazy danych on-line pracowników, kandydatów do pracy, praco-
dawców, usługi kompilacji, aktualizacji i  utrzymywania danych 
i informacji w komputerowych bazach danych, usługi wyszukiwania 
danych i informacji w komputerowych bazach danych, skomputery-
zowane wyszukiwanie informacji handlowych, usługi dostarczania 
informacji handlowych, usługi dostarczania informacji handlowych 
za  pośrednictwem komputerowych baz danych, katalogowanie in-
formacji o towarach i usługach, dostarczanie informacji konsumen-
tom na temat towarów i usług, usługi rejestracji, transkrypcji, składu, 
kompilacji i systematyzacji informacji tekstowej i obrazowej przesy-
łanej przy pomocy komputera, skomputeryzowane gromadzenie 
katalogów informacji o ofertach pracy i usługodawców oraz sporzą-
dzanie katalogów informacji do  celów handlowych lub reklamo-
wych, usługi pośrednictwa w nawiązywaniu kontaktów handlowych, 
biznesowych i  zawodowych, dostarczanie informacji dotyczących 
kontaktów handlowych i biznesowych, outsourcing [doradztwo biz-
nesowe], doradztwo i konsultacje w zakresie zatrudnienia i zarządza-
nia personelem, doradztwo w zakresie obsadzania stanowisk, usługi 
programów lojalnościowych, motywacyjnych i  promocyjnych, pro-
mowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, usługi w zakre-
sie promocji sprzedaży na rzecz osób trzecich, promowanie towarów 
i usług osób trzecich w światowych sieciach komputerowych i bez-
przewodowych, usługi informacyjne i  doradcze dla konsumentów 
w  zakresie wyboru nabywanych towarów i  usług, zapewnianie re-
cenzji i rankingów użytkowników w celach handlowych lub reklamo-
wych, usługi w zakresie analizy i porównywania cen, usługi badania 
rynku i opinii publicznej, badania rynku obejmujące sondaże opinii 
publicznej, usługi w zakresie rekrutacji pracowników, wyszukiwanie 
miejsc pracy i pracowników, usługi w zakresie umożliwiania wyszuki-
wania ofert pracy dla opiekunek, niań, pomocy domowych, persone-
lu medycznego i pielęgniarskiego, opiekunów zwierząt domowych, 
opiekunów domów i  mieszkań pod nieobecność właścicieli, osób 
oferujących pomoc w  nauce, osób oferujących usługi remontowe, 
montażowe i naprawcze, usługi agencji pośrednictwa pracy i rekru-
tacji pracowników, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji 
personelu, dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji on-line, 
przeprowadzanie testów osobowości do  celów rekrutacji, przepro-
wadzanie testów psychologicznych w  celu selekcji pracowników, 
przeprowadzanie testów na potrzeby sprawdzenia kompetencji za-
wodowych, usługi w zakresie przeprowadzania rozmów kwalifikacyj-
nych w celu rekrutacji pracowników, selekcja pracowników, opraco-
wywanie i  przygotowywanie CV dla osób trzecich, usługi 
informacyjne dotyczące stanowisk pracy i  kariery zawodowej, do-
radztwo w zakresie planowania kariery, organizowanie i prowadze-
nie targów rekrutacyjnych, targów pracy, targów biznesowych, pro-
wadzenie rejestru pracowników i  pracodawców dla osób trzecich, 
usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyszukiwa-
nia pracowników i ofert pracy, usługi doradcze, konsultacyjne i infor-
macyjne w  zakresie wyżej wymienionych usług, 38 usługi agencji 
informacyjnych, usługi internetowego serwisu informacyjnego, za-
pewnianie dostępu do  treści, stron internetowych, forów, portali 
i blogów internetowych, zapewnianie dostępu do platform i portali 
w Internecie, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbiorów 
informacji, transmisja, udostępnianie i  wyświetlanie informacji 
z komputerowych baz danych, usługi udostępniania portali interne-
towych, udostępnianie forów, pokojów rozmów [chatroomów] i grup 
dyskusyjnych online do  przekazywania wiadomości między użyt-
kownikami światowych sieci komputerowych i  bezprzewodowych, 
usługi udostępniania komputerowych baz danych i elektronicznych 
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katalogów, udostępnianie bazy danych online do przeszukiwania li-
sty ogłoszeń drobnych, zapewnianie i wynajmowanie czasu dostępu 
do  komputerowych baz danych, udostępnianie internetowej bazy 
danych z możliwością wyszukiwania usług, usługi ogłoszeń elektro-
nicznych, usługi komputerowych tablic ogłoszeń, udostępnianie in-
teraktywnych tablic ogłoszeń do przekazywania wiadomości między 
użytkownikami światowych sieci komputerowych i  bezprzewodo-
wych, dotyczących zatrudnienia, ofert pracy i usługodawców, usługi 
elektronicznej transmisji wiadomości, danych, obrazów i dokumen-
tów, przesyłanie wiadomości za  pośrednictwem witryny interneto-
wej, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą kompu-
tera, usługi poczty elektronicznej, wymiana danych elektronicznych, 
usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wy-
mienionych usług, 41 usługi w zakresie edukacji i nauczania, usługi 
edukacji i  nauczania w  zakresie rekrutacji personelu, zatrudnienia, 
planowania kariery i pisania życiorysów, organizowanie i prowadze-
nie szkoleń z dziedziny zarządzania personelem, zarządzania kadra-
mi, organizacji i prowadzenia działów personalnych, szkolenia z dzie-
dziny prawa pracy, usługi w zakresie kształcenia zawodowego, usługi 
szkolenia opiekunek i  niań, usługi szkolenia w  zakresie opieki nad 
dziećmi i osobami wymagającymi specjalnej opieki, usługi edukacyj-
ne świadczone przez asystentów dla osób wymagających specjalnej 
opieki, usługi szkoleniowe dotyczące sprzątania, organizowanie 
szkoleń w dziedzinie opieki zdrowotnej i żywienia, nauka opieki nad 
zwierzętami domowymi, usługi wydawnicze, elektroniczne usługi 
wydawnicze, usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperio-
dycznych, innych niż teksty reklamowe, wydawanie katalogów i biu-
letynów, usługi publikacji, publikacje multimedialne i  internetowe, 
organizowanie warsztatów szkoleniowych, doradztwo zawodowe 
i coaching, treningi rozwoju osobistego, organizowanie i prowadze-
nie szkoleń w  celach edukacyjnych, organizowanie i  prowadzenie 
szkoleń, warsztatów, kursów, seminariów, sympozjów, zjazdów, kon-
ferencji w celach edukacyjnych i rozrywkowych, publikowanie recen-
zji, zapewnianie recenzji użytkowników w celach rozrywkowych lub 
kulturalnych, zapewnianie rankingów użytkowników w  celach roz-
rywkowych lub kulturalnych, usługi informacji o  edukacji, usługi 
przygotowywania serwisów informacyjnych, usługi konsultacyjne, 
doradcze i  informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, 42 
usługi w  zakresie projektowania i  utrzymywania stron, portali i  wi-
tryn internetowych dla osób trzecich, administrowanie stronami in-
ternetowymi, projektowanie, zarządzanie i nadzór forami dyskusyj-
nymi on-line, udostępnianie strony internetowej zawierającej 
ogłoszenia drobne przesłane przez użytkowników, udostępnianie 
wyszukiwarek internetowych oraz stron internetowych w celu pozy-
skiwania informacji dotyczących miejsc pracy i  pracowników, udo-
stępnianie wyszukiwarek internetowych oraz stron internetowych 
umożliwiających wyszukiwanie ofert pracy dla opiekunek, niań, po-
mocy domowych, personelu medycznego i pielęgniarskiego, opie-
kunów zwierząt domowych, opiekunów domów i mieszkań pod nie-
obecność właścicieli, osób oferujących pomoc w  nauce, osób 
oferujących usługi remontowe, montażowe i  naprawcze, oprogra-
mowanie jako usługa (SaaS) w zakresie udostępniania platformy on-
-line z  możliwością wyszukiwania ofert pracy dla usługodawców, 
umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania on-line 
nie do pobrania do użytku w przeglądaniu i zamieszczaniu ogłoszeń 
drobnych, informacji o produktach i usługach konsumenckich, udo-
stępnianie i  wynajem miejsc na  serwerach, utrzymywanie baz da-
nych, udostępnianie miejsca w Internecie na blogi, usługi kawiarenek 
internetowych, hosting serwerów i platform, hosting stron interne-
towych, hosting portali internetowych, hosting treści cyfrowych 
w Internecie, usługi projektowania i opracowywania baz danych, in-
stalacja, konserwacja i  aktualizowanie oprogramowania bazy da-
nych, hosting komputerowych baz danych, prace badawczo-rozwo-
jowe, badania socjologiczne dotyczące problematyki społecznej, 
badania i analizy naukowe, badania w dziedzinie mediów społeczno-
ściowych, publikowanie informacji naukowych, usługi doradcze, 
konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług 
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(591) czarny, niebieski
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(510), (511) 44 Kosmetologia, Usługi w zakresie ozdabiania ciała, Wy-
najem sprzętu do higieny i pielęgnacji urody u ludzi, analiza kolorów 
[usługi kosmetyczne], analiza kosmetyczna, Doradztwo dotyczące 
kosmetyków, Doradztwo dotyczące urody, Doradztwo świadczone 
za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Do-
radztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Doradztwo w zakresie 
urody, elektroliza kosmetyczna, gabinety pielęgnacji skóry, higiena 
i pielęgnacja urody, Konsultacje dotyczące kosmetyków, Kosmetycz-
ny zabieg laserowy skóry, laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, 
Manicure (Usługi-), nakładanie produktów kosmetycznych na  ciało, 
nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, Ozdabianie ciała, Pie-
lęgnacja urody, Pielęgnacja urody dla ludzi, Salony piękności, Świad-
czenie usług przez salony piękności, Udzielanie informacji o urodzie, 
Udzielanie informacji związanych z usługami salonów piękności, Usłu-
gi charakteryzatorów, Usługi doradcze dotyczące kosmetyków, Usłu-
gi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, Usługi doradcze dotyczące 
urody, Usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, Usługi doradz-
twa dotyczącego makijażu i  nakładania makijażu, Usługi doradztwa 
online w zakresie makijażu, Usługi konsultacyjne dotyczące pielęgna-
cji urody, Usługi kosmetyczne, Usługi kosmetyczne w zakresie pielę-
gnacji ciała świadczone przez uzdrowiska typu SPa, Usługi kosme-
tycznej pielęgnacji ciała, Usługi salonów piękności, Usługi w zakresie 
higieny i  pielęgnacji urody, Usługi w  zakresie porad kosmetycznych, 
Usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, Zabiegi higieniczne 
dla ludzi, Zabiegi kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne dla ciała, Zabiegi 
kosmetyczne dla twarzy, Zabiegi pielęgnacji urody 
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(510), (511) 45 Usługi pogrzebowe, Prowadzenie ceremonii pogrze-
bowych, Usługi pogrzebowe towarzyszące kremacji, Usługi po-
grzebowe dla zwierząt domowych towarzyszące kremacji, Usługi 
religijne, Usługi kremacyjne, Usługi mumifikacji, Usługi w  zakresie 
balsamowania 
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(510), (511) 37 Instalowanie na  zamówienie zewnętrznych, we-
wnętrznych i mechanicznych części do pojazdów [tuning], Regulacja 
[tuning] pojazdów, Tuning nadwozi samochodów, Usługi tuningu 
pojazdów, Dostarczanie informacji o  naprawach pojazdów, Instala-
cja części zamiennych do pojazdów, Instalacje wnętrz samochodo-
wych na zamówienie, Instalowanie części do pojazdów, Instalowanie 
wyposażenia samochodowego, Konserwacja lub naprawa pojazdów 
samochodowych, Kontrola samochodów i  ich  części przed konser-
wacją i naprawą, Konwersja pojazdów [silniki], Montaż [instalowanie] 
akcesoriów do pojazdów, Montaż [instalowanie] części do pojazdów, 
naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych i silników do nich, 
naprawy i  konserwacja samochodów, naprawy i  obsługa samo-
chodów, naprawy samochodów, Odnawianie pojazdów, Obsługa 
i  naprawa samochodów, Remont pojazdów, Strojenie silników sa-
mochodowych, Usługi w zakresie odnawiania samochodów, Usługi 
warsztatów naprawy pojazdów silnikowych, Usługi związane z tapi-
cerką i naprawą pojazdów 
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(732) PeRFeXIM BRanDIng SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Poznań (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) neXe
(510), (511) 11 aeratory do kranów, aeratory do kranów [akcesoria hy-
drauliczne], akcesoria do pryszniców, akcesoria do umywalek, akcesoria 
łazienkowe, akcesoria rozpylające [części instalacji sanitarnych], anty-
rozpryskowe dysze wylotowe do  kranów, aparaty rozpylające do  zle-
wów [akcesoria hydrauliczne], armatura łazienkowa do kontroli wody, 
armatury łazienkowe, Baterie do umywalek, Baterie do wanien, Baterie 
kranowe, Baterie mieszające do rur wodociągowych, Baterie mieszające 
do umywalek [kurki], Baterie prysznicowe, Baterie sztorcowe do umy-
walek, Bidety, Brodziki, Brodziki do  pryszniców, Brodziki prysznicowe, 
Deski do  muszli klozetowych, Deski sedesowe, Deski sedesowe z  au-
tomatycznym wymiennikiem podkładek higienicznych, Dopasowane 
wkładki do brodzików, Dozowniki środków dezynfekujących do  łazie-
nek, Drzwi do  kabin prysznicowych z  ramą metalową, Drzwi pryszni-
cowe, Drzwi prysznicowe z ramą niemetalową, Dysze do wanien, Dysze 
do wanien z hydromasażem, Dźwignie do obsługi toaletowych zbiorni-
ków wody, Dźwignie do spłuczek [części toalet], Dźwignie do spłuczek 
do toalet, elastyczne rury wchodzące w skład instalacji wodociągowo-
-kanalizacyjnej umywalek, elastyczne rury wchodzące w skład instala-
cji wodociągowo-kanalizacyjnej wanien, elastyczne rury wchodzące 
w  skład instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej kabin prysznicowych, 
elastyczne rury wchodzące w  skład instalacji wodociągowo-kanaliza-
cyjnej zlewów kuchennych, elektronicznie sterowane samowyłączające 
się krany prysznicowe, głowice do  pryszniców, głowice prysznicowe, 
głowice prysznicowe będące częściami instalacji zasilających w wodę, 
Instalacje prysznicowe, Instalacje sanitarne, Instalacje toaletowe, Jedno-
uchwytowe baterie umywalkowe, Kabiny do natrysków, Kabiny kąpielo-
we, Kabiny natryskowe, Kabiny prysznicowe, Klapy desek sedesowych 
[części instalacji sanitarnych], Klapy do desek klozetowych, Krany, Krany 
automatyczne, Krany bezdotykowe, Krany do bidetów, Krany do umy-
walek, Krany do  wody, Krany elektrycznie regulujące przepływ wody, 
Krany [kurki], Kurki, Kurki [akcesoria hydrauliczne], Kurki czerpalne, Kurki 
mieszające [krany], Kurki mieszające do ręcznego regulowania tempera-
tury wody, Kurki [krany], Metalowe korki do pryszniców, Metalowe korki 
do umywalek, Metalowe korki do wanien, Metalowe korki do zlewów, 
Metalowe obudowy kabin prysznicowych, Metalowe ścianki [parawany] 
do  wanien z  prysznicem, łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, 
elektryczne instalacje sanitarne, elektryczne urządzenia prysznico-
we, Instalacje do  celów sanitarnych, Instalacje do  wanien z  masażem, 
Instalacje do  wanien z  prysznicem, Instalacje łazienkowe, Instalacje 
łazienkowe do celów sanitarnych, Instalacje łazienkowe służące do do-
starczania wody, Instalacje sanitarne przenośne, Kąpiele (Urządzenia 
do-), Kolanka z tworzyw sztucznych do rur [części instalacji sanitarnych], 
Kurki do wody będące częściami instalacji zaopatrujących w wodę, Kurki 
do wody będące częściami instalacji sanitarnych, Kurki do rurociągów, 
Kurki do regulowania przepływu wody, Kurki do mieszania wody będące 
elementami instalacji natryskowych, Kurki do kładzenia rur, Kurki do in-
stalacji sanitarnych, Kurki do dostarczania wody, Kurki czerpalne do ru-
rociągów, Kurki czerpalne [armatura wodociągowa], Metalowe węże 
elastyczne zwijane [części instalacji sanitarnych], Mieszacze prysznico-
we, Miski klozetowe, Miski klozetowe dla dzieci, Montowane do ściany 

wylewki do bidetów, Montowane do ściany wylewki do zlewów, Monto-
wane do ściany wylewki do umywalek, Montowane do ściany wylewki 
wannowe, Muszle klozetowe, Muszle klozetowe [WC], Muszle klozetowe 
z natryskiem, Muszle klozetowe ze zintegrowanymi bidetowymi dysza-
mi wodnymi, nakładki na deskę sedesową dla dzieci, nakładki sanitarne 
na  deski sedesowe, natryski, prysznice, natryski wysokociśnieniowe, 
natryski zewnętrzne do kąpieli, natryskowe (Kabiny-), niemetalowe pa-
rawany do brodzików prysznicowych, niemetalowe ścianki do wanien 
z  prysznicem, Obudowy [kabiny] do  wanien, Odpływy wody [krany], 
Osłony do wanien, Osłony zabezpieczające przed dziećmi na wylewki 
wannowe, Osprzęt do bidetów, Osprzęt do celów sanitarnych, Osprzęt 
do  natrysków [części instalacji prysznicowych], Osprzęt do  odpro-
wadzania wody, Osprzęt do  wanien, Osprzęt do  wanien z  masażem, 
Osprzęt do wyłapywania i usuwania odpadów do umywalek, Osprzęt 
do wyłapywania i usuwania odpadów do wanien, Osprzęt do wyłapy-
wania i usuwania odpadów do wyrobów sanitarnych, Osprzęt sanitarny 
do przewodów wodociągowych, Panele kąpielowe, Panele prysznico-
we, Pisuary, Pisuary [armatura sanitarna], Pisuary stanowiące części in-
stalacji sanitarnych, Płuczki ustępowe (Zbiorniki do-), Pływaki do spłu-
czek, Podstawki prysznicowe, Prysznice górne [deszczownice], Prysznice 
[natryski], Przelewy do wanny, Przelewy wannowe, Rączki do prysznica, 
Rączki do  spłuczek [elementy instalacji sanitarnych], Ręczne zawory 
hydrauliczne, Rozpylacze do pryszniców [akcesoria hydrauliczne], Roz-
pylacze do  zlewów kuchennych, Rozpylacze nakładane na  baterie ła-
zienkowe, Rury będące częściami instalacji sanitarnych, Ścianki do kabin 
prysznicowych, Ściany do przegród prysznicowych, Sedesy z czyszczą-
cym strumieniem wody, Sitka do użytku w brodzikach prysznicowych, 
Sitka do  zlewozmywaków [akcesoria hydrauliczne], Słuchawki będące 
akcesoriami do pryszniców, Spłuczki do pisuarów, Spłuczki ustępowe, 
Spryskiwacze do baterii, Szafki łazienkowe z umywalkami [podłączony-
mi do źródła wody], Szklane kabiny prysznicowe, Toalety przystosowa-
ne dla osób niepełnosprawnych fizycznie, Toalety przystosowane dla 
pacjentów, Toalety wyposażone w urządzenia myjące, Toalety z funkcją 
sterylizacji, Ubikacje, Ubikacje ze zbiornikiem, Uchwyty do baterii kranu, 
Uchwyty do sedesu, Uchwyty ręczne do pryszniców, Umywalki będące 
elementami instalacji zaopatrujących w wodę, Umywalki [części insta-
lacji sanitarnych], Umywalki do łazienek, Umywalki do mycia rąk [toale-
ty] będące częścią instalacji sanitarnych, Umywalki [elementy instalacji 
sanitarnych], Umywalki łazienkowe, Umywalki łazienkowe [elementy 
instalacji sanitarnych], Umywalki łazienkowe na postumencie, Umywal-
ki w formie misy [części instalacji sanitarnych], Umywalki wbudowane 
w  szafki, Urządzenia do  celów sanitarnych, Urządzenia do  dostarcza-
nia wody do  celów sanitarnych, Urządzenia do  mycia rąk, Urządzenia 
do pryszniców, Urządzenia prysznicowe, Uszczelki do kranów wodocią-
gowych, Wanny, Wanny dla osób niepełnosprawnych fizycznie, Wanny 
do  hydroterapii, Wanny do  kąpieli nasadowych, Wanny łazienkowe, 
Wanny do  nasiadówek, Wanny łazienkowe (Wyposażenie-), Wanny 
prysznicowe, Wanny z bocznym wejściem dla osób niepełnosprawnych 
fizycznie, Wanny z  dyszami powietrznymi, Wanny z  natryskiem, Wan-
ny z siedziskiem, Wanny z urządzeniami pomagającymi wejść do nich, 
Wanny z urządzeniami pomagającymi wyjść z nich, Wanny ze zmienną 
wysokością dla osób upośledzonych fizycznie, Węże prysznicowe, Węże 
prysznicowe do ręcznych pryszniców, Wielofunkcyjne natryski uprzed-
nio złożone, Wodooszczędne krany, Wodooszczędne perlatory, Wodo-
oszczędne słuchawki natryskowe, Wodooszczędne toalety, Wodotryski 
z  wodą pitną, Wykładziny do  wanien, dopasowane, Wylewki kranów, 
Wyloty wannowe, Wylewki wannowe, Wyposażenie natrysków, Wyro-
by sanitarne wykonane z kamienia, Wyroby sanitarne ze stali nierdzew-
nej, Wyroby sanitarne wykonane z  porcelany, Zatyczki do  umywalek, 
Zawory [akcesoria hydrauliczne], Zawory do kontroli wody do kranów, 
Zawory mieszające [krany], Zawory mieszające [kurki], Zawory pryszni-
cowe, Zbiorniki na wodę ze spłuczką do ubikacji, Zbiorniki WC, Zesta-
wy prysznicowe, Zlewy metalowe, Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej, 
Zlewozmywaki w  obudowie [inne niż meble], Zlewozmywaki, Zlewo-
zmywaki kuchenne, Zlewozmywaki kuchenne zintegrowane z blatem, 
Zlewozmywaki w obudowie 
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(510), (511) 11 aeratory do kranów, aeratory do kranów [akcesoria hy-
drauliczne], akcesoria do pryszniców, akcesoria do umywalek, akcesoria 
łazienkowe, akcesoria rozpylające [części instalacji sanitarnych], antyroz-
pryskowe dysze wylotowe do kranów, aparaty rozpylające do zlewów 
[akcesoria hydrauliczne], armatura łazienkowa do  kontroli wody, ar-
matury łazienkowe, Baterie do  umywalek, Baterie do  wanien, Baterie 
kranowe, Baterie mieszające do rur wodociągowych, Baterie mieszające 
do umywalek [kurki], Baterie prysznicowe, Baterie sztorcowe do umywa-
lek, Bidety, Brodziki, Brodziki do pryszniców, Brodziki prysznicowe, Deski 
do muszli klozetowych, Deski sedesowe, Deski sedesowe z automatycz-
nym wymiennikiem podkładek higienicznych, Dopasowane wkładki 
do brodzików, Dozowniki środków dezynfekujących do łazienek, Drzwi 
do  kabin prysznicowych z  ramą metalową, Drzwi prysznicowe, Drzwi 
prysznicowe z ramą niemetalową, Dysze do wanien, Dysze do wanien 
z hydromasażem, Dźwignie do obsługi toaletowych zbiorników wody, 
Dźwignie do  spłuczek [części toalet], Dźwignie do  spłuczek do  toalet, 
elastyczne rury wchodzące w  skład instalacji wodociągowo-kanaliza-
cyjnej umywalek, elastyczne rury wchodzące w  skład instalacji wodo-
ciągowo-kanalizacyjnej wanien, elastyczne rury wchodzące w  skład 
instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej kabin prysznicowych, elastyczne 
rury wchodzące w skład instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej zlewów 
kuchennych, elektronicznie sterowane samowyłączające się krany prysz-
nicowe, głowice do pryszniców, głowice prysznicowe, głowice pryszni-
cowe będące częściami instalacji zasilających w wodę, Instalacje prysz-
nicowe, Instalacje sanitarne, Instalacje toaletowe, Jednouchwytowe 
baterie umywalkowe, Kabiny do  natrysków, Kabiny kąpielowe, Kabiny 
natryskowe, Kabiny prysznicowe, Klapy desek sedesowych [części insta-
lacji sanitarnych], Klapy do desek klozetowych, Krany, Krany automatycz-
ne, Krany bezdotykowe, Krany do bidetów, Krany do umywalek, Krany 
do  wody, Krany elektrycznie regulujące przepływ wody, Krany [kurki], 
Kurki, Kurki [akcesoria hydrauliczne], Kurki czerpalne, Kurki mieszające 
[krany], Kurki mieszające do ręcznego regulowania temperatury wody, 
Kurki [krany], Metalowe korki do pryszniców, Metalowe korki do umywa-
lek, Metalowe korki do wanien, Metalowe korki do zlewów, Metalowe 
obudowy kabin prysznicowych, Metalowe ścianki [parawany] do wanien 
z  prysznicem, łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, elektrycz-
ne instalacje sanitarne, elektryczne urządzenia prysznicowe, Instalacje 
do celów sanitarnych, Instalacje do wanien z masażem, Instalacje do wa-
nien z prysznicem, Instalacje łazienkowe, Instalacje łazienkowe do celów 
sanitarnych, Instalacje łazienkowe służące do dostarczania wody, Insta-
lacje sanitarne przenośne, Kąpiele (Urządzenia do-), Kolanka z tworzyw 
sztucznych do rur [części instalacji sanitarnych], Kurki do wody będące 
częściami instalacji zaopatrujących w wodę, Kurki do wody będące czę-
ściami instalacji sanitarnych, Kurki do rurociągów, Kurki do regulowania 
przepływu wody, Kurki do mieszania wody będące elementami instala-
cji natryskowych, Kurki do kładzenia rur, Kurki do instalacji sanitarnych, 
Kurki do dostarczania wody, Kurki czerpalne do rurociągów, Kurki czer-
palne [armatura wodociągowa], Metalowe węże elastyczne zwijane 
[części instalacji sanitarnych], Mieszacze prysznicowe, Miski klozetowe, 
Miski klozetowe dla dzieci, Montowane do ściany wylewki do bidetów, 
Montowane do ściany wylewki do zlewów, Montowane do ściany wy-
lewki do umywalek, Montowane do ściany wylewki wannowe, Muszle 
klozetowe, Muszle klozetowe [WC], Muszle klozetowe z  natryskiem, 
Muszle klozetowe ze  zintegrowanymi bidetowymi dyszami wodny-
mi, nakładki na deskę sedesową dla dzieci, nakładki sanitarne na deski 
sedesowe, natryski, prysznice, natryski wysokociśnieniowe, natryski 
zewnętrzne do  kąpieli, natryskowe (Kabiny-), niemetalowe parawany 
do brodzików prysznicowych, niemetalowe ścianki do wanien z prysz-
nicem, Obudowy [kabiny] do  wanien, Odpływy wody [krany], Osłony 
do wanien, Osłony zabezpieczające przed dziećmi na wylewki wanno-
we, Osprzęt do bidetów, Osprzęt do celów sanitarnych, Osprzęt do natry-
sków [części instalacji prysznicowych], Osprzęt do odprowadzania wody, 
Osprzęt do  wanien, Osprzęt do  wanien z  masażem, Osprzęt do  wyła-
pywania i usuwania odpadów do umywalek, Osprzęt do wyłapywania 
i  usuwania odpadów do  wanien, Osprzęt do  wyłapywania i  usuwania 
odpadów do  wyrobów sanitarnych, Osprzęt sanitarny do  przewodów 
wodociągowych, Panele kąpielowe, Panele prysznicowe, Pisuary, Pisu-
ary [armatura sanitarna], Pisuary stanowiące części instalacji sanitarnych, 
Płuczki ustępowe (Zbiorniki do-), Pływaki do spłuczek, Podstawki prysz-
nicowe, Prysznice górne [deszczownice], Prysznice [natryski], Przelewy 
do wanny, Przelewy wannowe, Rączki do prysznica, Rączki do spłuczek 
[elementy instalacji sanitarnych], Ręczne zawory hydrauliczne, Rozpy-
lacze do  pryszniców [akcesoria hydrauliczne], Rozpylacze do  zlewów 
kuchennych, Rozpylacze nakładane na baterie łazienkowe, Rury będące 
częściami instalacji sanitarnych, Ścianki do kabin prysznicowych, Ściany 

do przegród prysznicowych, Sedesy z czyszczącym strumieniem wody, 
Sitka do użytku w brodzikach prysznicowych, Sitka do zlewozmywaków 
[akcesoria hydrauliczne], Słuchawki będące akcesoriami do pryszniców, 
Spłuczki do pisuarów, Spłuczki ustępowe, Spryskiwacze do baterii, Szafki 
łazienkowe z umywalkami [podłączonymi do źródła wody], Szklane ka-
biny prysznicowe, Toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych 
fizycznie, Toalety przystosowane dla pacjentów, Toalety wyposażone 
w  urządzenia myjące, Toalety z  funkcją sterylizacji, Ubikacje, Ubikacje 
ze zbiornikiem, Uchwyty do baterii kranu, Uchwyty do sedesu, Uchwyty 
ręczne do pryszniców, Umywalki będące elementami instalacji zaopa-
trujących w  wodę, Umywalki [części instalacji sanitarnych], Umywalki 
do łazienek, Umywalki do mycia rąk [toalety] będące częścią instalacji sa-
nitarnych, Umywalki [elementy instalacji sanitarnych], Umywalki łazien-
kowe, Umywalki łazienkowe [elementy instalacji sanitarnych], Umywalki 
łazienkowe na postumencie, Umywalki w formie misy [części instalacji 
sanitarnych], Umywalki wbudowane w szafki, Urządzenia do celów sa-
nitarnych, Urządzenia do  dostarczania wody do  celów sanitarnych, 
Urządzenia do mycia rąk, Urządzenia do pryszniców, Urządzenia prysz-
nicowe, Uszczelki do kranów wodociągowych, Wanny, Wanny dla osób 
niepełnosprawnych fizycznie, Wanny do hydroterapii, Wanny do kąpieli 
nasadowych, Wanny łazienkowe, Wanny do nasiadówek, Wanny łazien-
kowe (Wyposażenie-), Wanny prysznicowe, Wanny z bocznym wejściem 
dla osób niepełnosprawnych fizycznie, Wanny z  dyszami powietrzny-
mi, Wanny z  natryskiem, Wanny z  siedziskiem, Wanny z  urządzeniami 
pomagającymi wejść do  nich, Wanny z  urządzeniami pomagającymi 
wyjść z nich, Wanny ze zmienną wysokością dla osób upośledzonych fi-
zycznie, Węże prysznicowe, Węże prysznicowe do ręcznych pryszniców, 
Wielofunkcyjne natryski uprzednio złożone, Wodooszczędne krany, 
Wodooszczędne perlatory, Wodooszczędne słuchawki natryskowe, Wo-
dooszczędne toalety, Wodotryski z wodą pitną, Wykładziny do wanien, 
dopasowane, Wylewki kranów, Wyloty wannowe, Wylewki wannowe, 
Wyposażenie natrysków, Wyroby sanitarne wykonane z kamienia, Wy-
roby sanitarne ze stali nierdzewnej, Wyroby sanitarne wykonane z por-
celany, Zatyczki do umywalek, Zawory [akcesoria hydrauliczne], Zawory 
do kontroli wody do kranów, Zawory mieszające [krany], Zawory miesza-
jące [kurki], Zawory prysznicowe, Zbiorniki na wodę ze spłuczką do ubi-
kacji, Zbiorniki WC, Zestawy prysznicowe, Zlewy metalowe, Zlewozmy-
waki ze stali nierdzewnej, Zlewozmywaki w obudowie [inne niż meble], 
Zlewozmywaki, Zlewozmywaki kuchenne, Zlewozmywaki kuchenne 
zintegrowane z blatem, Zlewozmywaki w obudowie 

(111) 354345 (220) 2022 01 30 (210) 539212
(151) 2022 06 07 (441) 2022 02 21
(732) gRUPa STV SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Ożarów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STV InFO
(540) 

(591) czerwony, czarny
(531) 26 04 04, 29 01 12, 27 05 01, 27 05 05, 24 17 02
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, Udo-
stępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i  mediów, 
Oferowanie i  wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego 
i mediów na reklamy, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketin-
gowych i  promocyjnych, Doradztwo, konsultacje i  pomoc w  zakresie 
reklamy, marketingu i promocji, Usługi public relations, Usługi progra-
mów lojalnościowych, motywacyjnych i  promocyjnych, Usługi w  za-
kresie targów i  wystaw handlowych, Usługi w  zakresie wystaw i  pre-
zentacji produktów, agencja public relations, agencje reklamowe, 
Badanie rynku, Dostarczanie informacji na temat reklamy, Dostarczanie 
informacji marketingowej, Działalność reklamowa, w  szczególności 
w dziedzinie sieci telematycznych i telefonicznych, Kompilacja reklam, 
Marketing cyfrowy, Marketing internetowy, Organizacja konkursów 
w  celach reklamowych, Pisanie scenariuszy do  celów reklamowych, 
Pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, 
Pośrednictwo w  zakresie reklamy, Poszukiwania w  zakresie patrona-
tu, Produkcja filmów reklamowych, Prezentacja firm oraz ich towarów 
i  usług w  internecie, Produkcja i  dystrybucja reklam radiowych i  tele-
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wizyjnych, Produkcja materiałów reklamowych, Produkcja materiałów 
reklamowych i  reklam, Produkcja nagrań dźwiękowych do  celów re-
klamowych, Produkcja nagrań dźwiękowych w  celach reklamowych, 
Produkcja nagrań dźwiękowych do celów marketingowych, Produkcja 
reklam, Produkcja reklam telewizyjnych i radiowych, Produkcja wizual-
nych materiałów reklamowych, Projektowanie broszur reklamowych, 
Projektowanie logo reklamowych, Projektowanie materiałów rekla-
mowych, Projektowanie ulotek reklamowych, Promocja online sieci 
komputerowych i stron internetowych, Promocja, reklama i marketing 
stron internetowych on-line, Promocja [reklama] koncertów, Promo-
wanie działalności gospodarczej, Promowanie towarów i  usług osób 
trzecich w Internecie, Przygotowanie i rozmieszczanie reklam, Przygo-
towanie materiałów reklamowych, Przygotowywanie i rozmieszczanie 
reklam, Przygotowywanie kampanii reklamowych, Przygotowywanie 
materiałów reklamowych, Przygotowywanie planów marketingowych, 
Przygotowywanie publikacji reklamowych, Przygotowywanie reklam, 
Publikacja reklam, Przygotowywanie reklam prasowych, Przygotowy-
wanie ulotek reklamowych, Publikowanie materiałów reklamowych 
online, Redagowanie tekstów reklamowych, Reklama, Reklama i usłu-
gi reklamowe, Reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych 
online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, 
Reklama w Internecie dla osób trzecich, Reklama zewnętrzna, Reklamy 
online, Reklamy telewizyjne, Umieszczanie reklam, Usługi promocyjne 
i reklamowe, Usługi reklamowe, Usługi reklamowe i promocyjne, Usłu-
gi reklamowe za  pośrednictwem Internetu, Usługi reklamy graficznej, 
Usługi reklamy politycznej, Usługi reklamy prasowej, Usługi reklamy 
zewnętrznej, Zawieranie umów w zakresie reklamy i promocji na rzecz 
osób trzecich, Zestawianie reklam w  celu wykorzystania ich  na  stro-
nach internetowych, Zestawianie reklam w celu wykorzystania ich jako 
strony internetowe, Organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów 
do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, 38 Usługi agencji 
prasowych, Bezprzewodowa transmisja i nadawanie programów telewi-
zyjnych, emisja programów telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, 
emisja programów telewizyjnych za pomocą usług wideo na życzenie 
[VOD] i telewizji za opłatą [pay-per-view], emisja i transmisja programów 
telewizyjnych za opłatą [pay-per-view], emisja treści wideo, nadawanie 
audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem Internetu i innych sie-
ci łącznościowych, nadawanie i  transmisja programów telewizyjnych, 
nadawanie programów wizualnych i dźwiękowych za pośrednictwem 
Internetu, nadawanie programów za  pośrednictwem Internetu, Pod-
casting, Transmisja podkastów, Transmisja strumieniowa telewizji przez 
internet, Transmisje telewizyjne, Udzielanie dostępu do telewizji inter-
netowej, Usługi w zakresie internetowych emisji radiowych, Zapewnia-
nie dostępu do portalu internetowego obejmującego programy wideo 
na życzenie, Zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i por-
tali, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Komputero-
we przygotowanie materiałów do publikacji, Pisanie i publikowanie tek-
stów, innych niż teksty reklamowe, Pisanie przemówień politycznych, 
Pisanie scenariuszy filmowych, Pisanie scenariuszy do celów innych niż 
reklamowe, Pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], Publikacja 
czasopism, Publikacja broszur, Publikacja elektroniczna on-line perio-
dyków i  książek, Publikacja gazet elektronicznych online, Publikacja 
i redagowanie książek, Publikacja materiałów dostępnych za pośrednic-
twem baz danych lub Internetu, Publikacja materiałów edukacyjnych, 
Publikowanie arkuszy informacyjnych, Publikowanie czasopism elektro-
nicznych, Publikowanie dokumentów, Publikowanie czasopism w  po-
staci elektronicznej w  Internecie, Publikowanie drogą elektroniczną, 
Publikowanie fotografii, Publikowanie książek, czasopism, Publikowanie 
materiałów drukowanych, Publikowanie multimediów, Publikowanie 
plakatów, Publikowanie recenzji, Publikowanie tekstów, Redagowanie 
tekstów (innych niż teksty reklamowe), Redagowanie tekstów pisanych, 
Redagowanie tekstów pisanych, innych niż reklamowe, Udostępnianie 
publikacji on-line, Udostępnianie publikacji elektronicznych, Udzielanie 
informacji związanych z  publikowaniem, Usługi dziennikarskie, Usługi 
pisania blogów, Usługi pisania tekstów, Usługi reporterskie, Wydawanie 
audiobooków, Wydawanie gazet, Wydawanie czasopism i książek w po-
staci elektronicznej, Wydawanie czasopism 

(111) 354346 (220) 2022 01 31 (210) 539239
(151) 2022 06 20 (441) 2022 02 28
(732) Dn STORe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Polanowo (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) natural taste for animals

(540) 

(531) 05 03 13, 05 03 15, 26 11 02, 26 11 08, 27 05 01
(510), (511) 31 Karmy i pasze dla zwierząt 

(111) 354347 (220) 2022 02 01 (210) 539285
(151) 2022 06 14 (441) 2022 02 28
(732) lIPSKI MaRCIn, Kończyce Wielkie (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Vinotel
(510), (511) 43 Usługi hotelowe 

(111) 354348 (220) 2022 02 01 (210) 539298
(151) 2022 06 15 (441) 2022 02 28
(732) KleKOT KOnRaD, Ropczyce (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) na mnie DZIała
(540) 

(591) złoty, czarny, biały
(531) 29 01 13, 27 05 01, 03 07 21, 03 07 24
(510), (511) 25 Odzież, 41 Usługi edukacyjne, Szkolenia edukacyjne 

(111) 354349 (220) 2022 02 02 (210) 539362
(151) 2022 06 17 (441) 2022 02 28
(732) KlUB SPORTOWy CRaSnOVIa W KRaSneM, Krasne (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CRaSnOVIa
(540) 

(591) zielony, czerwony, niebieski, biały, czarny
(531) 21 03 01, 03 07 16, 03 07 24, 27 05 01, 01 01 03, 26 01 04, 
26 01 13, 29 01 15
(510), (511) 41 Usługi klubów sportowych 

(111) 354350 (220) 2022 02 02 (210) 539363
(151) 2022 06 17 (441) 2022 02 28
(732) MeJeR aRKaDIUSZ PRZeDSIĘBIORSTWO WIelOBRanŻOWe, 
Wieżyca (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) PUlPeX
(510), (511) 19 Beton, Zaprawy budowlane 
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(111) 354351 (220) 2022 02 02 (210) 539373
(151) 2022 06 17 (441) 2022 02 28
(732) FURneR InVeSTMenTS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Mazowianka
(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) 354352 (220) 2022 02 03 (210) 539429
(151) 2022 06 15 (441) 2022 02 28
(732) ePee POlSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Szczecin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MagnO-Z
(540) 

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 27 05 01, 27 05 02, 29 01 13
(510), (511) 28 gry, zabawki i  akcesoria do  zabawy, Magnetyczne 
klocki będące zabawkami 

(111) 354353 (220) 2022 02 03 (210) 539430
(151) 2022 06 15 (441) 2022 02 28
(732) ePee POlSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Szczecin (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) MagnO-Z
(510), (511) 28 gry, zabawki i  akcesoria do  zabawy, Magnetyczne 
klocki będące zabawkami 

(111) 354354 (220) 2022 02 03 (210) 539434
(151) 2022 06 15 (441) 2022 02 28
(732) ePee POlSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Szczecin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KlIK TRIX
(540) 

(591) czarny, biały, niebieski, pomarańczowy, szary
(531) 27 05 01, 27 05 02, 29 01 15
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Zabawki antystre-
sowe typu fidget, Zabawki typu fidget spinner 

(111) 354355 (220) 2022 02 08 (210) 539578
(151) 2022 06 15 (441) 2022 02 28
(732) PUZIO PIOTR, Kędzierzyn-Koźle (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SeRWIS UnIVeRS
(540) 

(591) ciemnoniebieski, biały
(531) 02 01 15, 02 01 23, 27 05 01, 29 01 12, 14 07 09
(510), (511) 37 Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, Instalowanie, 
konserwacja i  naprawa systemów hVaC (ogrzewanie, wentylacja 
i klimatyzacja), naprawa urządzeń do klimatyzacji, Udzielanie infor-
macji związanych z naprawą lub konserwacją urządzeń do klimaty-
zacji, Konserwacja i naprawy instalacji grzewczej, Instalacja, naprawa 
i konserwacja sprzętu grzewczego, Usługi doradcze w zakresie insta-
lacji pomp, naprawa i konserwacja pomp 

(111) 354356 (220) 2022 02 03 (210) 539421
(151) 2022 06 14 (441) 2022 02 21
(732) OBRZUT eMIl, Oława (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) FX
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi na-
rzędziami do budowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcz-
nymi narzędziami do budowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z obuwiem, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do akcesoriów odzieżowych, Usługi handlu hurtowego w odniesie-
niu do akcesoriów odzieżowych 

(111) 354357 (220) 2022 01 26 (210) 539112
(151) 2022 06 15 (441) 2022 02 21
(732) WyDaWnICTWa SZKOlne I PeDagOgICZne  
SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) geOgRaFIa bez tajemnic
(540) 

(591) grafitowy
(531) 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 27 05 01, 29 01 11
(510), (511) 9 Programy komputerowe, elektroniczne bazy danych, 
software ładowalny, programy sterujące nagrane, oprogramowanie 
komputerowe nagrane, aplikacje komputerowe, aplikacje do telefo-
nów komórkowych, edukacyjne materiały na  zajęcia, do  pobrania, 
pliki graficzne do pobierania, pliki graficzne do ściągnięcia do telefo-
nu komórkowego, translatory elektroniczne, karty kodowane, elek-
troniczne książki i publikacje, moduły ładowane z publikacjami elek-
tronicznymi oraz z  plikami audio, wideo i  zawierające treści 
multimedialne, publikacje elektroniczne do pobrania, książki audio, 
gry komputerowe, gry wideo w formie programów komputerowych 
zapisanych na nośnikach danych, gry wideo w formie oprogramowa-
nia komputerowego nagrane na dysku, zaprogramowane gry wideo 
jako oprogramowanie, zawarte na kartridżach, urządzenia i przyrzą-
dy elektryczne i video do rozrywki, kasety zewnętrzne, filmy kinema-
tograficzne, filmy do  przezroczy naświetlone, płyty fonograficzne, 
magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, Płyty kompaktowe, 
DVD i  inne nośniki nagrań cyfrowych, Urządzenia do  nagrywania, 
przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, Programy i  ta-
śmy do  gier komputerowych, urządzenia i  przyrządy do  celów dy-
daktycznych i  naukowych, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, 
sprzęt komputerowy, w tym komputery przenośne oraz komputero-
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we urządzenia peryferyjne, pamięci komputerowe, pamięci ze-
wnętrzne USB, interfejsy komputerowe, zestawy naukowe dla dzieci 
w postaci urządzeń dydaktycznych, części i wyposażenie do wszyst-
kich wyżej wymienionych towarów, 16 Papier, tektura, wyroby pa-
pierowe obejmujące papierowe artykuły piśmienne i teczki papiero-
we jako artykuły papiernicze, papierowe koperty do  pakowania, 
podstawki pod naczynia i pod szklanki z papieru, wyroby tekturowe 
obejmujące pudełka tekturowe, tuby z tektury, tekturowe maty sto-
łowe, figurki wykonane z tektury, podstawki pod szklanki z tektury, 
druki, książki, publikacje, komiksy, śpiewniki, materiały piśmienne 
i wyposażenie edukacyjne, tablice arytmetyczne, tablice obliczenio-
we, wydruki graficzne, magazyny, biuletyny, gazety, albumy, perio-
dyki, czasopisma, katalogi, podręczniki, zeszyty ćwiczeń, mapy, ulot-
ki, broszury, foldery reklamowe i  informacyjne, plakaty, naklejki, 
przybory biurowe, materiały i przyrządy do rysowania i malowania, 
przybory do pisania, przybory kreślarskie, materiały szkoleniowe i in-
struktażowe także w  formie gier, materiały introligatorskie, okładki 
na książki, zakładki, zestawy do drukowania będące artykułami biu-
rowymi, rysunki, obrazy, fotografie, wydruki, obrazki, kalendarze, 
długopisy, ołówki, plastelina, modelina, farby dla dzieci, pędzle ma-
larskie, zestawy do malowania, opakowania z papieru lub z tektury, 
papier do pakowania oraz materiały z tworzyw sztucznych do pako-
wania, bloczki do notowania, zaproszenia, kalkomanie, linijki, gumki 
do ścierania, kartki okolicznościowe, kartki z życzeniami, karty mu-
zyczne z życzeniami, karty do kolekcjonowania i karty na wymianę, 
nalepki, znaki papierowe, banery wystawowe i reklamowe z papieru 
lub z  kartonu, wykresy, plany, kalki papierowe, 28 gry, Układanki 
[puzzle], Ciastolina, Zabawki, Zabawki edukacyjne, Puzzle [zabawki], 
Zestawy do zabawy, Klocki do zabawy, Plastelina do zabawy, artyku-
ły do zabawy dla dzieci, artykuły sportowe, artykuły gimnastyczne, 
Dekoracje i ozdoby choinkowe, 35 Usługi w zakresie: marketingu i re-
klamy, także zewnętrznej, on-line w sieci komputerowej z wykorzy-
staniem technik dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, 
samodzielnie i w koprodukcji, Dystrybucji i rozpowszechniania mate-
riałów reklamowych, Tworzenia tekstów reklamowych i sponsorowa-
nych, Obróbki tekstu, Publikowania i  rozpowszechniania tekstów 
promocyjnych i  reklamowych, w  tym na  reklamach zewnętrznych, 
w sieci on-line, Projektowania i pośrednictwa w rozpowszechnianiu 
materiałów reklamowych do  reklamy zewnętrznej, reklam radio-
wych, telewizyjnych i w Internecie, Badania rynku i opinii publicznej, 
Marketingu bezpośredniego i  marketingu wydarzeń, Prowadzenia 
kampanii reklamowych, Organizowania wystaw i  targów dla celów 
reklamowych i promocyjnych, Sprzedaży czasu i powierzchni rekla-
mowej oraz pośrednictwa w tym zakresie, Organizowania subskryp-
cji w zakresie publikacji online dla osób trzecich, Prenumeraty czaso-
pism na  rzecz osób trzecich, Transkrypcji informacji, Pozyskiwania 
i systematyzacji danych w komputerowych bazach danych, Zarobko-
we zarządzanie w  zakresie udzielania licencji na  towary i  usługi 
na  rzecz osób trzecich, Usługi sprzedaży, także za  pośrednictwem 
mediów elektronicznych takich towarów jak: programy komputero-
we, elektroniczne bazy danych, software ładowalny, programy steru-
jące nagrane, oprogramowanie komputerowe nagrane, aplikacje 
komputerowe, aplikacje do  telefonów komórkowych, edukacyjne 
materiały na zajęcia, do pobrania, pliki graficzne do pobierania, pliki 
graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, translatory elek-
troniczne, elektroniczne książki i publikacje, moduły ładowane z pu-
blikacjami elektronicznymi oraz z plikami audio, wideo i zawierające 
treści multimedialne, publikacje elektroniczne do  pobrania, książki 
audio, gry komputerowe, gry wideo w formie programów kompute-
rowych zapisanych na nośnikach danych, gry wideo w formie opro-
gramowania komputerowego nagrane na  dysku, zaprogramowane 
gry wideo jako oprogramowanie zawarte na kartridżach, urządzenia 
i przyrządy elektryczne i video do rozrywki, kasety zewnętrzne, filmy 
kinematograficzne, filmy do przezroczy naświetlone, płyty fonogra-
ficzne, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompak-
towe, DVD i  inne nośniki nagrań cyfrowych, urządzenia i przyrządy 
do  celów dydaktycznych i  naukowych, audiowizualne urządzenia 
dydaktyczne, sprzęt komputerowy, w  tym komputery przenośne 
oraz komputerowe urządzenia peryferyjne, pamięci komputerowe, 
pamięci zewnętrzne USB, Usługi sprzedaży, także za pośrednictwem 
mediów elektronicznych takich towarów jak: interfejsy komputero-
we, zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, 
części i wyposażenie do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 
wyroby papierowe, wyroby tekturowe, druki, książki, publikacje, ko-
miksy, śpiewniki, materiały piśmienne i  wyposażenie edukacyjne, 

tablice arytmetyczne, tablice obliczeniowe, wydruki graficzne, ma-
gazyny, biuletyny, gazety, albumy, periodyki, czasopisma, katalogi, 
podręczniki, mapy, ulotki, broszury, plakaty, naklejki, przybory biuro-
we, Usługi sprzedaży, także za pośrednictwem mediów elektronicz-
nych takich towarów jak: materiały, urządzenia i przyrządy do ryso-
wania i  malowania, przybory do  pisania, przybory kreślarskie, 
materiały szkoleniowe i instruktażowe także w formie gier, materiały 
introligatorskie, okładki na książki, zakładki, zestawy do drukowania 
będące artykułami biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie, wydruki, 
obrazki, kalendarze, długopisy, ołówki, plastelina, modelina, farby 
dla dzieci, pędzle malarskie, zestawy do malowania, papier do pako-
wania oraz materiały z  tworzyw sztucznych do  pakowania, bloczki 
do  notowania, zaproszenia, kalkomanie, linijki, gumki do  ścierania, 
kartki okolicznościowe, kartki z życzeniami, karty muzyczne z życze-
niami, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, nalepki, znaki pa-
pierowe, banery wystawowe i  reklamowe z  papieru lub z  kartonu, 
wykresy, plany, kalki papierowe, gry i zabawki, karty do kolekcjono-
wania i wymiany, artykuły sportowe i gimnastyczne, 38 Przesyłanie 
danych, aplikacji komputerowych i aplikacji do telefonów komórko-
wych, informacji tekstowych, dźwiękowych i  obrazowych za  po-
średnictwem sieci komputerowych i  telekomunikacyjnych, Przeka-
zywanie on-line kartek z  życzeniami, Przydzielanie dostępu 
do  komputerowych baz danych, Udostępnianie komputerowych 
baz danych, Obsługa telekonferencji, Udostępniania forów interne-
towych, Udostępnianie internetowych chatroomów, Usługi poczty 
elektronicznej, Usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednic-
twem platformy internetowej i portalu internetowego, Zapewnianie 
dostępu do portalu internetowego, 41 Usługi wydawnicze w zakre-
sie: serwisów informacyjnych dotyczących wydawnictw naukowych 
i  edukacyjnych, dydaktyki, nauczania i  wychowania świadczone 
m in  drogą elektroniczną i poprzez Internet, publikacji tekstów in-
nych niż reklamowe, publikacji książek, czasopism, materiałów infor-
macyjno-edukacyjno-szkoleniowych także w sieci on-line, publikacji 
elektronicznych on-line książek i periodyków, publikacji elektronicz-
nych niepobieranych, Udostępnianie publikacji elektronicznych, 
udostępnianie kursów korespondencyjnych, usługi w zakresie: elek-
tronicznej małej poligrafii, komputerowego przygotowania materia-
łów do  publikacji, tłumaczenia tekstów, cyfrowego obrazowania, 
Usługi edukacyjne, organizowanie i  prowadzenie kursów, szkoleń 
i warsztatów, w tym nauczanie bezpośrednie za pośrednictwem me-
diów informatycznych i  nauczanie korespondencyjne, Udostępnia-
nie informacji dotyczących szkoleń, Udostępnianie kursów instrukta-
żowych wspomaganych komputerowo, Udostępnianie materiałów 
egzaminacyjnych i  testów, Udostępnianie informacji o  nauczaniu 
on-line, Organizowanie imprez o  charakterze edukacyjnym i  kultu-
ralnym, Organizowanie i prowadzenia konferencji i  sympozjów, Or-
ganizowanie wystaw dla celów kulturalnych lub edukacyjnych, Usłu-
gi w zakresie produkcji programów radiowych, telewizyjnych, filmów 
oraz przedstawień, Usługi w  zakresie rozrywki telewizyjnej i  radio-
wej, Usługi w zakresie organizowania konkursów edukacyjnych lub 
rozrywkowych, Wypożyczanie książek także e-booków, Wypożycza-
nie materiałów edukacyjnych i szkoleniowych w formie filmów oraz 
zapisanych na magnetycznych i optycznych nośnikach danych, Udo-
stępnianie filmów online nie  do  pobrania, Udostępnianie mediów 
audiowizualnych za pośrednictwem sieci łączności, Usługi w zakresie 
sprawdzianów edukacyjnych, Usługi klubowe w  zakresie rozrywki 
lub edukacji, Informacja o edukacji i szkoleniach, 42 Programowanie 
komputerowe, Uaktualnianie oprogramowania komputerowego, 
Tworzenie i projektowanie aplikacji komputerowych i aplikacji do te-
lefonów komórkowych, Tworzenie grafiki użytkowej, Konwersja da-
nych lub dokumentów na formę elektroniczną, Wypożyczanie opro-
gramowania komputerowego, Tworzenie i  utrzymywanie stron 
internetowych na rzecz osób trzecich, hosting, Dostarczanie i opra-
cowywanie wyszukiwarek internetowych, Umożliwianie tymczaso-
wego użytkowania aplikacji oprogramowania nie  do  pobrania do-
stępnych za pośrednictwem strony internetowej, 45 Usługi prawne 
w zakresie licencjonowania programów komputerowych i zarządza-
nia prawami autorskimi 
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(540) 

(591) różowy, niebieski, biały
(531) 05 07 08, 05 07 21, 05 07 23, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 44 Usługi dietetyków 

(111) 354359 (220) 2022 01 08 (210) 538476
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(732) BoTglobal OÜ, Tallin (ee)
(540) (znak słowny)
(540) gO2nFT by Skeynetwork
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, aplikacje mobilne, 
Sprzęt komputerowy i elektroniczny, Urządzenia mobilne, Smartfo-
ny, Komputery przenośne, Tablety, Bezpieczne terminale do  trans-
akcji elektronicznych, Oprogramowanie komputerowe i  mobilne 
do  użytku jako portfele na  kryptowaluty, tokeny wartościowe, to-
keny użytkowe, Oprogramowanie komputerowe do  zarządzania 
transakcjami przy użyciu technologii blockchain, Portfele sprzęto-
we na kryptowaluty, tokeny wartościowe i  tokeny użytkowe, Opro-
gramowanie do  zarządzania i  walidacji transakcji za  pomocą inte-
ligentnych kontraktów (smart contracts) opartych na  technologii 
blockchain, Oprogramowanie komputerowe i  mobilne, składniki 
informatyczne do technologii blockchain, Tokeny wartościowe i to-
keny użytkowe w ekosystemie blockchain, Tokeny bezpieczeństwa, 
Oprogramowanie komputerowe i mobilne, składniki informatyczne 
do przyznawania dostępu do obiektów i urządzeń, systemów kom-
puterowych i zasobów informatycznych, 36 elektroniczne przetwa-
rzanie płatności, elektroniczne transakcje pieniężne, Inwestowanie 
za  pośrednictwem mediów elektronicznych, Przelew funduszy 
za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, Transfe-
ry elektroniczne wirtualnych walut, Usługi portfela elektronicznego 
(usługi w zakresie płatności), Usługi w zakresie elektronicznego ob-
rotu finansowego, Timesharing nieruchomości, Transakcje finansowe 
za  pośrednictwem technologii blockchain, Działalność finansowa, 
Usługi dotyczące kart kredytowych, elektronicznych kart płatni-
czych, Finansowe i  inwestycyjne usługi informacyjne, świadczone 
za pomocą środków elektronicznych, Usługi wynajmu nieruchomo-
ści i powierzchni biurowej, Usługi transakcji w zakresie kryptowalut 
i tokenów blockchain, Konsultacje finansowe w zakresie kryptowalut 
i tokenów wartościowych, Usługi weryfikacji płatności w technologii 
blockchain, Usługi finansowe w  technologii blockchain, 42 Usługi 
badawczo-rozwojowe, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Platfor-
ma jako usługa [PaaS], Usługi hostingu internetowego, Testowanie 
systemów elektronicznego przetwarzania danych, Testowanie pro-
duktów, Kontrola jakości, Doradztwo technologiczne, Testowanie, 
analiza i ocena usług osób trzecich do celów certyfikacji, Udostępnia-
nie oprogramowania on-line do wykorzystania jako portfel krypto-
walut i tokenów, Doradztwo technologiczne w zakresie technologii 
blockchain, Świadczenie usług uwierzytelniania użytkowników przy 
użyciu oprogramowania opartego na technologii blockchain na po-
trzeby transakcji inteligentnych kontaktów (smart contacts), Dostar-
czanie oprogramowania on-line do generowania kluczy kryptogra-
ficznych do  otrzymywania i  przekazywania kryptowaluty, tokenów 
wartościowych i  tokenów użytkowych, Uwierzytelnianie danych 
za pomocą łańcucha bloków, Certyfikacja danych przez blockchain, 
Blockchain jako usługa [BaaS], Świadczenie usług oprogramowania 
w  celu przyznawania dostępu do  obiektów i  urządzeń, systemów 
komputerowych i zasobów informatycznych 
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(591) czarny, szary, biały
(531) 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 41 Dyskoteki, Prowadzenie dyskotek, Usługi klubów [dys-
kotek] 
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(591) ciemnoniebieski, niebieski, żółty
(531) 26 05 04, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 35 Biznesowe usługi doradcze w  zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, Doradzanie przedsiębiorstwom handlo-
wym w zakresie prowadzenia ich interesów, Doradzanie przedsiębior-
stwom przemysłowym w zakresie prowadzenia interesów, Doradztwo 
biznesowe, Doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, 
Doradztwo biznesowe w  dziedzinie transportu i  dostaw, Doradztwo 
biznesowe w  zakresie dostarczania systemów zarządzania jakością, 
Doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, Doradz-
two biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji w oparciu o umowę 
franczyzy, Doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury przedsię-
biorstw, Doradztwo i  konsultacje biznesowe w  zakresie franchisingu, 
Doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 
Doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i mar-
ketingu, Doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem w przedsiębior-
stwie, Doradztwo w  sprawach działalności gospodarczej, Doradztwo 
w  zakresie administrowania działalnością gospodarczą, Doradztwo 
w  zakresie działalności gospodarczej dotyczące prowadzenia restau-
racji, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące reor-
ganizacji finansowej, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące zakładania restauracji, Doradztwo w  zakresie działalności 
gospodarczej związane z  przetwarzaniem danych, Doradztwo w  za-
kresie efektywności biznesowej, Doradztwo w  zakresie organizacji 
działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizacji i prowa-
dzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w  zakresie organizacji 
i  zarządzania przedsiębiorstwami, Doradztwo w  zakresie organizacji 
lub zarządzania przedsiębiorstwem handlowym, Doradztwo w zakre-
sie organizacji przedsiębiorstw i zarządzania przedsiębiorstwami, Do-
radztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospo-
darczej, Doradztwo w zakresie planowania działalności gospodarczej, 
Doradztwo w zakresie przejęć przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie 
zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w za-
kresie zarządzania biznesowego i organizacji przedsiębiorstw, Doradz-
two w  zakresie zarządzania biznesowego, w  tym przez Internet, Do-
radztwo w  zakresie zarządzania ryzykiem [działalność gospodarcza], 
Doradztwo związane z przetwarzaniem danych, Doradztwo związane 
z  rozwojem wizerunku firmy, Doradztwo związane z  zarządzaniem, 
Konsultacje dotyczące przygotowywania statystyk biznesowych, Kon-
sultacje specjalistyczne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
zakładania przedsiębiorstw, Konsultacje w dziedzinie wycen bizneso-
wych, Konsultacje w zakresie badań biznesowych, Konsultacje w zakre-
sie działalności gospodarczej dla firm, Konsultacje w  zakresie działal-
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ności gospodarczej dla osób indywidualnych, Konsultacje w  zakresie 
organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, w tym zarządzania 
personelem, Konsultacje w zakresie planowania działalności gospodar-
czej, Konsultacje w zakresie technik sprzedaży i programów sprzedaży, 
Konsultacje w zakresie zarządzania firmą w dziedzinie rozwoju kadry 
kierowniczej i przywódców, Pomoc i doradztwo w zakresie organizacji 
działalności gospodarczej, Pomoc i porady dotyczące organizacji i za-
rządzania działalnością gospodarczą, Pomoc, usługi doradcze i konsul-
tacyjne w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Pomoc, usługi 
doradcze i konsultacyjne w zakresie zarządzania biznesowego, Pomoc, 
usługi doradcze i  konsultacyjne w  związku z  planowaniem bizneso-
wym, Porady i informacje dotyczące zarządzania przedsiębiorstwami, 
Usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą, Usługi doradcze w zakresie organizacji przedsiębiorstw 
i zarządzania przedsiębiorstwami, Usługi doradcze w zakresie strategii 
w działalności gospodarczej, Usługi doradcze w zarządzaniu działalno-
ścią gospodarczą, Usługi doradcze w zarządzaniu w zakresie franchi-
singu, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, Usługi 
doradztwa w  zakresie działalności gospodarczej dotyczące likwidacji 
przedsiębiorstw, Usługi doradztwa w zakresie zarządzania biznesowe-
go za pośrednictwem Internetu, Usługi doradztwa w zakresie przygo-
towywania i  przeprowadzania transakcji handlowych, Usługi doradz-
twa związane z  administrowaniem i  zarządzaniem hotelami, Usługi 
konsultacji biznesowych dotyczące planowania i wychodzenia z kryzy-
su, Usługi konsultacyjne i doradcze w dziedzinie strategii biznesowej, 
Usługi konsultacyjne w  zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
zarządzania kampaniami pozyskiwania funduszy, Usługi konsultacyj-
ne w zakresie planowania biznesowego oraz ciągłości działania, Usługi 
w  zakresie ekspertyzy dotyczącej działalności gospodarczej, Doradz-
two dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w  zakresie 
prowadzenia firmy, Opracowywanie strategii przedsiębiorstw, Usługi 
doradcze w  zakresie działalności gospodarczej i  usługi zarządzania 
działalnością gospodarczą, Pośredniczenie i zawieranie transakcji han-
dlowych dla osób trzecich, Pośredniczenie w  umowach dotyczących 
sprzedaży i zakupu towarów, 36 Crowdfunding, Organizowanie działań 
mających na celu zbieranie funduszy na cele biznesowe, Usługi finan-
sowania w  celu sponsorowania firm, Usługi w  zakresie dotacji finan-
sowych, Zbieranie funduszy, analizy inwestycji finansowych i badania 
w  zakresie papierów wartościowych, Doradztwo finansowe, Doradz-
two finansowe w  zakresie podatków, Planowanie dotyczące powier-
nictwa w  zakresie nieruchomości, Planowanie finansowe w  zakresie 
emerytur, Planowanie finansów w zakresie podatków, Usługi doradz-
twa inwestycyjnego i planowania finansowego, Udzielanie informacji 
dotyczących wyceny nieruchomości, Udzielanie informacji, konsultacji 
i porad w dziedzinie wyceny finansowej, Usługi wyceny nieruchomości 
w celach fiskalnych, Wycena budynków, Wycena i oszacowanie warto-
ści majątku, Wyceny finansowe nieruchomości posiadanych z  tytułu 
własności nieograniczonej, Informacja finansowa, usługi doradcze 
i  konsultingowe w  zakresie finansów, Doradztwo w  dziedzinie zarzą-
dzania ryzykiem [finansowym], Finansowanie kapitałem własnym, 
Finansowanie kapitału wysokiego ryzyka, Finansowanie projektów, 
Inwestycje finansowe, Pozyskiwanie funduszy na  wynalazki, Pozyski-
wanie funduszy dla rozwoju nowych technologii 

(111) 354362 (220) 2022 01 12 (210) 538629
(151) 2022 06 21 (441) 2022 03 07
(732) MaChaTy DOROTa gIFTMaSZ, Kraków (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) giftMasz
(510), (511) 35 Usługi w  zakresie publikacji tekstów reklamowych, 
Usługi w  zakresie rozpowszechniania materiałów reklamowych 
i promocyjnych w postaci próbek, ulotek, katalogów, gazetek, pro-
spektów i broszur informacyjnych, Usługi w zakresie organizowania, 
prowadzenia i  obsługi wystaw, targów, pokazów, loterii, zawodów 
i  konkursów w  celach reklamowych i  promocyjnych, Usługi w  za-
kresie dekoracji wystaw sklepowych, Usługi w  zakresie badań ryn-
kowych i  badań opinii publicznej, Dekoracja wystaw i  witryn skle-
powych, Dystrybucja materiałów reklamowych, Pokazy towarów, 
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Pośrednictwo w  zawieraniu 
transakcji handlowych, Pomoc w  prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i  administrowanie działalnością gospodarczą, 
Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, 
promocyjne i marketingowe, Usługi w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej i  handlowej, Usługi doradcze 

i  informacyjne w  zakresie działalności gospodarczej i  handlowej, 
Sprzedaż detaliczna lub hurtowa za pośrednictwem radia, telewizji 
oraz sieci Internet kosmetyków, kalendarzy, artykułów gospodar-
stwa domowego, elektroniki, wyrobów jubilerskich i zegarmistrzow-
skich, artykułów papierniczych, wyrobów skórzanych, bielizny, 
odzieży, obuwia, nakryć głowy, artykułów dekoracyjnych, gier i zaba-
wek, nadruków i nalepek na towary, w tym na odzież, obuwie, kubki, 
breloki, torby, flagi i maszty, leżaki, krzesła, ręczniki, stroje sportowe, 
podkładki pod myszy komputerowe, 40 Drukowanie, na  zamówie-
nie, nazw firm oraz logo na towarach osób trzecich, w celach promo-
cyjnych i reklamowych, Usługi nadruku wzorów na tkaninach, Usługi 
nadrukowywania, na  zamówienie, ozdobnych wzorów na  odzież, 
Usługi nadrukowywania, na zamówienie, napisów na odzież, Usługi 
szycia odzieży, Usługi szycia (na  zamówienie), Usługi nadrukowy-
wania, na zamówienie, na towary, w tym na odzież, obuwie, kubki, 
breloki, torby, flagi i maszty, leżaki, krzesła, ręczniki, stroje sportowe, 
podkładki pod myszy komputerowe, Usługi szycia 

(111) 354363 (220) 2022 01 13 (210) 538661
(151) 2022 06 21 (441) 2022 03 07
(732) naDWIŚlaŃSKa ORganIZaCJa TURySTyCZna, Toruń (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Festiwal Wisły
(540) 

(591) jasnoniebieski, ciemnoniebieski, zielony, czarny
(531) 26 11 02, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 41 Organizowanie festiwali 

(111) 354364 (220) 2022 03 07 (210) 540705
(151) 2022 07 12 (441) 2022 03 28
(732) KaDłUCZKa MOnIKa TaRaWay, Kraków (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) ManJI
(510), (511) 25 Bielizna, Obuwie, Czapki [nakrycia głowy], garnitury, 
Kombinezony, Koszule, Koszulki z  krótkim rękawem, Bluzy z  kaptu-
rem, Kurtki bluzy, Bluzy dresowe, Spodnie, nakrycia głowy, Opaski 
na głowę:, Podkoszulki, Kurtki, Spodnie dresowe, Dresy wiatroszczel-
ne, Dresy ortalionowe, Odzież, Odzież treningowa, Odzież wieczoro-
wa, Odzież niemowlęca, Odzież sportowa, Odzież dziewczęca, Odzież 
dla chłopców, Odzież męska, damska i dziecięca, Bezrękawniki, Bluz-
ki, Bluzki z krótkimi rękawami, Chusty, szale na głowę, Dżinsy, getry, 
golfy, Kąpielówki, Kostiumy, Kostiumy kąpielowe, Koszulki polo, 
Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Koszulki z nadrukami, Krót-
kie spodnie:, legginsy, Maski ochronne [odzież], Ocieplacze, Odzież 
wodoodporna, Odzież o  termoizolacyjnych właściwościach, Paski 
[odzież], Piżamy, Płaszcze, Rajstopy, Rękawiczki [odzież], Skarpetki, 
Spodenki, Spódnice, Spodnie, Stroje jednoczęściowe, Sukienki dam-
skie:, Swetry, Szale, Szaliki, Szelki, Szlafroki:, Szorty [odzież], T-shirty 
z krótkim rękawem, Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki z długimi 
rękawami, Bielizna nocna, Bielizna damska, Bielizna osobista, Bokserki 
damskie [bielizna], Bielizna dla mężczyzn, 35 Pokazy towarów, Prowa-
dzenie pokazów handlowych, Organizowanie pokazów handlowych, 
Pokazy mody w  celach handlowych, Usługi reklamowe w  zakresie 
odzieży, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży 
i  dodatków odzieżowych, Usługi sklepów detalicznych online obej-
mujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  odzieżą, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  odzieżą, Usługi w  zakresie 
detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi w zakresie wysył-
kowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi han-
dlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzie-
żowych, Usługi handlu detalicznego w  zakresie akcesoriów mody, 
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie torebek, 
Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej 
i przez Internet towarów takich jak: kółka na klucze i breloczki oraz 
zawieszki do nich, naklejki, plakaty reklamowe, breloczki do kluczy 
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(111) 354365 (220) 2022 03 07 (210) 540706
(151) 2022 07 12 (441) 2022 03 28
(732) KaDłUCZKa MOnIKa TaRaWay, Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ManJI
(540) 

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 29 01 13, 27 05 01, 26 01 02, 26 01 03, 26 01 16, 26 01 18, 18 01 09
(510), (511) 25 Bielizna, Obuwie, Czapki [nakrycia głowy], garnitury, 
Kombinezony, Koszule, Koszulki z krótkim rękawem, Bluzy z kapturem, 
Kurtki bluzy, Bluzy dresowe, Spodnie, nakrycia głowy, Opaski na głowę, 
Podkoszulki, Kurtki, Spodnie dresowe, Dresy wiatroszczelne, Dresy or-
talionowe, Odzież, Odzież treningowa, Odzież wieczorowa, Odzież nie-
mowlęca, Odzież sportowa, Odzież dziewczęca, Odzież dla chłopców, 
Odzież męska, damska i dziecięca, Bezrękawniki, Bluzki, Bluzki z krótki-
mi rękawami, Chusty, szale na głowę, Dżinsy, getry, golfy, Kąpielówki, 
Kostiumy, Kostiumy kąpielowe, Koszulki polo, Koszulki sportowe z krót-
kimi rękawami, Koszulki z nadrukami, Krótkie spodnie, legginsy, Maski 
ochronne [odzież], Ocieplacze, Odzież wodoodporna, Odzież o termo-
izolacyjnych właściwościach, Paski [odzież], Piżamy, Płaszcze, Rajstopy, 
Rękawiczki [odzież], Skarpetki, Spodenki, Spódnice, Spodnie, Stroje jed-
noczęściowe, Sukienki damskie, Swetry, Szale, Szaliki, Szelki, Szlafroki, 
Szorty [odzież], T-shirty z krótkim rękawem, Podkoszulki bez rękawów, 
Podkoszulki z długimi rękawami, Bielizna nocna, Bielizna damska, Bie-
lizna osobista, Bokserki damskie [bielizna], Bielizna dla mężczyzn, 35 
Pokazy towarów, Prowadzenie pokazów handlowych, Organizowanie 
pokazów handlowych, Pokazy mody w  celach handlowych, Usługi 
reklamowe w  zakresie odzieży, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne ze  sprzedażą odzieży i  dodatków odzieżowych, Usługi sklepów 
detalicznych online obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, 
Usługi w  zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi 
w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, 
Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów 
odzieżowych, Usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody, 
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w  zakresie torebek, 
Usługi sprzedaży detalicznej i hurtów ej w tym sprzedaży wysyłkowej 
i przez internet towarów takich jak: kółka na klucze i breloczki oraz za-
wieszki do nich, naklejki, plakaty reklamowe, breloczki do kluczy 

(111) 354366 (220) 2022 03 15 (210) 540924
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 04
(732) FUTURe SeleCTIOn SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Zielona góra (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUTURe SeleCTIOn
(540) 

(591) biały, złoty, granatowy
(531) 26 05 01, 26 11 02, 26 11 12, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 35 administrowanie działalnością gospodarczą, admi-
nistrowanie programami lojalności konsumenta, administrowanie 

programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów 
i usług dla osób trzecich, administrowanie programów lojalnościowych 
obejmujących zniżki lub zachęty, administrowanie sprawami przed-
siębiorstwa, agencje eksportowe i  importowe, agencje reklamowe, 
analiza rynku, Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, Doradztwo 
biznesowe w  zakresie marketingu strategicznego, Doradztwo i  kon-
sultacje w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo w dziedzinie 
strategii komunikacyjnych public relations, Doradztwo w  dziedzinie 
strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie promocji 
sprzedaży, Doradztwo w zakresie public relations, Doradztwo, konsul-
tacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Dostarczanie 
informacji handlowych, Dostarczanie informacji i  świadczenie usług 
doradczych w  zakresie handlu elektronicznego, Dostarczanie infor-
macji konsumentom na  temat towarów i  usług, Dystrybucja reklam 
i ogłoszeń handlowych, elektroniczne przetwarzanie danych, handlo-
we informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów 
i usług, Kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w formie 
stron internetowych, Marketing bezpośredni, Marketing internetowy, 
Marketing referencyjny, Marketing towarów i  usług na  rzecz innych, 
Organizowanie i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem interne-
tu, Organizowanie targów w  celach handlowych lub reklamowych, 
Prezentacja firm oraz ich towarów i usług w internecie, Prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Prezentowa-
nie towarów w  mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Produkcja 
materiałów reklamowych i reklam, Profilowanie konsumentów do ce-
lów komercyjnych lub marketingowych, Promowanie towarów i usług 
osób trzecich, Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośred-
nictwem globalnych sieci komputerowych, Przygotowywanie kampa-
nii reklamowych, Publikacja reklam, Reklama, Reklama i usługi rekla-
mowe, Reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, 
Udostępnianie i  wynajem powierzchni reklamowej, Udostępnianie 
informacji handlowych, Udostępnianie informacji o  działalności go-
spodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Udostępnianie in-
formacji o produktach konsumenckich, Usługi marketingowe, Usługi 
pośrednictwa w handlu, Usługi przedstawicielstw handlowych, Usługi 
public relations, Usługi reklamowe, Usługi reklamowe w zakresie sprze-
daży towarów, Usługi w zakresie reklamy cyfrowej, Usługi w zakresie 
reklamy i promocji sprzedaży, Usługi prowadzenia sklepu detaliczne-
go, usługi prowadzenia hurtowni, oferowanie do sprzedaży w ramach 
sklepu internetowego oraz prowadzenie sprzedaży wysyłkowej obej-
mującej: akcesoria do zegarków, biżuteria, biżuteria damska, biżuteria 
i wyroby jubilerskie, zegarki damskie, zegary i zegarki, herbaty, kawa 

(111) 354367 (220) 2022 03 15 (210) 540928
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 04
(732) FUTURe SeleCTIOn SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Zielona góra (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) TIMe SeleCTIOn
(510), (511) 35 administrowanie działalnością gospodarczą, administro-
wanie programami lojalności konsumenta, administrowanie programa-
mi motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla 
osób trzecich, administrowanie programów lojalnościowych obejmują-
cych zniżki lub zachęty, administrowanie sprawami przedsiębiorstwa, 
agencje eksportowe i  importowe, agencje reklamowe, analiza rynku, 
Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, Doradztwo biznesowe w za-
kresie marketingu strategicznego, Doradztwo i konsultacje w zakresie 
działalności gospodarczej, Doradztwo w dziedzinie strategii komunika-
cyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyj-
nych w reklamie, Doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, Doradztwo 
w zakresie public relations, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie 
reklamy, marketingu i  promocji, Dostarczanie informacji handlowych, 
Dostarczanie informacji i świadczenie usług doradczych w zakresie han-
dlu elektronicznego, Dostarczanie informacji konsumentom na  temat 
towarów i  usług, Dystrybucja reklam i  ogłoszeń handlowych, elektro-
niczne przetwarzanie danych, handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom w wyborze towarów i usług, Kompilacja ogłoszeń rekla-
mowych do  wykorzystania w  formie stron internetowych, Marketing 
bezpośredni, Marketing internetowy, Marketing referencyjny, Marke-
ting towarów i usług na rzecz innych, Organizowanie i przeprowadza-
nie aukcji za pośrednictwem internetu, Organizowanie targów w celach 
handlowych lub reklamowych, Prezentacja firm oraz ich towarów i usług 
w internecie, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzeda-
ży detalicznej, Prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży 
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detalicznej, Produkcja materiałów reklamowych i  reklam, Profilowanie 
konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, Promowa-
nie towarów i usług osób trzecich, Promowanie towarów i usług osób 
trzecich za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, Przygoto-
wywanie kampanii reklamowych, Publikacja reklam, Reklama, Reklama 
i usługi reklamowe, Reklama online poprzez komputerowe sieci komu-
nikacyjne, Udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, Udostęp-
nianie informacji handlowych, Udostępnianie informacji o działalności 
gospodarczej za  pośrednictwem strony internetowej, Udostępnianie 
informacji o produktach konsumenckich, Usługi marketingowe, Usługi 
pośrednictwa w handlu, Usługi przedstawicielstw handlowych, Usługi 
public relations, Usługi reklamowe, Usługi reklamowe w zakresie sprze-
daży towarów, Usługi w  zakresie reklamy cyfrowej, Usługi w  zakresie 
reklamy i promocji sprzedaży, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące 
inteligentnych zegarków, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  bi-
żuterią, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi pro-
wadzenia sklepu detalicznego, usługi prowadzenia hurtowni, oferowa-
nie do  sprzedaży w  ramach sklepu internetowego oraz prowadzenie 
sprzedaży wysyłkowej obejmującej: akcesoria do  zegarków, biżuteria, 
biżuteria damska, biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria przekazująca 
dane, bransoletki [biżuteria], bransolety do zegarków, bransolety i ze-
garki połączone, breloczki do kluczy jako biżuteria [ozdoby], cyferblaty 
do zegarków, części do zegarków, dewizki do zegarków, etui na zegarki, 
etui z metali szlachetnych na zegarki, futerały na zegarki [na miarę], kla-
merki do zegarków, koperty do zegarków, koronki do zegarków, mecha-
nizmy do zegarków, mechanizmy do zegarków sterowane elektronicz-
nie, mechanizmy do  zegarków sterowane elektrycznie, mechanizmy 
do zegarów i zegarków, metalowe paski do zegarków, nylonowe paski 
do zegarków, obudowy do zegarków, oscylatory do zegarków, ozdobne 
etui na zegarki, paski do zegarków, paski do zegarków do przekazywa-
nia danych smartfonom, paski do zegarków na rękę, paski do zegarków 
przekazujące dane do innych urządzeń elektronicznych, paski do zegar-
ków wykonane z metalu, skóry lub plastiku, paski z tworzyw sztucznych 
do zegarków, pokrętła do zegarków, pudełka do eksponowania zegar-
ków, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, pudełka do ekspono-
wania artykułów zegarmistrzowskich, pudełka na  zegarki, rotomaty, 
rozciągliwe bransoletki metalowe do  zegarków, skrzynki na  zegarki, 
skórzane paski do zegarków, sprzączki do pasków do zegarków, tarcze 
do zegarków, urządzenia komunikacyjne do noszenia w postaci zegar-
ków na rękę, wisiorki do łańcuszków do zegarków, woreczki na zegarki, 
wpinki do klapy [biżuteria], wpinki do klapy z metali szlachetnych [bi-
żuteria], wskazówki zegarów i zegarków, wyroby jubilerskie [biżuteria], 
zawieszki [biżuteria], zegarki, zegarki damskie, zegarki do nurkowania, 
zegarki elektroniczne, zegarki inteligentne, zegarki mechaniczne na-
kręcane ręcznie, zegarki na  rękę, zegarki na  rękę z  urządzeniami gPS, 
zegarki sportowe, zegarki wykonane z metali szlachetnych lub nimi po-
wlekane, zegarki z funkcją komunikacji bezprzewodowej, zegarki z insy-
gniami, zegarki zasilane energią słoneczną, zegary i zegarki, łańcuszki 
[biżuteria], łańcuszki do zegarków 

(111) 354368 (220) 2022 03 15 (210) 540929
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 04
(732) FUTURe SeleCTIOn SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Zielona góra (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TIMe SeleCTIOn
(540) 

(591) złoty, biały, granatowy
(531) 26 05 01, 26 11 12, 27 05 01, 29 01 13

(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, elek-
troniczne przetwarzanie danych, handlowe informacje i  porady 
udzielane konsumentom w  wyborze towarów i  usług, Kompilacja 
ogłoszeń reklamowych do  wykorzystania w  formie stron interne-
towych, Marketing bezpośredni, Marketing internetowy, Marketing 
referencyjny, Marketing towarów i  usług na  rzecz innych, Organi-
zowanie i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem internetu, Or-
ganizowanie targów w  celach handlowych lub reklamowych, Pre-
zentacja firm oraz ich towarów i usług w internecie, Prezentowanie 
produktów w  mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Prezento-
wanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Produk-
cja materiałów reklamowych i  reklam, Profilowanie konsumentów 
do celów komercyjnych lub marketingowych, Promowanie towarów 
i  usług osób trzecich, Promowanie towarów i  usług osób trzecich 
za  pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, Przygotowy-
wanie kampanii reklamowych, Publikacja reklam, Reklama, Rekla-
ma i usługi reklamowe, Reklama online poprzez komputerowe sieci 
komunikacyjne, Udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, 
Udostępnianie informacji handlowych, Udostępnianie informacji 
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, 
Udostępnianie informacji o produktach konsumenckich, Usługi mar-
ketingowe, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi przedstawicielstw 
handlowych, Usługi public relations, Usługi reklamowe, Usługi re-
klamowe w zakresie sprzedaży towarów, Usługi w zakresie reklamy 
cyfrowej, Usługi w  zakresie reklamy i  promocji sprzedaży, Usługi 
sprzedaży detalicznej dotyczące inteligentnych zegarków, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z biżuterią, Usługi prowadzenia sklepu detalicznego, 
usługi prowadzenia hurtowni, oferowanie do  sprzedaży w  ramach 
sklepu internetowego oraz prowadzenie sprzedaży wysyłkowej 
obejmującej: akcesoria do zegarków, biżuteria, biżuteria damska, bi-
żuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria przekazująca dane, bransoletki 
[biżuteria], bransolety do zegarków, bransolety i zegarki połączone, 
breloczki do kluczy jako biżuteria [ozdoby], cyferblaty do zegarków, 
części do zegarków, dewizki do zegarków, etui na zegarki, etui z me-
tali szlachetnych na zegarki, futerały na zegarki [na miarę], klamerki 
do zegarków, koperty do zegarków, koronki do zegarków, mechani-
zmy do zegarków, mechanizmy do zegarków sterowane elektronicz-
nie, mechanizmy do zegarków sterowane elektrycznie, mechanizmy 
do  zegarów i  zegarków, metalowe paski do  zegarków, nylonowe 
paski do zegarków, obudowy do zegarków, oscylatory do zegarków, 
ozdobne etui na  zegarki, paski do  zegarków, paski do  zegarków 
do przekazywania danych smartfonom, paski do zegarków na rękę, 
paski do zegarków przekazujące dane do  innych urządzeń elektro-
nicznych, paski do zegarków wykonane z metalu, skóry lub plastiku, 
paski z  tworzyw sztucznych do  zegarków, pokrętła do  zegarków, 
pudełka do eksponowania zegarków, pudełka na biżuterię i pudeł-
ka na zegarki, pudełka do eksponowania artykułów zegarmistrzow-
skich, pudełka na zegarki, rotomaty, rozciągliwe bransoletki metalo-
we do  zegarków, skrzynki na  zegarki, skórzane paski do  zegarków, 
sprzączki do pasków do zegarków, tarcze do zegarków, urządzenia 
komunikacyjne do  noszenia w  postaci zegarków na  rękę, wisiorki 
do  łańcuszków do  zegarków, woreczki na  zegarki, wpinki do  klapy 
[biżuteria], wpinki do  klapy z  metali szlachetnych [biżuteria], wska-
zówki zegarów i zegarków, wyroby jubilerskie [biżuteria], zawieszki 
[biżuteria], zegarki, zegarki damskie, zegarki do nurkowania, zegarki 
elektroniczne, zegarki inteligentne, zegarki mechaniczne nakręcane 
ręcznie, zegarki na rękę, zegarki na rękę z urządzeniami gPS, zegarki 
sportowe, zegarki wykonane z metali szlachetnych lub nimi powle-
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kane, zegarki z funkcją komunikacji bezprzewodowej, zegarki z insy-
gniami, zegarki zasilane energią słoneczną, zegary i zegarki, łańcusz-
ki [biżuteria], łańcuszki do zegarków 

(111) 354369 (220) 2022 03 14 (210) 540916
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 11
(732) geT FeeDBaCK RaCInO SaDOWSKI SKOWROneK  
SPÓłKa JaWna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W Webankieta
(540) 

(591) ciemnozielony, biały, ciemnoniebieski
(531) 29 01 13, 27 05 05, 26 04 04, 26 04 18, 24 17 20
(510), (511) 35 Zbieranie i analizy informacji i danych związanych z za-
rządzaniem działalnością gospodarczą, Usługi w zakresie statystycz-
nej analizy i sprawozdań do celów biznesowych, Skomputeryzowane 
usługi w zakresie informacji dotyczących działalności gospodarczej, 
Skomputeryzowane usługi przetwarzania informacji z zakresu dzia-
łalności gospodarczej, Skomputeryzowane usługi informacyjne 
w zakresie ocen możliwości biznesowych, Skomputeryzowane bada-
nia w dziedzinie działalności gospodarczej, Przetwarzanie wyników 
badań dotyczących działalności gospodarczej, Przeprowadzanie 
ankiet badawczych online z zakresu zarządzania firmą, Prowadzenie 
badań w zakresie wewnętrznej komunikacji firmy, Pomoc, usługi do-
radcze i konsultacje w zakresie analizy biznesowej, Opracowywanie 
statystyk biznesowych i informacji handlowych, Badania w zakresie 
wydajności działalności gospodarczej, Badania w  zakresie działal-
ności gospodarczej i  usługi doradcze, Badania statystyczne przed-
siębiorstw, Badania dla celów działalności gospodarczej, analizy 
i raporty statystyczne, analizy funkcjonowania firm, analiza trendów 
biznesowych, analiza danych biznesowych, Projektowanie badań 
opinii publicznej, Udostępnianie raportów marketingowych, Sporzą-
dzanie raportów ekonomicznych, Sporządzanie raportów do celów 
marketingowych, Sporządzanie ankiet biznesowych, Raporty i bada-
nia rynkowe, Przeprowadzanie testów w celu określania umiejętności 
potrzebnych w pracy, Opracowywanie ankiet marketingowych, Ba-
dania i  ankiety w  zakresie działalności gospodarczej, analiza staty-
styk dotyczących działalności gospodarczej, analiza rynku, analiza 
danych statystycznych z badań rynku, analiza danych i statystyk do-
tyczących badań rynkowych, Subskrypcje pakietów mediów infor-
macyjnych, Sporządzanie raportów handlowych, Zapewnianie plat-
formy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
Przeprowadzanie testów osobowości do  celów rekrutacji, Badania 
rynku i badania marketingowe, Rynkowe badania opinii publicznej, 
Badania opinii publicznej, Badania biznesowe, Badania konsumenc-
kie, Badania rynku i  analizy biznesowe, Badania rynkowe i  analiza 
badań rynkowych, Skomputeryzowane badania rynkowe, Badania 
działalności gospodarczej i badania rynkowe, Badania w dziedzinie 
strategii marketingowych, Usługi w  zakresie przeprowadzania ba-
dań rynkowych dotyczących lojalności klientów, Zestawienia staty-
styczne, Opracowywanie statystyk biznesowych, analizy statystyk 
handlowych, Statystyczne badania rynkowe, Statystyczne badania 
biznesowe, Kompilacja informacji statystycznych, 42 Oprogramowa-
nie jako usługa [SaaS], Badania nad oprogramowaniem komputero-
wym, Badania projektowe związane z oprogramowaniem, Instalacja 
oprogramowania komputerowego, Projektowanie oprogramowania 
komputerowego, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 
aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Rozwiązywanie 
problemów z  oprogramowaniem komputerowym [pomoc tech-
niczna], Utrzymywanie baz danych, Programowanie oprogramo-
wania do zarządzania bazami danych, Opracowywanie programów 
do danych, Programowanie komputerowe do przetwarzania danych, 
Tworzenie programów komputerowych do  przetwarzania danych, 
Tworzenie, uaktualnianie i  adaptacja programów komputerowych, 
Opracowywanie i  tworzenie komputerowych programów przetwa-
rzania danych, Badania związane z  opracowywaniem programów 
i  oprogramowania komputerowego, Udostępnianie programów 
komputerowych ze sztuczną inteligencją w sieciach danych, Usługi 
doradcze i informacyjne związane z projektowaniem, programowa-

niem i  utrzymywaniem oprogramowania komputerowego, Progra-
mowanie oprogramowania do celów badań rynkowych 

(111) 354370 (220) 2021 07 09 (210) 531343
(151) 2022 02 16 (441) 2021 10 25
(732) KanIa MaCIeJ, Bielsko-Biała (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pm PROTeCh MOTORS InDUSTRIal SeRVICeS
(540) 

(591) pomarańczowy, czarny, szary, biały
(531) 26 04 02, 26 04 18, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 7 Maszyny dźwigowe, Maszyny ścierne, Maszyny wiru-
jące, Transportery [Maszyny], Maszyny paletujące, Maszyny budow-
lane, Maszyny odlewnicze, Maszyny do  siekania, Maszyny do  for-
mowania, Maszyny do młotkowania, Dźwigniki śrubowe [Maszyny], 
Wykończarki [Maszyny drogowe], Maszyny do przetwórstwa metali, 
Maszyny do  budowy torów kolejowych, łożyska [części maszyn], 
Formy [części maszyn], Podnośniki [Dźwigi], łańcuchy do podnośni-
ków [części maszyn], Podnośniki pneumatyczne, Dźwigi [urządzenia 
do podnoszenia i wyciągania], Maszyny do tłoczenia, Prasy [maszyny 
do celów przemysłowych], 16 Maszyny biurowe 

(111) 354371 (220) 2021 07 15 (210) 531578
(151) 2022 07 07 (441) 2022 01 31
(732) BałDyga JÓZeF ZaKłaD PRZeTWÓRSTWa MIĘSnegO JBB 
IMPORT-eKSPORT, łyse (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) JBB BałDyga SłOWIaŃSKa
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do  celów leczniczych, Dodatki 
odżywcze do celów leczniczych, Tłuszcze zwierzęce do celów lecz-
niczych lub farmaceutycznych, pokarm dla niemowląt, 29 Bekon, 
Chrupki na  bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, ekstrakty mięsne, Flaki, 
galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski w  cieście, Kiełbasy, Konserwy 
mięsne, Krokiety spożywcze, Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwo-
wane, Mięso solone, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produk-
ty gotowe na  bazie mięsa, Raki nieżywe, Smalec, Szynka, Tłuszcze 
jadalne, Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe na  bazie wędlin, Wie-
przowina, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy szpik kostny 
jadalny, 35 Badania opinii publicznej, Badanie rynku, Doradztwo 
specjalistyczne w  sprawach działalności gospodarczej, ekspertyzy 
w  działalności gospodarczej, Sondaże, Organizowanie wystaw lub 
targów w  celach handlowych lub reklamowych, Pokazy towarów, 
Promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich, Zaopatrzenie osób 
trzecich stosowane jako zakupy i  sprzedaż produktów dla innych 
przedsiębiorstw, Usługi umożliwiające odbiorcom dogodny wybór 
i zakup towarów w hurtowni, sklepach, przez internet z: dietetyczną 
żywnością do celów leczniczych, dodatkami odżywczymi do celów 
leczniczych lub farmaceutycznych, pokarmem dla niemowląt, to-
warami branży mięsnej: bekon, Chrupki na  bazie mięsa, Drób, Dzi-
czyzna, ekstrakty mięsne, Flaki, galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski 
w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Krokiety spożywcze, Krwawa 
kiszka, Mięso, Mięso konserwowane, Mięso solone, Pasty zawierające 
tłuszcz do kanapek, Produkty gotowe na bazie mięsa zawarte w tej 
klasie, Raki nieżywe, Smalec, Sosy mięsne, Szynka, Tłuszcze jadalne, 
Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe na bazie wędlin, Wieprzowina, 
Wyroby gotowe na  bazie drobiu, Zwierzęcy szpik kostny jadalny, 
Przetwory z mięsa włączając wyroby z drobiu i królików, Konserwy 
mięsne, Podroby mięsne i z krwi, Produkty mięsopodobne, Produk-
ty gotowe na bazie mięsa lub wędlin, Produkty z branż: spożywczej, 
odzieżowej, obuwniczej 

(111) 354372 (220) 2021 07 19 (210) 531744
(151) 2022 06 07 (441) 2022 02 21
(732) SUROWIeC MagDalena alPha STaR eXPORT-IMPORT, 
Myszków (Pl)
(540) (znak słowny)
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(540) PInKy BlenDeRS
(510), (511) 5 Papierosy beztytoniowe do  celów medycznych, 34 
Papierosy elektroniczne, Papierosy beztytoniowe nie do celów me-
dycznych, Waporyzatory osobiste i  papierosy elektroniczne oraz 
aromaty i  płyny do  nich, elektroniczne fajki wodne, Urządzenia 
elektroniczne do  inhalacji nikotynowej, Urządzenia elektroniczne 
do aerozoli do inhalacji zawierających nikotynę, Wkłady zawierające 
chemiczne substancje aromatyczne w  płynie do  papierosów elek-
tronicznych, Kartridże do  papierosów elektronicznych, atomizery 
do papierosów elektronicznych, Kartomizery do papierosów elektro-
nicznych, Bibułki papierosowe, Bloczki bibułki papierosowej, Ciekłe 
roztwory do  użytku w  e-papierosach, Cygara, Cygaretki, Cygarnice, 
Cygarniczki, Fajki, Fajki wodne, Filtry do  papierosów, higroskopijny 
papierek do  fajek, humidory, Papierosy, Papierosy elektroniczne, 
Papierosy zawierające substytuty tytoniu, nie do celów leczniczych, 
Środki aromatyzujące do  stosowania w  papierosach elektronicz-
nych, inne niż olejki eteryczne, Środki aromatyzujące do  tytoniu, 
inne niż olejki eteryczne, Waporyzatory dla palaczy do  stosowania 
doustnego, Zestawy do palenia papierosów elektronicznych, naboje 
do kartridżów do papierosów elektronicznych, Płyny do elektronicz-
nych papierosów [e-płyn] zawierające aromaty w płynie stosowane 
do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, Płyn do pa-
pierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający glikol propylenowy, 
Płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający glicerynę 
roślinną, aromaty chemiczne w  płynie stosowane do  napełniania 
wkładów do  elektronicznych papierosów, Środki aromatyzujące 
do  stosowania w  papierosach elektronicznych, inne niż olejki ete-
ryczne, elektroniczne fajki do  tytoniu, Cygara elektroniczne, Papie-
rosy (Filtry do-), Filtry do tytoniu, Filtry do papierosów, Waporyzatory 
dla palaczy, do stosowania doustnego, Środki czyszczące do papie-
rosów elektronicznych, Przybory dla palaczy, artykuły dla palaczy, 
nie z metalu szlachetnego, 35 Usługi w zakresie informacji handlo-
wych za  pośrednictwem Internetu, Dostarczanie informacji doty-
czących produktów konsumpcyjnych za  pośrednictwem Internetu, 
Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców 
towarów i usług, Zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, 
przez sklepy online 

(111) 354373 (220) 2021 08 07 (210) 532474
(151) 2022 06 21 (441) 2022 03 07
(732) CyFROWy POlSaT SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polsat box go PPV
(540) 

(591) żółty, granatowy
(531) 26 04 02, 26 11 02, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyj-
ne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, 
sygnalizacyjne, kontrolne, do  ratowania życia, do  celów dydaktycz-
nych, urządzenia i  przyrządy do  przewodzenia, przełączania, prze-
kształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, 
urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompak-
towe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechanizmy do urządzeń 
uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny 
liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy kom-
puterowe, urządzenia do  gaszenia ognia, publikacje elektroniczne, 
oprogramowanie komputerowe, aplikacje mobilne, oprogramowanie 
do transmisji strumieniowej treści audiowizualnych lub multimedial-
nych za pośrednictwem internetu lub innych sieci komunikacji elek-
tronicznej, oprogramowanie do transmisji strumieniowej treści audio-
wizualnych i  wideo na  przenośne urządzenia elektroniczne, 
oprogramowanie do  wyszukiwania, organizowania i  rekomendowa-
nia treści multimedialnych, oprogramowanie do wyszukiwania, orga-

nizowania i rekomendowania treści audiowizualnych, oprogramowa-
nie dla telefonów komórkowych, tabletów, komputerów osobistych 
i podręcznych urządzeń elektronicznych, oprogramowanie do korzy-
stania z usług wideo na żądanie, oprogramowanie do pobierania lub 
odtwarzania treści multimedialnych, oprogramowanie do pobierania 
lub odtwarzania treści audiowizualnych, oprogramowanie do ogląda-
nia treści multimedialnych na urządzeniach przenośnych, w tym tele-
fonach komórkowych i tabletach, oprogramowanie do oglądania tre-
ści audiowizualnych na urządzeniach przenośnych, w tym telefonach 
komórkowych i tabletach, oprogramowanie do oglądania programów 
telewizyjnych na  urządzeniach przenośnych, w  tym telefonach ko-
mórkowych i  tabletach, oprogramowanie do  oglądania treści multi-
medialnych na  komputerach, oprogramowanie do  oglądania treści 
audiowizualnych na  komputerach, oprogramowanie do  oglądania 
programów telewizyjnych na komputerach, elektroniczne nośniki da-
nych, nagrania cyfrowe, nagrania audio, nagrania wideo, nagrania au-
dio-wideo, telefony, tablety, telewizory, elektroniczne terminale ko-
munikacyjne, terminale komputerowe, terminale telefoniczne, 
terminale danych, terminale multimedialne, terminale POS, terminale 
poczty elektronicznej, terminale elektronicznych płatności, modemy, 
modemy komunikacyjne, modemy telefoniczne, modemy kompute-
rowe, modemy wewnętrzne, modemy zewnętrzne, routery, karty sie-
ciowe, elektroniczny sprzęt biurowy, wzmacniacze, przedwzmacnia-
cze, odbiorniki radiowe, elektroniczne urządzenia do  przetwarzania 
dźwięku, odtwarzacze treści audio-wideo, urządzenia audiowizualne 
z wyświetlaczem, dekodery, dekodery telewizyjne, dekodery radiowe, 
dekodery sygnałów, dekodery elektroniczne, dekodery cyfrowe, urzą-
dzenia telewizyjne, aparatura telewizyjna, nagrywarki telewizyjne, 
kamery, wzmacniacze sygnałów telewizyjnych, wzmacniacze sygna-
łów radiowych, wzmacniacze sygnałów telekomunikacyjnych, elek-
troniczne urządzenia monitorujące, konwertery standardów telewi-
zyjnych, konwertery standardów radiowych, zestawy kina domowego, 
projektory do kina domowego, wyświetlacze do zestawów kina do-
mowego, projektory, projektory cyfrowe, projektory multimedialne, 
słuchawki, głośniki, ładowarki, ładowarki samochodowe, przenośne 
urządzenia do  ładowania urządzeń mobilnych, zasilacze, akcesoria 
do urządzeń komunikacyjnych, akcesoria do urządzeń mobilnych, ak-
cesoria do  telefonów, akcesoria do  tabletów, futerały na  urządzenia 
mobilne, futerały na telefony, futerały na tablety, etui na urządzenia 
mobilne, etui na telefony, etui na tablety, kable, adaptery, słuchawki, 
głośniki, ładowarki, ładowarki samochodowe, przenośne urządzenia 
do ładowania urządzeń mobilnych, zasilacze, uchwyty do mocowania 
urządzeń mobilnych, uchwyty samochodowe do  urządzeń mobil-
nych, szkło ochronne, szkło ochronne do urządzeń mobilnych, szkło 
ochronne do telefonów, szkło ochronne do tabletów, szkło hartowane 
do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, szkło hartowane do ochro-
ny ekranów telefonów, szkło hartowane do ochrony ekranów table-
tów, ochraniacze ekranów urządzeń mobilnych z tworzyw sztucznych, 
ochraniacze ekranów telefonów z  tworzyw sztucznych, ochraniacze 
ekranów tabletów z tworzyw sztucznych, folia polimerowa do ochro-
ny ekranów urządzeń mobilnych, folia polimerowa do ochrony ekra-
nów telefonów, folia polimerowa do  ochrony ekranów tabletów, 35 
Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi wsparcia ad-
ministracyjnego, prace biurowe, doradztwo i  konsultacje w  zakresie 
działalności gospodarczej, usługi analizy i informacji biznesowej, ba-
dania rynkowe, analizy gospodarcze, administrowanie działalnością 
gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodarczą, planowanie 
działalności gospodarczej, organizacja działalności gospodarczej, au-
dyt działalności gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej, 
handlu, reklamie, promocji, agencje informacji handlowej, organizacja 
wystaw handlowych, organizacja targów handlowych, usługi rekla-
mowe, usługi agencji reklamowych, usługi marketingowe, usługi pro-
mocyjne, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych lub 
promocyjnych, promocja towarów i usług, usługi public relations, pro-
dukcja reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszech-
nianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, 
wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajem czasu rekla-
mowego w środkach przekazu, reklamy korespondencyjne, sondaże 
opinii, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne zarządzanie 
działalnością artystyczną, przetwarzanie, systematyzacja danych i za-
rządzanie nimi, komputerowe przetwarzanie danych, elektroniczne 
przetwarzanie danych, zarządzanie przetwarzaniem danych, doradz-
two związane z przetwarzaniem danych, rozpowszechnianie informa-
cji gospodarczych, rozpowszechnianie informacji biznesowych, roz-



44 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO nr 36/2022

powszechnianie informacji handlowych, wyszukiwanie informacji 
w plikach informatycznych dla osób trzecich, skomputeryzowane wy-
szukiwanie informacji handlowych, usługi sprzedaży towarów z branż: 
telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, 
medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elek-
tronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, 
zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, 
kulturalnej, sprzedaż detaliczna towarów z branż: telekomunikacyjnej, 
energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, 
telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu 
gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu 
biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprze-
daż hurtowa towarów z  branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, 
fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, 
edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa 
domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, 
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich towarów z branż: telekomunikacyjnej, energe-
tycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewi-
zyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospo-
darstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu 
biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, pozwa-
lające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się z opisem oraz 
kupować te towary, w  szczególności: z  katalogu różnych artykułów, 
za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz 
usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, pośrednictwo w zakresie 
sprzedaży usług, usługa polegająca na prezentacji ofert usług, sprze-
daż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz pro-
duktów pochodnych, pośrednictwo w  zakresie sprzedaży paliw sta-
łych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, doradztwo 
handlowe w  zakresie wykorzystania energii i  paliw oraz produktów 
pochodnych, sprzedaż hurtowa i  detaliczna energii, w  tym energii 
elektrycznej i  cieplnej, pośrednictwo w  zakresie sprzedaży energii, 
w  tym energii elektrycznej i  cieplnej, zarządzanie wykonywaniem 
umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług 
w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycz-
nej i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególności elektryczną 
i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania 
w parę wodną i gorącą wodę, usług związanych z odprowadzaniem 
ścieków, usług związanych z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakre-
sie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i  za-
pewniania dostępu do usług medycznych, pośrednictwo w zakresie 
zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapew-
niania dostępu do usług opiekuńczych, zarządzanie wykonywaniem 
umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług 
medycznych i  opiekuńczych, pośrednictwo w  zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostę-
pu do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób 
i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpie-
czeństwa, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostęp-
niania i późniejszego korzystania z usług w zakresie zapewnienia bez-
pieczeństwa i  ochrony osób i  mienia, usług ochroniarskich, usług 
doradztwa w  sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie działalnością 
gospodarczą w  zakresie stacji radiowych, zarządzanie działalnością 
gospodarczą w zakresie stacji telewizyjnych, usługi informacyjne, do-
radcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 38 
Usługi w zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, usługi w za-
kresie prowadzenia agencji prasowych, usługa prowadzenia portali 
internetowych w  zakresie: rozpowszechniania wiadomości i  aktual-
ności, zbieranie i  przesyłanie informacji, działalność centrów telefo-
nicznych (call center), usługi telekomunikacyjne, usługi komunikacji 
elektronicznej, usługi telekomunikacyjne przewodowe, usługi teleko-
munikacyjne bezprzewodowe, usługi telekomunikacji satelitarnej, 
usługi komunikacji radiowej, usługi komunikacji za  pośrednictwem 
sieci światłowodowych, usługi komunikacji za pośrednictwem telefo-
nów komórkowych, usługi łączności poprzez terminale komputero-
we, usługi nadawania bezprzewodowego, usługi nadawania telewizji 
kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią 
komputerową, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfro-
wych, transmisja programów radiowych, transmisja programów tele-
wizyjnych, transmisja satelitarna, transmisja wideo na żądanie, usługi 
wideo na życzenie, usługi udostępniania treści audiowizualnych, wi-
deo, audio oraz multimedialnych na żądanie, udostępnianie treści au-
diowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem internetu lub in-
nych sieci komunikacji elektronicznej, zapewnianie dostępu 

do  globalnych sieci komputerowych, usługi transmisyjne, łączność 
poprzez sieci komputerowe, usługi dostępu do internetu, usługi do-
stępu do sieci komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie emisji ra-
diowej i telewizyjnej, bezprzewodowa transmisja programów telewi-
zyjnych, nadawanie programów telewizyjnych, nadawanie audio, 
wideo i multimedialne za pośrednictwem internetu i innych sieci łącz-
nościowych, nadawanie bezprzewodowe, przekaz satelitarny, nada-
wanie i transmisja programów radiowych, nadawanie i transmisja pro-
gramów telewizyjnych, nadawanie informacji za  pośrednictwem 
telewizji, nadawanie informacji za  pośrednictwem radia, nadawanie 
informacji za pośrednictwem satelity, nadawanie muzyki, nadawanie 
programów przez satelitę, nadawanie programów telewizji kablowej, 
nadawanie programów za pośrednictwem internetu, nadawanie tele-
wizji kablowej, nadawanie wiadomości [środkami elektronicznymi], 
nadawanie treści audiowizualnych i  multimedialnych za  pośrednic-
twem internetu lub innych sieci komunikacji elektronicznej, usługi 
dotyczące transmisji i dostarczania treści audiowizualnych i multime-
dialnych za  pomocą internetu lub innych sieci komunikacji elektro-
nicznej, usługi zapewniania dostępu do  treści, stron internetowych 
i  portali, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do  filmów, in-
nych nagrań i programów telewizyjnych udostępnianych za pośred-
nictwem usługi wideo na życzenie, zapewnianie dostępu telekomuni-
kacyjnego do  programów radiowych, agencje informacyjne, 
przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych za pośrednic-
twem sieci komputerowych oraz internetu, usługi poczty elektronicz-
nej, zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w internecie, usługi 
teletechniczne, usługi teleinformatyczne, wypożyczanie urządzeń te-
lekomunikacyjnych, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urzą-
dzeń służących do komunikacji za pośrednictwem sieci komunikacji 
elektronicznej, dostarczanie informacji o położeniu obiektów lokalizo-
wanych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie 
prowadzenia stacji radiowych polegające na zapewnianie infrastruk-
tury technicznej, usługi w zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych 
polegające na zapewnianie infrastruktury technicznej, usługi informa-
cyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług, 41 nauczanie, kształcenie, edukacja, usługi edukacyjne świad-
czone za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, rozrywka, orga-
nizowanie imprez rozrywkowych, organizowanie konkursów i wystaw 
edukacyjnych i rozrywkowych, działalność sportowa, działalność kul-
turalna, organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncer-
tów, organizowanie szkoleń, organizowanie konferencji, organizowa-
nie sympozjów, usługi wydawnicze, elektroniczne usługi wydawnicze, 
usługi wydawnicze w  zakresie tekstów elektronicznych, publikowa-
nie, publikowanie elektroniczne, publikowanie drogą elektroniczną, 
publikowanie materiałów drukowanych, komputerowy skład drukar-
ski, wydawanie książek, wydawanie wykazów oraz list, wydawanie 
gazet, wydawanie czasopism, wydawanie periodyków, produkcja fil-
mów, produkcja nagrań wideo, rozpowszechnianie i dystrybucja ana-
logowych i cyfrowych programów telewizji kablowej, naziemnej, sate-
litarnej, usługi sprzedaży programów radiowych, usługi sprzedaży 
programów telewizyjnych, wynajem stacji radiowych, wynajem stacji 
telewizyjnych, produkcja programów telewizyjnych, produkcja pro-
gramów radiowych, montaż programów radiowych i  telewizyjnych, 
usługi reporterskie, studia filmowe, studia telewizyjne, studia nagrań, 
usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: udostępniania 
zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, informacji o programach 
i  repertuarze, udostępniania wersji obcojęzycznych i  polskojęzycz-
nych utworów, udostępniania gier, wyboru pakietów programowych 
programów telewizyjnych i  radiowych, udostępnianie filmów i  pro-
gramów telewizyjnych nie  do  pobrania za  pośrednictwem usługi 
transmisji wideo na  żądanie, udostępnianie treści cyfrowych online 
nie  do  pobrania, udostępnianie treści audiowizualnych online 
nie  do  pobrania, udostępnianie treści multimedialnych online 
nie  do  pobrania, produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja nagrań 
muzycznych, usługi w  zakresie nagrań, usługi studia nagrań, usługi 
postprodukcji filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych i  ra-
diowych, projekcja filmów, wypożyczanie filmów, wypożyczanie na-
grań wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie treści 
audiowizualnych, wypożyczanie treści multimedialnych, dystrybucja 
filmów, dystrybucja nagrań wideo, dystrybucja programów telewizyj-
nych, dystrybucja programów radiowych, gry oferowane on-line, 
usługi publikowania tekstów, czasopism, wydawnictw nieperiodycz-
nych i publikacji elektronicznych, w tym on-line, usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług 
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polsat box PPV
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(591) żółty, biały
(531) 26 04 02, 27 05 01, 29 01 12, 26 11 02
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyj-
ne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiaro-
we, sygnalizacyjne, kontrolne, do  ratowania życia, do  celów dydak-
tycznych, urządzenia i  przyrządy do  przewodzenia, przełączania, 
przekształcenia, gromadzenia, sterowania i  regulacji energii elek-
trycznej, urządzenia do  nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania 
dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
płyty kompaktowe, DVD i  inne nośniki nagrań cyfrowych, mechani-
zmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy reje-
strujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, kompu-
tery, programy komputerowe, urządzenia do  gaszenia ognia, 
publikacje elektroniczne, oprogramowanie komputerowe, aplikacje 
mobilne, oprogramowanie do transmisji strumieniowej treści audio-
wizualnych lub multimedialnych za pośrednictwem internetu lub in-
nych sieci komunikacji elektronicznej, oprogramowanie do transmisji 
strumieniowej treści audiowizualnych i wideo na przenośne urządze-
nia elektroniczne, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania 
i rekomendowania treści multimedialnych, oprogramowanie do wy-
szukiwania, organizowania i  rekomendowania treści audiowizual-
nych, oprogramowanie dla telefonów komórkowych, tabletów, kom-
puterów osobistych i  podręcznych urządzeń elektronicznych, 
oprogramowanie do korzystania z usług wideo na żądanie, oprogra-
mowanie do  pobierania lub odtwarzania treści multimedialnych, 
oprogramowanie do pobierania lub odtwarzania treści audiowizual-
nych, oprogramowanie do oglądania treści multimedialnych na urzą-
dzeniach przenośnych, w  tym telefonach komórkowych i  tabletach, 
oprogramowanie do  oglądania treści audiowizualnych na  urządze-
niach przenośnych, w tym telefonach komórkowych i tabletach, opro-
gramowanie do oglądania programów telewizyjnych na urządzeniach 
przenośnych, w  tym telefonach komórkowych i  tabletach, oprogra-
mowanie do oglądania treści multimedialnych na komputerach, opro-
gramowanie do  oglądania treści audiowizualnych na  komputerach, 
oprogramowanie do oglądania programów telewizyjnych na kompu-
terach, elektroniczne nośniki danych, nagrania cyfrowe, nagrania au-
dio, nagrania wideo, nagrania audio-wideo, telefony, tablety, telewi-
zory, elektroniczne terminale komunikacyjne, terminale komputerowe, 
terminale telefoniczne, terminale danych, terminale multimedialne, 
terminale POS, terminale poczty elektronicznej, terminale elektronicz-
nych płatności, modemy, modemy komunikacyjne, modemy telefo-
niczne, modemy komputerowe, modemy wewnętrzne, modemy ze-
wnętrzne, routery, karty sieciowe, elektroniczny sprzęt biurowy, 
wzmacniacze, przedwzmacniacze, odbiorniki radiowe, elektroniczne 
urządzenia do przetwarzania dźwięku, odtwarzacze treści audio-wi-
deo, urządzenia audiowizualne z wyświetlaczem, dekodery, dekodery 
telewizyjne, dekodery radiowe, dekodery sygnałów, dekodery elek-
troniczne, dekodery cyfrowe, urządzenia telewizyjne, aparatura tele-
wizyjna, nagrywarki telewizyjne, kamery, wzmacniacze sygnałów tele-
wizyjnych, wzmacniacze sygnałów radiowych, wzmacniacze sygnałów 
telekomunikacyjnych, elektroniczne urządzenia monitorujące, kon-
wertery standardów telewizyjnych, konwertery standardów radio-
wych, zestawy kina domowego, projektory do kina domowego, wy-
świetlacze do  zestawów kina domowego, projektory, projektory 
cyfrowe, projektory multimedialne, słuchawki, głośniki, ładowarki, ła-
dowarki samochodowe, przenośne urządzenia do  ładowania urzą-
dzeń mobilnych, zasilacze, akcesoria do urządzeń komunikacyjnych, 

akcesoria do urządzeń mobilnych, akcesoria do telefonów, akcesoria 
do tabletów, futerały na urządzenia mobilne, futerały na telefony, fu-
terały na  tablety, etui na  urządzenia mobilne, etui na  telefony, etui 
na tablety, kable, adaptery, słuchawki, głośniki, ładowarki, ładowarki 
samochodowe, przenośne urządzenia do ładowania urządzeń mobil-
nych, zasilacze, uchwyty do mocowania urządzeń mobilnych, uchwy-
ty samochodowe do  urządzeń mobilnych, szkło ochronne, szkło 
ochronne do  urządzeń mobilnych, szkło ochronne do  telefonów, 
szkło ochronne do  tabletów, szkło hartowane do  ochrony ekranów 
urządzeń mobilnych, szkło hartowane do  ochrony ekranów telefo-
nów, szkło hartowane do  ochrony ekranów tabletów, ochraniacze 
ekranów urządzeń mobilnych z  tworzyw sztucznych, ochraniacze 
ekranów telefonów z tworzyw sztucznych, ochraniacze ekranów ta-
bletów z tworzyw sztucznych, folia polimerowa do ochrony ekranów 
urządzeń mobilnych, folia polimerowa do  ochrony ekranów telefo-
nów, folia polimerowa do  ochrony ekranów tabletów, 35 Pomoc 
w  prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi wsparcia admini-
stracyjnego, prace biurowe, doradztwo i konsultacje w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, usługi analizy i informacji biznesowej, badania 
rynkowe, analizy gospodarcze, administrowanie działalnością gospo-
darczą, zarządzanie działalnością gospodarczą, planowanie działal-
ności gospodarczej, organizacja działalności gospodarczej, audyt 
działalności gospodarczej, informacja o  działalności gospodarczej, 
handlu, reklamie, promocji, agencje informacji handlowej, organiza-
cja wystaw handlowych, organizacja targów handlowych, usługi re-
klamowe, usługi agencji reklamowych, usługi marketingowe, usługi 
promocyjne, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych lub 
promocyjnych, promocja towarów i  usług, usługi public relations, 
produkcja reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów rekla-
mowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajem 
czasu reklamowego w środkach przekazu, reklamy korespondencyj-
ne, sondaże opinii, organizowanie wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne 
zarządzanie działalnością artystyczną, przetwarzanie, systematyza-
cja danych i zarządzanie nimi, komputerowe przetwarzanie danych, 
elektroniczne przetwarzanie danych, zarządzanie przetwarzaniem 
danych, doradztwo związane z  przetwarzaniem danych, rozpo-
wszechnianie informacji gospodarczych, rozpowszechnianie infor-
macji biznesowych, rozpowszechnianie informacji handlowych, wy-
szukiwanie informacji w plikach informatycznych dla osób trzecich, 
skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, usługi 
sprzedaży towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fo-
towoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edu-
kacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa do-
mowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, 
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż detalicz-
na towarów z  branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowolta-
icznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, 
technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, 
odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, 
medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż hurtowa towarów 
z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, kompu-
terowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicz-
nej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, 
sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, roz-
rywkowej, kulturalnej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów 
z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, kompu-
terowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicz-
nej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, 
sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, roz-
rywkowej, kulturalnej, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub 
zapoznawać się z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: 
z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicz-
nej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym 
zakresie, pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług, usługa polegają-
ca na prezentacji ofert usług, sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw sta-
łych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, pośrednictwo 
w zakresie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produk-
tów pochodnych, doradztwo handlowe w  zakresie wykorzystania 
energii i paliw oraz produktów pochodnych, sprzedaż hurtowa i deta-
liczna energii, w  tym energii elektrycznej i  cieplnej, pośrednictwo 
w  zakresie sprzedaży energii, w  tym energii elektrycznej i  cieplnej, 
zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania 
i późniejszego korzystania z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji 
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energii, w  szczególności elektrycznej i  cieplnej, zaopatrywania 
w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucji i zaopa-
trywania w wodę, usług zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, 
usług związanych z  odprowadzaniem ścieków, usług związanych 
z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakresie zawierania umów doty-
czących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług 
medycznych, pośrednictwo w  zakresie zawierania umów dotyczą-
cych świadczenia, organizowania i  zapewniania dostępu do  usług 
opiekuńczych, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udo-
stępniania i późniejszego korzystania z usług medycznych i opiekuń-
czych, pośrednictwo w  zakresie zawierania umów dotyczących 
świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług w zakre-
sie zapewnienia bezpieczeństwa i  ochrony osób i  mienia, usług 
ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarzą-
dzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i później-
szego korzystania z  usług w  zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
i  ochrony osób i  mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa 
w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie działalnością gospodarczą 
w  zakresie stacji radiowych, zarządzanie działalnością gospodarczą 
w zakresie stacji telewizyjnych, usługi informacyjne, doradcze i kon-
sultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 38 Usługi w za-
kresie prowadzenia agencji informacyjnych, usługi w zakresie prowa-
dzenia agencji prasowych, usługa prowadzenia portali internetowych 
w  zakresie: rozpowszechniania wiadomości i  aktualności, zbieranie 
i przesyłanie informacji, działalność centrów telefonicznych (call cen-
ter), usługi telekomunikacyjne, usługi komunikacji elektronicznej, 
usługi telekomunikacyjne przewodowe, usługi telekomunikacyjne 
bezprzewodowe, usługi telekomunikacji satelitarnej, usługi komuni-
kacji radiowej, usługi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowo-
dowych, usługi komunikacji za pośrednictwem telefonów komórko-
wych, usługi łączności poprzez terminale komputerowe, usługi 
nadawania bezprzewodowego, usługi nadawania telewizji kablowej, 
oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią kompu-
terową, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, 
transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyj-
nych, transmisja satelitarna, transmisja wideo na żądanie, usługi wi-
deo na życzenie, usługi udostępniania treści audiowizualnych, wideo, 
audio oraz multimedialnych na żądanie, udostępnianie treści audio-
wizualnych i multimedialnych za pośrednictwem internetu lub innych 
sieci komunikacji elektronicznej, zapewnianie dostępu do globalnych 
sieci komputerowych, usługi transmisyjne, łączność poprzez sieci 
komputerowe, usługi dostępu do  internetu, usługi dostępu do sieci 
komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie emisji radiowej i telewi-
zyjnej, bezprzewodowa transmisja programów telewizyjnych, nada-
wanie programów telewizyjnych, nadawanie audio, wideo i multime-
dialne za  pośrednictwem internetu i  innych sieci łącznościowych, 
nadawanie bezprzewodowe, przekaz satelitarny, nadawanie i  trans-
misja programów radiowych, nadawanie i transmisja programów te-
lewizyjnych, nadawanie informacji za pośrednictwem telewizji, nada-
wanie informacji za  pośrednictwem radia, nadawanie informacji 
za  pośrednictwem satelity, nadawanie muzyki, nadawanie progra-
mów przez satelitę, nadawanie programów telewizji kablowej, nada-
wanie programów za pośrednictwem internetu, nadawanie telewizji 
kablowej, nadawanie wiadomości [środkami elektronicznymi], nada-
wanie treści audiowizualnych i  multimedialnych za  pośrednictwem 
internetu lub innych sieci komunikacji elektronicznej, usługi dotyczą-
ce transmisji i dostarczania treści audiowizualnych i multimedialnych 
za  pomocą internetu lub innych sieci komunikacji elektronicznej, 
usługi zapewniania dostępu do treści, stron internetowych i portali, 
zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do  filmów, innych na-
grań i programów telewizyjnych udostępnianych za pośrednictwem 
usługi wideo na życzenie, zapewnianie dostępu telekomunikacyjne-
go do programów radiowych, agencje informacyjne, przekazywanie 
i  rozpowszechnianie informacji i  danych za  pośrednictwem sieci 
komputerowych oraz internetu, usługi poczty elektronicznej, za-
pewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w internecie, usługi tele-
techniczne, usługi teleinformatyczne, wypożyczanie urządzeń tele-
komunikacyjnych, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń 
służących do komunikacji za pośrednictwem sieci komunikacji elek-
tronicznej, dostarczanie informacji o położeniu obiektów lokalizowa-
nych za  pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w  zakresie 
prowadzenia stacji radiowych polegające na zapewnianie infrastruk-
tury technicznej, usługi w zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych 
polegające na  zapewnianie infrastruktury technicznej, usługi infor-
macyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienio-

nych usług, 41 nauczanie, kształcenie, edukacja, usługi edukacyjne 
świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, rozrywka, 
organizowanie imprez rozrywkowych, organizowanie konkursów 
i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, działalność sportowa, dzia-
łalność kulturalna, organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych 
oraz koncertów, organizowanie szkoleń, organizowanie konferencji, 
organizowanie sympozjów, usługi wydawnicze, elektroniczne usługi 
wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, 
publikowanie, publikowanie elektroniczne, publikowanie drogą elek-
troniczną, publikowanie materiałów drukowanych, komputerowy 
skład drukarski, wydawanie książek, wydawanie wykazów oraz list, 
wydawanie gazet, wydawanie czasopism, wydawanie periodyków, 
produkcja filmów, produkcja nagrań wideo, rozpowszechnianie 
i dystrybucja analogowych i cyfrowych programów telewizji kablo-
wej, naziemnej, satelitarnej, usługi sprzedaży programów radiowych, 
usługi sprzedaży programów telewizyjnych, wynajem stacji radio-
wych, wynajem stacji telewizyjnych, produkcja programów telewi-
zyjnych, produkcja programów radiowych, montaż programów ra-
diowych i  telewizyjnych, usługi reporterskie, studia filmowe, studia 
telewizyjne, studia nagrań, usługa prowadzenia portali interneto-
wych w zakresie: udostępniania zapisów audycji radiowych i telewi-
zyjnych, informacji o programach i repertuarze, udostępniania wersji 
obcojęzycznych i polskojęzycznych utworów, udostępniania gier, wy-
boru pakietów programowych programów telewizyjnych i  radio-
wych, udostępnianie filmów i  programów telewizyjnych nie  do  po-
brania za  pośrednictwem usługi transmisji wideo na  żądanie, udo-
stępnianie treści cyfrowych online nie  do  pobrania, udostępnianie 
treści audiowizualnych online nie do pobrania, udostępnianie treści 
multimedialnych online nie do pobrania, produkcja nagrań dźwięko-
wych, produkcja nagrań muzycznych, usługi w zakresie nagrań, usługi 
studia nagrań, usługi postprodukcji filmów, nagrań wideo, progra-
mów telewizyjnych i  radiowych, projekcja filmów, wypożyczanie fil-
mów, wypożyczanie nagrań wideo, wypożyczanie nagrań dźwięko-
wych, wypożyczanie treści audiowizualnych, wypożyczanie treści 
multimedialnych, dystrybucja filmów, dystrybucja nagrań wideo, dys-
trybucja programów telewizyjnych, dystrybucja programów radio-
wych, gry oferowane on-line, usługi publikowania tekstów, czaso-
pism, wydawnictw nieperiodycznych i  publikacji elektronicznych, 
w  tym on-line, usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne doty-
czące uprzednio wymienionych usług 

(111) 354375 (220) 2021 08 07 (210) 532472
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(732) CyFROWy POlSaT SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(591) żółty, granatowy
(531) 26 04 02, 26 11 02, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyj-
ne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiaro-
we, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydak-
tycznych, urządzenia i  przyrządy do  przewodzenia, przełączania, 
przekształcenia, gromadzenia, sterowania i  regulacji energii elek-
trycznej, urządzenia do  nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania 
dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechani-
zmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy reje-
strujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, kompu-
tery, programy komputerowe, urządzenia do  gaszenia ognia, 
publikacje elektroniczne, oprogramowanie komputerowe, aplikacje 
mobilne, oprogramowanie do transmisji strumieniowej treści audio-
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wizualnych lub multimedialnych za pośrednictwem internetu lub in-
nych sieci komunikacji elektronicznej, oprogramowanie do transmi-
sji strumieniowej treści audiowizualnych i  wideo na  przenośne 
urządzenia elektroniczne, oprogramowanie do wyszukiwania, orga-
nizowania i  rekomendowania treści multimedialnych, oprogramo-
wanie do  wyszukiwania, organizowania i  rekomendowania treści 
audiowizualnych, oprogramowanie dla telefonów komórkowych, 
tabletów, komputerów osobistych i podręcznych urządzeń elektro-
nicznych, oprogramowanie do korzystania z usług wideo na żądanie, 
oprogramowanie do pobierania lub odtwarzania treści multimedial-
nych, oprogramowanie do pobierania lub odtwarzania treści audio-
wizualnych, oprogramowanie do  oglądania treści multimedialnych 
na urządzeniach przenośnych, w tym telefonach komórkowych i ta-
bletach, oprogramowanie do  oglądania treści audiowizualnych 
na urządzeniach przenośnych, w tym telefonach komórkowych i ta-
bletach, oprogramowanie do  oglądania programów telewizyjnych 
na urządzeniach przenośnych, w tym telefonach komórkowych i ta-
bletach, oprogramowanie do  oglądania treści multimedialnych 
na komputerach, oprogramowanie do oglądania treści audiowizual-
nych na  komputerach, oprogramowanie do  oglądania programów 
telewizyjnych na komputerach, elektroniczne nośniki danych, nagra-
nia cyfrowe, nagrania audio, nagrania wideo, nagrania audio-wideo, 
telefony, tablety, telewizory, elektroniczne terminale komunikacyj-
ne, terminale komputerowe, terminale telefoniczne, terminale da-
nych, terminale multimedialne, terminale POS, terminale poczty 
elektronicznej, terminale elektronicznych płatności, modemy, mode-
my komunikacyjne, modemy telefoniczne, modemy komputerowe, 
modemy wewnętrzne, modemy zewnętrzne, routery, karty sieciowe, 
elektroniczny sprzęt biurowy, wzmacniacze, przedwzmacniacze, od-
biorniki radiowe, elektroniczne urządzenia do przetwarzania dźwię-
ku, odtwarzacze treści audio-wideo, urządzenia audiowizualne z wy-
świetlaczem, dekodery, dekodery telewizyjne, dekodery radiowe, 
dekodery sygnałów, dekodery elektroniczne, dekodery cyfrowe, 
urządzenia telewizyjne, aparatura telewizyjna, nagrywarki telewizyj-
ne, kamery, wzmacniacze sygnałów telewizyjnych, wzmacniacze sy-
gnałów radiowych, wzmacniacze sygnałów telekomunikacyjnych, 
elektroniczne urządzenia monitorujące, konwertery standardów te-
lewizyjnych, konwertery standardów radiowych, zestawy kina do-
mowego, projektory do kina domowego, wyświetlacze do zestawów 
kina domowego, projektory, projektory cyfrowe, projektory multi-
medialne, słuchawki, głośniki, ładowarki, ładowarki samochodowe, 
przenośne urządzenia do ładowania urządzeń mobilnych, zasilacze, 
akcesoria do urządzeń komunikacyjnych, akcesoria do urządzeń mo-
bilnych, akcesoria do  telefonów, akcesoria do  tabletów, futerały 
na urządzenia mobilne, futerały na telefony, futerały na tablety, etui 
na urządzenia mobilne, etui na telefony, etui na tablety, kable, ada-
ptery, słuchawki, głośniki, ładowarki, ładowarki samochodowe, prze-
nośne urządzenia do  ładowania urządzeń mobilnych, zasilacze, 
uchwyty do mocowania urządzeń mobilnych, uchwyty samochodo-
we do urządzeń mobilnych, szkło ochronne, szkło ochronne do urzą-
dzeń mobilnych, szkło ochronne do telefonów, szkło ochronne do ta-
bletów, szkło hartowane do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, 
szkło hartowane do  ochrony ekranów telefonów, szkło hartowane 
do ochrony ekranów tabletów, ochraniacze ekranów urządzeń mo-
bilnych z  tworzyw sztucznych, ochraniacze ekranów telefonów 
z  tworzyw sztucznych, ochraniacze ekranów tabletów z  tworzyw 
sztucznych, folia polimerowa do ochrony ekranów urządzeń mobil-
nych, folia polimerowa do ochrony ekranów telefonów, folia polime-
rowa do ochrony ekranów tabletów, 35 Pomoc w prowadzeniu dzia-
łalności gospodarczej, usługi wsparcia administracyjnego, prace 
biurowe, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodar-
czej, usługi analizy i informacji biznesowej, badania rynkowe, analizy 
gospodarcze, administrowanie działalnością gospodarczą, zarządza-
nie działalnością gospodarczą, planowanie działalności gospodar-
czej, organizacja działalności gospodarczej, audyt działalności go-
spodarczej, informacja o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, 
promocji, agencje informacji handlowej, organizacja wystaw handlo-
wych, organizacja targów handlowych, usługi reklamowe, usługi 
agencji reklamowych, usługi marketingowe, usługi promocyjne, 
usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyj-
nych, promocja towarów i  usług, usługi public relations, produkcja 
reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, wynaj-
mowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajem czasu reklamo-
wego w  środkach przekazu, reklamy korespondencyjne, sondaże 

opinii, organizowanie wystaw w  celach handlowych lub reklamo-
wych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne zarzą-
dzanie działalnością artystyczną, przetwarzanie, systematyzacja da-
nych i  zarządzanie nimi, komputerowe przetwarzanie danych, 
elektroniczne przetwarzanie danych, zarządzanie przetwarzaniem 
danych, doradztwo związane z  przetwarzaniem danych, rozpo-
wszechnianie informacji gospodarczych, rozpowszechnianie infor-
macji biznesowych, rozpowszechnianie informacji handlowych, wy-
szukiwanie informacji w plikach informatycznych dla osób trzecich, 
skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, usługi 
sprzedaży towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fo-
towoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edu-
kacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa do-
mowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, 
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż detalicz-
na towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowolta-
icznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyj-
nej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa 
domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, 
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż hurtowa 
towarów z  branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicz-
nej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, 
technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, 
odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, 
medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, zgrupowanie na  rzecz osób 
trzecich towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, foto-
woltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edu-
kacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa do-
mowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, 
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, pozwalające na-
bywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się z opisem oraz kupo-
wać te towary, w szczególności: z katalogu różnych artykułów, za po-
średnictwem usługi elektronicznej, na  stronie internetowej oraz 
usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, pośrednictwo w zakre-
sie sprzedaży usług, usługa polegająca na  prezentacji ofert usług, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz 
produktów pochodnych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw 
stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, doradz-
two handlowe w zakresie wykorzystania energii i paliw oraz produk-
tów pochodnych, sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, w tym ener-
gii elektrycznej i cieplnej, pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii, 
w  tym energii elektrycznej i  cieplnej, zarządzanie wykonywaniem 
umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług 
w  zakresie przesyłania i  dystrybucji energii, w  szczególności elek-
trycznej i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególności elek-
tryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopa-
trywania w  parę wodną i  gorącą wodę, usług związanych 
z  odprowadzaniem ścieków, usług związanych z  wywozem śmieci, 
pośrednictwo w  zakresie zawierania umów dotyczących świadcze-
nia, organizowania i  zapewniania dostępu do  usług medycznych, 
pośrednictwo w  zakresie zawierania umów dotyczących świadcze-
nia, organizowania i  zapewniania dostępu do  usług opiekuńczych, 
zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania 
i późniejszego korzystania z usług medycznych i opiekuńczych, po-
średnictwo w  zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, 
organizowania i zapewniania dostępu do usług w zakresie zapewnie-
nia bezpieczeństwa i  ochrony osób i  mienia, usług ochroniarskich, 
usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie wykony-
waniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzysta-
nia z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób 
i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpie-
czeństwa, zarządzanie działalnością gospodarczą w  zakresie stacji 
radiowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji 
telewizyjnych, usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne doty-
czące uprzednio wymienionych usług, 38 Usługi w zakresie prowa-
dzenia agencji informacyjnych, usługi w zakresie prowadzenia agen-
cji prasowych, usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: 
rozpowszechniania wiadomości i aktualności, zbieranie i przesyłanie 
informacji, działalność centrów telefonicznych (call center), usługi te-
lekomunikacyjne, usługi komunikacji elektronicznej, usługi teleko-
munikacyjne przewodowe, usługi telekomunikacyjne bezprzewodo-
we, usługi telekomunikacji satelitarnej, usługi komunikacji radiowej, 
usługi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, usługi 
komunikacji za  pośrednictwem telefonów komórkowych, usługi 
łączności poprzez terminale komputerowe, usługi nadawania bez-
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przewodowego, usługi nadawania telewizji kablowej, oferowanie 
połączeń telekomunikacyjnych z  globalną siecią komputerową, 
transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmi-
sja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, 
transmisja satelitarna, transmisja wideo na  żądanie, usługi wideo 
na życzenie, usługi udostępniania treści audiowizualnych, wideo, au-
dio oraz multimedialnych na żądanie, udostępnianie treści audiowi-
zualnych i multimedialnych za pośrednictwem internetu lub innych 
sieci komunikacji elektronicznej, zapewnianie dostępu do  global-
nych sieci komputerowych, usługi transmisyjne, łączność poprzez 
sieci komputerowe, usługi dostępu do  internetu, usługi dostępu 
do sieci komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie emisji radiowej 
i telewizyjnej, bezprzewodowa transmisja programów telewizyjnych, 
nadawanie programów telewizyjnych, nadawanie audio, wideo 
i  multimedialne za  pośrednictwem internetu i  innych sieci łączno-
ściowych, nadawanie bezprzewodowe, przekaz satelitarny, nadawa-
nie i transmisja programów radiowych, nadawanie i transmisja pro-
gramów telewizyjnych, nadawanie informacji za  pośrednictwem 
telewizji, nadawanie informacji za pośrednictwem radia, nadawanie 
informacji za pośrednictwem satelity, nadawanie muzyki, nadawanie 
programów przez satelitę, nadawanie programów telewizji kablowej, 
nadawanie programów za pośrednictwem internetu, nadawanie te-
lewizji kablowej, nadawanie wiadomości [środkami elektronicznymi], 
nadawanie treści audiowizualnych i  multimedialnych za  pośrednic-
twem internetu lub innych sieci komunikacji elektronicznej, usługi 
dotyczące transmisji i dostarczania treści audiowizualnych i multime-
dialnych za pomocą internetu lub innych sieci komunikacji elektro-
nicznej, usługi zapewniania dostępu do treści, stron internetowych 
i portali, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do filmów, in-
nych nagrań i programów telewizyjnych udostępnianych za pośred-
nictwem usługi wideo na życzenie, zapewnianie dostępu telekomu-
nikacyjnego do  programów radiowych, agencje informacyjne, 
przekazywanie i  rozpowszechnianie informacji i  danych za  pośred-
nictwem sieci komputerowych oraz internetu, usługi poczty elektro-
nicznej, zapewnianie dostępu do  forów dyskusyjnych w  internecie, 
usługi teletechniczne, usługi teleinformatyczne, wypożyczanie urzą-
dzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie 
urządzeń służących do komunikacji za pośrednictwem sieci komuni-
kacji elektronicznej, dostarczanie informacji o  położeniu obiektów 
lokalizowanych za  pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, usługi 
w zakresie prowadzenia stacji radiowych polegające na zapewnianie 
infrastruktury technicznej, usługi w zakresie prowadzenia stacji tele-
wizyjnych polegające na  zapewnianie infrastruktury technicznej, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług, 41 nauczanie, kształcenie, edukacja, usługi 
edukacyjne świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicz-
nej, rozrywka, organizowanie imprez rozrywkowych, organizowanie 
konkursów i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, działalność spor-
towa, działalność kulturalna, organizowanie wystaw, wydarzeń kul-
turalnych oraz koncertów, organizowanie szkoleń, organizowanie 
konferencji, organizowanie sympozjów, usługi wydawnicze, elektro-
niczne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w  zakresie tekstów 
elektronicznych, publikowanie, publikowanie elektroniczne, publi-
kowanie drogą elektroniczną, publikowanie materiałów drukowa-
nych, komputerowy skład drukarski, wydawanie książek, wydawanie 
wykazów oraz list, wydawanie gazet, wydawanie czasopism, wyda-
wanie periodyków, produkcja filmów, produkcja nagrań wideo, roz-
powszechnianie i dystrybucja analogowych i cyfrowych programów 
telewizji kablowej, naziemnej, satelitarnej, usługi sprzedaży progra-
mów radiowych, usługi sprzedaży programów telewizyjnych, wyna-
jem stacji radiowych, wynajem stacji telewizyjnych, produkcja pro-
gramów telewizyjnych, produkcja programów radiowych, montaż 
programów radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie, studia fil-
mowe, studia telewizyjne, studia nagrań, usługa prowadzenia portali 
internetowych w zakresie: udostępniania zapisów audycji radiowych 
i telewizyjnych, informacji o programach i repertuarze, udostępnia-
nia wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych utworów, udostępnia-
nia gier, wyboru pakietów programowych programów telewizyjnych 
i  radiowych, udostępnianie filmów i  programów telewizyjnych 
nie do pobrania za pośrednictwem usługi transmisji wideo na żąda-
nie, udostępnianie treści cyfrowych online nie do pobrania, udostęp-
nianie treści audiowizualnych online nie do pobrania, udostępnianie 
treści multimedialnych online nie  do  pobrania, produkcja nagrań 
dźwiękowych, produkcja nagrań muzycznych, usługi w zakresie na-
grań, usługi studia nagrań, usługi postprodukcji filmów, nagrań wi-

deo, programów telewizyjnych i radiowych, projekcja filmów, wypo-
życzanie filmów, wypożyczanie nagrań wideo, wypożyczanie nagrań 
dźwiękowych, wypożyczanie treści audiowizualnych, wypożyczanie 
treści multimedialnych, dystrybucja filmów, dystrybucja nagrań wi-
deo, dystrybucja programów telewizyjnych, dystrybucja programów 
radiowych, gry oferowane on-line, usługi publikowania tekstów, cza-
sopism, wydawnictw nieperiodycznych i publikacji elektronicznych, 
w tym on-line, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne doty-
czące uprzednio wymienionych usług 

(111) 354376 (220) 2014 12 23 K (210) 494261
(151) 2022 06 17 (441) 2019 06 10
(732) P&W Invest Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh, 
Salzburg (aT)
(540) (znak słowny)
(540) CettaOx
(510), (511) 1 substancje chemiczne do uzdatniania wody, w szczegól-
ności do oczyszczania wody pitnej, szarej wody oraz wody w base-
nach, produkty chemiczne do oksydacji organicznych zanieczyszczeń 
w wodzie, do zapobiegania osadzaniu się śluzu i usuwania śluzu z sys-
temów wodonośnych oraz do dezodoryzacji odpadów i ścieków 

(111) 354377 (220) 2021 08 11 (210) 532595
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(732) CyFROWy POlSaT SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) polsat box go
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyj-
ne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, 
sygnalizacyjne, kontrolne, do  ratowania życia, do  celów dydaktycz-
nych, urządzenia i  przyrządy do  przewodzenia, przełączania, prze-
kształcenia, gromadzenia, sterowania i  regulacji energii elektrycznej, 
urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompak-
towe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechanizmy do urządzeń 
uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny 
liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy kom-
puterowe, urządzenia do  gaszenia ognia, publikacje elektroniczne, 
oprogramowanie komputerowe, aplikacje mobilne, oprogramowanie 
do  transmisji strumieniowej treści audiowizualnych lub multimedial-
nych za pośrednictwem internetu lub innych sieci komunikacji elektro-
nicznej, oprogramowanie do transmisji strumieniowej treści audiowi-
zualnych i  wideo na  przenośne urządzenia elektroniczne, 
oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania 
treści multimedialnych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizo-
wania i rekomendowania treści audiowizualnych, oprogramowanie dla 
telefonów komórkowych, tabletów, komputerów osobistych i  pod-
ręcznych urządzeń elektronicznych, oprogramowanie do korzystania 
z usług wideo na żądanie, oprogramowanie do pobierania lub odtwa-
rzania treści multimedialnych, oprogramowanie do pobierania lub od-
twarzania treści audiowizualnych, oprogramowanie do oglądania tre-
ści multimedialnych na urządzeniach przenośnych, w tym telefonach 
komórkowych i tabletach, oprogramowanie do oglądania treści audio-
wizualnych na urządzeniach przenośnych, w tym telefonach komórko-
wych i  tabletach, oprogramowanie do oglądania programów telewi-
zyjnych na urządzeniach przenośnych, w tym telefonach komórkowych 
i  tabletach, oprogramowanie do  oglądania treści multimedialnych 
na  komputerach, oprogramowanie do  oglądania treści audiowizual-
nych na komputerach, oprogramowanie do oglądania programów te-
lewizyjnych na komputerach, elektroniczne nośniki danych, nagrania 
cyfrowe, nagrania audio, nagrania wideo, nagrania audio-wideo, tele-
fony, tablety, telewizory, elektroniczne terminale komunikacyjne, ter-
minale komputerowe, terminale telefoniczne, terminale danych, termi-
nale multimedialne, terminale POS, terminale poczty elektronicznej, 
terminale elektronicznych płatności, modemy, modemy komunikacyj-
ne, modemy telefoniczne, modemy komputerowe, modemy we-
wnętrzne, modemy zewnętrzne, routery, karty sieciowe, elektroniczny 
sprzęt biurowy, wzmacniacze, przedwzmacniacze, odbiorniki radiowe, 
elektroniczne urządzenia do przetwarzania dźwięku, odtwarzacze tre-
ści audio-wideo, urządzenia audiowizualne z wyświetlaczem, dekode-
ry, dekodery telewizyjne, dekodery radiowe, dekodery sygnałów, de-
kodery elektroniczne, dekodery cyfrowe, urządzenia telewizyjne, 
aparatura telewizyjna, nagrywarki telewizyjne, kamery, wzmacniacze 
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sygnałów telewizyjnych, wzmacniacze sygnałów radiowych, wzmac-
niacze sygnałów telekomunikacyjnych, elektroniczne urządzenia mo-
nitorujące, konwertery standardów telewizyjnych, konwertery stan-
dardów radiowych, zestawy kina domowego, projektory do  kina 
domowego, wyświetlacze do zestawów kina domowego, projektory, 
projektory cyfrowe, projektory multimedialne, akcesoria do urządzeń 
komunikacyjnych, akcesoria do urządzeń mobilnych, akcesoria do tele-
fonów, akcesoria do tabletów, futerały na urządzenia mobilne, futerały 
na telefony, futerały na tablety, etui na urządzenia mobilne, etui na te-
lefony, etui na tablety, kable, adaptery, słuchawki, głośniki, ładowarki, 
ładowarki samochodowe, przenośne urządzenia do  ładowania urzą-
dzeń mobilnych, zasilacze, uchwyty do  mocowania urządzeń mobil-
nych, uchwyty samochodowe do urządzeń mobilnych, szkło ochron-
ne, szkło ochronne do  urządzeń mobilnych, szkło ochronne 
do telefonów, szkło ochronne do tabletów, szkło hartowane do ochro-
ny ekranów urządzeń mobilnych, szkło hartowane do  ochrony ekra-
nów telefonów, szkło hartowane do ochrony ekranów tabletów, ochra-
niacze ekranów urządzeń mobilnych z  tworzyw sztucznych, 
ochraniacze ekranów telefonów z  tworzyw sztucznych, ochraniacze 
ekranów tabletów z tworzyw sztucznych, folia polimerowa do ochrony 
ekranów urządzeń mobilnych, folia polimerowa do ochrony ekranów 
telefonów, folia polimerowa do ochrony ekranów tabletów, 35 Pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi wsparcia administra-
cyjnego, prace biurowe, doradztwo i konsultacje w zakresie działalno-
ści gospodarczej, usługi analizy i informacji biznesowej, badania rynko-
we, analizy gospodarcze, administrowanie działalnością gospodarczą, 
zarządzanie działalnością gospodarczą, planowanie działalności go-
spodarczej, organizacja działalności gospodarczej, audyt działalności 
gospodarczej, informacja o  działalności gospodarczej, handlu, rekla-
mie, promocji, agencje informacji handlowej, organizacja wystaw han-
dlowych, organizacja targów handlowych, usługi reklamowe, usługi 
agencji reklamowych, usługi marketingowe, usługi promocyjne, usługi 
programów lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyjnych, pro-
mocja towarów i usług, usługi public relations, produkcja reklam, dys-
trybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń rekla-
mowych, publikowanie tekstów reklamowych, wynajmowanie 
powierzchni na cele reklamowe, wynajem czasu reklamowego w środ-
kach przekazu, reklamy korespondencyjne, sondaże opinii, organizo-
wanie wystaw w  celach handlowych lub reklamowych, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne zarządzanie działalnością 
artystyczną, przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, 
komputerowe przetwarzanie danych, elektroniczne przetwarzanie da-
nych, zarządzanie przetwarzaniem danych, doradztwo związane 
z  przetwarzaniem danych, rozpowszechnianie informacji gospodar-
czych, rozpowszechnianie informacji biznesowych, rozpowszechnia-
nie informacji handlowych, wyszukiwanie informacji w  plikach infor-
matycznych dla osób trzecich, skomputeryzowane wyszukiwanie 
informacji handlowych, usługi sprzedaży towarów z branż: telekomu-
nikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, 
filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, 
sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, 
sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, 
sprzedaż detaliczna towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycz-
nej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, 
edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa 
domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spo-
żywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż hurtowa to-
warów z  branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, 
komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, techno-
logicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżo-
wej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, 
rozrywkowej, kulturalnej, zgrupowanie na  rzecz osób trzecich towa-
rów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, kom-
puterowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technolo-
gicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, 
sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, roz-
rywkowej, kulturalnej, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub 
zapoznawać się z  opisem oraz kupować te towary, w  szczególności: 
z  katalogu różnych artykułów, za  pośrednictwem usługi elektronicz-
nej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym 
zakresie, pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług, usługa polegająca 
na prezentacji ofert usług, sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, 
ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, pośrednictwo w za-
kresie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów 
pochodnych, doradztwo handlowe w zakresie wykorzystania energii 

i  paliw oraz produktów pochodnych, sprzedaż hurtowa i  detaliczna 
energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, pośrednictwo w zakresie 
sprzedaży energii, w  tym energii elektrycznej i  cieplnej, zarządzanie 
wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego ko-
rzystania z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szcze-
gólności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczegól-
ności elektryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, usług 
zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, usług związanych z od-
prowadzaniem ścieków, usług związanych z wywozem śmieci, pośred-
nictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organi-
zowania i zapewniania dostępu do usług medycznych, pośrednictwo 
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania 
i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych, zarządzanie wykony-
waniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania 
z usług medycznych i opiekuńczych, pośrednictwo w zakresie zawiera-
nia umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania do-
stępu do  usług w  zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i  ochrony 
osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bez-
pieczeństwa, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udo-
stępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług 
doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie działalnością go-
spodarczą w  zakresie stacji radiowych, zarządzanie działalnością go-
spodarczą w zakresie stacji telewizyjnych, usługi informacyjne, dorad-
cze i  konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 38 
Usługi w zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, usługi w zakre-
sie prowadzenia agencji prasowych, usługa prowadzenia portali inter-
netowych w  zakresie: rozpowszechniania wiadomości i  aktualności, 
zbieranie i przesyłanie informacji, działalność centrów telefonicznych 
(call center), usługi telekomunikacyjne, usługi komunikacji elektronicz-
nej, usługi telekomunikacyjne przewodowe, usługi telekomunikacyjne 
bezprzewodowe, usługi telekomunikacji satelitarnej, usługi komunika-
cji radiowej, usługi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodo-
wych, usługi komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych, 
usługi łączności poprzez terminale komputerowe, usługi nadawania 
bezprzewodowego, usługi nadawania telewizji kablowej, oferowanie 
połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, trans-
fer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja pro-
gramów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja 
satelitarna, transmisja wideo na  żądanie, usługi wideo na  życzenie, 
usługi udostępniania treści audiowizualnych, wideo, audio oraz multi-
medialnych na żądanie, udostępnianie treści audiowizualnych i multi-
medialnych za pośrednictwem internetu lub innych sieci komunikacji 
elektronicznej, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputero-
wych, usługi transmisyjne, łączność poprzez sieci komputerowe, usługi 
dostępu do internetu, usługi dostępu do sieci komunikacji elektronicz-
nej, usługi w zakresie emisji radiowej i  telewizyjnej, bezprzewodowa 
transmisja programów telewizyjnych, nadawanie programów telewi-
zyjnych, nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem 
internetu i  innych sieci łącznościowych, nadawanie bezprzewodowe, 
przekaz satelitarny, nadawanie i  transmisja programów radiowych, 
nadawanie i transmisja programów telewizyjnych, nadawanie informa-
cji za  pośrednictwem telewizji, nadawanie informacji za  pośrednic-
twem radia, nadawanie informacji za pośrednictwem satelity, nadawa-
nie muzyki, nadawanie programów przez satelitę, nadawanie 
programów telewizji kablowej, nadawanie programów za pośrednic-
twem internetu, nadawanie telewizji kablowej, nadawanie wiadomo-
ści [środkami elektronicznymi], nadawanie treści audiowizualnych 
i multimedialnych za pośrednictwem internetu lub innych sieci komu-
nikacji elektronicznej, usługi dotyczące transmisji i dostarczania treści 
audiowizualnych i  multimedialnych za  pomocą internetu lub innych 
sieci komunikacji elektronicznej, usługi zapewniania dostępu do treści, 
stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu telekomunikacyj-
nego do filmów, innych nagrań i programów telewizyjnych udostęp-
nianych za  pośrednictwem usługi wideo na  życzenie, zapewnianie 
dostępu telekomunikacyjnego do programów radiowych, agencje in-
formacyjne, przekazywanie i  rozpowszechnianie informacji i  danych 
za pośrednictwem sieci komputerowych oraz internetu, usługi poczty 
elektronicznej, zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w inter-
necie, usługi teletechniczne, usługi teleinformatyczne, wypożyczanie 
urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie telefonów, wypożycza-
nie urządzeń służących do komunikacji za pośrednictwem sieci komu-
nikacji elektronicznej, dostarczanie informacji o  położeniu obiektów 
lokalizowanych za  pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, usługi 
w zakresie prowadzenia stacji radiowych polegające na zapewnianie 
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infrastruktury technicznej, usługi w zakresie prowadzenia stacji telewi-
zyjnych polegające na zapewnianie infrastruktury technicznej, usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymie-
nionych usług, 41 nauczanie, kształcenie, edukacja, usługi edukacyjne 
świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, rozrywka, 
organizowanie imprez rozrywkowych, organizowanie konkursów i wy-
staw edukacyjnych i rozrywkowych, działalność sportowa, działalność 
kulturalna, organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz kon-
certów, organizowanie szkoleń, organizowanie konferencji, organizo-
wanie sympozjów, usługi wydawnicze, elektroniczne usługi wydawni-
cze, usługi wydawnicze w  zakresie tekstów elektronicznych, 
publikowanie, publikowanie elektroniczne, publikowanie drogą elek-
troniczną, publikowanie materiałów drukowanych, komputerowy 
skład drukarski, wydawanie książek, wydawanie wykazów oraz list, 
wydawanie gazet, wydawanie czasopism, wydawanie periodyków, 
produkcja filmów, produkcja nagrań wideo, rozpowszechnianie i dys-
trybucja analogowych i cyfrowych programów telewizji kablowej, na-
ziemnej, satelitarnej, usługi sprzedaży programów radiowych, wyna-
jem stacji radiowych, usługi sprzedaży programów telewizyjnych, 
wynajem stacji telewizyjnych, produkcja programów telewizyjnych, 
produkcja programów radiowych, montaż programów radiowych i te-
lewizyjnych, usługi reporterskie, studia filmowe, studia telewizyjne, 
studia nagrań, usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: 
udostępniania zapisów audycji radiowych i  telewizyjnych, informacji 
o  programach i  repertuarze, udostępniania wersji obcojęzycznych 
i  polskojęzycznych utworów, udostępniania gier, wyboru pakietów 
programowych programów telewizyjnych i radiowych, udostępnianie 
filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem 
usługi transmisji wideo na żądanie, udostępnianie treści cyfrowych on-
line nie  do  pobrania, udostępnianie treści audiowizualnych online 
nie  do  pobrania, udostępnianie treści multimedialnych online 
nie  do  pobrania, produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja nagrań 
muzycznych, usługi w  zakresie nagrań, usługi studia nagrań, usługi 
postprodukcji filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych i  ra-
diowych, projekcja filmów, wypożyczanie filmów, wypożyczanie na-
grań wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie treści 
audiowizualnych, wypożyczanie treści multimedialnych, dystrybucja 
filmów, dystrybucja nagrań wideo, dystrybucja programów telewizyj-
nych, dystrybucja programów radiowych, gry oferowane on-line, usłu-
gi publikowania tekstów, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych 
i publikacji elektronicznych, w tym on-line, usługi informacyjne, dorad-
cze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług 

(111) 354378 (220) 2021 07 13 (210) 531463
(151) 2022 06 17 (441) 2022 02 21
(732) gUSTKIeWICZ łUKaSZ PIWOWaROWnIa, Brzoskwinia (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) PIWOWaROWnIa
(510), (511) 32 Piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe 
o smaku piwa, napoje na bazie piwa, Piwo, Piwa smakowe, Piwo bez-
alkoholowe, Piwa o małej zawartości alkoholu, Drinki na bazie piwa, 
Shandy [napój składający się z piwa i lemoniady], Stout [rodzaj moc-
nego, ciemnego piwa] 

(111) 354379 (220) 2021 07 12 (210) 531396
(151) 2022 06 17 (441) 2022 02 21
(732) agenCJa gWIaZD SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, luboń (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) welpures
(540) 

(531) 27 05 01

(510), (511) 7 Urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i  piorące, 
Odkurzacze, Roboty sprzątające, Maszyny i urządzenia do czyszcze-
nia [elektryczne] 

(111) 354380 (220) 2021 08 09 (210) 532563
(151) 2022 06 07 (441) 2021 11 08
(732) neXOn PhaRMa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) BORenaR
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Produkty lecznicze, Para-
farmaceutyki do  celów medycznych, Suplementy diety, leki i  ma-
teriały dentystyczne, Żywność dietetyczna dla celów medycznych, 
Dietetyczne środki spożywcze, Substancje dietetyczne dla celów 
medycznych i  leczniczych, Mineralne dodatki do  żywności dla ce-
lów medycznych lub leczniczych, Dietetyczne dodatki do żywności, 
Probiotyki, Prebiotyki, Synbiotyki, Preparaty wspomagające leczenie 
lub podnoszenie odporności organizmu, Chemiczne środki antykon-
cepcyjne, Mleko w proszku dla niemowląt, Preparaty wzbogacające 
organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Witaminy i prepa-
raty witaminowe, Preparaty witaminowe, Mineralne preparaty spo-
żywcze do celów medycznych i  leczniczych, Mineralne suplementy 
diety, Mineralne wody do celów leczniczych lub medycznych, Mie-
szanki ziołowe do  celów medycznych, Preparaty ziołowe do  celów 
medycznych i  leczniczych, Zioła lecznicze lub medyczne, napoje 
lecznicze lub medyczne, napary lecznicze lub medyczne, herbaty 
lecznicze lub medyczne, Preparaty biotechnologiczne dla celów 
leczniczych lub medycznych, Preparaty biologiczne dla celów lecz-
niczych lub medycznych, Preparaty farmaceutyczne do  pielęgnacji 
skóry, Żywność dla niemowląt, Materiały opatrunkowe, Plastry, Kre-
my do  celów medycznych lub leczniczych, Balsamy do  celów me-
dycznych lub leczniczych, Maści do  celów medycznych lub leczni-
czych, Syropy do celów leczniczych lub medycznych, Krople do oczu 
do  celów leczniczych lub medycznych, Krople doustne do  celów 
leczniczych lub medycznych, Wyroby medyczne w postaci syropów, 
kropli, tabletek, saszetek w proszku, Środki sanitarne do celów lecz-
niczych lub medycznych, Preparaty i  artykuły higieniczne, Środki 
odkażające, leki dla ludzi, Preparaty wspomagające leczenie, Prepa-
raty weterynaryjne, leki weterynaryjne, Odżywki dla dorosłych i dla 
dzieci, Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, Materiały 
do kąpieli i okładów leczniczych, Szczepionki, Surowice, Kultury mi-
kroorganizmów do  celów medycznych, Materiały pochodzenia na-
turalnego do celów farmaceutycznych i  leczniczych, Preparaty me-
dyczne do odchudzania, Trucizny, Środki do niszczenia szkodników, 
Materiały i środki do celów medycznych i higieny osobistej, Materiały 
do  kąpieli i  okładów leczniczych, Preparaty do  mycia zwierząt, Ko-
smetyki do celów medycznych, Preparaty medyczne do pielęgnacji 
jamy ustnej i zębów, Kleje do protez zębowych, Środki do przycze-
piania i środki amortyzujące nacisk dla protez zębów, Kremy adhezyj-
ne do mocowania protez zębowych, Wyroby medyczne dentystycz-
ne, antybakteryjne płyny do rąk, Chusteczki do celów medycznych, 
Chusteczki odkażające, Chusteczki antybakteryjne, Preparaty do de-
zynfekcji rąk, Środki dezynfekcyjne do celów medycznych, Środki de-
zynfekcyjne do celów higienicznych, Podpaski, Tampony, Wkładki hi-
gieniczne, Pieluchy dla niemowląt i dorosłych, lecznicze szampony, 
Mydła antybakteryjne i  dezynfekujące, Mydła lecznicze, lecznicze 
preparaty toaletowe, Detergenty bakteriobójcze, Fungicydy, her-
bicydy, Biocydy, Środki owadobójcze, Środki odstraszające owady, 
komary, insekty, Preparaty diagnostyczne, lecznicze balsamy, Maści 
do celów farmaceutycznych, Mieszaniny farmaceutyczne, Preparaty 
farmaceutyczne, Środki wirusobójcze, Dodatki odżywcze, Dodatki 
witaminowe, Preparaty nutraceutyczne, Pieczywo dla diabetyków, 
lecznicze pasty do zębów, lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, 
Środki do  czyszczenia jamy ustnej, Środki spożywcze zawierające 
w  swoim składzie farmakopealne naturalne składniki pochodzenia 
roślinnego, Środki dezynfekcyjne stosowane w medycynie, Produk-
ty biobójcze służące do utrzymywania higieny człowieka, Repelenty 
i  atraktanty, Środki zaopatrzenia technicznego przydatne w  pracy 
szpitali, aptek, punktów aptecznych oraz placówek obrotu pozaap-
tecznego obejmujące: preparaty do tępienia szkodników, opatrunki 
medyczne, materiały opatrunkowe, preparaty i  materiały diagno-
styczne, odczynniki diagnostyczne do  celów medycznych, prepa-
raty diagnostyczne, środki diagnostyczne do  użytku medycznego 
i farmaceutycznego, środki kontrastowe do użytku ze sprzętem me-
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dycznym, wskaźniki do diagnozy medycznej, bielizna menstruacyjna 
jednorazowego użytku, majtki menstruacyjne, majtki higieniczne, 
wkładki higieniczne, detergenty do  celów medycznych, preparaty 
do neutralizacji zapachów, preparaty do odświeżania powietrza, od-
świeżacze do tkanin 

(111) 354381 (220) 2021 08 23 (210) 533094
(151) 2022 05 31 (441) 2022 02 14
(732) ROManOWSKI MIChał, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eP500
(540) 

(591) złoty, czarny
(531) 26 04 02, 26 04 04, 26 04 18, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 1 Dodatki chemiczne do olejów 

(111) 354382 (220) 2021 11 23 (210) 536791
(151) 2022 06 14 (441) 2022 02 28
(732) SIC RZUCIDłO SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Rzeszów (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) SICOl
(510), (511) 1 Chemiczne środki i preparaty dla przemysłu 

(111) 354383 (220) 2021 08 25 (210) 533155
(151) 2022 06 08 (441) 2022 02 21
(732) łUBIanKa MaRCIn, Bielsko-Biała (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PlOWeR
(540) 

(591) czarny, zielony
(531) 05 03 11, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 1 Substancje, materiały i  preparaty chemiczne oraz su-
rowce naturalne 

(111) 354384 (220) 2021 09 07 (210) 533647
(151) 2022 06 17 (441) 2022 02 21
(732) POlSKIe RaDIO SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Radiobook
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i  audiowizualne, Magnetyczne 
nośniki danych, Płyty CD płyty DVD, Płyty wideo CD, Dyski kompu-
terowe, Dyski magnetyczne, Dyski obliczeniowe, Dyski optyczne, 
Dyski optyczne komputerowe, Dyskietki, Filmy do nagrań dźwięko-
wych, Interfejsy dla informatyki, Kasety magnetyczne z nagraniami, 
Kasety wideo, Urządzenia do  nagrywania, odtwarzania, transmisji 
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do  przetwarzania in-
formacji, aparaty do  rejestracji dźwięku, Urządzenia nadawcze, 16 
Dzienniki, Czasopisma, Periodyki, Prospekty, Książki, Plakaty, afisze, 
Kalendarze, Katalogi, Kartki okolicznościowe, naklejki i  nalepki, ar-
tykuły papiernicze, Materiały do  nauczania, 35 Usługi reklamowe 
z  wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz 
technik audiowizualnych, Usługi promocji radiowej, Badania rynku 
i opinii publicznej, w tym poprzez sieci radiowe, Rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, Usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 

Usługi telekomunikacyjne, Usługi w  zakresie przekazywania głosu 
i obrazu, prowadzenia transmisji z  imprez informacyjnych, muzycz-
nych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, spor-
towych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów, 
zbierania i  przekazywania informacji, Transmisja, Rozpowszechnia-
nie programów radiowych i telewizyjnych, Usługi w zakresie rozpo-
wszechniania audycji radiowych i telewizyjnych, 41 Usługi w zakresie 
organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, 
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, 
plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z  wykorzystaniem 
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizu-
alnych, Usługi w zakresie nagrywania, montażu i  tworzenia audycji 
radiowych i telewizyjnych, audycje, Produkcje radiowe i telewizyjne 
produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, Usługi 
wydawnicze, Usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych, 
Redagowanie tekstów pisanych, Rejestrowanie na  taśmach wideo, 
Reportaże fotograficzne, Usługi nagrywania na  taśmach magneto-
widowych, 42 Usługi w zakresie tworzenia nowych technik dotyczą-
cych realizacji i  rozpowszechniania programów radiowych, Usługi 
związane z  programami meteorologicznymi polegające na  groma-
dzeniu informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komu-
nikatów meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicz-
nych, Prognozy meteorologiczne 

(111) 354385 (220) 2021 08 25 (210) 533134
(151) 2022 06 17 (441) 2022 02 21
(732) CZySZCZOŃ agnIeSZKa DUŻy lOleK, libiąż (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DUŻy lOleK Pl
(540) 

(591) niebieski, biały, czarny, brązowy, beżowy
(531) 02 01 23, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i  hurtowej, w  tym rów-
nież wysyłkowo i  za  pośrednictwem Internetu, w  zakresie odzieży 
i dodatków odzieżowych, a w szczególności: spodenek, spodni dre-
sowych, jeansów, koszul, bluzek, koszulek bez rękawów, polówek, 
swetrów, kurtek, pasków do spodni 

(111) 354386 (220) 2021 09 28 (210) 534473
(151) 2022 06 21 (441) 2022 03 07
(732) SUPeRDROB SPÓłKa aKCyJna, Karczew (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) PaSZCZaKI
(510), (511) 29 Potrawy z  ryb do  spożycia przez ludzi, Przekąski 
na  bazie owoców, Sałatki owocowe, Sałatki warzywne, Zupy, Żyw-
ność przygotowywana z ryb, gotowe dania warzywne, gotowe da-
nia z mięsa, gotowe dania składające się głównie z mięsa, Przekąski 
na bazie mięsa, Przekąski na bazie warzyw, Sałatki gotowe, Ryby, Kur-
czak gotowany, Kawałki kurczaka, gotowe posiłki zawierające [głów-
nie] kurczaka, Szynka, Kiełbasy z kurczaka, Kiełbasy wędzone, Palusz-
ki rybne, Kotlety rybne, gotowe posiłki składające się głównie z ryb, 
nuggetsy z kurczaka [małe kawałki kurczaka w panierce], Kiełbaski 
wegetariańskie, Wędliny wegetariańskie, Szaszłyki, Kiełbaski rybne, 
Kiełbaski wieprzowe, Kiełbaski w  cieście, Kiełbaski konserwowane, 
Kiełbasa swojska, Suszona kiełbasa, gotowe posiłki składające się 
głównie z  owoców morza, Przystawki gotowe do  spożycia, składa-
jące się przede wszystkim z owoców morza, Produkty rybne panie-
rowane, Przekąski na bazie ziemniaków, Pasztet mięsny, 30 gotowe 
do spożycia puddingi, gotowe dania z ryżu, Mięso w cieście [goto-
we], gotowe potrawy na bazie makaronu, gotowe przekąski na bazie 
zbóż, Dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, go-
towe do spożycia solone przekąski z mąki kukurydzianej formowane 
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przez wyciskanie, Przekąski wieloziarniste, Przekąski na bazie psze-
nicy, Przekąski na bazie kukurydzy, Przekąski wytwarzane z muesli, 
Przekąski na bazie ryżu, Przekąski słone na bazie mąki, gotowy lunch 
w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, 
Mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, Mrożone pasz-
teciki z mięsem i warzywami, Mięso z warzywami w cieście [pot pie], 
gotowy ryż mrożony z przyprawami i warzywami, Wytrawne przeką-
ski na bazie produktów zawartych w klasie 30 

(111) 354387 (220) 2021 09 17 (210) 534170
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) SOChaCKa anna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) anna nay
(510), (511) 9 Muzyka, filmy i  inne rodzaje elektronicznych publikacji 
tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, nagrania muzycz-
ne, Płyty z muzyką, Muzyczne nagrania dźwiękowe, Muzyka cyfrowa 
do pobrania, Magnetyczne nośniki danych, nagrania i dyski optyczne, 
Płyty kompaktowe (audio-wideo), Dyski audio, nagrania audio, Pliki 
muzyczne do pobierania, Pliki wideo do pobierania, Pliki multimedial-
ne do  pobierania, 16 Publikacje drukowane, Tekturowe i  papierowe 
okładki płyt, albumów i  publikacji drukowanych, notatniki, Kalen-
darze, Drukowane materiały opakowaniowe z  papieru lub tektury, 
Pudełka kartonowe na upominki, Szyldy z papieru lub tektury, Druki, 
Fotografie, Materiały piśmienne, Drukowane publikacje, czasopisma 
i książki, albumy, afisze, Plakaty, Bilety, Broszury, Czasopisma [perio-
dyki], etykiety z papieru lub kartonu, Książki, Materiały do pisania i ry-
sowania, nalepki i naklejki, Obrazy i zdjęcia, Śpiewniki, Ulotki, Zakładki 
do  książek, 41 Usługi artystów, muzyków i  piosenkarzy, Usługi arty-
stów estradowych świadczone przez muzyków, Rozrywka z udziałem 
muzyki, Usługi rezerwacji biletów koncertowych, Dostarczanie roz-
rywki w postaci nagranej muzyki, edycja nagrań audio, edycja nagrań 
wideo, Informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line z kompute-
rowej bazy danych lub Internetu, Kierownictwo artystyczne artystów 
estradowych, Komponowanie muzyki dla osób trzecich, Koncerty mu-
zyczne, Koncerty muzyczne na żywo, Koncerty muzyczne za pośred-
nictwem radia, Koncerty muzyczne za  pośrednictwem telewizji, Do-
radztwo w zakresie produkcji filmów i muzyki, Impresariat artystyczny, 
Informacja o biletach na imprezy rozrywkowe, Informacja o rozrywce, 
Informacje dotyczące działalności kulturalnej, Konkursy muzyczne, 
Kształcenie głosu, Kształcenie i  szkolenia w  dziedzinie muzyki i  roz-
rywki, lekcje śpiewu, Mastering płyt, Montaż lub nagrywanie dźwięku 
i obrazu, Multimedialne wydania publikacji elektronicznych, nagrywa-
nie muzyki, Muzyczne widowiska sceniczne wykonywane w miejscach 
przeznaczonych do występów, Muzyczne usługi wydawnicze i usługi 
w zakresie nagrywania muzyki, Muzyczne usługi wydawnicze, Organi-
zacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Organizacja i prze-
prowadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja i  przeprowadzanie 
koncertów muzycznych, organizacja imprez kulturalnych i  artystycz-
nych, Organizacja imprez rozrywkowych, Organizacja konkursów mu-
zycznych, Organizacja rozrywek muzycznych, Organizowanie festiwa-
li, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Pisanie 
piosenek, Produkcja muzyczna, Produkcja nagrań audio i video oraz 
produkcja multimedialna, Publikowanie drogą elektroniczną, Publiko-
wanie tekstów muzycznych, Selekcja i kompilacja nagrań muzycznych 
do nadawania przez osoby trzecie, Udostępnianie elektronicznych pu-
blikacji on-line, Udostępnianie muzyki cyfrowej (streaming), Udostęp-
nianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, Udostępnianie 
nagrań muzyki cyfrowej, nie do pobrania, z Internetu, Usługi studia na-
grań, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych i wideo, Usługi edukacyjne 
i rozrywkowe, Występy artystyczne, kulturalne i edukacyjne, Organizo-
wanie wystaw w celach kulturalnych i edukacyjnych 

(111) 354388 (220) 2021 09 21 (210) 534269
(151) 2022 03 01 (441) 2021 11 15
(732) BaKOMa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bakoma

(540) 

(591) ciemnoniebieski
(531) 27 05 01, 29 01 04
(510), (511) 1 Proteiny jako surowiec, Proteiny do  żywności jako mate-
riał surowcowy, Proteiny i  lecytyna pozyskiwane z  roślin przeznaczone 
dla przemysłu spożywczego, Oleje roślinne do przetwarzania żywności, 
Smakowe dodatki do  żywności, w  szczególności jako jej  polepszacze, 
Kultury bakterii dodawane do  produktów spożywczych, lactobacillus 
do produkcji artykułów spożywczych, laktoza do celów przemysłowych, 
5 Błonnik pokarmowy, Białkowe i mineralne odżywcze suplementy die-
ty, Probiotyki (suplementy), Suplementy diety do celów niemedycznych 
na bazie białek, tłuszczów, z dodatkiem kwasów tłuszczowych, witamin, 
soli mineralnych, mikroelementów, Mineralne suplementy diety, Białkowe 
suplementy diety, Przeciwutleniające suplementy diety, Mieszanki na ba-
zie mąki i mleka dla niemowląt, Żywność dla dzieci i niemowląt, napoje 
witaminizowane, Dodatki do żywności do celów niemedycznych na bazie 
węglowodanów, substancji balastowych, z dodatkiem witamin, soli mi-
neralnych, elementów śladowych, 16 Banery kartonowe, Bony towarowe 
i wartościowe, Broszury, Druki handlowe, etykiety z papieru lub kartonu, 
Worki i torby papierowe, Worki i opakowania z tworzyw sztucznych albo 
z kartonu na żywność, Ulotki drukowane i reklamowe wizytówki firmowe, 
29 Mleko i produkty mleczne oraz ich zamienniki i substytuty, w szcze-
gólności na bazie zbóż, soi, rzepaku, migdałów, orzechów i nasion roślin 
strączkowych, Mleko migdałowe, Mleko kokosowe, Mleko z  orzeszków 
ziemnych, Mleko ryżowe, Mleko owsiane, Mleko sojowe, Mleko rzepako-
we, Sfermentowane naturalne lub aromatyzowane produkty mleczne 
oraz ich  zamienniki i  substytuty, Produkty ze  sfermentowanego mleka 
z przewagą mleka, Sery twarogowe i twarogi, Jogurty, Desery jogurtowe, 
Jogurty pitne i smakowe, Kefiry, Koktajle mleczne, Koktajle jajeczne bez-
alkoholowe, Masło, Koncentraty masła, Desery i kremy na bazie produk-
tów mlecznych, Wegetariańskie i wegańskie desery na bazie produktów 
roślinnych, Wegańskie i wegetariańskie desery na bazie zamienników pro-
duktów mlecznych, Desery i przekąski składające się głównie z mleka i/
lub jogurtu i/lub śmietany i/lub twarogu i/lub produktów mlecznych i/lub 
wszystkich wyżej wymienionych towarów, także z dodatkiem owoców, 
warzyw, ziół, przypraw, zbóż, soków lub wyciągów z  wyżej wymienio-
nych, środków aromatyzujących, galaretki, Kompoty, Dżemy, Owocowe 
i  warzywne pasty do  smarowania, Owoce gotowane, Wegetariańskie 
i wegańskie pasty do smarowania pieczywa, Tłuszcze jadalne, Tłuszcze 
roślinne do celów spożywczych, Produkty ze śmietany, Wyroby z serwat-
ki do celów spożywczych, Dania gotowe na bazie produktów roślinnych, 
Dania gotowe warzywne, gotowe posiłki składające się głównie z  sub-
stytutów mięsa, Tofu, Dipy na bazie produktów mlecznych, w szczegól-
ności serowe: dipy na bazie produktów roślinnych: ekstrakty warzywne, 
Koncentraty zup, Koncentraty na bazie warzyw do gotowania, Koncen-
traty na bazie owoców do gotowania, Konserwowane i suszone warzy-
wa, Suszone grzyby jadalne, Szpinak gotowany i konserwowy, Mrożone 
owoce i warzywa, Warzywa strączkowe, Suszone owoce, w szczególności 
jagodowe, Wegetariańskie i/lub wegańskie substytuty: drobiu, mięsa, 
wyrobów mięsnych, wędlin, jaj, śmietany, margaryny, masła, mleka, se-
rów, Żywność wegetariańska, składająca się głównie z substytutów mię-
sa na bazie soi i/lub zbóż i/lub jaj i/lub rzepaku, 30 artykuły spożywcze, 
przekąski i preparaty ze zbóż, Mąka, Suche oraz świeże makarony, Kluski, 
Pierogi, Chleb, Bułki, Chrupki kukurydziane, Zboża przetworzone, Chrupki 
ryżowe, Chrupki serowe, Batony zbożowe i energetyczne, Kasze spożyw-
cze, Słodycze, aromaty do żywności i napojów, Budynie deserowe, Sól, 
Przyprawy i dodatki smakowe, Sosy, Kawa i ekstrakty kawowe do użytku 
jako substytuty kawy, herbata, Czekolada, Substytuty czekolady, kakao, 
herbaty i kawy, napoje kakaowe, Kakao do sporządzania napojów, lody 
spożywcze i  substytuty lodów, Puddingi, Wyroby piekarnicze, Wyroby 
cukiernicze, ciasta, tarty i  ciasteczka, 32 napoje bezalkoholowe, Wody 
mineralne, Wody gazowane, napoje owocowe, Soki owocowe, napoje 
na bazie roślin wzbogacone białkiem, Syropy i inne preparaty do produk-
cji napojów, napoje bezalkoholowe i preparaty do sporządzania napojów 
bezalkoholowych, napoje bezalkoholowe o niskiej zawartości produktów 
ze sfermentowanego mleka, napoje serwatkowe, napoje bezalkoholowe 
na bazie soi, ryżu, owsa, rzepaku, migdałów, orzechów, napoje na bazie 
ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie owsa [niebędące sub-
stytutami mleka], napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka, napoje 
warzywne, Soki z warzyw, napoje na bazie kokosu, Preparaty do produkcji 
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napojów, napoje proteinowe, napoje sportowe wzbogacane proteinami, 
napoje dla sportowców, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, 
Piwo i napoje bezalkoholowe na bazie piwa, 33 napoje alkoholowe, Wino, 
Wódka, 35 Usługi agencji importowo-eksportowych, Prezentowanie pro-
duktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Udostępnianie po-
wierzchni reklamowej, Udostępnianie informacji konsumenckich o pro-
duktach spożywczych, Udostępnianie katalogów produktowych online 
w  Internecie, handlowe informacje i  porady udzielane konsumentom 
[punkty informacji konsumenckiej], Zarządzanie w zakresie zamówień za-
kupowych i sprzedaży wysyłkowej, Usługi sprzedaży detalicznej i usługi 
komercjalizacji hurtowej, świadczone także w sklepach firmowych, przez 
Internet i w sprzedaży wysyłkowej, w szczególności w obszarach sprzeda-
ży produktów spożywczych i artykułów pierwszej potrzeby, na przykład 
sprzedaży mleka i produktów mlecznych oraz ich wegetariańskich i we-
gańskich zamienników, mięsa, ryb, drobiu, olejów i  tłuszczy jadalnych, 
galaretek, dżemów, kompotów, kawy, herbaty, kakao, ryżu, mąki i produk-
tów zbożowych, wyrobów cukierniczych i słodyczy, lodów spożywczych, 
przypraw, napojów i  żywności wegańskiej i  wegetariańskiej, napojów 
alkoholowych, napojów bezalkoholowych, owocowych i  soków oraz 
preparatów do ich sporządzania, Usługi franczyzowe związane z pomocą 
dla firm, Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc 
w  prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub 
w zarządzaniu nimi, 38 Zapewnianie dostępu do portali internetowych 
i platform, 39 Magazynowanie produktów spożywczych i napojów, Ma-
gazynowanie produktów rolnych, Usługi zaopatrywania w  produkty 
spożywcze i napoje przeznaczone do sprzedaży detalicznej i hurtowej, 
Dystrybucja [transport] produktów dla sprzedaży detalicznej i hurtowej, 
Dostawa produktów spożywczych, Transport produktów rolnych, 41 
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], 
edukacyjne usługi doradcze, Usługi instruktażowe i edukacyjne w zakre-
sie zdrowego odżywiania i żywności ekologicznej, Szkolenia z prezentacji 
żywności, Usługi edukacyjne związane z technologią żywności i sposo-
bami zdrowego odżywiania, Publikowanie drogą elektroniczną tekstów 
i druków innych niż reklamowe, Udostępnianie publikacji on-line, 43 Ob-
sługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
Oferowanie żywności i napojów w sklepach sprzedaży detalicznej, Usługi 
barowe, Snack-bary, Usługi cateringowe obejmujące żywność i  napoje, 
Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośrednie-
go spożycia, 44 Udzielanie informacji o wartości odżywczej produktów 
spożywczych, Udzielanie informacji o  właściwościach produktów spo-
żywczych, 45 Doradztwo dotyczące ochrony własności intelektualnej, 
licencjonowanie technologii, zarządzanie prawami własności intelektual-
nej i prawami autorskimi na rzecz osób trzecich, Zarządzanie i nadzorowa-
nie praw własności przemysłowej, licencjonowanie znaków towarowych 

(111) 354389 (220) 2021 09 21 (210) 534279
(151) 2022 03 01 (441) 2021 11 15
(732) BaKOMa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) BaKOMa
(510), (511) 1 Proteiny jako surowiec, Proteiny do  żywności jako mate-
riał surowcowy, Proteiny i  lecytyna pozyskiwane z  roślin przeznaczone 
dla przemysłu spożywczego, Oleje roślinne do przetwarzania żywności, 
Smakowe dodatki do  żywności, w  szczególności jako jej  polepszacze, 
Kultury bakterii dodawane do  produktów spożywczych, lactobacillus 
do produkcji artykułów spożywczych, laktoza do celów przemysłowych, 
5 Błonnik pokarmowy, Białkowe i mineralne odżywcze suplementy die-
ty, Probiotyki (suplementy), Suplementy diety do celów niemedycznych 
na bazie białek, tłuszczów, z dodatkiem kwasów tłuszczowych, witamin, 
soli mineralnych, mikroelementów, Mineralne suplementy diety, Białkowe 
suplementy diety, Przeciwutleniające suplementy diety, Mieszanki na ba-
zie mąki i mleka dla niemowląt, Żywność dla dzieci i niemowląt, napoje 
witaminizowane, Dodatki do żywności do celów niemedycznych na bazie 
węglowodanów, substancji balastowych, z dodatkiem witamin, soli mi-
neralnych, elementów śladowych, 16 Banery kartonowe, Bony towarowe 
i wartościowe, Broszury, Druki handlowe, etykiety z papieru lub kartonu, 
Worki i torby papierowe, Worki i opakowania z tworzyw sztucznych albo 
z kartonu na żywność, Ulotki drukowane i reklamowe wizytówki firmowe, 
29 Mleko i produkty mleczne oraz ich zamienniki i substytuty, w szcze-
gólności na bazie zbóż, soi, rzepaku, migdałów, orzechów i nasion roślin 
strączkowych, Mleko migdałowe, Mleko kokosowe, Mleko z  orzeszków 
ziemnych, Mleko ryżowe, Mleko owsiane, Mleko sojowe, Mleko rzepako-
we, Sfermentowane naturalne lub aromatyzowane produkty mleczne 

oraz ich  zamienniki i  substytuty, Produkty ze  sfermentowanego mleka 
z przewagą mleka, Sery twarogowe i twarogi, Jogurty, Desery jogurtowe, 
Jogurty pitne i smakowe, Kefiry, Koktajle mleczne, Koktajle jajeczne bez-
alkoholowe, Masło, Koncentraty masła, Desery i kremy na bazie produk-
tów mlecznych, Wegetariańskie i wegańskie desery na bazie produktów 
roślinnych, Wegańskie i wegetariańskie desery na bazie zamienników pro-
duktów mlecznych, Desery i przekąski składające się głównie z mleka i/
lub jogurtu i/lub śmietany i/lub twarogu i/lub produktów mlecznych i/lub 
wszystkich wyżej wymienionych towarów, także z dodatkiem owoców, 
warzyw, ziół, przypraw, zbóż, soków lub wyciągów z  wyżej wymienio-
nych, środków aromatyzujących, galaretki, Kompoty, Dżemy, Owocowe 
i  warzywne pasty do  smarowania, Owoce gotowane, Wegetariańskie 
i wegańskie pasty do smarowania pieczywa, Tłuszcze jadalne, Tłuszcze 
roślinne do celów spożywczych, Produkty ze śmietany, Wyroby z serwat-
ki do celów spożywczych, Dania gotowe na bazie produktów roślinnych, 
Dania gotowe warzywne, gotowe posiłki składające się głównie z  sub-
stytutów mięsa, Tofu, Dipy na bazie produktów mlecznych, w szczegól-
ności serowe: dipy na bazie produktów roślinnych: ekstrakty warzywne, 
Koncentraty zup, Koncentraty na bazie warzyw do gotowania, Koncen-
traty na bazie owoców do gotowania, Konserwowane i suszone warzy-
wa, Suszone grzyby jadalne, Szpinak gotowany i konserwowy, Mrożone 
owoce i warzywa, Warzywa strączkowe, Suszone owoce, w szczególności 
jagodowe, Wegetariańskie i/lub wegańskie substytuty: drobiu, mięsa, 
wyrobów mięsnych, wędlin, jaj, śmietany, margaryny, masła, mleka, se-
rów, Żywność wegetariańska, składająca się głównie z substytutów mię-
sa na bazie soi i/lub zbóż i/lub jaj i/lub rzepaku, 30 artykuły spożywcze, 
przekąski i preparaty ze zbóż, Mąka, Suche oraz świeże makarony, Kluski, 
Pierogi, Chleb, Bułki, Chrupki kukurydziane, Zboża przetworzone, Chrupki 
ryżowe, Chrupki serowe, Batony zbożowe i energetyczne, Kasze spożyw-
cze, Słodycze, aromaty do żywności i napojów, Budynie deserowe, Sól, 
Przyprawy i dodatki smakowe, Sosy, Kawa i ekstrakty kawowe do użytku 
jako substytuty kawy, herbata, Czekolada, Substytuty czekolady, kakao, 
herbaty i kawy, napoje kakaowe, Kakao do sporządzania napojów, lody 
spożywcze i  substytuty lodów, Puddingi, Wyroby piekarnicze, Wyroby 
cukiernicze, ciasta, tarty i  ciasteczka, 32 napoje bezalkoholowe, Wody 
mineralne, Wody gazowane, napoje owocowe, Soki owocowe, napoje 
na bazie roślin wzbogacone białkiem, Syropy i inne preparaty do produk-
cji napojów, napoje bezalkoholowe i preparaty do sporządzania napojów 
bezalkoholowych, napoje bezalkoholowe o niskiej zawartości produktów 
ze sfermentowanego mleka, napoje serwatkowe, napoje bezalkoholowe 
na bazie soi, ryżu, owsa, rzepaku, migdałów, orzechów, napoje na bazie 
ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie owsa [niebędące sub-
stytutami mleka], napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka, napoje 
warzywne, Soki z warzyw, napoje na bazie kokosu, Preparaty do produkcji 
napojów, napoje proteinowe, napoje sportowe wzbogacane proteinami, 
napoje dla sportowców, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, 
Piwo i napoje bezalkoholowe na bazie piwa, 33 napoje alkoholowe, Wino, 
Wódka, 35 Usługi agencji importowo-eksportowych, Prezentowanie pro-
duktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Udostępnianie po-
wierzchni reklamowej, Udostępnianie informacji konsumenckich o pro-
duktach spożywczych, Udostępnianie katalogów produktowych online 
w  Internecie, handlowe informacje i  porady udzielane konsumentom 
[punkty informacji konsumenckiej], Zarządzanie w zakresie zamówień za-
kupowych i sprzedaży wysyłkowej, Usługi sprzedaży detalicznej i usługi 
komercjalizacji hurtowej, świadczone także w sklepach firmowych, przez 
Internet i w sprzedaży wysyłkowej, w szczególności w obszarach sprzeda-
ży produktów spożywczych i artykułów pierwszej potrzeby, na przykład 
sprzedaży mleka i produktów mlecznych oraz ich wegetariańskich i we-
gańskich zamienników, mięsa, ryb, drobiu, olejów i  tłuszczy jadalnych, 
galaretek, dżemów, kompotów, kawy, herbaty, kakao, ryżu, mąki i produk-
tów zbożowych, wyrobów cukierniczych i słodyczy, lodów spożywczych, 
przypraw, napojów i  żywności wegańskiej i  wegetariańskiej, napojów 
alkoholowych, napojów bezalkoholowych, owocowych i  soków oraz 
preparatów do ich sporządzania, Usługi franczyzowe związane z pomocą 
dla firm, Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc 
w  prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub 
w zarządzaniu nimi, 38 Zapewnianie dostępu do portali internetowych 
i platform, 39 Magazynowanie produktów spożywczych i napojów, Ma-
gazynowanie produktów rolnych, Usługi zaopatrywania w  produkty 
spożywcze i napoje przeznaczone do sprzedaży detalicznej i hurtowej, 
Dystrybucja [transport] produktów dla sprzedaży detalicznej i hurtowej, 
Dostawa produktów spożywczych, Transport produktów rolnych, 41 
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], 
edukacyjne usługi doradcze, Usługi instruktażowe i edukacyjne w zakre-
sie zdrowego odżywiania i żywności ekologicznej, Szkolenia z prezentacji 
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żywności, Usługi edukacyjne związane z technologią żywności i sposo-
bami zdrowego odżywiania, Publikowanie drogą elektroniczną tekstów 
i druków innych niż reklamowe, Udostępnianie publikacji on-line, 43 Ob-
sługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
Oferowanie żywności i napojów w sklepach sprzedaży detalicznej, Usługi 
barowe, Snack-bary, Usługi cateringowe obejmujące żywność i  napoje, 
Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośrednie-
go spożycia, 44 Udzielanie informacji o wartości odżywczej produktów 
spożywczych, Udzielanie informacji o  właściwościach produktów spo-
żywczych, 45 Doradztwo dotyczące ochrony własności intelektualnej, 
licencjonowanie technologii, zarządzanie prawami własności intelektual-
nej i prawami autorskimi na rzecz osób trzecich, Zarządzanie i nadzorowa-
nie praw własności przemysłowej, licencjonowanie znaków towarowych 

(111) 354390 (220) 2021 09 30 (210) 534717
(151) 2022 06 07 (441) 2022 02 21
(732) aRP IDeaS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) arpideas
(540) 

(591) biały, czarny, zielony
(531) 26 03 04, 26 03 05, 26 05 01, 26 05 10, 27 05 01, 27 05 05, 29 01 13
(510), (511) 41 Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
Przekazywanie know-how [szkolenia], 42 aktualizowanie oprogra-
mowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, Do-
radztwo w  zakresie oprogramowania komputerowego, Instalacja 
oprogramowania komputerowego, Konserwacja oprogramowania 
komputerowego, Monitoring systemów komputerowych przy uży-
ciu dostępu zdalnego, Monitorowanie systemów komputerowych 
w  celu wykrywania awarii, Monitorowanie systemów komputero-
wych w  celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naru-
szeń bezpieczeństwa danych, Opracowywanie oprogramowania 
w  ramach publikacji oprogramowania, Opracowywanie platform 
komputerowych, Oprogramowanie jako usługa, Platforma jako usłu-
ga, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób 
trzecich, Programowanie komputerów, Projektowanie oprogramo-
wania komputerowego, Projektowanie systemów komputerowych, 
Przechowywanie danych elektronicznych, Świadczenie usług do-
tyczących uwierzytelniania użytkowników przy użyciu technologii 
jednorazowego logowania dla aplikacji online, Tworzenie zapaso-
wych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, Usługi podmiotów 
zewnętrznych w dziedzinie informatyki, Usługi szyfrowania danych, 
Usługi w  zakresie identyfikacji użytkowników z  wykorzystaniem 
technologii do transakcji handlu elektronicznego 

(111) 354391 (220) 2021 10 29 (210) 535846
(151) 2022 03 18 (441) 2021 11 29
(732) KT & g Corporation, Daejeon (KR)
(540) (znak słowny)
(540) TIMe BlUe
(510), (511) 34 Tytoń, Papierosy, Cygara, Tabaka, Bibułka papierosowa, 
Fajki tytoniowe, Filtry do papierosów, etui na papierosy (nie z metalu 
szlachetnego), Woreczki na tytoń, Zapalniczki (nie z metalu szlachet-
nego), Zapałki, Środki do czyszczenia fajek, Popielniczki (nie z metalu 
szlachetnego) dla palaczy, Obcinarki do cygar 

(111) 354392 (220) 2021 10 07 (210) 535051
(151) 2022 06 07 (441) 2022 02 21
(732) aTRIO SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Opiesin (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) leIKO
(510), (511) 25 Obuwie 

(111) 354393 (220) 2021 10 18 (210) 535374
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 24
(732) gĄSIeWSKa KaMIla, DZIĄĆKO aleKSanDRa Kya SPÓłKa 
CyWIlna, Czarna Wieś Kościelna (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kya anIMalS
(540) 

(591) złoty, czarny
(531) 26 04 02, 27 05 01, 27 05 05, 29 01 02, 29 01 08
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  preparatami 
i artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z paszą dla zwierząt 

(111) 354394 (220) 2021 10 20 (210) 535481
(151) 2022 06 17 (441) 2021 12 20
(732) PROlang SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Prolang
(540) 

(591) granatowy, żółty, pomarańczowy, niebieski, biały
(531) 26 05 01, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 9 Kieszonkowe urządzenia do  tłumaczeń, Komputery 
do tłumaczeń, Programy komputerowe do tłumaczenia, edukacyjne 
programy komputerowe, Interaktywne programy komputerowe, In-
teraktywne multimedialne programy komputerowe, Komputerowe 
programy do nauki języków, Komputerowo wspomagane programy 
językowe, Programy edukacyjne nagrane na nośnikach danych, Pro-
gramy komputerowe pobieralne z Internetu, Programy komputero-
we do  celów edukacji, Programy komputerowe związane z  edycją 
tekstu, Urządzenia do tłumaczenia języków obcych, Urządzenia słu-
żące do tłumaczenia, Podkładki pod myszy komputerowe, Programy 
komputerowe, Programy komputerowe nagrane, Urządzenia do na-
uczania, 16 Bloczki do pisania, afisze, Broszury, Formularze, Katalo-
gi, Książki, Materiały do nauczania, Materiały drukowane, Materiały 
piśmienne, nalepki, naklejki, notatniki, notesy podręczne, notesy 
na słownictwo, Okładki, Ołówki, Plakaty, Przybory do pisania, Słow-
niki, Tablice szkolne, Zakładki do książek, Zeszyty, 41 Usługi prowa-
dzenia kursów językowych, nauczanie języków obcych, Organizacja 
kursów językowych, Pomoc w nauce języków obcych, Tłumaczenia 
językowe, Tłumaczenia ustne, Tłumaczenia pisemne, Udostępnianie 
kursów instruktażowych w dziedzinie języków, Usługi edukacji aka-
demickiej w zakresie nauczania języków obcych, Usługi edukacyjne 
w  zakresie języków, Usługi edukacyjne w  zakresie przekazywania 
metod nauczania języków, Usługi edukacyjne związane z nauką ję-
zyków obcych, Usługi nauki języka obcego, Usługi szkół w zakresie 
nauczania języków obcych 

(111) 354395 (220) 2021 11 14 (210) 536380
(151) 2022 03 29 (441) 2021 12 13
(732) JORDan JÓZeF, Piastów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Inteligentna Matura
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(540) 

(591) czarny, biały, ciemnoróżowy, ciemnożółty
(531) 27 05 01, 26 04 01, 26 04 04, 26 04 05, 26 04 16, 26 04 17, 
26 04 18, 29 01 14
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania na smartfony 

(111) 354396 (220) 2021 11 17 (210) 536510
(151) 2022 06 02 (441) 2022 01 10
(732) FISeRV POlSKa SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PolCardgo
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 9 Oprogramowanie do  pobrania służące do  realizacji płat-
ności, Oprogramowanie użytkowe do telefonów komórkowych służące 
do  realizacji płatności, Oprogramowanie do  pobrania służące do  prze-
twarzania płatności kartą kredytową, kartą debetową, kartą podarun-
kową oraz płatności za  pomocą portfela cyfrowego, Oprogramowanie 
do  pobrania służące do  przeprowadzania analiz danych finansowych 
i przedstawiania wyników analiz, 36 Obsługa płatności, analizy danych 
finansowych, 42 Oprogramowanie jako usługa [SaaS] służące do realizacji 
płatności, Oprogramowanie jako usługa [SaaS] służące do przetwarzania 
płatności kartą kredytową, kartą debetową, kartą podarunkową oraz płat-
ności za pomocą portfela cyfrowego, Usługi w zakresie monitorowania 
systemów komputerowych w postaci analizy zagrożeń w celu ochrony 
danych, Usługi w  zakresie monitorowania systemów komputerowych 
w celu zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi do informacji cyfro-
wych, Oprogramowanie jako usługa [SaaS] służące do przeprowadzania 
analiz danych finansowych i przedstawiania wyników analiz 

(111) 354397 (220) 2021 11 15 (210) 536523
(151) 2022 06 08 (441) 2022 02 21
(732) FUnDaCJa POlOnaISe FOUnDaTIOn, Iwonicz (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polonaise Foundation
(540) 

(591) szary, czerwony, biały
(531) 26 11 25, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 6 Banery reklamowe metalowe [konstrukcje], Tablice rekla-
mowe [metalowe banery], 9 Filmy wideo, 16 Papierowe materiały biuro-
we, Terminarze [materiały drukowane], Materiały drukowane, 35 Rekla-
ma banerowa, Reklama na bilbordach elektronicznych, Reklama on-line 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama i marketing, 36 Sponso-
rowanie imprez kulturalnych, Pozyskiwanie finansowania dla projektów 
sportowych, kulturalnych i  rozrywkowych, Sponsorowanie działalności 
sportowej, 39 Organizowanie podróży zagranicznych dla celów kultural-
nych, 41 Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 
Organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych, Organizowanie kon-
kursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie zajęć sportowych i zawo-
dów sportowych, Organizowanie konferencji dotyczących działalności 
kulturalnej, Organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych 
i sportowych, Organizowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych, Organizo-
wanie prezentacji do celów kulturalnych, Usługi w zakresie organizowania 
widowisk kulturalnych, Organizowanie zajęć sportowych i imprez sporto-
wych, Przeprowadzanie imprez sportowych, Przeprowadzanie wydarzeń 

sportowych, Organizowanie lokalnych wydarzeń sportowych, Organizo-
wanie turniejów sportowych, Dostarczanie informacji na temat aktywno-
ści kulturalnej, Organizowanie konkursów sportowych, Organizowanie 
konkursów w celach kulturalnych, Organizacja i przeprowadzanie aktyw-
ności kulturalnych, Organizowanie i  przeprowadzanie targów w  celach 
kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie konkursów za pośrednic-
twem Internetu, Organizowanie kongresów i konferencji w celach kultu-
ralnych i edukacyjnych 

(111) 354398 (220) 2021 11 15 (210) 536525
(151) 2022 06 02 (441) 2022 01 10
(732) WIelUŃSKI leOnaRD ZenOn, Bydgoszcz (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wielpol laKIeRnIa PROSZKOWa
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 26 03 01, 26 04 05, 26 04 18, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 37 lakierowanie proszkowe 

(111) 354399 (220) 2021 11 15 (210) 536531
(151) 2022 06 02 (441) 2022 01 10
(732) PFeIFeR & langen gmbh & Co  Kg, Kolonia (De)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z naTURy W ZgODZIe Ze ŚRODOWISKIeM
(540) 

(591) zielony, biały
(531) 05 09 21, 02 09 01, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 30 Cukier, syropy i melasa, 31 Karmy i pasze dla zwierząt, 
Pasze dla pszczół, Wysłodki buraczane 

(111) 354400 (220) 2021 11 10 (210) 536304
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) ZahIR & ZahID SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, łódź (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gOOD Day Rolls
(540) 

(591) żółty, brązowy, pomarańczowy, czerwony, zielony, biały
(531) 29 01 15, 27 05 01, 27 05 02, 27 05 08, 27 05 09, 27 05 10, 
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08 07 10, 26 01 01, 26 01 04, 26 01 16, 26 01 18, 26 01 19, 26 01 20
(510), (511) 29 Potrawy gotowe składające się głównie z  warzyw, 
Potrawy mięsne gotowane, gotowe posiłki składające się głównie 
z  kebaba, Burgery, Burgery mięsne, Burgery warzywne, Burgery 
z  indyka, Produkty mięsne w  formie burgerów, 30 Potrawy na  ba-
zie mąki, Sos do  kebabów, Wrapy z  kurczakiem, Zawijana kanapka 
typu wrap, Zawijane kanapki typu wrap (pieczywo), Chipsy tortilla, 
enchilada (kukurydziana tortilla z mięsem i przyprawiona ostrą pa-
pryką), Quesadilla [tortilla z masy kukurydzianej z serem], 43 Usługi 
restauracji fast-food, Usługi barów typu fast-food na  wynos, Bary, 
Bary przekąskowe, Bary sałatkowe, Bary szybkiej obsługi [snack-ba-
ry], Snack-bary, Usługi świadczone przez bary bistro, Oferowanie 
żywności i napojów w bistrach, Oferowanie żywności i napojów dla 
gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w kawiaren-
kach internetowych, Oferowanie żywności i  napojów w  restaura-
cjach i barach, Oferowanie żywności i napojów dla gości, Oferowanie 
żywności i napojów w sklepach z pączkami, Przygotowywanie i za-
opatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Piz-
zerie, Dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, Wynajem 
lad kuchennych do przygotowywania posiłków do bezpośredniego 
spożycia, Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgo-
netek, Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie posiłków i na-
pojów, Przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania 
na zewnątrz, Puby, Restauracje oferujące dania na wynos, Restaura-
cje samoobsługowe, Restauracje z grillem, Serwowanie jedzenia i na-
pojów, Serwowanie żywności i  napojów dla gości w  restauracjach, 
Serwowanie żywności i  napojów dla gości, Serwowanie żywności 
i  napojów w  kawiarenkach internetowych, Serwowanie żywności 
i napojów w sklepach z pączkami, Serwowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach, Usługi barowe, Usługi barów i restauracji 

(111) 354401 (220) 2021 11 23 (210) 536921
(151) 2022 05 30 (441) 2022 02 07
(732) SPÓłDZIelnIa PRaCy CUKRy nySKIe, nysa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ChRUPS
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze i słodycze: biszkopty, ciastka, cu-
kierki, ciasta ryżowe, herbatniki  herbatniki Petit Beurre, imbirowe 
pieczywo (piernik), krakersy, ptifurki (ciasteczka), słodycze, suchary, 
wyroby cukiernicze, wafle, żywność na bazie mąki 

(111) 354402 (220) 2021 12 10 (210) 537606
(151) 2022 07 01 (441) 2022 03 07
(732) COOl PlaCe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kobyłka (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) My nie lecimy w coolki
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego i  hurtowego w  zakresie 
materiałów budowlanych (w tym pokryć dachowych, akcesoriów da-
chowych, materiałów izolacyjnych i  wykończeniowych związanych 
z  wykonaniem pokryć dachowych, okien, przeszkleń, świetlików, 
rynien, rur spustowych, drewna konstrukcyjnego, drewna budow-
lanego, drewna wykończeniowego, elementów elewacyjnych, ele-
mentów i systemów kominowych, wentylacyjnych, rekuperacyjnych, 
klimatyzacyjnych), usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku 
z  akcesoriami metalowymi, usługi sprzedaży detalicznej i  hurtowej 
w  związku z  pokryciami podłogowymi, usługi sprzedaży detalicz-
nej i hurtowej w związku z pokryciami ściennymi, usługi sprzedaży 
detalicznej i  hurtowej w  związku z  instalacjami sanitarnymi, usługi 
sprzedaży detalicznej i  hurtowej w  związku z  urządzeniami wo-
dociągowymi, usługi sprzedaży detalicznej i  hurtowej w  związku 
z grzejnikami, dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe 
zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do kom-
puterowych baz danych, organizowanie wystaw w  celach handlo-

wych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach kompu-
terowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, reklama za  pośrednictwem sieci komputerowej, 
reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie 
w  komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiorami informa-
tycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów po-
zwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stro-
nie internetowej dotyczącej sprzedaży materiałów budowlanych, 
akcesoriów metalowych, pokryć podłogowych, pokryć ściennych, 
instalacji sanitarnych, urządzeń wodociągowych, grzejników, zgru-
powanie na  rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające na-
bywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtow-
ni z materiałami budowlanymi, akcesoriami metalowymi, pokryciami 
podłogowymi, pokryciami ściennymi, instalacjami sanitarnymi, urzą-
dzeniami wodociągowymi, grzejnikami 

(111) 354403 (220) 2021 10 29 (210) 535852
(151) 2022 03 22 (441) 2021 12 06
(732) neTTO SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Motaniec (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) z Zieleniaka Taka świeżość ma sens  SZPInaK BaBy
(540) 

(591) biały, zielony
(531) 05 03 11, 05 03 16, 07 03 11, 09 01 10, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 29 Szpinak [przetworzony], Szpinak, mrożony, Szpinak, 
gotowany, Szpinak konserwowy, 31 Szpinak świeży 

(111) 354404 (220) 2021 10 29 (210) 535851
(151) 2022 03 22 (441) 2021 12 06
(732) neTTO SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Motaniec (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) z Zieleniaka Taka świeżość ma sens  MIX & eaT
(540) 

(591) biały, pomarańczowy
(531) 05 03 14, 27 05 01, 29 01 12, 07 03 11, 09 01 10
(510), (511) 31 Świeże warzywa na sałatki, Sałaty, Sałata świeża, Suro-
we warzywa, Świeża rukola, Świeże zioła 

(111) 354405 (220) 2021 12 24 (210) 538176
(151) 2022 05 04 (441) 2022 01 17
(732) SIeWIeRSKI elIgIUSZ eleK InVeST, Zakopane (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) elKOWe aPaRTaMenTy
(510), (511) 36 agencja wynajmu zakwaterowania [mieszkania], agen-
cje mieszkaniowe [mieszkania], agencje mieszkaniowe (nieruchomo-
ści), agencje nieruchomości, Biura pośrednictwa handlu nierucho-
mościami, Biuro wynajmu mieszkań, Doradztwo w dziedzinie zakupu 
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nieruchomości, Doradztwo w  zakresie inwestycji mieszkaniowych, 
Doradztwo w zakresie nieruchomości, Dostarczanie informacji doty-
czących nieruchomości, Dzierżawa biur, Dzierżawa budynków, Dzier-
żawa domów, Dzierżawa gruntu, Dzierżawa i wynajem pomieszczeń 
handlowych, Dzierżawa lub wynajem budynków, Dzierżawa nierucho-
mości posiadanych na własność, Dzierżawa nieruchomości [tylko nie-
ruchomości], Inwestowanie kapitału w nieruchomości, Inwestowanie 
w nieruchomości, inwestycje majątkowe [nieruchomości], nabywanie 
gruntów przeznaczonych do  dzierżawy, nabywanie nieruchomości 
[dla osób trzecich], nabywanie nieruchomości na  rzecz osób trze-
cich, Organizacja najmu nieruchomości handlowych, Organizowanie 
najmu nieruchomości na wynajem, Organizowanie umów dzierżawy 
i  najmu nieruchomości, Organizowanie najmu mieszkań, Organi-
zowanie wynajmu nieruchomości, Planowanie inwestycji w  nieru-
chomości, Pobieranie czynszu, Pomoc w  zakresie nabywania nieru-
chomości i  w  zakresie udziałów finansowych w  nieruchomościach, 
Pomoc w zakupie nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nierucho-
mościami, Powiernictwo nieruchomości, Skomputeryzowane usługi 
informacyjne dotyczące nieruchomości, Timesharing nieruchomości, 
Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, Udzielanie infor-
macji dotyczących zarządzania ziemią, Udzielanie informacji dotyczą-
cych kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, Udzielanie 
informacji w zakresie dzierżawy ziemi, Udzielanie informacji związa-
nych z wynajmem budynków, Usługi agencji lub pośrednictwo w za-
kresie wynajmu gruntów, Usługi agencji nieruchomości dotyczące 
sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi agencji nieruchomości zwią-
zane z kupnem i sprzedażą ziemi, Usługi agencji nieruchomości w za-
kresie wynajmu budynków, Usługi agencji nieruchomości związane 
z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi agencji nieruchomości w za-
kresie dzierżawy ziemi, Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości 
mieszkaniowych, Usługi agencji w zakresie dzierżawy nieruchomości, 
Usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, Usłu-
gi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, Usługi agencyjne 
lub pośrednictwo w  zakresie wynajmu budynków, Usługi doradcze 
dotyczące nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące własności nie-
ruchomości, Usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nierucho-
mości, Usługi nabywania gruntu, Usługi nabywania gruntu [w imieniu 
osób trzecich], Usługi nabywania nieruchomości, Usługi powiernicze 
w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie inwestowania w nieru-
chomości, Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie nieru-
chomości związane z  zarządzaniem inwestycjami w  majątek nieru-
chomy, Usługi w zakresie zakwaterowań, Usługi wynajmu mieszkań, 
Usługi zarządzania inwestycjami w  zakresie nieruchomości, Usługi 
zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie 
nieruchomości, Usługi związane z  majątkiem nieruchomym, Wybór 
i nabywanie nieruchomości [w imieniu osób trzecich], Wynajem biur 
do  coworkingu, Wynajem budynków, Wynajem domów, Wynajem 
domów do  wynajęcia, Wynajem i  dzierżawa zakwaterowania sta-
łego, Wynajem mieszkań, Wynajem mieszkań i  pomieszczeń biuro-
wych, Wynajem mieszkań, studio i  pokoi, Wynajem nieruchomości, 
Wynajem nieruchomości i  majątku, Wynajem pomieszczeń biuro-
wych, Wynajem pomieszczeń handlowych, Wynajem powierzchni 
biurowej, Wynajem zakwaterowania [mieszkania], Wynajmowanie 
pomieszczeń biurowych [nieruchomości], Zakwaterowanie (Zapew-
nienie stałego-), Zapewnianie stałego zakwaterowania, Zapewnianie 
stałego zamieszkania, Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie 
nieruchomością, Zarządzanie powiernicze nieruchomościami, 43 Biu-
ra zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Domy turystyczne, hostele 
(schroniska), hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne 
i  turystyczne, Krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej, Mo-
tele, Oferowanie zakwaterowania tymczasowego jako część pakie-
tów pobytowych, Organizowanie i  udostępnianie zakwaterowania 
tymczasowego, Organizowanie zakwaterowania tymczasowego, 
Organizowanie zakwaterowania dla turystów, Organizowanie zakwa-
terowania w hotelach, Organizowanie zakwaterowania wakacyjnego, 
Organizowanie zakwaterowania dla wczasowiczów, Organizowanie 
zakwaterowania na  pobyt czasowy, Ośrodki wypoczynkowe, Pen-
sjonaty, Pensjonaty, domy gościnne, Świadczenie usług przez hote-
le i  motele, Tymczasowe zakwaterowanie, Tymczasowy wynajem 
pokoi, Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Udostępnia-
nie zakwaterowania tymczasowego dla gości, Udzielanie informacji 
dotyczących rezerwacji zakwaterowania, Udostępnianie informacji 
o usługach tymczasowego zakwaterowania, Udostępnianie informa-
cji na temat zakwaterowania przez Internet, Udostępnianie informacji 
o tymczasowym zakwaterowaniu za pośrednictwem Internetu, Udo-

stępnianie miejsc noclegowych w hotelach, Usługi agencji w zakresie 
rezerwacji zakwaterowania [time share], Usługi agencji w  zakresie 
rezerwowania tymczasowego zakwaterowania, Usługi agencji po-
dróży w zakresie dokonywania rezerwacji hotelowych, Usługi agen-
cji w zakresie rezerwacji zakwaterowania na wakacje, Usługi agencji 
wynajmu mieszkań [time share], Usługi biur zakwaterowania, Usługi 
biura tury stycznego związane z rezerwacją zakwaterowania tymcza-
sowego, Usługi hosteli dla turystów, Usługi hotelowe, Usługi hote-
lowe dla uprzywilejowanych klientów, Usługi informacji, doradztwa 
i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, Usługi obiek-
tów gościnnych [zakwaterowanie], Usługi pensjonatów, Usługi recep-
cji na potrzeby tymczasowego zakwaterowania [wydawanie kluczy], 
Usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie 
przyjazdami i  wyjazdami], Usługi rezerwacji pokojów, Usługi rezer-
wacji zakwaterowania na wakacje, Usługi rezerwacji zakwaterowania 
[time share], Usługi w zakresie kwater wczasowych, Usługi w zakresie 
obozów turystycznych [zakwaterowanie], Usługi w zakresie obozów 
wakacyjnych [zakwaterowanie], Usługi w zakresie rezerwacji zakwa-
terowania, Usługi w  zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, Usługi 
w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, Usługi w zakresie 
rezerwacji pokojów hotelowych, Usługi w zakresie wymiany zakwa-
terowania [time share], Usługi w  zakresie wynajmu pokojów, Usługi 
w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, Usługi w zakresie za-
kwaterowania, Usługi w zakresie zakwaterowania wakacyjnego, Usłu-
gi w zakresie zakwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych, Usługi 
w  zakresie zakwaterowania w  hotelach, Wynajem domów letnisko-
wych, Wynajem domków letniskowych, Wynajem pokoi jako tymcza-
sowego zakwaterowania, Wynajem zakwaterowanie tymczasowego 
w domach i mieszkaniach wakacyjnych, Wynajmowanie kwater, Wy-
najmowanie pokoi, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, 
Wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, Zakwaterowanie 
na pobyt czasowy, Zapewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy, 
Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, Zapewnianie zakwa-
terowania tymczasowego w  domach i  mieszkaniach, Zapewnianie 
zakwaterowania tymczasowego w domach wakacyjnych, Zapewnia-
nie zakwaterowania tymczasowego w  mieszkaniach wakacyjnych, 
Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w pensjonatach 

(111) 354406 (220) 2021 11 10 (210) 536313
(151) 2022 06 07 (441) 2022 02 21
(732) InSTyTUT gOSPODaRKI ROlneJ, Radom (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eUnitedagRI eUROPean UnIOn UnITeD agRICUlTURe
(540) 

(591) morski, szary, biały
(531) 27 05 01, 27 05 10, 29 01 13
(510), (511) 35 Usługi marketingowe, usługi pośrednictwa bizneso-
wego, usługi public relations, usługi relacji z mediami, wyceny han-
dlowe, 36 Doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo finanso-
we, 38 agencje informacyjne, fora dla serwisów społecznościowych, 
informacja o telekomunikacji, komunikacja radiowa, transmisja pod-
kastów, transmisja programów telewizyjnych, udostępnianie forów 
internetowych online, 41 Dystrybucja filmów, informacja o edukacji, 
organizowanie i  prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, 
sympozjów, warsztatów, konkursów [edukacja], produkcja filmów, 
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, publikowanie ksią-
żek, publikowanie on-line elektronicznych książek i  czasopism, tłu-
maczenia, usługi reporterskie, usługi studia nagrań, 44 Doradztwo 
w  sprawach rolnych, 45 audyty zgodności z  prawem i  przepisami, 
doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi na zapytania przetargo-
we, mediacje, usługi monitorowania prawnego, usługi w  zakresie 
przygotowywania dokumentów prawnych 

(111) 354407 (220) 2021 11 17 (210) 536502
(151) 2022 06 02 (441) 2022 01 10
(732) FISeRV POlSKa SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) POlCaRD gO
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(510), (511) 9 Oprogramowanie do  pobrania służące do  realizacji 
płatności, Oprogramowanie użytkowe do telefonów komórkowych 
służące do realizacji płatności, Oprogramowanie do pobrania służące 
do przetwarzania płatności kartą kredytową, kartą debetową, kartą 
podarunkową oraz płatności za pomocą portfela cyfrowego, Opro-
gramowanie do pobrania służące do przeprowadzania analiz danych 
finansowych i przedstawiania wyników analiz, 36 Obsługa płatności, 
analizy danych finansowych, 42 Oprogramowanie jako usługa [SaaS] 
służące do realizacji płatności, Oprogramowanie jako usługa [SaaS] 
służące do przetwarzania płatności kartą kredytową, kartą debeto-
wą, kartą podarunkową oraz płatności za  pomocą portfela cyfro-
wego, Usługi w zakresie monitorowania systemów komputerowych 
w postaci analizy zagrożeń w celu ochrony danych, Usługi w zakresie 
monitorowania systemów komputerowych w celu zapobiegania nie-
autoryzowanemu dostępowi do informacji cyfrowych, Oprogramo-
wanie jako usługa [SaaS] służące do przeprowadzania analiz danych 
finansowych i przedstawiania wyników analiz 

(111) 354408 (220) 2021 11 15 (210) 536478
(151) 2022 05 13 (441) 2022 01 24
(732) JaKO SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Kokanin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIWO O  MOCnyCh KORZenIaCh JaWOROWe 7,2% eXTRa 
MOCne
(540) 

(591) czarny, szary, żółty
(531) 05 01 03, 05 01 05, 05 01 11, 26 02 07, 26 04 02, 26 04 09, 
26 04 12, 26 04 15, 26 04 17, 26 04 22, 27 05 01, 27 07 01, 29 01 13
(510), (511) 32 Piwo, napoje na bazie piwa 

(111) 354409 (220) 2021 11 04 (210) 536064
(151) 2022 06 17 (441) 2022 02 28
(732) Virgin enterprises limited, londyn (gB)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Virgin
(540) 

(531) 27 05 01, 26 11 01
(510), (511) 9 Urządzenia do  nagrywania, transmisji lub odtwarzania 
dźwięku lub obrazu, nagrania audio, nagrania audiowizualne, Pobieral-
ne nagrania audio, nagrania audiowizualne do pobrania, Pobieralna mu-
zyka cyfrowa, Podcasty, podcasty do pobrania, Sprzęt do przetwarzania 
danych, Komputery, Sprzęt komputerowy, Oprogramowanie kompu-
terowe i oprogramowanie komputerowe do pobrania do świadczenia 
usług bankowych, usług finansowych, usług zarządzania rachunkiem 
bankowym, usług przekazów pieniężnych, usług płatniczych, analiz 
finansowych i  sprawozdań finansowych, usług zarządzania finansami, 
zarządzania organizacjami charytatywnymi oraz usług informacyjnych 
dotyczących bankowości i  finansów, aplikacje mobilne do  pobrania 

do użytku w związku z usługami bankowymi, ubezpieczeniowymi i fi-
nansowymi, usługami przekazów pieniężnych i zarządzaniem sprawami 
finansowymi, Oprogramowanie aplikacji mobilnych lub interfejsu do te-
lefonów komórkowych i  urządzeń elektronicznych, Oprogramowanie 
komputerowe, oprogramowanie komputerowe do pobrania i platformy 
oprogramowania komputerowego związane z programami lojalnościo-
wymi, nagrodami, rabatami i  programami motywacyjnymi, Oprogra-
mowanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe do pobrania 
i  aplikacje mobilne do  pobrania do  świadczenia usług w  dziedzinie 
zdrowia i dobrego samopoczucia, muzyki i rozrywki, ludzi i planety, te-
lekomunikacji i mediów, podróży i wypoczynku, Programy komputero-
we do zarządzania danymi, Oprogramowanie komputerowe do analizy 
informacji rynkowych, Oprogramowanie aplikacji mobilnych do użytku 
w związku z programami lojalnościowymi, nagrodami, rabatami i pro-
gramami motywacyjnymi, Oprogramowanie użytkowe do  pobrania 
do użytku w związku z programami lojalnościowymi, nagrodami, raba-
tami i programami motywacyjnymi, Oprogramowanie aplikacji kompu-
terowych do przesyłania strumieniowego treści audiowizualnych za po-
średnictwem Internetu, Oprogramowanie komputerowe i  urządzenia 
telekomunikacyjne umożliwiające połączenie z bazami danych i  Inter-
netem, Urządzenia do  strumieniowego przesyłania multimediów cy-
frowych, Oprogramowanie wirtualnej rzeczywistości, Oprogramowanie 
do gier w rzeczywistości wirtualnej, Zestawy słuchawkowe do rzeczywi-
stości wirtualnej, Oprogramowanie do wirtualnych klas, Urządzenia te-
lekomunikacyjne, Mobilne urządzenia telekomunikacyjne, Komputery 
kieszonkowe (PDa), kieszonkowe komputery osobiste, telefony komór-
kowe, Pokrowce na telefony komórkowe, etui na telefony komórkowe, 
Publikacje elektroniczne (do  pobrania), Krokomierze, Kaski ochronne 
do  uprawiania sportu, gogle sportowe, Urządzenia do  nadawania, 
transmisji, odbierania, przetwarzania, odtwarzania, kodowania i deko-
dowania programów radiowych i telewizyjnych oraz innych danych au-
dio, wideo i obrazowych, Urządzenia do nadawania, transmisji, odbioru, 
przetwarzania, odtwarzania, kodowania i dekodowania treści mediów 
cyfrowych, Satelity, Magnetyczne nośniki danych, Cyfrowe nośniki 
do  nagrywania, Filmy kinematograficzne, Oprogramowanie do  gier 
komputerowych, Karty kodowane magnetycznie do przenoszenia da-
nych, Kodowane karty lojalnościowe, Kodowane karty podarunkowe, 
Karty wielofunkcyjne do  usług finansowych, Karty obciążeniowe, kar-
ty gotówkowe, karty bankowe, karty czekowe, karty kredytowe, karty 
debetowe, Kodowane karty inteligentne, Radia, anteny i anteny do ra-
dia, Słuchawki do radia, Zestawy radiowe, Mobilne radiowe urządzenia 
nadawcze, elementy montażowe do radia, Centra muzyczne zawierają-
ce odbiorniki radiowe i  telewizyjne, Radiotelefony, elektroniczna baza 
danych umożliwiająca zarejestrowanym organizacjom charytatywnym 
obsługę darowizn i ubieganie się o pomoc w postaci darowizn, apara-
tura i  instrumenty dydaktyczne, Urządzenia do  nawigacji satelitarnej, 
Spektrografy astronomiczne, automatyczne czujniki do śledzenia słoń-
ca, Kable do elektrycznych i optycznych systemów transmisji sygnałów, 
Telefony satelitarne, nadajniki satelitarne, aparatura naukowa, Odbior-
niki satelitarne, astrometryczne urządzenia i  przyrządy pomiarowe, 
Procesory satelitarne, Urządzenia i przyrządy do odbioru i dekodowania 
transmisji satelitarnych, Urządzenia do przetwarzania sygnałów, Sygna-
ły świetlne lub mechaniczne, Urządzenia do transmisji sygnałów, Części 
i wyposażenie wszystkich wyżej wymienionych towarów, 16 Papier, tek-
tura, Druki, Materiał introligatorski, Fotografie, Materiały piśmienne, Kle-
je do artykułów papierniczych lub do użytku domowego, Materiały dla 
artystów, Pędzle malarskie, Maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wy-
jątkiem mebli), Materiały instruktażowe i  dydaktyczne (z  wyjątkiem 
aparatury), Materiały z  tworzyw sztucznych do  pakowania (nie  ujęte 
w innych klasach), Czcionki drukarskie, Matryce drukarskie, Karty plasti-
kowe, Publikacje drukowane, Książki, komiksy, dzienniki, albumy, gazety, 
czasopisma, plakaty, Kalendarze, Przewodniki, Broszury, Rozkłady jazdy, 
Cenniki, Czasopisma pokładowe, Ulotki promocyjne, Publikacje rekla-
mowe, Reklamy drukowane, Tablice reklamowe z kartonu lub papieru, 
Szyldy reklamowe z papieru lub z kartonu, Papierowe torby, Drukowane 
programy, Przybory do pisania, Długopisy, ołówki, kredki, gumki, linij-
ki, Temperówki do ołówków, Piórniki i futerały na przybory piśmienne, 
Pojemniki na ołówki, albumy fotograficzne, Segregatory kołowe, Sko-
roszyty, notatniki, Terminarze, Pocztówki, Rysunki (grafika), naklejki, 
Kalkomanie, Szablony, Czeki podróżne, druki na przekazy pieniężne, for-
mularze przekazy pieniężne, Banknoty, Bony, czeki bankowe, książeczki 
czekowe, książeczki wpłat, Klipsy do pieniędzy, Teczki na dokumenty, 
Karty papierowe do użytku w ramach programów lojalnościowych, na-
gród, rabatów i zachęt, Części i wyposażenie do wszystkich wyżej wy-
mienionych towarów, 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy 
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(111) 354410 (220) 2021 12 01 (210) 537188
(151) 2022 05 24 (441) 2022 02 07
(732) aRTyCh BaRBaRa aRTyCh FOR KIDS, Skierdy (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CeRaMIKa W TeRaPII
(540) 

(591) pomarańczowy, niebieski, brązowy, czarny, biały
(531) 03 02 09, 03 02 24, 27 05 01, 27 05 05, 29 01 15
(510), (511) 28 gry planszowe, gry edukacyjne, akcesoria do gier i za-
baw, akcesoria do  gimnastyki rąk, przyrządy do  masażu dłoni, piłki 
do masażu dłoni, masy plastyczne do terapii rąk, przyrządy do ćwiczeń 
i rehabilitacji dłoni, jajko do ćwiczenia ręki, karty do gry, klocki, zabaw-
ki-nakładki na  narzędzia pisarskie, wielokształtne kości do  gry, kulki 
do zabaw paluszkowych, krążki zabawki, pluszowe zabawki do ściska-
nia, zabawki paluszkowe, puzzle, zabawki ściskacze do gimnastyki pal-
ców, plansze do gimnastyki palców, narzędzia wymuszające właściwy 
chwyt: szpatułki, patyczki, stempelki, zabawka-ciężarki do  ćwiczeń 
paluszkowych, maty do lepienia z mas plastycznych, wałki zabawki, 41 
Przekazywanie know-how, Organizowanie i  prowadzenie warsztatów 
i szkoleń z zakresu terapii, Kursy korespondencyjne, Informacja o edu-
kacji, nauczanie indywidualne, Warsztaty ceramiczne, Organizowanie 
i  prowadzenie konferencji, Organizowanie i  prowadzenie kongresów, 
Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadze-
nie sympozjów, Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Pu-
blikowanie on-line elektronicznych książek i  czasopism, Publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, Udostępnianie publikacji elek-
tronicznych [nie do pobrania], 44 Usługi doradcze w zakresie zdrowia, 
Usługi medycyny alternatywnej, Usługi terapeutyczne 

(111) 354411 (220) 2021 12 15 (210) 537717
(151) 2022 05 31 (441) 2022 02 14
(732) PaSSage COSMeTICS laBORaTORy SPÓłKa aKCyJna, 
gałków Duży (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PaSSage COSMeTICS laBORaTORy
(540) 

(531) 26 11 02, 26 11 12, 26 03 06, 26 03 23, 27 05 05
(510), (511) 3 Kosmetyki, olejki aromatyczne, barwniki do celów kosme-
tycznych, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji i golenia, ko-
smetyki upiększające, kolorowe kosmetyki, kremy, mleczka i maseczki ko-
smetyczne, kosmetyki do pielęgnacji twarzy, pomadki do ust, błyszczyki 
do ust, kosmetyki i preparaty do włosów, kremy, emulsje i żele nawilża-
jące, produkty toaletowe takie jak: dezodoranty, mydła dezynfekcyjne, 
sole do kąpieli, preparaty kosmetyczne do kąpieli, chusteczki nasączone 
płynami kosmetycznymi, lakiery do  paznokci, preparaty do  makijażu, 
puder, preparaty do mycia, mydła przeciwpotowe, mydła lecznicze, pre-
paraty do pielęgnacji paznokci, wyroby perfumeryjne, środki do czysz-
czenia zębów, wybielające pasty do zębów, mydła, 5 Preparaty farmaceu-
tyczne, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, preparaty antybakteryjne, 
mydła antybakteryjne, spraye antybakteryjne, żele antybakteryjne, chu-
steczki antybakteryjne, preparaty farmaceutyczne antybakteryjne, anty-

bakteryjne płyny do rąk i do mycia twarzy, preparaty do dezynfekcji rąk, 
balsamy do  celów leczniczych, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne, sub-
stancje dietetyczne, środki odkażające, herbaty ziołowe, oleje lecznicze, 
mazidła, preparaty na odmrożenia, 35 Doradztwo w zakresie organizacji 
i  prowadzenia działalności gospodarczej, reklama, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą, usługi 
sprzedaży artykułów kosmetycznych i farmaceutycznych, 42 Usługi ana-
liz chemicznych, usługi badań biologicznych, bakteriologicznych, usługi 
badań chemicznych, technicznych, usługi badań w zakresie kosmetyki, 
usługi ekspertyz naukowych, badawczych, inżynieryjnych, projektowa-
nia – procesów, technologii, opracowywanie receptur 

(111) 354412 (220) 2021 12 15 (210) 537718
(151) 2022 05 31 (441) 2022 02 14
(732) SOKOłÓW SPÓłKa aKCyJna, Sokołów Podlaski (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) SOKOlIKI
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa, 
dania gotowe na bazie mięsa, jaja, ryby, owoce morza nieżywe, zupy, 
dania gotowe na  bazie warzyw, warzywa przetworzone, przekąski 
warzywne, pasty warzywne, przetwory warzywne, mleko, produkty 
mleczne, nabiał, sery białe, sery żółte, desery mleczne i na bazie mle-
ka, dania gotowe na bazie mleka, białko do celów kulinarnych, chipsy 
ziemniaczane, chipsy mięsne, dipy, ekstrakty mięsne, ekstrakty wa-
rzywne, ekstrakty do zup, konserwy mięsne, oleje i tłuszcze jadalne 

(111) 354413 (220) 2021 11 29 (210) 537040
(151) 2022 04 29 (441) 2021 12 27
(732) MIKISZ łUKaSZ, Mikołów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) alkoMaster
(540) 

(591) jasnozłoty, złoty, biały
(531) 24 01 13, 24 09 03, 24 09 07, 19 07 25, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 38 emisja i transmisja programów telewizyjnych za opłatą-
-pay-per-view, Usługi transmisji programów telewizyjnych za opłatą-
-pay per view, 41 Organizowanie widowisk w celach rozrywkowych 

(111) 354414 (220) 2021 12 01 (210) 537187
(151) 2022 06 21 (441) 2022 03 07
(732) BROWaR BłOnIe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RZeMIeŚlnICZe TRaDyCJe KUR ZaPIał PIWO ChMIelne 
nIeFIlTROWane BROWaR BłOnIe
(540) 

(591) różowy, beżowy, czerwony, niebieski, zielony, jasnozielony, 
ciemnozielony, żółty, pomarańczowy, czarny, biały
(531) 03 07 03, 25 12 25, 05 05 20, 03 04 07, 26 11 02, 26 01 16, 
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27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 32 Piwo i produkty piwowarskie, Piwo i piwo bezalkoho-
lowe, napoje orzeźwiające, napoje odalkoholizowane, napoje bezal-
koholowe, Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów 

(111) 354415 (220) 2021 12 01 (210) 537183
(151) 2022 06 21 (441) 2022 03 07
(732) BROWaR BłOnIe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Inne BeCZKI ZISSOU aPa american Pale ale
(540) 

(591) biały, czarny, niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, 
czerwony, żółty, zielony, różowy, brązowy, fioletowy, 
pomarańczowy
(531) 03 09 01, 26 11 02, 05 11 15, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 32 Piwo i produkty piwowarskie, Piwo i piwo bezalkoho-
lowe, napoje orzeźwiające, napoje odalkoholizowane, napoje bezal-
koholowe, Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów 

(111) 354416 (220) 2021 12 01 (210) 537182
(151) 2022 06 21 (441) 2022 03 07
(732) BROWaR BłOnIe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Inne BeCZKI MIaMI lager
(540) 

(591) czarny, biały, zielony, jasnozielony, ciemnozielony, różowy, 
ciemnoróżowy, czerwony, brązowy, jasnobrązowy
(531) 03 07 07, 05 03 20, 26 11 02, 27 05 01, 29 01 15, 05 11 15
(510), (511) 32 Piwo i produkty piwowarskie, Piwo i piwo bezalkoho-
lowe, napoje orzeźwiające, napoje odalkoholizowane, napoje bezal-
koholowe, Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów 

(111) 354417 (220) 2021 12 01 (210) 537181
(151) 2022 06 21 (441) 2022 03 07
(732) BROWaR BłOnIe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Inne BeCZKI JUngle IPa India Pale ale

(540) 

(591) biały, czarny, zielony, jasnozielony, ciemnozielony, 
brązowy, niebieski, ciemnoniebieski, różowy, żółty, fioletowy, 
pomarańczowy, szary, czerwony
(531) 03 07 15, 05 03 20, 27 05 01, 05 11 15, 29 01 15
(510), (511) 32 Piwo i produkty piwowarskie, Piwo i piwo bezalkoho-
lowe, napoje orzeźwiające, napoje odalkoholizowane, napoje bezal-
koholowe, Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów 

(111) 354418 (220) 2021 12 18 (210) 537874
(151) 2022 06 22 (441) 2022 03 07
(732) PanPhIlOV SeRgey, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aBBa
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 27 05 01, 26 04 01, 26 04 18, 26 04 19, 29 01 12
(510), (511) 45 Usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej 
dla organizacji non-profit 

(111) 354419 (220) 2021 12 16 (210) 537807
(151) 2022 06 22 (441) 2022 03 07
(732) ORlen OIl SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków (Pl)
(554) (znak przestrzenny)
(540) PlaTInUM classic
(540) 

(591) czerwony, niebieski, czarny, żółty, fioletowy, biały, srebrny
(531) 01 15 15, 01 15 21, 19 07 07, 25 01 15, 26 13 25, 27 05 01, 
27 05 05, 27 05 17, 29 01 15
(510), (511) 4 Oleje samochodowe, w tym napędowe, silnikowe, Oleje 
przemysłowe, smary, parafina, paliwa 
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(111) 354420 (220) 2021 12 21 (210) 537948
(151) 2022 06 17 (441) 2022 02 28
(732) ZaWISZ RaFał aD MOTO, Katowice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ReFiltration aD aD MOTO RaFał ZaWISZ
(540) 

(591) szary, czarny, biały, żółty
(531) 29 01 14, 27 05 01, 01 15 15, 24 15 02
(510), (511) 1 Dodatki do paliwa [chemiczne], adsorbenty chemiczne 
do usuwania zanieczyszczeń z paliwa, Chemikalia do użytku w pali-
wach jako inhibitory mikrobiologicznego wzrostu [inne niż medycz-
ne i weterynaryjne], Dodatki chemiczne do użytku w paliwach w celu 
powstrzymywania korozji, Dodatki chemiczne do środków czyszczą-
cych stosowanych w układzie wtrysku paliwa, Mieszanki uszczelnia-
jące do  powstrzymywania wycieków ze  zbiorników ropy [chemika-
lia], adsorbenty chemiczne, Dodatki chemiczne do oleju, Substancje 
do usuwania oleju stosowane w procesach produkcyjnych, Kataliza-
tory do stosowania w przemyśle przetwórczym oleju, Materiały syn-
tetyczne do absorpcji oleju, Środki chemiczne do oczyszczania oleju, 
Preparaty chemiczne do  oczyszczania oleju, Preparaty chemiczne 
do  rozpraszania oleju, 37 Czyszczenie zbiorników, usługi czyszcze-
nia zbiorników stacji paliw, Czyszczenie zbiorników magazynowych, 
Czyszczenie zbiorników zasobnikowych, Konserwacja i  naprawa 
kotłów na paliwa stałe, Instalacja przemysłowych zbiorników ciśnie-
niowych, naprawy lub konserwacja zbiorników zasobnikowych, Kon-
serwacja i naprawa zbiorników magazynowych, nakładanie powłok 
ochronnych na  powierzchnie zbiorników, Konserwacja i  naprawa 
przemysłowych zbiorników ciśnieniowych, Udzielanie informacji 
związanych z naprawą lub konserwacją zbiorników zasobnikowych, 
Udzielanie informacji związanych z usługami czyszczenia zbiorników 
zasobnikowych, Usługi czyszczenia rur, Usługi czyszczenia prze-
mysłowego, Usługi czyszczenia kotłów, Czyszczenie pojemników 
do  przechowywania, Instalacja urządzeń do  produkcji ropy nafto-
wej, Instalowanie obiektów i urządzeń magazynowych, Konserwacja 
i  naprawa ciśnieniowych urządzeń bezpieczeństwa, Konserwacja 
i  naprawa systemów zawierających węże doprowadzające płyny, 
Konserwacja i  naprawa instalacji do  przechowywania ropy nafto-
wej i  gazu, Konserwacja i  naprawa urządzeń ciśnieniowych, Usługi 
czyszczenia zbiorników, 42 Mikrofiltracja paliwa, Regeneracja paliwa, 
Regeneracja absorbentów, Oczyszczanie paliwa, Badanie poziomu 
zanieczyszczenia paliwa  

(111) 354421 (220) 2021 12 09 (210) 537529
(151) 2022 06 21 (441) 2022 03 07
(732) WenTa JanUSZ We-MeT PRZeDSIĘBIORSTWO hanDlOWe, 
Kamienica Królewska (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) We-MeT
(540) 

(591) czarny, zielony
(531) 26 04 01, 26 04 03, 26 04 05, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 40 Recykling metali, Złomowanie pojazdów 

(111) 354422 (220) 2021 12 06 (210) 537337
(151) 2022 06 21 (441) 2022 03 07
(732) Van PUR SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) SOlVeZa
(510), (511) 32 Piwo, Piwo bezalkoholowe 

(111) 354423 (220) 2021 12 06 (210) 537338
(151) 2022 06 21 (441) 2022 03 07
(732) Van PUR SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOlVeZa
(540) 

(591) niebieski, brązowy, szary
(531) 29 01 13, 27 05 01, 27 05 03, 26 04 02
(510), (511) 32 Piwo, Piwo bezalkoholowe 

(111) 354424 (220) 2021 12 07 (210) 537391
(151) 2022 06 15 (441) 2022 02 28
(732) OlX global B V , amsterdam (nl)
(540) (znak słowny)
(540) aDReSUJeMy MaRZenIa
(510), (511) 35 Publikowanie materiałów reklamowych, Ogłoszenia 
reklamowe za  pośrednictwem sieci komputerowej, Rozpowszech-
nianie reklam, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Obsługa ryn-
ków on-line w  celu umożliwienia negocjacji transakcji handlowych 
między osobami trzecimi podczas sprzedaży i  zakupu towarów, 
Udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line dla osób trzecich, 
Ogłoszenia drobne, Udostępnianie przestrzeni reklamowej on-li-
ne w zakresie ogłoszeń drobnych, Usługi reklamowe i promocyjne, 
Usługi w zakresie porównywania cen, Usługi informacyjne dotyczące 
wyżej wymienionych usług, Zarządzanie bazami danych dostępnymi 
przez Internet, gromadzenie danych w celu umieszczania ich w kom-
puterowych bazach danych, Sortowanie danych w komputerowych 
bazach danych, Usługi reklamowe dotyczące prowadzenia agencji 
handlowych zajmujących się obrotem mieniem osobistym, 36 Usłu-
gi związane z majątkiem nieruchomym, Udostępnianie komputero-
wych baz danych nieruchomości online i baz danych online do prze-
szukiwania zawierających ogłoszenia drobne, anonse i  ogłoszenia 
o  domach i  mieszkaniach, apartamentach, kondominiach, domach 
miejskich, nieruchomościach, nieruchomościach komercyjnych i  lo-
kalach na  wynajem, agencje pośrednictwa w  handlu nieruchomo-
ściami 

(111) 354425 (220) 2021 12 02 (210) 537244
(151) 2022 06 21 (441) 2022 03 07
(732) TeChMeS KOByłeCCy I WIaTeR SPÓłKa JaWna, Tarnów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TeChMeS
(540) 

(591) niebieski, różowy, biały
(531) 27 05 05, 27 05 17, 26 02 07, 29 01 13
(510), (511) 7 Roboty do  użytku przemysłowego, Roboty przemy-
słowe, 9 Instalacje elektryczne, Szafy rozdzielcze [elektryczność], 
Tablice sterownicze [elektryczność], Instalacje alarmowe, Czujniki 
temperatury, Czujniki ciśnienia, 37 Instalacja, konserwacja i naprawa 
maszyn, Instalacja urządzeń elektrycznych, naprawa urządzeń elek-
trycznych, Instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń klimatyzacyj-
nych, Konserwacja i naprawa palników, Montaż i naprawa instalacji 
grzewczych, 42 Opracowywanie projektów technicznych, Planowa-
nie projektów technicznych 
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(111) 354426 (220) 2021 12 29 (210) 538217
(151) 2022 05 19 (441) 2022 01 31
(732) gReen TRee gROUP SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Tomaszów Mazowiecki (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) green Tree
(540) 

(591) jasnozielony, zielony, ciemnozielony
(531) 27 05 01, 29 01 03, 05 01 03, 05 01 16
(510), (511) 1 Masa celulozowa do produkcji papieru, Polimery do za-
stosowania w  przemyśle, Polimery kwasu mlekowego, 6 Folia alu-
miniowa laminowana papierem, Folia metalizowana laminowana 
papierem, 16 Torebki do  pakowania [koperty, woreczki] z  papieru 
lub tworzyw sztucznych, Folia, Folia bąbelkowa do pakowania, Folia 
przylepna z tworzyw sztucznych do opakowań, Folia samoprzylegają-
ca z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji, Folia spożywcza, 
Folia z tworzyw sztucznych do pakowania, Folia z tworzyw sztucznych 
do pakowania żywności, Folia z biopolimerów naturalnych do pako-
wania żywności, Folia z biopolimerów do pakowania żywności, Folia 
kompostowalna do owijania i pakowania, laminat wysokobarierowy 
biokompostowalny do  pakowania żywności, laminat polikompo-
stowalny na  bazie roślin i  olejów estrów roślinnych do  pakowania 
żywności, 17 Folia rozdmuchiwana [inna niż do pakowania], laminat 
wysokobarierowy biokompostowalny do pakowania produktów prze-
mysłowych, laminat polikompostowalny na bazie roślin i olejów es-
trów roślinnych do pakowania produktów przemysłowych 

(111) 354427 (220) 2021 12 27 (210) 538140
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) PReMIUM SaleS gROUP SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Opole (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PSg eKOeneRgIa
(540) 

(591) żółty, niebieski, biały
(531) 26 01 05, 26 01 07, 27 05 01, 27 05 05, 29 01 13
(510), (511) 11 Pompy ciepła do  przetwarzania energii, 37 Montaż 
i konserwacja instalacji fotowoltaicznych 

(111) 354428 (220) 2021 12 30 (210) 538280
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) SynOPTIS PhaRMa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) TRIDUFIT
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Pasty, lotiony, Peelingi, lakie-
ry do paznokci, Maseczki kosmetyczne, Pomadki do ust, antyperspi-
ranty, Preparaty do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, 
Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust w aerozolu, Środki do pie-
lęgnacji zębów i jamy ustnej, Preparaty do czyszczenia protez zębo-
wych, Żele i paski wybielające zęby, Preparaty do pielęgnacji włosów, 
Szampony, Preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy, 
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty do depila-
cji, Produkty toaletowe i kosmetyczne, Środki do czyszczenia, pole-
rowania, szorowania i  ścierania, Środki stosowane w praniu, w tym 
środki wybielające, Olejki eteryczne, 5 Kosmetyki lecznicze, Produkty 
farmaceutyczne, Produkty lecznicze, Witaminy i  preparaty witami-
nowe, Suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Dodat-
ki witaminowe i  mineralne, Mineralne wody do  celów leczniczych, 

Preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające organizm, Suple-
menty diety do  celów leczniczych, Dietetyczne środki spożywcze 
do celów leczniczych, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, 
Preparaty ziołowe do  celów medycznych, Zioła lecznicze, herbaty 
lecznicze, Produkty biobójcze, Produkty biologiczne do celów me-
dycznych lub weterynaryjnych, Produkty bakteriobójcze do  celów 
medycznych lub weterynaryjnych, Szczepionki, Surowice, Produkty 
krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne do celów medycznych 
lub weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skó-
ry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Płyny farmaceutyczne, Żywność dla 
niemowląt, Plastry, Materiały do  opatrunków gipsowych, Materiały 
opatrunkowe, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki odka-
żające, Produkty weterynaryjne, Produkty chemiczne przeznaczone 
dla nauk medycznych, Preparaty diagnostyczne do  celów medycz-
nych, Środki dezynfekcyjne, 10 aparaty i  instrumenty medyczne, 
aparatura diagnostyczna do celów medycznych, aparatura do ana-
lizy do celów medycznych, Butelki dla niemowląt, aparatura i instru-
menty chirurgiczne, Przyrządy do fizykoterapii, Przyborniki lekarskie, 
artykuły ortopedyczne, Smoczki dziecięce, Bandaże do celów leczni-
czych, Poduszki do celów leczniczych, Strzykawki do celów medycz-
nych, aparaty i narzędzia weterynaryjne 

(111) 354429 (220) 2021 12 30 (210) 538282
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) SynOPTIS PhaRMa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) WellSen z melatoniną
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Pasty, lotiony, Peelingi, lakie-
ry do paznokci, Maseczki kosmetyczne, Pomadki do ust, antyperspi-
ranty, Preparaty do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, 
Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust w aerozolu, Środki do pie-
lęgnacji zębów i jamy ustnej, Preparaty do czyszczenia protez zębo-
wych, Żele i paski wybielające zęby, Preparaty do pielęgnacji włosów, 
Szampony, Preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy, 
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty do depila-
cji, Produkty toaletowe i kosmetyczne, Środki do czyszczenia, pole-
rowania, szorowania i  ścierania, Środki stosowane w praniu, w tym 
środki wybielające, Olejki eteryczne, 5 Kosmetyki lecznicze, Produkty 
farmaceutyczne, Produkty lecznicze, Witaminy i  preparaty witami-
nowe, Suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Dodat-
ki witaminowe i  mineralne, Mineralne wody do  celów leczniczych, 
Preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające organizm, Suple-
menty diety do  celów leczniczych, Dietetyczne środki spożywcze 
do celów leczniczych, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, 
Preparaty ziołowe do  celów medycznych, Zioła lecznicze, herbaty 
lecznicze, Produkty biobójcze, Produkty biologiczne do celów me-
dycznych lub weterynaryjnych, Produkty bakteriobójcze do  celów 
medycznych lub weterynaryjnych, Szczepionki, Surowice, Produkty 
krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne do celów medycznych 
lub weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skó-
ry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Płyny farmaceutyczne, Żywność dla 
niemowląt, Plastry, Materiały do  opatrunków gipsowych, Materiały 
opatrunkowe, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki odka-
żające, Produkty weterynaryjne, Produkty chemiczne przeznaczone 
dla nauk medycznych, Preparaty diagnostyczne do  celów medycz-
nych, Środki dezynfekcyjne, 10 aparaty i  instrumenty medyczne, 
aparatura diagnostyczna do celów medycznych, aparatura do ana-
lizy do celów medycznych, Butelki dla niemowląt, aparatura i instru-
menty chirurgiczne, Przyrządy do fizykoterapii, Przyborniki lekarskie, 
artykuły ortopedyczne, Smoczki dziecięce, Bandaże do celów leczni-
czych, Poduszki do celów leczniczych, Strzykawki do celów medycz-
nych, aparaty i narzędzia weterynaryjne 

(111) 354430 (220) 2021 12 29 (210) 538254
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) SOKOłÓW MIChał CenTRUM WSPOMaganIa ROZWOJU 
DZIeCKa a KUKU, gdańsk (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) a KUKU
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(540) 

(591) biały, żółty, czarny
(531) 03 01 16, 03 01 01, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 41 Organizowanie i prowadzenie warsztatów, 44 Usługi 
medyczne 

(111) 354431 (220) 2021 12 23 (210) 538103
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 24
(732) JanKIeWICZ KaCPeR BeWSen PhaRMa, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) nanOMOOD FORTe
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy 
dietetyczne i  odżywcze, Suplementy diety zawierające białko, Mi-
neralne suplementy diety, Mineralne suplementy odżywcze, Suple-
menty z wapniem, Odżywcze suplementy diety, Białkowe suplemen-
ty diety, Przeciwutleniające suplementy diety, Suplementy z  siarą, 
Suplementy żywnościowe, Suplementy diety, Probiotyki jako suple-
menty, Suplementy ziołowe, Suplementy prebiotyczne, Przeciwutle-
niające suplementy, Suplementy odżywcze w  płynie, Suplementy 
diety w płynie, Suplementy diety dla sportowców, Suplementy die-
ty dla ludzi, Suplementy diety dla niemowląt, Suplementy ziołowe 
w  płynie, Suplementy mineralne do  żywności, Dodatki dietetycz-
ne, Dodatki witaminowe, Dodatki odżywcze, Dodatki witaminowe 
i  mineralne, lecznicze dodatki do  żywności, Dodatki witaminowe 
w płynie, Uzupełniające dodatki do żywności do celów medycznych, 
Dodatki do żywności do celów niemedycznych, Dietetyczne dodatki 
do żywności, Żywność dla diet medycznych, Produkty żywnościowe 
dla niemowląt, Żywność dietetyczna do  celów leczniczych, Balony 
energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające do-
datki odżywcze, Mieszanki do picia w proszku z dodatkami odżyw-
czymi, Dożylne ciecze do  nawadniania, odżywiania i  podawania 
preparatów farmaceutycznych, Preparaty dietetyczne i  odżywcze, 
Witaminy i  preparaty witaminowe, Tabletki witaminowe, Preparaty 
witaminowe, Suplementy diety sporządzone głównie z witamin, Pre-
paraty witaminowe i mineralne, napoje witaminizowane, Preparaty 
witaminowe w postaci suplementów diety, Suplementy żywnościo-
we w postaci proszku, 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku z su-
plementami diety, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suple-
mentami diety, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dodatkami 
odżywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  dodatkami 
witaminowymi i mineralnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z  żywnością dla diet medycznych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z dietetycznymi dodatkami do żywności, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z dodatkami odżywczymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku z  dodatkami witaminowymi i  mineralnymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z żywnością dla diet medycz-
nych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dietetycznymi dodat-
kami do żywności, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprze-
dażą odzieży i  dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzie-
żą, Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, Udostępnianie 
informacji o produktach konsumenckich dotyczących żywności lub 
napojów, Usługi bezobsługowych sklepów detalicznych w  odnie-
sieniu do żywności, Usługi handlu detalicznego związane z przyrzą-
dami do  przygotowywania żywności, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w  zakresie artykułów sportowych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sportowych 

(111) 354432 (220) 2021 12 24 (210) 538158
(151) 2022 05 26 (441) 2022 02 07
(732) CheMICZnO-FaRMaCeUTyCZna SPÓłDZIelnIa PRaCy 
eSPeFa, Kraków (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) espinosine
(510), (511) 5 leki dla ludzi, suplementy diety, preparaty farmaceu-
tyczne 

(111) 354433 (220) 2020 07 28 (210) 516508
(151) 2022 06 21 (441) 2020 09 21
(732) PRySZCZeWSKa agnIeSZKa, PRySZCZeWSKI PIOTR FIRMa 
KOnFeKCyJna PaKeR SPÓłKa CyWIlna, Rzgów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) paker
(540) 

(591) czarny, biały, żółty
(531) 26 01 03, 26 04 05, 26 04 10, 26 04 12, 26 13 25, 27 05 17, 
27 05 24, 29 01 13
(510), (511) 25 długie kurtki, garnitury, kostiumy ze spódnicą, koszu-
le, kurtki, męskie płaszcze, odzież damska, odzież wierzchnia dla ko-
biet, płaszcze 

(111) 354434 (220) 2021 02 08 (210) 524251
(151) 2022 06 17 (441) 2021 07 12
(732) OleSZCZUK JaROSłaW, Siedlce (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) labootik
(510), (511) 3 lakiery do paznokci, Zmywacze, acetony, Bazy pod cienie, 
Cienie, pigmenty, Kredki do oczu, Pomady, Żele do brwi, Tusze do rzęs, 
Szminki, Pomadki, Błyszczyki, Żele do  prania, Proszki do  prania, Płyny 
do  mycia naczyń, Żele do  mycia naczyń, Płyny do  mycia podłóg, Żele 
do  czyszczenia toalet, Odkamieniacze, 35 Promocja sprzedaży, Usługi 
sprzedaży detalicznej wyrobów kosmetycznych, administrowanie i  or-
ganizowanie usług sprzedaży wysyłkowej, Usługi reklamowe w zakresie 
sprzedaży towarów, Usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprze-
daży, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej kosmetyków, 
Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
Usługi w  zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej wyrobów kosme-
tycznych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w  zakresie: 
artykułów kosmetycznych, suplementów diety, zabawek, artykułów 
drogeryjnych, odzieży, biżuterii, ozdób choinkowych, artykułów droge-
ryjnych, perfum, ozdób świątecznych, przekąsek słonych, napoi 

(111) 354435 (220) 2021 02 22 (210) 525062
(151) 2022 06 08 (441) 2022 02 07
(732) OWCZaReK PIOTR, łódź (Pl);
gaWlaK MIChał, łódź (Pl);
ChaJDaS JaKUB, łódź (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CgO FInanCe
(540) 

(591) biały, jasnozielony, szary
(531) 26 04 02, 26 04 18, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarzą-
dzanie i  administrowanie działalnością gospodarczą, Rachunkowość, 
księgowość i  audyt, zarządzanie w  działalności handlowej, administro-
wanie działalności handlowej, Prace biurowe, Usługi rachunkowe, usługi 
księgowe, prowadzenie ksiąg i ewidencji dla celów podatkowych, przy-
gotowanie zeznań podatkowych, sporządzanie deklaracji podatkowych 
oraz ubezpieczeniowych, sporządzanie sprawozdań rachunkowych, 
sporządzanie bilansów księgowych, usługi analizy kosztów, doradztwo 
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w  zakresie rachunkowości, analiza podatkowa przedsięwzięć, wycena 
działalności handlowej, prowadzenie ewidencji pracowniczej, sporządza-
nie analiz ekonomicznych, badania rynku, badania w dziedzinie działal-
ności gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej i handlowej, 
doradztwo w dziedzinie rachunkowości, doradztwo w zakresie organiza-
cji, prowadzenia i  zarządzania działalnością gospodarczą, usługi wycen 
handlowych, pośrednictwo w  zawieraniu transakcji handlowych, eks-
pertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy opłacalności, 
Usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, usługi pozyskiwania, 
opracowywania i  udostępniania informacji o  działalności gospodar-
czej, Usługi w zakresie badań statystycznych i przeprowadzania wyceny 
działalności gospodarczej, Opracowywanie informacji statystycznych, 
zarządzanie zbiorami informatycznymi i  zbiorami danych w  systemach 
komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 
usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych 
bazach danych, Informacja o powyższych usługach, w tym prezentowana 
w Internecie, Usługi doradcze dotyczące wszystkich usług ujętych w tej 
klasie, 36 Usługi finansowe, Usługi w  zakresie majątku nieruchomego, 
usługi finansowe, usługi audytów finansowych, doradztwo finansowe, 
pozyskiwanie środków finansowych na rzecz osób trzecich, inwestowa-
nie środków finansowych w imieniu osób trzecich, badania sprawozdań 
finansowych, usługi biegłych rewidentów, przygotowywanie wycen i do-
radztwo w zakresie fuzji i podziałów spółek, przygotowywanie raportów 
i analiz w zakresie sytuacji finansowej spółek, wyceny przedsiębiorstw, do-
radztwo finansowe przy nabyciu i sprzedaży przedsiębiorstw oraz udzia-
łów w przedsiębiorstwach, usługi finansowej likwidacji przedsiębiorstw, 
usługi doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi-raporty, 
analizy i  opracowania na  zamówienie klienta, wykonywanie ekspertyz 
i  prognoz finansowych, analiza finansowa, świadczenie usług konsulta-
cyjne-doradczych w  sprawach finansowych, doradztwo inwestycyjne, 
wycena aktywów ruchomych i  nieruchomości, zarządzanie majątkiem, 
informacja o powyższych usługach, w tym prezentowana w Internecie, 
Usługi doradcze dotyczące wszystkich usług ujętych w tej klasie   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 354436 (220) 2021 03 17 (210) 526248
(151) 2022 06 14 (441) 2022 02 14
(732) WOlanTe InVeSTMenTS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) apaczka pro
(540) 

(591) błękitny, granatowy
(531) 26 04 18, 27 05 09, 27 05 17, 29 01 04
(510), (511) 35 Usługi w  zakresie logistyki takie jak zarządzanie lo-
gistyką klienta jako zarządzanie sprzedażą w  kanałach dystrybucji, 
Usługi obsługi klienta w  zakresie przyjmowania reklamacji i  zwro-
tów, Outsourcing w zakresie usług logistycznych, Usługi pośrednic-
twa handlowego, 36 Usługi pośrednictwa w  zakresie ubezpieczeń 
w  szczególności ubezpieczeń towarów oraz przesyłek, Doradztwo 
w  sprawach ubezpieczeń, Usługi finansowe oraz pośrednictwo 
w  sprawach finansowych, 39 Krajowy i  międzynarodowy transport 
drogowy, lotniczy i morski, logistyka transportu, Spedycja morska, 
lotnicza, drogowa, kolejowa, Usługi w  zakresie dostarczania towa-
rów, dostarczania paczek, przesyłek oraz korespondencji, Fracht oraz 
pośrednictwo frachtowe, Magazynowanie, dystrybucja towarów, 
Konfekcjonowanie, Pakowanie towarów, Składowanie towarów, Met-
kowanie towarów do celów transportu, Wynajmowanie magazynów, 
Wypożyczanie pojazdów, Rozładunek, Pośrednictwo w transporcie, 
Usługi informacyjne w powyższym zakresie 

(111) 354437 (220) 2021 12 17 (210) 537834
(151) 2022 06 22 (441) 2022 03 07
(732) SIngh JOgInDeR, łódź (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IK InDIa KeBaB

(540) 

(591) czarny, pomarańczowy, biały
(531) 01 15 05, 08 05 01, 08 05 02, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro-
duktami i transportem, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia 
i napojów 

(111) 354438 (220) 2021 08 13 (210) 532647
(151) 2022 06 21 (441) 2022 03 07
(732) eCO TRaDe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, gliwice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ICeR
(540) 

(591) zielony, niebieski
(531) 29 01 12, 27 05 01, 26 13 25
(510), (511) 30 Mąka i mieszanki mączne, płatki owsiane, żytnie, kukury-
dziane i sojowe, przetworzone ziarna zbóż do pokarmów spożywanych 
przez ludzi, suchy zakwas piekarski, dodatki piekarskie, posypki i  do-
datki smakowe do pieczywa, koncentraty w proszku chleba i pieczywa, 
koncentraty spożywcze, w  tym półprodukty żywnościowe w  proszku 
na bazie mąki zbożowej, takie jak kluski, kopytka, naleśniki, gofry, pizza, 
tortille oraz półprodukty żywnościowe w proszku na bazie skrobi, w tym 
placki ziemniaczane, ziemniaki puree, sosy do mięs, sosy pomidorowe 
i sałatkowe, panierki, przyprawy, koncentraty cukiernicze deserów i ciast 
w proszku, kremy deserowe, kremy do ciast i polewy w proszku, galaret-
ki, budynie i  kisiele w  proszku, sosy do  polewania deserów, preparaty 
usztywniające do bitej śmietany, dodatki i proszki spulchniające do pie-
czenia, aromaty do ciast inne niż oleje esencyjne, posypki dekoracyjne 
do ciast, siemię lniane do celów kulinarnych, ziarna sezamu [przyprawy], 
31 otręby pszenne, otręby zbożowe, nasiona słonecznika, 42 analizy 
i badania laboratoryjne surowców i produktów oraz opracowywanie wa-
runków technologicznych i recepturowanie składów wyrobów z zakresu 
piekarnictwa, cukiernictwa, koncentratów spożywczych i gastronomii 

(111) 354439 (220) 2021 08 03 (210) 532358
(151) 2022 06 14 (441) 2022 02 28
(732) aRenT JaDWIga, RUTeCKa IRena BaJKOWy DWOReK 
SPÓłKa CyWIlna, Mława (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BaJKOWy DWOReK
(540) 

(591) różowy, niebieski, żółty, czarny
(531) 02 01 01, 24 17 25, 27 05 01, 27 05 05, 29 01 01, 29 01 02, 
29 01 04, 29 01 08
(510), (511) 41 Prowadzenie przedszkola 
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(111) 354440 (220) 2021 08 07 (210) 532475
(151) 2022 06 21 (441) 2022 03 07
(732) CyFROWy POlSaT SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polsat box go PPV
(540) 

(591) żółty, biały
(531) 26 04 02, 26 11 02, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyj-
ne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiaro-
we, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydak-
tycznych, urządzenia i  przyrządy do  przewodzenia, przełączania, 
przekształcenia, gromadzenia, sterowania i  regulacji energii elek-
trycznej, urządzenia do  nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania 
dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechani-
zmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy reje-
strujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, kompu-
tery, programy komputerowe, urządzenia do  gaszenia ognia, 
publikacje elektroniczne, oprogramowanie komputerowe, aplikacje 
mobilne, oprogramowanie do transmisji strumieniowej treści audio-
wizualnych lub multimedialnych za pośrednictwem internetu lub in-
nych sieci komunikacji elektronicznej, oprogramowanie do transmi-
sji strumieniowej treści audiowizualnych i  wideo na  przenośne 
urządzenia elektroniczne, oprogramowanie do wyszukiwania, orga-
nizowania i  rekomendowania treści multimedialnych, oprogramo-
wanie do  wyszukiwania, organizowania i  rekomendowania treści 
audiowizualnych, oprogramowanie dla telefonów komórkowych, 
tabletów, komputerów osobistych i podręcznych urządzeń elektro-
nicznych, oprogramowanie do korzystania z usług wideo na żądanie, 
oprogramowanie do pobierania lub odtwarzania treści multimedial-
nych, oprogramowanie do pobierania lub odtwarzania treści audio-
wizualnych, oprogramowanie do  oglądania treści multimedialnych 
na urządzeniach przenośnych, w tym telefonach komórkowych i ta-
bletach, oprogramowanie do  oglądania treści audiowizualnych 
na urządzeniach przenośnych, w tym telefonach komórkowych i ta-
bletach, oprogramowanie do  oglądania programów telewizyjnych 
na urządzeniach przenośnych, w tym telefonach komórkowych i ta-
bletach, oprogramowanie do  oglądania treści multimedialnych 
na komputerach, oprogramowanie do oglądania treści audiowizual-
nych na  komputerach, oprogramowanie do  oglądania programów 
telewizyjnych na komputerach, elektroniczne nośniki danych, nagra-
nia cyfrowe, nagrania audio, nagrania wideo, nagrania audio-wideo, 
telefony, tablety, telewizory, elektroniczne terminale komunikacyj-
ne, terminale komputerowe, terminale telefoniczne, terminale da-
nych, terminale multimedialne, terminale POS, terminale poczty 
elektronicznej, terminale elektronicznych płatności, modemy, mode-
my komunikacyjne, modemy telefoniczne, modemy komputerowe, 
modemy wewnętrzne, modemy zewnętrzne, routery, karty sieciowe, 
elektroniczny sprzęt biurowy, wzmacniacze, przedwzmacniacze, od-
biorniki radiowe, elektroniczne urządzenia do przetwarzania dźwię-
ku, odtwarzacze treści audio-wideo, urządzenia audiowizualne z wy-
świetlaczem, dekodery, dekodery telewizyjne, dekodery radiowe, 
dekodery sygnałów, dekodery elektroniczne, dekodery cyfrowe, 
urządzenia telewizyjne, aparatura telewizyjna, nagrywarki telewizyj-
ne, kamery, wzmacniacze sygnałów telewizyjnych, wzmacniacze sy-
gnałów radiowych, wzmacniacze sygnałów telekomunikacyjnych, 
elektroniczne urządzenia monitorujące, konwertery standardów te-
lewizyjnych, konwertery standardów radiowych, zestawy kina do-
mowego, projektory do kina domowego, wyświetlacze do zestawów 
kina domowego, projektory, projektory cyfrowe, projektory multi-
medialne, słuchawki, głośniki, ładowarki, ładowarki samochodowe, 
przenośne urządzenia do ładowania urządzeń mobilnych, zasilacze, 
akcesoria do urządzeń komunikacyjnych, akcesoria do urządzeń mo-
bilnych, akcesoria do  telefonów, akcesoria do  tabletów, futerały 

na urządzenia mobilne, futerały na telefony, futerały na tablety, etui 
na urządzenia mobilne, etui na telefony, etui na tablety, kable, ada-
ptery, słuchawki, głośniki, ładowarki, ładowarki samochodowe, prze-
nośne urządzenia do  ładowania urządzeń mobilnych, zasilacze, 
uchwyty do mocowania urządzeń mobilnych, uchwyty samochodo-
we do urządzeń mobilnych, szkło ochronne, szkło ochronne do urzą-
dzeń mobilnych, szkło ochronne do telefonów, szkło ochronne do ta-
bletów, szkło hartowane do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, 
szkło hartowane do  ochrony ekranów telefonów, szkło hartowane 
do ochrony ekranów tabletów, ochraniacze ekranów urządzeń mo-
bilnych z  tworzyw sztucznych, ochraniacze ekranów telefonów 
z  tworzyw sztucznych, ochraniacze ekranów tabletów z  tworzyw 
sztucznych, folia polimerowa do ochrony ekranów urządzeń mobil-
nych, folia polimerowa do ochrony ekranów telefonów, folia polime-
rowa do ochrony ekranów tabletów, 35 Pomoc w prowadzeniu dzia-
łalności gospodarczej, usługi wsparcia administracyjnego, prace 
biurowe, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodar-
czej, usługi analizy i informacji biznesowej, badania rynkowe, analizy 
gospodarcze, administrowanie działalnością gospodarczą, zarządza-
nie działalnością gospodarczą, planowanie działalności gospodar-
czej, organizacja działalności gospodarczej, audyt działalności go-
spodarczej, informacja o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, 
promocji, agencje informacji handlowej, organizacja wystaw handlo-
wych, organizacja targów handlowych, usługi reklamowe, usługi 
agencji reklamowych, usługi marketingowe, usługi promocyjne, 
usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyj-
nych, promocja towarów i  usług, usługi public relations, produkcja 
reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, wynaj-
mowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajem czasu reklamo-
wego w  środkach przekazu, reklamy korespondencyjne, sondaże 
opinii, organizowanie wystaw w  celach handlowych lub reklamo-
wych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne zarzą-
dzanie działalnością artystyczną, przetwarzanie, systematyzacja da-
nych i  zarządzanie nimi, komputerowe przetwarzanie danych, 
elektroniczne przetwarzanie danych, zarządzanie przetwarzaniem 
danych, doradztwo związane z  przetwarzaniem danych, rozpo-
wszechnianie informacji gospodarczych, rozpowszechnianie infor-
macji biznesowych, rozpowszechnianie informacji handlowych, wy-
szukiwanie informacji w plikach informatycznych dla osób trzecich, 
skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, usługi 
sprzedaży towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fo-
towoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edu-
kacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa do-
mowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, 
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż detalicz-
na towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowolta-
icznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyj-
nej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa 
domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, 
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż hurtowa 
towarów z  branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicz-
nej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, 
technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, 
odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, 
medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, zgrupowanie na  rzecz osób 
trzecich towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, foto-
woltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edu-
kacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa do-
mowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, 
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, pozwalające na-
bywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się z opisem oraz kupo-
wać te towary, w szczególności: z katalogu różnych artykułów, za po-
średnictwem usługi elektronicznej, na  stronie internetowej oraz 
usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, pośrednictwo w zakre-
sie sprzedaży usług, usługa polegająca na  prezentacji ofert usług, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz 
produktów pochodnych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw 
stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, doradz-
two handlowe w zakresie wykorzystania energii i paliw oraz produk-
tów pochodnych, sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, w tym ener-
gii elektrycznej i cieplnej, pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii, 
w  tym energii elektrycznej i  cieplnej, zarządzanie wykonywaniem 
umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług 
w  zakresie przesyłania i  dystrybucji energii, w  szczególności elek-
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trycznej i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególności elek-
tryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopa-
trywania w  parę wodną i  gorącą wodę, usług związanych 
z  odprowadzaniem ścieków, usług związanych z  wywozem śmieci, 
pośrednictwo w  zakresie zawierania umów dotyczących świadcze-
nia, organizowania i  zapewniania dostępu do  usług medycznych, 
pośrednictwo w  zakresie zawierania umów dotyczących świadcze-
nia, organizowania i  zapewniania dostępu do  usług opiekuńczych, 
zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania 
i późniejszego korzystania z usług medycznych i opiekuńczych, po-
średnictwo w  zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, 
organizowania i zapewniania dostępu do usług w zakresie zapewnie-
nia bezpieczeństwa i  ochrony osób i  mienia, usług ochroniarskich, 
usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie wykony-
waniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzysta-
nia z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób 
i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpie-
czeństwa, zarządzanie działalnością gospodarczą w  zakresie stacji 
radiowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji 
telewizyjnych, usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne doty-
czące uprzednio wymienionych usług, 38 Usługi w zakresie prowa-
dzenia agencji informacyjnych, usługi w zakresie prowadzenia agen-
cji prasowych, usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: 
rozpowszechniania wiadomości i aktualności, zbieranie i przesyłanie 
informacji, działalność centrów telefonicznych (call center), usługi te-
lekomunikacyjne, usługi komunikacji elektronicznej, usługi teleko-
munikacyjne przewodowe, usługi telekomunikacyjne bezprzewodo-
we, usługi telekomunikacji satelitarnej, usługi komunikacji radiowej, 
usługi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, usługi 
komunikacji za  pośrednictwem telefonów komórkowych, usługi 
łączności poprzez terminale komputerowe, usługi nadawania bez-
przewodowego, usługi nadawania telewizji kablowej, oferowanie 
połączeń telekomunikacyjnych z  globalną siecią komputerową, 
transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmi-
sja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, 
transmisja satelitarna, transmisja wideo na  żądanie, usługi wideo 
na życzenie, usługi udostępniania treści audiowizualnych, wideo, au-
dio oraz multimedialnych na żądanie, udostępnianie treści audiowi-
zualnych i multimedialnych za pośrednictwem internetu lub innych 
sieci komunikacji elektronicznej, zapewnianie dostępu do  global-
nych sieci komputerowych, usługi transmisyjne, łączność poprzez 
sieci komputerowe, usługi dostępu do  internetu, usługi dostępu 
do sieci komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie emisji radiowej 
i  telewizyjnej, bezprzewodowa transmisja programów telewizyj-
nych, nadawanie programów telewizyjnych, nadawanie audio, wi-
deo i multimedialne za pośrednictwem internetu i innych sieci łącz-
nościowych, nadawanie bezprzewodowe, przekaz satelitarny, 
nadawanie i transmisja programów radiowych, nadawanie i transmi-
sja programów telewizyjnych, nadawanie informacji za  pośrednic-
twem telewizji, nadawanie informacji za pośrednictwem radia, nada-
wanie informacji za  pośrednictwem satelity, nadawanie muzyki, 
nadawanie programów przez satelitę, nadawanie programów telewi-
zji kablowej, nadawanie programów za  pośrednictwem internetu, 
nadawanie telewizji kablowej, nadawanie wiadomości [środkami 
elektronicznymi], nadawanie treści audiowizualnych i  multimedial-
nych za pośrednictwem internetu lub innych sieci komunikacji elek-
tronicznej, usługi dotyczące transmisji i dostarczania treści audiowi-
zualnych i  multimedialnych za  pomocą internetu lub innych sieci 
komunikacji elektronicznej, usługi zapewniania dostępu do  treści, 
stron internetowych i  portali, zapewnianie dostępu telekomunika-
cyjnego do filmów, innych nagrań i programów telewizyjnych udo-
stępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, zapewnia-
nie dostępu telekomunikacyjnego do  programów radiowych, 
agencje informacyjne, przekazywanie i rozpowszechnianie informa-
cji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz internetu, 
usługi poczty elektronicznej, zapewnianie dostępu do forów dysku-
syjnych w internecie, usługi teletechniczne, usługi teleinformatycz-
ne, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie 
telefonów, wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji za po-
średnictwem sieci komunikacji elektronicznej, dostarczanie informa-
cji o położeniu obiektów lokalizowanych za pomocą urządzeń tele-
komunikacyjnych, usługi w  zakresie prowadzenia stacji radiowych 
polegające na  zapewnianie infrastruktury technicznej, usługi w  za-
kresie prowadzenia stacji telewizyjnych polegające na zapewnianie 
infrastruktury technicznej, usługi informacyjne, doradcze i konsulta-

cyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 41 nauczanie, 
kształcenie, edukacja, usługi edukacyjne świadczone za  pośrednic-
twem komunikacji elektronicznej, rozrywka, organizowanie imprez 
rozrywkowych, organizowanie konkursów i  wystaw edukacyjnych 
i rozrywkowych, działalność sportowa, działalność kulturalna, orga-
nizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, organizo-
wanie szkoleń, organizowanie konferencji, organizowanie sympo-
zjów, usługi wydawnicze, elektroniczne usługi wydawnicze, usługi 
wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, publikowanie, pu-
blikowanie elektroniczne, publikowanie drogą elektroniczną, publi-
kowanie materiałów drukowanych, komputerowy skład drukarski, 
wydawanie książek, wydawanie wykazów oraz list, wydawanie ga-
zet, wydawanie czasopism, wydawanie periodyków, produkcja fil-
mów, produkcja nagrań wideo, rozpowszechnianie i  dystrybucja 
analogowych i cyfrowych programów telewizji kablowej, naziemnej, 
satelitarnej, usługi sprzedaży programów radiowych, usługi sprzeda-
ży programów telewizyjnych, wynajem stacji radiowych, wynajem 
stacji telewizyjnych, produkcja programów telewizyjnych, produkcja 
programów radiowych, montaż programów radiowych i  telewizyj-
nych, usługi reporterskie, studia filmowe, studia telewizyjne, studia 
nagrań, usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: udo-
stępniania zapisów audycji radiowych i  telewizyjnych, informacji 
o  programach i  repertuarze, udostępniania wersji obcojęzycznych 
i  polskojęzycznych utworów, udostępniania gier, wyboru pakietów 
programowych programów telewizyjnych i radiowych, udostępnianie 
filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem 
usługi transmisji wideo na  żądanie, udostępnianie treści cyfrowych 
online nie do pobrania, udostępnianie treści audiowizualnych online 
nie  do  pobrania, udostępnianie treści multimedialnych online 
nie  do  pobrania, produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja nagrań 
muzycznych, usługi w  zakresie nagrań, usługi studia nagrań, usługi 
postprodukcji filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych i  ra-
diowych, projekcja filmów, wypożyczanie filmów, wypożyczanie na-
grań wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie treści 
audiowizualnych, wypożyczanie treści multimedialnych, dystrybucja 
filmów, dystrybucja nagrań wideo, dystrybucja programów telewizyj-
nych, dystrybucja programów radiowych, gry oferowane on-line, 
usługi publikowania tekstów, czasopism, wydawnictw nieperiodycz-
nych i publikacji elektronicznych, w tym on-line, usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług 

(111) 354441 (220) 2021 10 28 (210) 535935
(151) 2022 06 15 (441) 2022 02 28
(732) nicoventures holdings limited, londyn (gB)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WhaT’S yOUR FlaVOUR
(540) 

(531) 26 01 01, 26 01 16, 26 13 25, 27 05 01
(510), (511) 34 Papierosy, Tytoń, surowy lub przetworzony, Wyroby 
tytoniowe, Substytuty tytoniu (nie  do  celów medycznych), Cyga-
ra, Cygaretki, Zapalniczki dla palaczy, Zapałki, artykuły dla palaczy, 
Bibułki papierosowe, gilzy papierosowe, Filtry papierosowe, Kie-
szonkowe urządzenia do  skręcania papierosów, Ręczne maszynki 
do  umieszczania tytoniu w  papierowych gilzach, Papierosy elek-
troniczne, Kartridże do  papierosów elektronicznych, Płyny do  pa-
pierosów elektronicznych, Wyroby tytoniowe do  podgrzewania, 
Urządzenia i części do urządzeń służących do podgrzewania tytoniu, 
Substytuty tytoniu do celów inhalacji, Papierosy zawierające substy-
tuty tytoniu, Papierośnice, Pudełka na  papierosy, Snus z  tytoniem, 
Tabaka z tytoniem, Snus bez tytoniu, Tabaka bez tytoniu, Beztytonio-
we doustne saszetki z nikotyną (nie do użytku medycznego), 35 Usłu-
gi handlu detalicznego związane ze  sprzedażą e-papierosów, pa-
pierosów elektronicznych, płynów do  papierosów elektronicznych, 
tytoniu, artykułów dla palaczy, zapałek, waporyzatorów osobistych 
i papierosów elektronicznych osobistych oraz aromatów i rozwiązań 
do nich, Zarządzanie relacjami z klientem, Usługi lojalnościowe dla 
klientów, Organizacja i  zarządzanie programami lojalnościowymi 
dla klientów, Wszystkie te usługi związane wyłącznie z  papierosa-
mi elektronicznymi, elektronicznymi urządzeniami do  palenia oraz 
bateriami i akumulatorami do papierosów elektronicznych i elektro-
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nicznych urządzeń do  palenia, Usługi reklamowe i  marketingowe, 
Reklama w celach komercyjnych lub reklamowych, Usługi realizacji 
zamówień, mianowicie administracyjne przetwarzanie i  organizo-
wanie zamówień zakupu, usługi elektronicznego przetwarzania 
zamówień, udzielanie informacji w  celu wsparcia wyboru towarów 
konsumenckich spełniających potrzeby konsumenta, usługi rekla-
mowe i  promocyjne dla innych, zarządzanie i  lokalizowania kart 
kredytowych, kart debetowych, kart podarunkowych, kart przedpła-
conych, kart z odroczoną płatnością i  innych form transakcji płatni-
czych dla celów biznesowych, wydawanie i  dostarczanie pokwito-
wań płatności elektronicznych i transakcji płatniczych, elektroniczne 
przetwarzanie zamówień dla innych, Usługi doradcze, konsultacyjne 
i informacyjne dotyczące wszystkich wyżej wymienionych usług, 42 
Dostarczanie systemu internetowego i portali internetowych w dzie-
dzinie handlu między przedsiębiorstwami a  konsumentami, Usługi 
doradcze, konsultingowe i informacyjne dotyczące wszystkich wyżej 
wymienionych usług 

(111) 354442 (220) 2021 12 07 (210) 537443
(151) 2022 06 15 (441) 2022 02 28
(732) WaRChOł DaMIan gallanTeRIa-WyROBy Ze SKÓRy, 
Radom (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BlaKaRDO galanTeRIa na KaŻDĄ OKaZJĘ
(540) 

(531) 27 05 01, 26 04 03, 26 04 19, 26 11 07
(510), (511) 18 Paski i pasy skórzane (inne niż odzież), Pasy wojskowe, 
Pasy do bagażu, Skórzane pasy na ramię, Plecaki, Plecaki skórzane, 
Walizy, Torby podróżne, Teczki skórzane, aktówki, Dyplomatki, Port-
fele, Torby i portfele skórzane, Torebki skórzane, Saszetki męskie, Sa-
szetki biodrowe, Saszetki na przybory toaletowe, Japońskie saszetki 
uniwersalne [shingen-bukuro], Saszetki-nerki, Portfele na  nadgar-
stek, Portfele na  karty kredytowe, Koalicyjki oficerskie, Pasy i  paski 
do  ekwipunku wojskowego, Pasy naramienne ze  skóry, 25 Odzież 
ze skóry i/lub imitacji skóry, Kurtki skórzane, Paski i pasy skórzane-
-odzież, Pasy przez ramię do odzieży, Pasy parciane do spodni, na-
krycia głowy, 26 Szlufki (materiały krawiectwa damskiego), Ozdob-
ne artykuły tekstylne, Dodatki do  odzieży, Klamry do  pasków, 35 
Usługi handlu detalicznego, usługi prowadzenia sprzedaży hurtowej 
i  detalicznej, świadczone między innymi także za  pośrednictwem 
Internetu (sklepy online) takich towarów jak: odzież ze  skóry i/lub 
imitacji skóry, kurtki skórzane, paski i pasy skórzane, pasy przez ra-
mię do odzieży, pasy parciane do spodni, nakrycia głowy, paski i pasy 
skórzane (inne niż odzież), pasy wojskowe, pasy do bagażu, skórza-
ne pasy na ramię, plecaki, plecaki skórzane, walizy, torby podróżne, 
teczki skórzane, aktówki, dyplomatki, portfele, torby i portfele skó-
rzane, torebki skórzane, saszetki męskie, saszetki biodrowe, saszetki 
na przybory toaletowe, japońskie saszetki uniwersalne [shingen-bu-
kuro], saszetki nerki, portfele na nadgarstek, portfele na karty kredy-
towe, koalicyjki oficerskie, pasy i paski do ekwipunku wojskowego, 
pasy naramienne ze skóry, szlufki (materiały krawiectwa damskiego), 
ozdobne artykuły tekstylne, dodatki do odzieży, klamry do pasków, 
handlowe informacje i  porady udzielane konsumentom, Prezen-
towanie produktów w  mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
Prezentacja oferty handlowej dla celów sprzedaży detalicznej i hur-
towej, Pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, Za-
rządzanie w  zakresie zamówień handlowych, Organizowanie usług 
wynikających z umów z osobami trzecimi (handel), Usługi w zakresie 
handlu i  usługi informacyjne dla konsumentów, Usługi w  zakresie 
administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji 
sprzedaży dokonywanych za  pomocą Internetu, Informacja o  wy-
mienionych usługach, m in  za pomocą Internetu 

(111) 354443 (220) 2021 11 10 (210) 536318
(151) 2022 04 19 (441) 2021 12 20
(732) BIelenDa KOSMeTyKI naTURalne SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Bielenda BlUe MaTCha

(510), (511) 3 nielecznicze kosmetyki do pielęgnacji twarzy, Kosme-
tyki do makijażu i demakijażu 

(111) 354444 (220) 2021 09 10 (210) 533786
(151) 2022 06 21 (441) 2022 02 21
(732) FUnDaCJa aSBIRO, Jędrzejów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aSBIRO
(540) 

(591) zielony, czarny, szary
(531) 27 05 01, 29 01 13, 24 01 03, 24 01 13
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Urządzenia audiowizualne, 
audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do  nauczania], Przyrzą-
dy pomiarowe, Urządzenia naukowe i  laboratoryjne do  obróbki 
za pomocą energii elektrycznej, Programy komputerowe, Programy 
komputerowe do  celów edukacji, aplikacje komputerowe do  po-
brania, edukacyjne oprogramowanie komputerowe, Interaktywne 
oprogramowanie komputerowe, edukacyjne aplikacje kompute-
rowe, Interaktywne multimedialne programy komputerowe, Inte-
raktywne oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę 
informacji, Interaktywne systemy komputerowe, Komputerowe 
oprogramowanie do  pracy zespołowej [groupware], Komputerowe 
urządzenia do programowania, Komputerowe systemy operacyjne, 
Komputerowe programy operacyjne, Komputery i sprzęt kompute-
rowy, Komputery do użytku w zarządzaniu danymi, Oprogramowa-
nie komputerowe [programy], Oprogramowanie komputerowe, 16 
Czasopisma branżowe, Czasopisma fachowe, Materiały drukowa-
ne, Materiały szkoleniowe i  instruktażowe, artykuły biurowe, Bloki 
listowe, Drukowane materiały piśmienne, Drukowane materiały 
szkoleniowe, Drukowane programy zajęć, Fiszki, gazety, Materiały 
do pisania, Materiały edukacyjne i instruktażowe, Materiały piśmien-
ne, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Papierowe ma-
teriały dydaktyczne, 35 Rozpowszechnianie ogłoszeń i  materiałów 
reklamowych [ulotek, broszur, ulotek informacyjnych i  próbek], 
Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Usługi reklamowe, 
promocyjne i  marketingowe, 41 edukacja, rozrywka i  sport, Usługi 
edukacyjne i instruktażowe, Badania edukacyjne, edukacja, edukacja 
dorosłych, edukacja [nauczanie], nauczanie, Organizacja i  przepro-
wadzanie imprez szkoleniowych, Organizacja i  przeprowadzanie 
seminariów szkoleniowych, Organizacja i  przeprowadzanie kursów 
edukacyjnych, Organizacja seminariów, Organizacja szkoleń, Organi-
zacja warsztatów i seminariów, Organizacja wystaw w celach eduka-
cyjnych, Organizacja wystaw w celach szkoleniowych, Organizowa-
nie festiwali w  celach edukacyjnych, Organizowanie i  prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], Organizowanie i prowadzenie edukacyjnych 
grup dyskusyjnych, nie online, Organizowanie i prowadzenie zajęć, 
Organizowanie i prowadzenie kursów w szkołach dziennych dla do-
rosłych, Organizowanie i  prowadzenie targów do  celów akademic-
kich, Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach szkoleniowych, 
Organizowanie i  prowadzenie wykładów w  celach edukacyjnych, 
Organizowanie i  prowadzenie wykładów w  celach szkoleniowych, 
Organizowanie i  prowadzenie wystaw w  celach edukacyjnych, Or-
ganizowanie i  prowadzenie targów edukacyjnych, Organizowanie 
imprez edukacyjnych, Organizowanie konferencji edukacyjnych, Or-
ganizowanie konferencji w celach edukacyjnych, Organizowanie se-
minariów szkoleniowych, Organizowanie seminariów edukacyjnych, 
Organizowanie spotkań z  dziedziny edukacji, Prowadzenie imprez 
edukacyjnych, Prowadzenie kursów edukacyjnych, 42 analiza na-
ukowa, Badania naukowe, Badania i analizy naukowe 

(111) 354445 (220) 2021 02 25 (210) 525247
(151) 2022 01 05 (441) 2021 09 20
(732) SPORT eVenTS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMPeRIUM KOBIeT
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(540) 

(591) czarny, żółty
(531) 27 05 01, 29 01 12, 26 04 02, 26 04 18
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne w  tym w  zakresie wszelkich dys-
cyplin sportowych i  zachowań prozdrowotnych, usługi w  zakresie 
rozrywki, rekreacji, kultury, usługi związane z działalnością sportową 
dla grup i  osób indywidualnych, prowadzenie: zajęć sportowych, 
obozów sportowych, klubów fitness, obiektów służących poprawie 
kondycji fizycznej i  kulturystyce, pokazów edukacyjnych, kursów, 
seminariów, konferencji, doradztwo edukacyjne i zawodowe, usługi 
w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, usługi związane 
z  oceną szkoleń i  wydawaniem certyfikatów, organizowanie pro-
gramów wymiany studenckiej, prowadzenie obiektów sportowych, 
promowanie i  organizowanie imprez sportowych, festiwali tema-
tycznych, galerii sztuki, wystaw o  tematyce kulturalnej, wystaw te-
matycznych, imprez plenerowych, festynów i imprez rozrywkowych, 
usługi producentów i sponsorów wydarzeń: sportowych, rekreacyj-
nych, rozrywkowych, pokazów, festiwali polegające na koordynowa-
niu etapów tych wydarzeń, usługi w zakresie wypożyczania i dzier-
żawy sprzętu sportowego, maszyn i urządzeń, publikowanie tekstów 
innych niż reklamowe, publikowanie on-line elektronicznych książek 
i  czasopism, produkcja filmów o  tematyce sportowej, kulturalnej, 
rozrywkowej, nagrywanie ćwiczeń fizycznych na nośnikach elektro-
nicznych i ich rozpowszechnianie, usługi w zakresie rejestracji dźwię-
ku i obrazu, usługi w zakresie organizowania, nagrywania, montażu 
i  rozpowszechniania audycji radiowych i  telewizyjnych o  tematyce 
rozrywkowej, sportowej, związanej z  zachowaniami prozdrowotny-
mi, usługi wydawnicze, usługi tłumaczeń 

(111) 354446 (220) 2021 07 08 (210) 531281
(151) 2022 06 02 (441) 2022 02 14
(732) RUSIn BaRTOSZ, Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SyDORIa
(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 05, 27 05 17
(510), (511) 14 Biżuteria i wyroby jubilerskie, akcesoria do wyrobu bi-
żuterii, Bransoletki [biżuteria], Bransoletki z metali szlachetnych, Dzieła 
sztuki z metali szlachetnych, Kolczyki, łańcuszki [biżuteria], łańcuszki 
jubilerskie, naszyjniki, Pierścionki, Szpilki ozdobne, Zapięcia do biżu-
terii, 25 Obuwie, Odzież, Bielizna osobista, Bokserki, Czapki [nakrycia 
głowy], Daszki, Kamizelki, Kaptury, Kąpielówki, Koszulki z  krótkim 
rękawem, legginsy, Opaski na  głowę, Paski, Podkoszulki sportowe, 
Pulowery, Rękawiczki, Skarpetki, Stroje plażowe, Szale, Szlafroki, Try-
koty, Koszule, Swetry, Chusty [odzież], Bluzy, Spodnie, Krawaty, Kurtki, 
nakrycia głowy, garnitury, 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie 
sprzedaży biżuterii i wyrobów jubilerskich oraz odzieży i obuwia, Usłu-
gi handlu hurtowego w zakresie sprzedaży biżuterii i wyrobów jubiler-
skich oraz odzieży i obuwia, Usługi sprzedaży w hurtowniach, sklepach 
detalicznych, za pomocą Internetu oraz sprzedaż wysyłkowa biżuterii 
i wyrobów jubilerskich oraz odzieży i obuwia, Organizowanie sprze-
daży biżuterii i wyrobów jubilerskich oraz odzieży i obuwia w trybie 
aukcji również internetowych i przetargów 

(111) 354447 (220) 2021 10 19 (210) 535421
(151) 2022 05 31 (441) 2022 02 14
(732) DaKRO SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
lublin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dakro e-MOBIlITy
(540) 

(591) zielony, biały
(531) 01 15 15, 15 09 10, 26 04 18, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 12 Części i akcesoria do pojazdów, w tym samochodów, 
z  napędem elektrycznym, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i  hurto-
wej, w  tym online, towarów: pojazdy, w  tym samochody, z  napę-
dem elektrycznym oraz części i akcesoria do tych pojazdów, środki 
do czyszczenia i konserwacji pojazdów z napędem elektrycznym lub 
poszczególnych podzespołów tych pojazdów, oleje do  pojazdów 
elektrycznych, kosmetyki pielęgnacyjne do pojazdów, odświeżacze 
powietrza, płyny eksploatacyjne do  pojazdów elektrycznych, 37 
Usługi serwisowe pojazdów, w tym samochodów, z napędem elek-
trycznym, Konserwacja i  naprawy pojazdów, w  tym samochodów, 
z  napędem elektrycznym, ładowanie akumulatorów do  pojazdów 
z  napędem elektrycznym, ładowanie baterii do  pojazdów z  na-
pędem elektrycznym, 39 Wynajem oraz wypożyczanie pojazdów, 
w tym samochodów, z napędem elektrycznym 

(111) 354448 (220) 2021 11 06 (210) 536144
(151) 2022 06 09 (441) 2022 02 21
(732) FUnDaCJa MeaKUlTURa, gliwice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Save The Music
(540) 

(591) różowy, biały
(531) 26 04 04, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 9 Muzyczne nagrania dźwiękowe, Muzyczne nagrania 
wideo, Muzyczne nagrania dźwiękowe do pobrania, nagrania audio 
i wideo, nagrania muzyczne, Płyty kompaktowe z muzyką, Publikacje 
elektroniczne, Serie muzycznych nagrań dźwiękowych, Videocasty, 
Muzyka cyfrowa do  pobrania dostarczona z  Internetu, Taśmy z  na-
graniami muzyki, Podcasty, Taśmy audio, Taśmy wideo, Kasety, Płyty 
kompaktowe, Płyty winylowe, Dyski kompaktowe [CD-ROM-y], Płyty 
DVD, Filmy do pobrania, 41 Usługi rozrywkowe, Usługi rozrywkowe, 
zajęcia sportowe i kulturalne, Usługi edukacyjne, Usługi w zakresie 
nagrań dźwiękowych i rozrywki wideo, Świadczenie usług w zakre-
sie rozrywki radiowej i  telewizyjnej, Usługi rozrywkowe w  postaci 
produkcji estradowej i  kabaretu, Produkcja nagrań dźwiękowych i/
lub wideo, Usługi w zakresie nagrań dźwiękowych, filmowych, wideo 
i telewizyjnych, Muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie na-
grywania muzyki, Usługi wydawnicze, Udostępnianie zdjęć online 
nie do pobrania, Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Udo-
stępnianie treści audio online nie do pobrania, Udostępnianie muzy-
ki cyfrowej [nie  do  pobrania] w  Internecie, Publikowanie, sprawoz-
dawczość i  pisanie tekstów, Organizacja konferencji edukacyjnych, 
Organizacja wystaw w  celach edukacyjnych, Organizacja wystaw 
do celów kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie konkursów 
artystycznych, Organizowanie konkursów w  celach kulturalnych, 
Organizowanie pokazów w  celach kulturalnych, Organizowanie 
pokazów w celach edukacyjnych, Organizowanie seminariów w ce-
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lach edukacyjnych, Organizowanie spotkań i konferencji, Organizo-
wanie wykładów, Planowanie konferencji w  celach edukacyjnych, 
Prowadzenie konferencji edukacyjnych, Prowadzenie konkursów 
w  Internecie, nagrywanie muzyki, Produkcja muzycznych filmów 
wideo, Realizacja nagrań audiowizualnych, edukacja, nauka muzy-
ki, Organizacja warsztatów i seminariów, Organizowanie wykładów 
edukacyjnych, Prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, Szko-
lenia z  zakresu rozumienia muzyki, Rozrywka z  udziałem muzyki, 
Udostępnianie publikacji elektronicznych online z dziedziny muzyki, 
nie do pobrania, Usługi edukacyjne w zakresie muzyki, Koncerty mu-
zyczne, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, 
Prezentacja koncertów 

(111) 354449 (220) 2021 11 24 (210) 536871
(151) 2022 05 31 (441) 2022 02 07
(732) ŚWIeRCZeK RaFał agenCJa hanDlOWa RaFa,  
nowy Sącz (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) rafa WInO
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 33 Wino, napoje alkoholowe, 35 Sprzedaż hurtowa oraz 
detaliczna, w sklepach stacjonarnych i w Internecie wina i napojów 
alkoholowych, napojów bezalkoholowych, soków, wód mineralnych, 
Usługi reklamy i promocji, Sprzedaż hurtowa oraz detaliczna, w skle-
pach stacjonarnych i  w  Internecie skrzynek drewnianych na  wino, 
półek na  wino, półek-ekspozytorów butelek z  winem, kontenerów 
na wino, pojemników drewnianych, eksport, import, promocja i re-
klama skrzynek drewnianych na wino, półek na wino, półek-ekspozy-
torów butelek z winem, kontenerów na wino, pojemników drewnia-
nych, Sprzedaż hurtowa oraz detaliczna, w  sklepach stacjonarnych 
i w Internecie żywności i artykułów spożywczych, wędlin, przetwo-
rów wędliniarskich, mięsa, ekstraktów i przetworów mięsnych, ryb, 
filetów rybnych, przetworów rybnych, dżemów, przetworów owo-
cowych, mrożonych owoców, przekąsek na  bazie owoców, sałatek 
owocowych i warzywnych, przetworów warzywnych, warzyw mro-
żonych, zup warzywnych, syropów smakowych, produktów nabia-
łowych, mleka, produktów na bazie mleka, jogurtów, masła, serów, 
śmietany, kefiru, napojów mlecznych, produktów mącznych, pieczy-
wa, ciast, ciastek, produktów piekarniczych, słodkich produktów pie-
karniczych, produktów zbożowych, muesli, płatków kukurydzianych, 
kawy, herbaty, kakao, napojów na  bazie kawy i  herbaty, czekolady 
i kakao, soli, cukru, majonezu, keczupu, musztardy, ryżu, kasz, maka-
ronów, pierogów, naleśników, pizzy, placków, marynat, sosów mię-
snych, sosów pomidorowych, sosów sałatkowych, miodu, migdałów, 
słodyczy, czekolady, cukierków, batoników, owoców w czekoladzie, 
przypraw, warzyw i  owoców świeżych, nasion, orzechów, eksport, 
import, promocja i  reklama żywności i  artykułów spożywczych, 
wędlin, przetworów wędliniarskich, mięsa, ekstraktów i  przetwo-
rów mięsnych, ryb, filetów rybnych, przetworów rybnych, dżemów, 
przetworów owocowych, mrożonych owoców, przekąsek na  bazie 
owoców, sałatek owocowych i  warzywnych, przetworów warzyw-
nych, warzyw mrożonych, zup warzywnych, syropów smakowych, 
produktów nabiałowych, mleka, produktów na  bazie mleka, jogur-
tów, masła, serów, śmietany, kefiru, napojów mlecznych, produktów 
mącznych, pieczywa, ciast, ciastek, produktów piekarniczych, słod-
kich produktów piekarniczych, produktów zbożowych, muesli, płat-
ków kukurydzianych, kawy, herbaty, kakao, napojów na bazie kawy 
i  herbaty, czekolady i  kakao, soli, cukru, majonezu, keczupu, musz-
tardy, ryżu, kasz, makaronów, pierogów, naleśników, pizzy, placków, 
marynat, sosów mięsnych, sosów pomidorowych, sosów sałatko-
wych, miodu, migdałów, słodyczy, czekolady, cukierków, batoników, 
owoców w  czekoladzie, przypraw, warzyw i  owoców świeżych, na-
sion, orzechów, eksport, import, promocja i reklama wina i napojów 
alkoholowych, napojów bezalkoholowych, soków, wód mineralnych 

(111) 354450 (220) 2021 11 25 (210) 536905
(151) 2022 05 31 (441) 2022 02 14
(732) PhyTOPhaRM KlĘKa SPÓłKa aKCyJna, Klęka (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dentosept FaST PhytoPharm 30 ml spray ulga dla 
podrażnionych dziąseł regeneracja błony śluzowej
(540) 

(591) czarny, czerwony, jasnozielony, ciemnozielony, niebieski, 
biały
(531) 29 01 15, 27 05 01, 05 03 11, 19 07 25, 27 07 01
(510), (511) 3 Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zę-
bów, Środki do higieny jamy ustnej, Preparaty do higieny jamy ustnej, 
nielecznicze 

(111) 354451 (220) 2022 01 04 (210) 538438
(151) 2022 05 27 (441) 2022 01 31
(732) BaTORy PROJeKT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ WICZlIŃSKI POTOK SPÓłKa 
KOManDyTOWa, gdynia (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nOWe WICZlInO
(540) 

(591) zielony, pomarańczowy
(531) 07 01 08, 07 01 09, 07 01 24, 27 05 01, 27 05 05, 29 01 01, 
29 01 03
(510), (511) 37 Budownictwo, Budowa nieruchomości mieszkalnych, 
Budownictwo mieszkaniowe, 44 Projektowanie krajobrazów, Plano-
wanie (projektowanie) ogrodów 

(111) 354452 (220) 2022 01 17 (210) 538776
(151) 2022 06 08 (441) 2022 02 21
(732) InSTyTUT ROlnICTWa eKOlOgICZnegO IReKO SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Revol Organic
(510), (511) 1 Organiczny preparat poprawiający właściwości gleby 

(111) 354453 (220) 2022 01 17 (210) 538782
(151) 2022 05 31 (441) 2022 02 14
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(732) BaTORy PROJeKT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ WICZlIŃSKI POTOK  
SPÓłKa KOManDyTOWa, gdynia (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nOWe WICZlInO
(540) 

(531) 26 03 04, 26 07 15, 26 07 25, 27 05 01
(510), (511) 37 Budownictwo, Budownictwo nieruchomości miesz-
kalnych, Budownictwo mieszkaniowe, 44 Projektowanie krajobra-
zów, Planowanie (projektowanie) ogrodów 

(111) 354454 (220) 2022 01 21 (210) 538972
(151) 2022 06 08 (441) 2022 02 21
(732) SPÓłDZIelnIa MleCZaRSKa MleKOVITa,  
Wysokie Mazowieckie (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Kochaj Mlekovitę i jedz to co najlepsze
(510), (511) 29 Mleko, Jogurt, Śmietana, Kefir, Maślanka, napoje 
mleczne, Koktajle mleczne, Zsiadłe mleko, Mleko skondensowane, 
Masło, Sery, Twarogi, Tofu 

(111) 354455 (220) 2022 01 31 (210) 539226
(151) 2022 06 07 (441) 2022 02 21
(732) KRÓl KaMIl InTellIgenT hOMe, Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) high Tatras
(540) 

(591) ciemnoniebieski, czarny
(531) 27 05 01, 27 05 05, 29 01 12, 06 01 02, 06 01 04
(510), (511) 6 haki spinaczkowe z metalu [sprzęt wspinaczkowy], Raki 
do  wspinaczki, Sprzęt wspinaczkowy [raki], Raki [wyroby żelazne 
do wspinaczki], Raki do wspinaczki po oblodzonych powierzchniach, 
Kołki metalowe do butów, Bolce metalowe do butów, Metalowe ka-
rabińczyki, Okucia metalowe, Pierścienie metalowe, Zawiesie z  lin 
stalowych, Metalowe bloczki ogniotrwałe, Śruby metalowe, Klamry 
metalowe, Zaciski [klamry] metalowe, 25 Bielizna, Obuwie, Czapki 
[nakrycia głowy], Czapki i  czapeczki sportowe, Spodnie, nakrycia 
głowy, Odzież, Odzież męska, Odzież dziecięca, Odzież sportowa, 
Odzież dziewczęca, Odzież damska, Odzież dla chłopców, Odzież 
męska, damska i dziecięca, Chusty, szale na głowę, Maski ochronne 
[odzież], Odzież wodoodporna, Odzież o  termoizolacyjnych właści-
wościach, Rękawiczki [odzież], Skarpetki, Szale, Szaliki, Bielizna dam-
ska, Bielizna osobista, Bielizna dla mężczyzn, Obuwie wspinaczkowe, 
Buty do wspinaczki, Obuwie do wspinaczki, Buty do wspinaczki gór-
skiej, Buty do  wspinaczki [buty do  wspinaczki górskiej], antypośli-
zgowe akcesoria do obuwia, nakładki antypoślizgowe do butów, 35 
Usługi sprzedaży detalicznej i  hurtowej w  tym sprzedaży wysyłko-
wej i przez Internet takich towarów jak: haki spinaczkowe z metalu 
[sprzęt wspinaczkowy], raki do  wspinaczki, sprzęt wspinaczkowy 
[raki], raki [wyroby żelazne do wspinaczki], raki do wspinaczki po ob-
lodzonych powierzchniach, kołki metalowe do butów, bolce metalo-
we do butów, metalowe karabińczyki, okucia metalowe, pierścienie 
metalowe, zawiesie z  lin stalowych, metalowe bloczki ogniotrwałe, 
śruby metalowe, klamry metalowe, zaciski [klamry] metalowe, bie-
lizna, obuwie, czapki [nakrycia głowy ], czapki i  czapeczki sporto-

we, spodnie, nakrycia głowy, odzież, odzież męska, odzież dziecię-
ca, odzież sportowa, odzież dziewczęca, odzież damska, odzież dla 
chłopców, odzież męska, damska i dziecięca, chusty, szale na głowę, 
maski ochronne [odzież], odzież wodoodporna, odzież o termoizola-
cyjnych właściwościach, rękawiczki [odzież], skarpetki, szale, szaliki, 
bielizna damska, bielizna osobista, bielizna dla mężczyzn, obuwie 
wspinaczkowe, buty do  wspinaczki, obuwie do  wspinaczki, buty 
do wspinaczki górskiej, buty do wspinaczki [buty do wspinaczki gór-
skiej], antypoślizgowe akcesoria do obuwia, nakładki antypoślizgo-
we do butów, kaski zabezpieczające, kaski ochronne dla uprawiania 
sportu, urządzenia i przyrządy do ratownictwa, urządzenia i  sprzęt 
dla ratownictwa, urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami, 
uprzęże do ratownictwa, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sy-
gnalizacyjne, latarki, lampy gazowe, palniki, plecaki dla alpinistów, 
torby alpinistyczne, plecaki, torby, osprzęt do  uprzęży, postronki 
do uprzęży, żelazne okucia do uprzęży, haki z otworem, niemetalo-
we [alpinistyka], namioty, liny, linki i sznury, liny, sznury, pasy i taśmy, 
liny wspinaczkowe, niemetalowe pasy do transportu ładunków, pasy 
mocujące, inne niż metalowe, worki, torby [worki] do celów transpor-
towych, sieci, śpiwory, karabińczyki, uprzęże do  użytku w  sporcie, 
sprzęt do  treningów sportowych, artykuły sportowe, konstrukcje 
wspinaczkowe [wyposażenie placów zabaw], uprząż wspinaczkowa 

(111) 354456 (220) 2022 02 04 (210) 539535
(151) 2022 06 14 (441) 2022 02 28
(732) Way2WeB SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Myszków (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) DRagOn
(510), (511) 1 Mieszaniny i substancje chemiczne i organiczne do ce-
lów zapachowych, Wodne mieszaniny chemiczne, Substancje che-
miczne do  użytku w  produkcji wyrobów zapachowych, Produkty 
chemiczne do  sporządzania produktów zapachowych, 3 Olejki 
eteryczne do użytku w produkcji wyrobów zapachowych, aromaty 
do  żywności w  postaci olejków eterycznych, aromaty spożywcze 
sporządzone z olejków eterycznych, 16 Papier zapachowy, Kartecz-
ki, kartoniki i bibułki zapachowe, 30 aromaty do żywności, aromaty 
do celów spożywczych, Ziołowe aromaty do przyrządzania napojów, 
Owocowe aromaty inne niż esencje, 35 Usługi oferowania w celach 
sprzedaży w sklepach detalicznych, hurtowniach, w sieci kompute-
rowej, w tym w sklepach internetowych w drodze sprzedaży wysył-
kowej mieszanin i substancji chemicznych i organicznych do celów 
zapachowych, olejków eterycznych do użytku w produkcji wyrobów 
zapachowych, aromatów do  żywności w  postaci olejków eterycz-
nych, aromatów spożywczych sporządzonych z olejków eterycznych, 
papieru zapachowego, karteczek, kartoników i  bibułek zapacho-
wych, aromatów do  żywności i  do  celów spożywczych, ziołowych 
aromatów do przyrządzania napojów, owocowych aromatów 

(111) 354457 (220) 2022 02 04 (210) 539536
(151) 2022 06 14 (441) 2022 02 28
(732) Way2WeB SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Myszków (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) ŻÓłTy BOleC
(510), (511) 1 Mieszaniny i substancje chemiczne i organiczne do celów 
zapachowych, Wodne mieszaniny chemiczne, Substancje chemiczne 
do  użytku w  produkcji wyrobów zapachowych, Produkty chemiczne 
do sporządzania produktów zapachowych, 3 Olejki eteryczne do użyt-
ku w produkcji wyrobów zapachowych, aromaty do żywności w postaci 
olejków eterycznych, aromaty spożywcze sporządzone z  olejków ete-
rycznych, 16 Papier zapachowy, Karteczki, kartoniki i bibułki zapachowe, 
30 aromaty do żywności, aromaty do celów spożywczych, Ziołowe aro-
maty do przyrządzania napojów, Owocowe aromaty inne niż esencje, 35 
Usługi oferowania w celach sprzedaży w sklepach detalicznych, hurtow-
niach, w sieci komputerowej, w tym w sklepach internetowych w drodze 
sprzedaży wysyłkowej mieszanin i substancji chemicznych i organicznych 
do  celów zapachowych, olejków eterycznych do  użytku w  produkcji 
wyrobów zapachowych, aromatów do żywności w postaci olejków ete-
rycznych, aromatów spożywczych sporządzonych z olejków eterycznych, 
papieru zapachowego, karteczek, kartoników i  bibułek zapachowych, 
aromatów do  żywności i  do  celów spożywczych, ziołowych aromatów 
do przyrządzania napojów, owocowych aromatów 
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(111) 354458 (220) 2022 01 21 (210) 537456
(151) 2022 06 08 (441) 2022 02 21
(732) KORSaK KRZySZTOF, gorzów Wielkopolski (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) ReSTaURaCJa W PUDełKU
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro-
duktami i transportem, Restauracje, Stołówki, Usługi barowe, Usługi 
restauracyjne, Bary szybkiej obsługi, Samoobsługa (restauracje), Wy-
pożyczanie urządzeń do gotowania, Kawiarnie, Informacje i doradz-
two w zakresie przygotowywania posiłków 

(111) 354459 (220) 2022 01 17 (210) 538779
(151) 2022 06 14 (441) 2022 02 07
(732) MODeR anna MeTeRIng, Buczek (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MeTeRIng
(540) 

(591) czarny, niebieski
(531) 29 01 12, 27 05 01, 26 03 04
(510), (511) 9 Mierniki-wodomierze, ciepłomierze, moduły radiowe, 
Mierniki, 38 Komunikacja radiowa, Transmisja radiowa 

(111) 354460 (220) 2022 01 14 (210) 538700
(151) 2022 06 21 (441) 2022 03 07
(732) IT DeSK SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Opole (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) callback24
(540) 

(591) granatowy, różowy
(531) 16 01 11, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 9 aplikacje do  pobrania na  smartfony, aplikacje do  po-
brania do  użytku z  telefonami komórkowymi, Mobilne aplikacje, 
Oprogramowanie do  zarządzania relacjami z  klientami, aplikacje 
biurowe i  biznesowe, Oprogramowanie komunikacyjne, Opro-
gramowanie biznesowe interaktywne, Oprogramowanie do  za-
rządzania danymi i  plikami oraz do  baz danych, Oprogramowanie 
do  systemów rezerwacji, Oprogramowanie dla usług web callback 
(wykonywania połączeń telekomunikacyjnych inicjowanych przez 
stronę www), aplikacje dla sklepów internetowych, Oprogramo-
wanie służące weryfikacji skuteczności działań marketingowych, 
35 Usługi marketingowe w  dziedzinie optymalizacji ruchu na  stro-
nie internetowej, Optymalizacja kampanii reklamowych, Reklama 
i marketing, Zarządzanie relacjami z klientami, Planowanie strategii 
marketingowych, Usługi umawiania spotkań on-line, Usługi przy-
pominania o  spotkaniach [prace biurowe], Doradztwo, konsultacje 
i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Opracowywanie 
i  wdrażanie strategii marketingowych na  rzecz innych, Kampanie 
marketingowe, Zarządzanie programami lojalności klientów i  pro-
gramami motywacyjnymi, automatyczne przetwarzanie danych, 
Marketing cyfrowy, Planowanie spotkań biznesowych, Potwierdza-
nie umówionych spotkań dla osób trzecich, Usługi reklamowe mają-
ce na celu promowanie handlu elektronicznego, Systematyzacja po-
łączeń w firmie, Telefoniczna obsługa klienta, Pozyskiwanie klientów, 
Śledzenie i  monitorowanie połączeń, 38 elektroniczne przesyłanie 
danych, Dostarczanie cyfrowego dźwięku i/lub wideo za  pomocą 
telekomunikacji, Informacja o  telekomunikacji, Przekazywanie da-
nych za pomocą telekomunikacji, Telekomunikacja, Usługi informa-
cyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące telekomunikacji, Usługi 
informacyjne on-line związane z  telekomunikacją, Pozyskiwanie 
klientów za pomocą aplikacji, elektroniczna wymiana danych, Usługi 
elektronicznej transmisji głosu, elektroniczna wymiana wiadomości 
za pośrednictwem linii czatowych, pokojów rozmów [chatroomów] 
oraz forów internetowych, Usługi web callback (wykonywanie połą-

czeń telekomunikacyjnych inicjowanych przez stronę www), Usługi 
telekomunikacyjne dotyczące handlu elektronicznego, 42 Usługi 
dostawców usług aplikacyjnych, Integracja oprogramowania kom-
puterowego, Programowanie oprogramowania do portali interneto-
wych, chatroomów, linii chatów i forów internetowych, Szyfrowanie, 
deszyfrowanie i uwierzytelnianie informacji, wiadomości i danych 

(111) 354461 (220) 2022 01 18 (210) 538762
(151) 2022 06 21 (441) 2022 03 07
(732) MaJeSTIK SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MaJeSTIK gRiZZly
(540) 

(531) 03 01 14, 26 04 04, 27 05 01
(510), (511) 17 Tkaniny z  włókien szklanych do  izolacji, maty z  włó-
kien szklanych do izolacji zaprawy izolacyjne, farby i lakiery izolacyj-
ne, tynk izolacyjny, Materiały izolacyjne z włókna szklanego do użyt-
ku w budownictwie, Siatki z włókna szklanego do celów izolacyjnych, 
Izolacja do celów budowlanych, 19 gips, beton, zaprawy budowlane, 
niemetalowe materiały budowlane, Zaprawy klejowe do celów bu-
dowlanych, Tynk, Tynk do użytku w budownictwie, Zaprawa do na-
prawy pęknięć w tynku, Piasek, Piasek do użytku w budownictwie, 
Płytki ceramiczne, Ceramiczne płytki na  ściany zewnętrzne, Cegły, 
Cegły elewacyjne 

(111) 354462 (220) 2022 01 20 (210) 538873
(151) 2022 06 21 (441) 2022 03 07
(732) 4WORKShOP SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4WorkShop
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 14 07 09, 26 03 01, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 35 Pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodar-
czych, Pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, 
Pośrednictwo w  zakresie transakcji handlowych i  umów handlo-
wych, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz 
osób trzecich, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi w zakresie pre-
zentacji przedsiębiorstw za  pośrednictwem Internetu i  innych me-
diów, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące za-
kładania przedstawicielstw handlowych zajmujących się sprzedażą 
samochodów, 37 Pośrednictwo w zakresie wymiany szyb przednich 
w pojazdach, Pośrednictwo w zakresie wymiany szyb w pojazdach, 
naprawa karoserii samochodowych, naprawa samochodów na dro-
dze, Malowanie samochodów, naprawy i  obsługa samochodów, 
naprawy i  konserwacja samochodów, naprawy lub konserwacja 
samochodów, Obsługa i  naprawa samochodów, lakierowanie, Od-
świeżanie lakieru samochodu, Malowanie i lakierowanie, 40 Blachar-
stwo, 41 Szkolenie z dziedziny naprawy samochodów 
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(111) 354463 (220) 2022 01 20 (210) 538879
(151) 2022 06 21 (441) 2022 03 07
(732) InVenTMeD SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Świętochłowice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) InVenTMeD
(540) 

(591) jasnozielony
(531) 27 05 01, 29 01 03
(510), (511) 10 Urządzenia, aparaty, przyrządy i instrumenty medycz-
ne, Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, Urządzenia do rehabilitacji 
fizycznej do celów medycznych, Medyczne urządzenia terapeutyczne 

(111) 354464 (220) 2022 01 20 (210) 538883
(151) 2022 06 21 (441) 2022 03 07
(732) Ql COnTROlS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Kobielice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ql
(540) 

(591) czarny, zielony
(531) 26 01 18, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 6 Metalowe złączki do  rur, Przewody i  rury do  centralnego 
ogrzewania, metalowe, Ogniotrwałe szafki metalowe [inne niż meble], 7 
Pompy do instalacji grzewczych, Zszywacze [maszyny], w tym do klipsów 
mocujących rury, Siłowniki zaworowe, Siłowniki do zaworów, elektronicz-
ne kontrolery siłowników, 9 Przepływomierze, Urządzenia do regulowa-
nia temperatury [termostaty], Termostaty pokojowe, Regulatory tempe-
ratury, Programatory czasowe, Programatory centralnego ogrzewania, 
Wzmacniacze sygnałów, Wzmacniacze sygnału bezprzewodowego, an-
teny radiowe, anteny sygnałowe, Mierniki zużycia energii elektrycznej, 
Przekaźniki elektryczne, gniazdka, wtyczki i  inne kontakty [złącza elek-
tryczne], Wtyczki elektryczne, Bramy do Internetu rzeczy [IoT], Inteligent-
ne bramy do  komunikacji, Sterowniki leD, Sterowniki elektryczne, Ste-
rowniki elektroniczne, Sterowniki komunikacyjne, Sterowniki urządzeń, 
Sterowniki automatyki przemysłowej, Urządzenia elektryczne do  stero-
wania, Urządzenia do zdalnego sterowania, elektroniczne czujniki pomia-
rowe, Czujniki i detektory, Czujniki elektryczne, Czujniki fotoelektryczne, 
Czujniki optyczne, Czujniki światła, Czujniki gazu, Czujniki temperatury, 
Czujniki ruchu, Czujniki zanieczyszczenia, Czujniki odległości, Czujniki wil-
gotności, Czujniki jakości powietrza, Regulatory oświetlenia, Urządzenia 
sterujące oświetleniem, elektryczne wyłączniki oświetleniowe, Przyrządy 
do pomiaru oświetlenia, Osprzęt do oświetlenia ściennego [przełączniki], 
Siłowniki do zaworów [regulatory elektryczne], Wielofunkcyjne przyciski 
dotykowe, Włączniki dotykowe, Obudowy urządzeń elektrycznych, Obu-
dowy przyrządów elektrycznych, 11 Instalacje ogrzewania podłogowego, 
Urządzenia do ogrzewania podłogowego, armatura do dystrybucji wody 
służąca do ogrzewania, armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urzą-
dzeń wodnych, automatyczne urządzenia do  regulacji temperatury 
[zawory] do  grzejników centralnego ogrzewania, Czujniki temperatury 
[zawory termostatyczne] do  grzejników centralnego ogrzewania, Filtry 
magnetyczne do użycia w systemach centralnego ogrzewania, Kontrolery 
temperatury (zawory) do grzejników centralnego ogrzewania, Ogrzewa-
nie podłogowe, Wentylatory do kotłów centralnego ogrzewania, Zawory 
do rur i rurociągów, Zawory do instalacji centralnego ogrzewania, Odpo-
wietrzniki do instalacji centralnego ogrzewania, zwłaszcza do ogrzewania 
podłogowego, elementy ogrzewania elektrycznego, elementy ogrzewa-
nia elektrycznego w postaci folii, Sterowniki elektromagnetyczne do au-

tomatycznej obsługi zaworów [części instalacji grzewczych], Żarówki 
oświetleniowe leD, Żarówki i akcesoria do nich 

(111) 354465 (220) 2022 01 20 (210) 538884
(151) 2022 06 21 (441) 2022 03 07
(732) Ql COnTROlS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Kobielice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ql COnTROlS
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 6 Metalowe złączki do  rur, Przewody i  rury do  centralne-
go ogrzewania, metalowe, Ogniotrwałe szafki metalowe [inne niż me-
ble], 7 Pompy do  instalacji grzewczych, Zszywacze [maszyny], w  tym 
do klipsów mocujących rury, Siłowniki zaworowe, Siłowniki do zaworów, 
elektroniczne kontrolery siłowników, 9 Przepływomierze, Urządzenia 
do  regulowania temperatury [termostaty], Termostaty pokojowe, Re-
gulatory temperatury, Programatory czasowe, Programatory central-
nego ogrzewania, Wzmacniacze sygnałów, Wzmacniacze sygnału bez-
przewodowego, anteny radiowe, anteny sygnałowe, Mierniki zużycia 
energii elektrycznej, Przekaźniki elektryczne, gniazdka, wtyczki i  inne 
kontakty [złącza elektryczne], Wtyczki elektryczne, Bramy do Internetu 
rzeczy [IoT], Inteligentne bramy do komunikacji, Sterowniki leD, Sterow-
niki elektryczne, Sterowniki elektroniczne, Sterowniki komunikacyjne, 
Sterowniki urządzeń, Sterowniki automatyki przemysłowej, Urządzenia 
elektryczne do  sterowania, Urządzenia do  zdalnego sterowania, elek-
troniczne czujniki pomiarowe, Czujniki i detektory, Czujniki elektryczne, 
Czujniki fotoelektryczne, Czujniki optyczne, Czujniki światła, Czujniki 
gazu, Czujniki temperatury, Czujniki ruchu, Czujniki zanieczyszczenia, 
Czujniki odległości, Czujniki wilgotności, Czujniki jakości powietrza, Re-
gulatory oświetlenia, Urządzenia sterujące oświetleniem, elektryczne 
wyłączniki oświetleniowe, Przyrządy do  pomiaru oświetlenia, Osprzęt 
do oświetlenia ściennego [przełączniki], Siłowniki do zaworów [regula-
tory elektryczne], Wielofunkcyjne przyciski dotykowe, Włączniki dotyko-
we, Obudowy urządzeń elektrycznych, Obudowy przyrządów elektrycz-
nych, 11 Instalacje ogrzewania podłogowego, Urządzenia do ogrzewania 
podłogowego, armatura do  dystrybucji wody służąca do  ogrzewania, 
armatura regulacyjna i  zabezpieczająca do  urządzeń wodnych, auto-
matyczne urządzenia do regulacji temperatury [zawory] do grzejników 
centralnego ogrzewania, Czujniki temperatury [zawory termostatyczne] 
do  grzejników centralnego ogrzewania, Filtry magnetyczne do  użycia 
w systemach centralnego ogrzewania, Kontrolery temperatury (zawory) 
do grzejników centralnego ogrzewania, Ogrzewanie podłogowe, Wen-
tylatory do kotłów centralnego ogrzewania, Zawory do rur i rurociągów, 
Zawory do instalacji centralnego ogrzewania, Odpowietrzniki do insta-
lacji centralnego ogrzewania, zwłaszcza do ogrzewania podłogowego, 
elementy ogrzewania elektrycznego, elementy ogrzewania elektrycz-
nego w postaci folii, Sterowniki elektromagnetyczne do automatycznej 
obsługi zaworów [części instalacji grzewczych], Żarówki oświetleniowe 
leD, Żarówki i akcesoria do nich 

(111) 354466 (220) 2022 01 21 (210) 538890
(151) 2022 06 21 (441) 2022 03 07
(732) TRyPay SPÓłKa aKCyJna, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) opinia bankowa
(540) 

(531) 26 04 04, 26 04 16, 27 05 01
(510), (511) 36 Usługi finansowe, monetarne i  bankowe, Informacja 
finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów 
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(111) 354467 (220) 2022 01 21 (210) 538911
(151) 2022 06 21 (441) 2022 03 07
(732) UnIKaT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UnIKaT Real eSTaTe
(540) 

(591) granatowy, złoty
(531) 26 04 03, 27 05 01, 27 05 10, 29 01 12
(510), (511) 36 Usługi w  zakresie nieruchomości, Usługi w  zakresie 
wycen, gromadzenie funduszy i  sponsorowanie finansowe, Infor-
macja finansowa, usługi doradcze i  konsultingowe w  zakresie fi-
nansów, Usługi inwestycyjne, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, 
rozbiórkowe i  wyburzeniowe, Konserwacja i  naprawa budynków, 
Remont nieruchomości, Remontowanie budynków, Usługi doradcze 
dotyczące remontów budynków, Usługi doradcze w zakresie remon-
tów budynków, Konserwacja nieruchomości, 41 Usługi edukacyjne, 
rozrywkowe i  sportowe, Publikowanie, sprawozdawczość i  pisanie 
tekstów, edukacja, rozrywka i sport, 42 Usługi projektowania, Usługi 
w zakresie projektowania, Usługi w zakresie technologii informacyj-
nych, Usługi naukowe i technologiczne 

(111) 354468 (220) 2022 01 21 (210) 538912
(151) 2022 06 21 (441) 2022 03 07
(732) hemolens Diagnostics B V , Breda (nl)
(540) (znak słowny)
(540) heMOlenS
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe do stosowania w nieinwa-
zyjnej diagnostyce chorób, schorzeń i stanów układu sercowo-naczynio-
wego i naczyniowego, Oprogramowanie komputerowe do użytku w ana-
lizowaniu i  obliczaniu informacji o  przepływie krwi, Oprogramowanie 
komputerowe do stosowania w wirtualnych interwencyjnych zabiegach 
i operacjach sercowo-naczyniowych i naczyniowych, Podręczniki instruk-
tażowe i szkoleniowe, programy edukacyjne, oprogramowanie, filmy wi-
deo i publikacje w dziedzinie nieinwazyjnej diagnostyki chorób, schorzeń 
i  stanów układu krążenia oraz naczyń krwionośnych, do  pobrania lub 
odczytu maszynowego, Zapisy modeli i symulacji komputerowych, Dane, 
dokumenty, informacje, nagrania wideo, dźwięk, tekst i  inne media lub 
multimedia, wszystkie zapisane elektronicznie lub możliwe do pobrania 
z Internetu, Publikacje elektroniczne, do pobrania, Sprzęt komputerowy, 
Wstępnie nagrane płyty DVD, CD, kasety wideo, karty pamięci i  dyski, 
10 Urządzenia do diagnostyki, badania i kontroli, Przyrządy sercowo-na-
czyniowe, Sercowo-naczyniowe urządzenia monitorujące, Urządzenia 
do diagnozowania chorób sercowo-naczyniowych, 42 Usługi w zakresie 
badań medycznych i  biomedycznych, Usługi projektowania urządzeń 
medycznych, Usługi w zakresie badań, projektowania, rozwoju i doradz-
twa technicznego dotyczące aparatury, instrumentów i  urządzeń me-
dycznych i chirurgicznych, Badania i rozwój nowych chirurgicznych narzę-
dzi diagnostycznych i symulacji, Komputerowe modelowanie i symulacja 
narządów ludzkich, Wirtualizacja procedur chirurgicznych, Projektowa-
nie, pisanie, rozwój, testowanie, instalowanie i unowocześnianie oprogra-
mowania komputerowego, Usługi wsparcia technicznego, a mianowicie 
rozwiązywanie problemów z  oprogramowaniem komputerowym, Za-
pewnianie tymczasowego dostępu do niepobieralnego oprogramowa-
nia, Projektowanie, aktualizacja, utrzymanie i hosting stron internetowych 
zawierających bazy wiedzy w  dziedzinie diagnostyki i  leczenia chorób 
układu krążenia i naczyń, Udostępnienie platformy internetowej zawie-
rającej informacje techniczne związane z modelowaniem i symulacjami 
komputerowymi, Usługi informacyjne i doradcze dotyczące powyższego, 
w tym usługi takie świadczone on-line z sieci komputerowej lub Internetu 

(111) 354469 (220) 2022 01 26 (210) 539108
(151) 2022 06 20 (441) 2022 02 28

(732) MaSKlOgIK SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Chrzanów (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) flexlOgIK
(510), (511) 6 Rury i  rurki ze  stali, Konstrukcje metalowe, Złączki 
rur metalowe, Systemy regałów [struktury] metalowe do  magazy-
nowania, Regały paletowe z  metalu, Regały z  metalu na  przesyłki 
[konstrukcje], Półki metalowe [konstrukcje], Platformy z  metalu, 
Przenośne platformy metalowe [rusztowania], Metalowe pojemniki 
i artykuły do transportu i pakowania, Metalowe ramy regałów [inne 
niż meble], Regały [konstrukcje] z metalu do podpierania rur, listwy 
metalowe, listwy profilowe metalowe dla budownictwa, Magazyny 
metalowe, 42 Opracowywanie projektów technicznych, Projektowa-
nie konstrukcji 

(111) 354470 (220) 2022 01 27 (210) 539130
(151) 2022 06 20 (441) 2022 02 28
(732) aUROVITaS PhaRMa POlSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) aUROPROFen
(510), (511) 5 leki dla ludzi, Suplementy diety, Preparaty farmaceu-
tyczne 

(111) 354471 (220) 2022 01 28 (210) 539187
(151) 2022 06 20 (441) 2022 02 28
(732) CIeSIelSKa MOnIKa DR lIFeSTyle, łódź (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dr lifestyle
(540) 

(591) zielony
(531) 26 11 13, 27 05 01, 29 01 03
(510), (511) 16 Jadłospisy, drukowane jadłospisy, planery, Kalendarze, 
planery drukowane, Planery ścienne, Planery kieszonkowe, Stojaki 
na kalendarz, Kalendarze spotkań [agendy], Planery na biurko, Wkła-
dy uzupełniające do kalendarza, Kalendarze z kartkami do wyrywania, 
Podkładki na biurko z kalendarzem, Organizery osobiste, Organizery 
kieszonkowe, notatniki [notesy], Zeszyty, Zeszyty ćwiczeń, Szablony 
[artykuły piśmienne], Tablice na notatki, Tablice magnetyczne do pla-
nowania zajęć i spotkań, Publikacje reklamowe, Publikacje edukacyj-
ne, Książki, Okładki książkowe, Książki do rysowania, Książki dla dzie-
ci, Książki z  grafiką, Materiały szkoleniowe i  instruktażowe, artykuły 
biurowe, Podkładki, 35 agencje reklamowe, dystrybucja materiałów 
reklamowych, prezentowanie produktów i usług, również w mediach 
i on-line, dla celów sprzedaży, obróbka tekstów, usługi reklamowe on-
-line i off-line, organizowanie wystaw w celach handlowych lub rekla-
mowych, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów 
reklamowych, public relations, publikowanie tekstów sponsorowa-
nych, sprzedażowych i reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
lub sprzedawców towarów i usług, Sprzedaż, sprzedaż hurtowa i deta-
liczna, prowadzenie sprzedaży poprzez sklepy on-line i off-line towa-
rów w postaci: jadłospisy, drukowane jadłospisy, kalendarze, planery, 
Kalendarze, planery drukowane, Kalendarze, planery ścienne, Kalen-
darze, planery kieszonkowe, Stojaki na kalendarz, Kalendarze spotkań 
[agendy], Kalendarze, planery na biurko, Wkłady uzupełniające do ka-
lendarza, Kalendarze z  kartkami do  wyrywania, Podkładki na  biurko 
z kalendarzem, Organizery osobiste, Organizery kieszonkowe, notat-
niki [notesy], Zeszyty, Zeszyty ćwiczeń, Szablony [artykuły piśmienne], 
Tablice na  notatki, Tablice magnetyczne do  planowania zajęć i  spo-
tkań, Publikacje reklamowe, Publikacje edukacyjne, Książki, Okładki 
książkowe, Książki do  rysowania, Książki dla dzieci, Książki z  grafiką, 
Materiały szkoleniowe i  instruktażowe, artykuły biurowe, Podkładki, 
Pudełka na lunchbox, plakaty, kubki, wagi, wagi kuchenne, małe agD, 
ceramika do użytku domowego, naczynia, magnesy na lodówkę, wor-
ki na siłownię, topy [odzież], Szaliki, Szlafroki, Sukienki damskie, Swetry, 
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Spodenki, Spódnice, Skarpetki, Rajstopy, Rękawiczki, Podkoszulki, Pa-
ski [odzież], Odzież wierzchnia dla niemowląt, Odzież wierzchnia dla 
dzieci, Odzież wierzchnia dla kobiet, Odzież wierzchnia dla mężczyzn, 
Odzież niemowlęca, Odzież dziecięca, legginsy, Koszulki z  nadruka-
mi, Koszulki z  krótkim rękawem, Kostiumy kąpielowe dla mężczyzn, 
Kostiumy kąpielowe dla kobiet, Kostiumy kąpielowe dla dzieci, Ko-
szule, Dolne części ubrań [odzież], Bluzki, Bluzy sportowe, Bielizna dla 
mężczyzn, Bielizna damska, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, 
akcesoria na szyję, Obuwie, nakrycia głowy, 41 Kursy instruktażowe, 
Kursy szkoleniowe, Kursy korespondencyjne, Prowadzenie kursów, 
Organizowanie komputerowych kursów szkoleniowych, Zapewnia-
nie kursów szkoleniowych online, Kursy w zakresie rozwoju osobiste-
go, Prowadzenie kursów edukacyjnych z biznesu, Kursy szkoleniowe 
w zakresie rozwoju osobistego, Organizowanie kursów szkoleniowych 
związanych z projektowaniem, Prowadzenie kursów dotyczących za-
rządzania działalnością gospodarczą, Usługi doradztwa dotyczące 
opracowywania kursów szkoleniowych, Zapewnianie kursów szkole-
niowych związanych z osobistym zarządzaniem czasem, Kursy szko-
leniowe w  zakresie planowania strategicznego związanego z  rekla-
mą, promocją, marketingiem i  biznesem, Publikacje multimedialne, 
Udostępnianie publikacji elektronicznych, Udostępnianie publikacji 
on-line, Działalność wydawnicza, publikacja i  redagowanie książek, 
Publikacja gazet elektronicznych online, Publikacja i  redagowanie 
materiałów drukowanych, Udostępnianie elektronicznych publikacji 
on-line, Usługi w zakresie publikacji książek, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych on-line [niepobieralnych], Wydawanie audiobooków, 
Publikacja tekstów w  postaci nośników elektronicznych, Publikacja 
elektroniczna on-line periodyków i  książek, elektroniczna publikacja 
tekstów i  druków, innych niż reklamowe, w  Internecie, Produkcja fil-
mów innych niż reklamowe, Organizowanie i prowadzenie edukacyj-
nych grup dyskusyjnych (mastermind), Usługi konsultacyjne związane 
z  publikowaniem tekstów pisanych, Warsztaty w  celach szkolenio-
wych, Warsztaty do celów rekreacyjnych, Warsztaty w celach eduka-
cyjnych, Warsztaty w celach kulturalnych, nauczanie i szkolenia, Szko-
lenia dla dorosłych, Prowadzenie warsztatów, konferencji i  szkoleń, 
Szkolenia biznesowe, Szkolenia edukacyjne, Organizacja webinariów, 
Doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, Doradztwo w zakresie tre-
ningu fizycznego, Kursy szkoleniowe dotyczące sprawności fizycznej, 
Kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, nauczanie, trening 
i instruktaż sportowy, Organizacja imprez sportowych, Szkolenia spor-
towe, Świadczenie usług edukacyjnych związanych ze  sprawnością 
fizyczną, Treningi zdrowotne i  treningi fitness, Usługi klubów zdro-
wia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Usługi trenera osobistego [trening 
sprawności fizycznej], Usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, Organizacja 
obozów sportowych, Fotoreportaże, usługi fotograficzne, informa-
cja o edukacji, instruktaże, komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji, montaż taśm wideo, 44 Doradztwo w zakresie dietetyki 
i  odżywiania, Konsultacje z  dziedziny żywienia, leczenie w  zakresie 
kontroli wagi ciała, Planowanie i nadzorowanie diety, Udzielanie infor-
macji w zakresie suplementów diety i odżywiania, Świadczenie usług 
w zakresie programów odchudzania, Usługi doradcze w zakresie die-
tetyki, Usługi świadczone przez dietetyków 

(111) 354472 (220) 2022 01 02 (210) 538343
(151) 2022 05 24 (441) 2022 02 07
(732) SeTTI SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ÉClaIR CaFÉ eST 2020
(540) 

(531) 26 04 18, 27 05 01
(510), (511) 30 eklerki, Wyroby piekarnicze, Wyroby cukiernicze, 43 
Kafeterie [bufety], Kawiarnie, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], her-
baciarnie, Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Przy-
gotowywanie i  zaopatrywanie w  żywność i  napoje do  bezpośred-
niego spożycia, Usługi zaopatrzenia w  żywność, Usługi w  zakresie 

kantyn, Usługi barów kawowych, Usługi w zakresie żywności i napo-
jów na wynos, Restauracje oferujące dania na wynos, Przygotowywa-
nie posiłków i napojów, Usługi kateringowe, Usługi restauracyjne 

(111) 354473 (220) 2022 01 03 (210) 538369
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) neTTO SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Motaniec (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bobik
(540) 

(531) 27 05 01, 03 01 08
(510), (511) 31 Pokarm dla zwierząt domowych 

(111) 354474 (220) 2022 01 05 (210) 538426
(151) 2022 05 24 (441) 2022 02 07
(732) neTTO SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Motaniec (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MISTRZ ROhUS Z naTURy naJlePSZy
(540) 

(591) zielony, biały
(531) 27 05 01, 29 01 12, 11 01 03, 11 01 25, 24 01 15
(510), (511) 29 Mięso i wędliny, Parówki, Kabanosy, Kiełbasy 

(111) 354475 (220) 2022 01 06 (210) 538450
(151) 2022 05 24 (441) 2022 02 07
(732) JaROSZ hanna STUDIO JĘZyKOWe gOlDenKURS,  
Wrocław (Pl)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) jasnobrązowy, ciemnobrązowy, czarny, różowy, biały
(531) 29 01 15, 03 01 08, 03 01 16, 03 01 24, 09 01 10
(510), (511) 41 Usługi nauki języka obcego, edukacja, edukacja języ-
kowa, edukacja przedszkolna, Usługi przedszkolne [edukacja lub roz-
rywka], Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], Usłu-
gi edukacyjne związane z rozwojem sprawności umysłowej dzieci 
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(111) 354476 (220) 2022 01 12 (210) 538616
(151) 2022 05 24 (441) 2022 02 07
(732) JaKIel TOMaSZ, Droszków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lUBUSKIe angUSOWO
(540) 

(531) 03 04 02, 03 04 11, 03 07 03, 27 05 01
(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne, 44 hodowla zwierząt 

(111) 354477 (220) 2022 01 03 (210) 538370
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) neTTO SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Motaniec (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kiciuś
(540) 

(531) 27 05 01, 03 01 06
(510), (511) 31 Pokarm dla zwierząt domowych 

(111) 354478 (220) 2022 01 07 (210) 538472
(151) 2022 05 25 (441) 2022 02 07
(732) BURKIeWICZ WITOlD SPOJRZenIe na gDaŃSK, gdańsk (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) spojrzenie na gDaŃSK
(540) 

(591) biały, jasnoniebieski, niebieski, zielony, ciemnozielony, 
ciemnoczerwony
(531) 27 05 01, 27 05 24, 29 01 15, 06 03 01, 06 03 02, 06 03 10, 
07 01 01, 07 01 03, 07 01 24, 26 01 01, 26 01 03, 26 01 16, 26 01 18, 
26 04 01, 26 04 05, 26 04 10, 26 04 16, 26 04 18, 26 04 22
(510), (511) 41 Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych 

(111) 354479 (220) 2022 01 13 (210) 538656
(151) 2022 05 31 (441) 2022 02 07
(732) TRenD SPIRITS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Radom (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) BOllaDORO

(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z  wyjątkiem piwa), Wina, Wina 
musujące, Wódka, likiery 

(111) 354480 (220) 2022 01 20 (210) 538877
(151) 2022 05 31 (441) 2022 02 14
(732) gIeROBa KaTaRZyna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) endopolki
(510), (511) 35 Projektowanie materiałów reklamowych, 44 Usługi 
doradcze w zakresie zdrowia 

(111) 354481 (220) 2022 01 25 (210) 539026
(151) 2022 06 01 (441) 2022 02 14
(732) SORDyl MaCIeJ, Roczyny (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iCD auto
(540) 

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 27 05 01, 29 01 13, 26 04 04, 26 04 08, 26 04 18
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  samocho-
dami, 37 Obsługa i  naprawa samochodów, Konserwacja i  naprawa 
pojazdów, Przegląd samochodów, 39 Wypożyczanie samochodów 

(111) 354482 (220) 2022 01 10 (210) 538531
(151) 2022 06 01 (441) 2022 02 14
(732) aRIKOn SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Wrocław (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) otd Oto Twój Dom
(540) 

(531) 27 05 01, 01 15 15
(510), (511) 42 architektura, Wspomagane komputerowo usługi 
projektowe związane z architekturą, Opracowywanie projektów bu-
dowlanych, Opracowywanie projektów technicznych do projektów 
budowlanych, Usługi projektowania wspomaganego komputerowo 
w zakresie projektów budowlanych 

(111) 354483 (220) 2022 01 31 (210) 539232
(151) 2022 06 07 (441) 2022 02 21
(732) neTTO SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Motaniec (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) z Zieleniaka Taka świeżość ma sens 
(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 04, 27 05 09, 27 05 10, 24 17 01, 24 17 02, 
05 03 11, 05 03 13, 05 03 14, 07 03 11, 07 03 20
(510), (511) 31 Świeże warzywa na sałatki, Sałaty, Sałata świeża, Su-
rowe warzywa, Świeża rukola, Świeże zioła, Szpinak świeży, Owoce 
świeże 
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(111) 354484 (220) 2022 01 31 (210) 539233
(151) 2022 06 07 (441) 2022 02 21
(732) neTTO SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Motaniec (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OD KOKOSZKI
(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 09, 27 05 10, 27 05 17, 03 07 19
(510), (511) 29 Jaja 

(111) 354485 (220) 2022 01 04 (210) 538376
(151) 2022 05 31 (441) 2022 02 14
(732) TeReSZKIeWICZ anna, Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) doggo doggo
(540) 

(591) brązowy, czarny, biały
(531) 26 01 01, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 18 Wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, Buty 
dla psów, getry dla zwierząt, Kagańce, Obroże, Obroże dla kotów, 
Obroże dla psów, Obroże dla zwierząt, Obroże dla zwierząt domo-
wych, Obroże dla zwierząt domowych zawierające informacje me-
dyczne, Odzież dla psów, Odzież dla zwierząt, Odzież dla zwierząt 
domowych, Okrycia dla psów, Okrycia dla zwierząt, Okrycia dla 
kotów, Parki (okrycia) dla psów, Peleryny dla zwierząt domowych, 
Płaszcze przeciwdeszczowe dla psów domowych, Skórzane smycze, 
Smycze dla psów, Smycze dla zwierząt domowych, Stroje dla zwie-
rząt domowych, Ubranka dla zwierząt 

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) 043393 (180) 2032 08 10 Prawo przedłużono w całości 
(111) 050761 (180) 2032 04 20 Prawo przedłużono w całości 
(111) 050958 (180) 2032 10 25 Prawo przedłużono w całości 
(111) 050968 (180) 2032 10 16 Prawo przedłużono w całości 
(111) 051069 (180) 2032 10 13 Prawo przedłużono w całości 
(111) 073203 (180) 2032 03 17 Prawo przedłużono w całości 
(111) 075497 (180) 2032 07 10 Prawo przedłużono w całości 
(111) 076652 (180) 2032 10 06 Prawo przedłużono w całości 
(111) 076731 (180) 2032 12 19 Prawo przedłużono w całości 
(111) 077043a (180) 2033 03 29 Prawo przedłużono w całości 
(111) 077607 (180) 2032 03 10 Prawo przedłużono w całości 

(111) 077709 (180) 2032 07 31 Prawo przedłużono w całości 
(111) 077754 (180) 2032 10 02 Prawo przedłużono w całości 
(111) 078780 (180) 2032 06 16 Prawo przedłużono w całości 
(111) 078789 (180) 2032 06 19 Prawo przedłużono w całości 
(111) 078924 (180) 2032 07 17 Prawo przedłużono w całości 
(111) 078971 (180) 2032 07 29 Prawo przedłużono w całości 
(111) 078975 (180) 2032 07 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 078980 (180) 2032 07 31 Prawo przedłużono w całości 
(111) 079024 (180) 2032 08 24 Prawo przedłużono w całości 
(111) 079290 (180) 2032 10 06 Prawo przedłużono w całości 
(111) 079293 (180) 2032 10 07 Prawo przedłużono w całości 
(111) 079294 (180) 2032 10 07 Prawo przedłużono w całości 
(111) 079319 (180) 2032 10 16 Prawo przedłużono w całości 
(111) 079367 (180) 2032 10 26 Prawo przedłużono w całości 
(111) 080299 (180) 2032 09 16 Prawo przedłużono w całości 
(111) 080342 (180) 2032 12 29 Prawo przedłużono w całości 
(111) 080343 (180) 2032 12 29 Prawo przedłużono w całości 
(111) 080344 (180) 2032 12 29 Prawo przedłużono w całości 
(111) 080350 (180) 2032 12 29 Prawo przedłużono w całości 
(111) 080351 (180) 2032 12 29 Prawo przedłużono w całości 
(111) 080352 (180) 2032 12 29 Prawo przedłużono w całości 
(111) 080353 (180) 2032 12 29 Prawo przedłużono w całości 
(111) 080354 (180) 2032 12 29 Prawo przedłużono w całości 
(111) 080355 (180) 2032 12 29 Prawo przedłużono w całości 
(111) 080372 (180) 2033 02 01 Prawo przedłużono w całości 
(111) 081339 (180) 2032 08 12 Prawo przedłużono w całości 
(111) 081786 (180) 2032 08 11 Prawo przedłużono w całości 
(111) 081888 (180) 2032 08 27 Prawo przedłużono w całości 
(111) 081889 (180) 2032 08 27 Prawo przedłużono w całości 
(111) 083624 (180) 2032 08 11 Prawo przedłużono w całości 
(111) 083625 (180) 2032 08 11 Prawo przedłużono w całości 
(111) 083694 (180) 2032 08 06 Prawo przedłużono w całości 
(111) 084114 (180) 2032 12 29 Prawo przedłużono w całości 
(111) 084115 (180) 2032 12 29 Prawo przedłużono w całości 
(111) 084117 (180) 2032 12 29 Prawo przedłużono w całości 
(111) 084118 (180) 2032 12 29 Prawo przedłużono w całości 
(111) 084119 (180) 2032 12 29 Prawo przedłużono w całości 
(111) 084120 (180) 2032 12 29 Prawo przedłużono w całości 
(111) 084124 (180) 2032 12 29 Prawo przedłużono w całości 
(111) 084125 (180) 2032 12 29 Prawo przedłużono w całości 
(111) 084126 (180) 2032 12 29 Prawo przedłużono w całości 
(111) 084607 (180) 2032 12 09 Prawo przedłużono w całości 
(111) 084686 (180) 2032 10 27 Prawo przedłużono w całości 
(111) 086109 (180) 2033 01 20 Prawo przedłużono w całości 
(111) 087050 (180) 2032 07 16 Prawo przedłużono w całości 
(111) 089331 (180) 2032 11 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 090635 (180) 2032 10 23 Prawo przedłużono w całości 
(111) 093679 (180) 2032 08 14 Prawo przedłużono w całości 
(111) 093679a (180) 2032 08 14 Prawo przedłużono w całości 
(111) 093680 (180) 2032 08 14 Prawo przedłużono w całości 
(111) 093680a (180) 2032 08 14 Prawo przedłużono w całości 
(111) 118554 (180) 2032 10 27 Prawo przedłużono w całości 
(111) 149140 (180) 2032 09 02 Prawo przedłużono w całości 
(111) 150857 (180) 2032 09 05 Prawo przedłużono w całości 
(111) 150858 (180) 2032 09 05 Prawo przedłużono w całości 
(111) 151785 (180) 2030 06 28 Prawo przedłużono w całości 
(111) 151843 (180) 2032 09 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 155682 (180) 2032 08 21 Prawo przedłużono w całości 
(111) 164249 (180) 2032 06 25 Prawo przedłużono w całości 
(111) 164591 (180) 2032 08 13 Prawo przedłużono w całości 
(111) 165085 (180) 2032 02 08 Prawo przedłużono w całości 
(111) 165170 (180) 2032 07 10 Prawo przedłużono w całości 
(111) 166628 (180) 2032 06 26 Prawo przedłużono w całości 
(111) 166635 (180) 2032 07 10 Prawo przedłużono w całości 
(111) 168077 (180) 2032 08 21 Prawo przedłużono w całości 
(111) 168349 (180) 2032 10 22 Prawo przedłużono w całości 
(111) 168350 (180) 2032 10 22 Prawo przedłużono w całości 
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(111) 168604 (180) 2032 08 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 169023 (180) 2032 02 18 Prawo przedłużono w całości 
(111) 169226 (180) 2032 08 06 Prawo przedłużono w całości 
(111) 169239 (180) 2032 08 09 Prawo przedłużono w całości 
(111) 169259 (180) 2032 08 14 Prawo przedłużono w całości 
(111) 169263 (180) 2032 08 14 Prawo przedłużono w całości 
(111) 169648 (180) 2032 06 06 Prawo przedłużono w całości 
(111) 169845 (180) 2032 12 20 Prawo przedłużono w całości 
(111) 170184 (180) 2032 10 09 Prawo przedłużono w całości 
(111) 170686 (180) 2032 11 25 Prawo przedłużono w całości 
(111) 170747 (180) 2032 09 11 Prawo przedłużono w całości 
(111) 170748 (180) 2032 09 11 Prawo przedłużono w całości 
(111) 171080 (180) 2032 10 02 Prawo przedłużono w całości 
(111) 171426 (180) 2032 12 19 Prawo przedłużono w całości 
(111) 172339 (180) 2033 01 21 Prawo przedłużono w całości 
(111) 172390 (180) 2032 10 21 Prawo przedłużono w całości 
(111) 172391 (180) 2032 10 21 Prawo przedłużono w całości 
(111) 173509 (180) 2032 08 12 Prawo przedłużono w całości 
(111) 173542 (180) 2032 12 21 Prawo przedłużono w całości 
(111) 174082 (180) 2033 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 174702 (180) 2032 12 22 Prawo przedłużono w całości 
(111) 174732 (180) 2032 08 14 Prawo przedłużono w całości 
(111) 176927 (180) 2032 11 14 Prawo przedłużono w całości 
(111) 177762 (180) 2032 12 16 Prawo przedłużono w całości 
(111) 185595 (180) 2033 05 12 Prawo przedłużono w całości 
(111) 187998 (180) 2033 01 28 Prawo przedłużono w całości 
(111) 190702 (180) 2032 12 17 Prawo przedłużono w całości 
(111) 190931 (180) 2032 09 16 Prawo przedłużono w całości 
(111) 191717 (180) 2032 08 08 Prawo przedłużono w całości 
(111) 194065 (180) 2033 02 13 Prawo przedłużono w całości 
(111) 202402 (180) 2032 10 09 Prawo przedłużono w całości 
(111) 225478 (180) 2033 01 27 Prawo przedłużono w całości 
(111) 252131 (180) 2031 10 11 Prawo przedłużono w części dla 

towarów: 3: mydła, środki perfu-
meryjne, olejki eteryczne, kosme-
tyki, płyny do pielęgnacji włosów, 
środki do czyszczenia zębów; 25: 
odzież, obuwie, nakrycia głowy 

(111) 255227 (180) 2032 01 13 Prawo przedłużono w całości 
(111) 255230 (180) 2032 01 13 Prawo przedłużono w całości 
(111) 255358 (180) 2032 03 08 Prawo przedłużono w całości 
(111) 256112 (180) 2032 02 01 Prawo przedłużono w całości 
(111) 256654 (180) 2032 08 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 258236 (180) 2032 10 08 Prawo przedłużono w całości 
(111) 258531 (180) 2032 07 11 Prawo przedłużono w całości 
(111) 258985 (180) 2032 05 28 Prawo przedłużono w całości 
(111) 259092 (180) 2032 07 03 Prawo przedłużono w całości 
(111) 259159 (180) 2032 07 06 Prawo przedłużono w całości 
(111) 259229 (180) 2032 08 06 Prawo przedłużono w całości 
(111) 259337 (180) 2032 08 09 Prawo przedłużono w całości 
(111) 259375 (180) 2032 02 14 Prawo przedłużono w całości 
(111) 259495 (180) 2032 08 09 Prawo przedłużono w całości 
(111) 259639 (180) 2032 08 10 Prawo przedłużono w całości 
(111) 259787 (180) 2032 07 04 Prawo przedłużono w całości 
(111) 259938 (180) 2032 07 20 Prawo przedłużono w całości 
(111) 259939 (180) 2032 07 20 Prawo przedłużono w całości 
(111) 260046 (180) 2032 09 04 Prawo przedłużono w całości 
(111) 260239 (180) 2032 09 11 Prawo przedłużono w całości 
(111) 260263 (180) 2032 09 17 Prawo przedłużono w całości 
(111) 260297 (180) 2032 05 22 Prawo przedłużono w całości 
(111) 260391 (180) 2032 09 21 Prawo przedłużono w całości 
(111) 260554 (180) 2032 08 06 Prawo przedłużono w całości 
(111) 260640 (180) 2032 08 01 Prawo przedłużono w całości 
(111) 260738 (180) 2032 09 10 Prawo przedłużono w całości 
(111) 260947 (180) 2032 08 10 Prawo przedłużono w całości 
(111) 260948 (180) 2032 08 10 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261244 (180) 2032 09 27 Prawo przedłużono w całości 

(111) 261335 (180) 2032 08 01 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261375 (180) 2032 08 23 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261529 (180) 2032 08 13 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261530 (180) 2032 08 13 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261531 (180) 2032 08 13 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261532 (180) 2032 08 13 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261533 (180) 2032 08 13 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261534 (180) 2032 08 13 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261535 (180) 2032 08 14 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261536 (180) 2032 08 14 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261537 (180) 2032 08 14 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261538 (180) 2032 08 14 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261539 (180) 2032 08 14 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261540 (180) 2032 08 14 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261604 (180) 2032 12 17 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261905 (180) 2032 06 25 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261916 (180) 2032 07 26 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262090 (180) 2032 09 17 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262091 (180) 2032 09 17 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262180 (180) 2033 01 21 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262326 (180) 2032 10 07 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262327 (180) 2032 10 07 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262328 (180) 2032 10 07 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262463 (180) 2032 08 16 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262628 (180) 2032 12 05 Prawo przedłużono w całości 
(111) 263297 (180) 2032 12 10 Prawo przedłużono w całości 
(111) 263437 (180) 2032 08 17 Prawo przedłużono w całości 
(111) 263598 (180) 2032 08 01 Prawo przedłużono w całości 
(111) 263599 (180) 2032 08 06 Prawo przedłużono w całości 
(111) 263732 (180) 2032 09 18 Prawo przedłużono w całości 
(111) 263979 (180) 2033 01 08 Prawo przedłużono w całości 
(111) 264057 (180) 2032 08 13 Prawo przedłużono w całości 
(111) 264058 (180) 2032 08 20 Prawo przedłużono w całości 
(111) 264060 (180) 2032 08 21 Prawo przedłużono w całości 
(111) 264364 (180) 2032 08 06 Prawo przedłużono w całości 
(111) 264368 (180) 2032 10 26 Prawo przedłużono w całości 
(111) 264554 (180) 2033 04 12 Prawo przedłużono w całości 
(111) 264696 (180) 2033 04 12 Prawo przedłużono w całości 
(111) 265113 (180) 2033 01 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 265369 (180) 2033 02 12 Prawo przedłużono w całości 
(111) 265573 (180) 2032 10 29 Prawo przedłużono w całości 
(111) 265780 (180) 2033 02 07 Prawo przedłużono w całości 
(111) 266032 (180) 2032 08 21 Prawo przedłużono w całości 
(111) 266033 (180) 2032 08 21 Prawo przedłużono w całości 
(111) 266278 (180) 2032 08 07 Prawo przedłużono w całości 
(111) 266440 (180) 2032 12 05 Prawo przedłużono w całości 
(111) 266659 (180) 2033 01 21 Prawo przedłużono w całości 
(111) 266660 (180) 2033 01 21 Prawo przedłużono w całości 
(111) 266661 (180) 2033 01 21 Prawo przedłużono w całości 
(111) 266684 (180) 2033 04 10 Prawo przedłużono w całości 
(111) 266706 (180) 2032 05 28 Prawo przedłużono w całości 
(111) 266819 (180) 2033 03 08 Prawo przedłużono w całości 
(111) 267300 (180) 2033 01 14 Prawo przedłużono w całości 
(111) 267506 (180) 2032 08 09 Prawo przedłużono w całości 
(111) 268113 (180) 2032 08 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 268789 (180) 2033 06 03 Prawo przedłużono w całości 
(111) 268882 (180) 2033 04 10 Prawo przedłużono w całości 
(111) 268883 (180) 2033 04 10 Prawo przedłużono w całości 
(111) 268926 (180) 2033 05 22 Prawo przedłużono w całości 
(111) 268927 (180) 2033 05 22 Prawo przedłużono w całości 
(111) 269432 (180) 2032 08 23 Prawo przedłużono w całości 
(111) 270450 (180) 2032 08 13 Prawo przedłużono w całości 
(111) 270926 (180) 2032 08 09 Prawo przedłużono w całości 
(111) 271502 (180) 2032 08 13 Prawo przedłużono w całości 
(111) 271801 (180) 2032 08 17 Prawo przedłużono w całości 
(111) 272923 (180) 2032 10 19 Prawo przedłużono w całości 
(111) 272924 (180) 2032 10 19 Prawo przedłużono w całości 
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(111) 273806 (180) 2033 01 24 Prawo przedłużono w całości 
(111) 277212 (180) 2032 12 17 Prawo przedłużono w całości 
(111) 277213 (180) 2032 12 17 Prawo przedłużono w całości 
(111) 281693 (180) 2032 09 11 Prawo przedłużono w całości 
(111) 283690 (180) 2032 08 20 Prawo przedłużono w całości 
(111) 288338 (180) 2032 10 07 Prawo przedłużono w całości 
(111) 295628 (180) 2032 08 06 Prawo przedłużono w całości 

decyZJe o odMowie udZielenia prawa  
wydane po ogłosZeniu o ZgłosZeniu lub 

uJawnieniu ZgłosZenia na stronie internetoweJ 
urZĘdu patentowego rp

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

(210) 512533 U
(210) 420129 02/2014
(210) 420130 02/2014
(210) 538180 U
(210) 520552 U
(210) 522746 U
(210) 538660 U
(210) 540665 U
(210) 539977 U
(210) 540020 U
(210) 540770 U
(210) 539447 U
(210) 539448 U
(210) 541581 U
(210) 539206 U
(210) 465306 ZT11/2017

(210) 488142 U
(210) 488923 ZT39/2018
(210) 502795 U
(210) 504179 U
(210) 506974 ZT6/2020
(210) 520268 ZT4/2021
(210) 521005 U
(210) 524693 U
(210) 528270 U
(210) 529753 U
(210) 530264 U
(210) 530266 U
(210) 532972 U
(210) 533731 U
(210) 535621 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) 539994 ZT11/2022
(210) 516126 U
(210) 528989 ZT24/2021
(210) 531433 ZT41/2021
(210) 531511 U
(210) 538373 U
(210) 538514 U
(210) 538897 U
(210) 539927 U
(210) 540608 U
(210) 540610 U

(210) 540849 U
(210) 540850 U
(210) 540900 U
(210) 540901 U
(210) 542692 U
(210) 542965 U
(210) 542968 U
(210) 542969 U
(210) 542970 U
(210) 543269 U

decyZJe stwierdZaJące  
wygaśniĘcie decyZJi o udZieleniu prawa

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

(210) 302276 04/2006
(210) 318953 06/2007

(210) 331917 03/2008
(210) 331918 03/2008

(210) 390918 01/2012
(210) 423645 09/2014
(210) 423647 09/2014
(210) 429442 19/2014
(210) 438094 10/2015
(210) 442056 17/2015
(210) 445911 24/2015
(210) 448137 02/2016
(210) 454589 15/2016
(210) 458433 18/2016
(210) 466470 19/2021
(210) 498315 22/2019
(210) 500999 06/2020
(210) 503283 45/2019
(210) 503969 45/2019
(210) 505417 46/2019
(210) 505728 21/2021
(210) 507121 04/2020
(210) 507287 10/2020
(210) 507293 10/2020
(210) 507294 10/2020
(210) 508258 05/2020
(210) 511447 28/2020
(210) 511779 28/2020
(210) 511803 28/2020
(210) 512526 28/2020
(210) 514189 30/2020
(210) 514244 27/2021
(210) 514248 27/2021
(210) 515464 33/2020
(210) 515482 33/2020
(210) 516557 18/2021
(210) 517301 50/2020
(210) 517302 50/2020
(210) 517694 17/2021
(210) 517834 05/2021
(210) 518315 49/2020
(210) 518737 04/2021
(210) 519178 48/2020
(210) 519181 48/2020
(210) 519412 07/2021
(210) 519764 20/2021
(210) 519785 52/2020
(210) 520812 18/2021
(210) 521053 14/2021
(210) 521322 18/2021
(210) 521323 18/2021
(210) 521324 18/2021
(210) 522081 09/2021
(210) 522236 22/2021
(210) 523423 21/2021
(210) 524081 19/2021

(210) 524391 20/2021
(210) 524503 19/2021
(210) 524504 20/2021
(210) 524728 11/2021
(210) 524729 11/2021
(210) 524786 18/2021
(210) 524787 18/2021
(210) 524788 17/2021
(210) 524792 18/2021
(210) 524794 18/2021
(210) 524796 20/2021
(210) 524798 18/2021
(210) 524800 18/2021
(210) 524801 18/2021
(210) 524872 16/2021
(210) 525141 22/2021
(210) 525312 20/2021
(210) 525358 22/2021
(210) 525366 14/2021
(210) 525417 22/2021
(210) 525639 20/2021
(210) 525790 14/2021
(210) 525839 23/2021
(210) 525874 20/2021
(210) 525892 22/2021
(210) 526295 17/2021
(210) 526296 17/2021
(210) 526302 17/2021
(210) 526305 17/2021
(210) 526524 22/2021
(210) 526703 18/2021
(210) 526805 20/2021
(210) 527056 18/2021
(210) 527080 22/2021
(210) 527168 23/2021
(210) 527191 20/2021
(210) 527215 20/2021
(210) 527216 20/2021
(210) 527295 18/2021
(210) 527297 23/2021
(210) 527419 22/2021
(210) 527422 22/2021
(210) 527527 21/2021
(210) 527529 21/2021
(210) 527672 22/2021
(210) 527673 22/2021
(210) 527735 21/2021
(210) 527871 20/2021
(210) 528074 21/2021
(210) 528469 23/2021
(210) 529538 28/2021

wygaśniĘcie prawa

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

(111) 204692 (141) 2022 04 07 Prawo wygasło w części dotyczącej 
towarów i/lub usług: 9: publikacje 
elektroniczne z wyłączeniem publi-
kacji elektronicznych dotyczących 
czasopism, programy komputero-
we; 16: afisze, plakaty, albumy, blan-
kiety, broszury, druki, emblematy, 
kalendarze, katalogi, koperty, karty 
pocztowe, książki, materiały do na-
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uczania, notatniki, notesy, papier 
listowy, papeteria, pióra, ołówki, 
plakaty, okładki, obwoluty; 18: ak-
tówki, dyplomatki, portfele na kar-
ty wizytowe, plecaki, teczki, torby 
podróżne, torebki; 25: bluzki, bluzy, 
czapki, koszulki, obuwie sportowe, 
szaliki; 35: organizacja wystaw han-
dlowych i reklamowych w zakresie 
osiągnięć naukowo-technicznych 
oraz zarządzanie tymi wystawami, 
organizacja pokazów i prezentacji 
osiągnięć naukowo-technicznych, 
organizacja i prowadzenie rekla-
my wystaw, pokazów, seminariów, 
sympozjów, konferencji i imprez 
kulturalnych, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych i ogło-
szeń; 41: usługi w zakresie kształ-
cenia wysokokwalifikowanych 
specjalistów i kadr naukowych, na-
uczanie korespondencyjne, publi-
kacja elektroniczna on-line książek, 
usługi wydawnicze, publikowanie 
książek i innych tekstów, publiko-
wanie tekstów innych niż rekla-
mowe z wyłączeniem periodyków 
i czasopism; 42: usługi w zakresie 
prowadzenia badań naukowych, 
wykonywania opinii i ekspertyz 
naukowych oraz inżynieryjnych, 
projektowania technicznego, po-
miarów, testowania, programowa-
nia komputerów, usługi w zakresie 
zarządzania przedsięwzięciami in-
formatycznymi, administrowanie 
stronami sieciowymi, analizy sys-
temów komputerowych, architek-
tura, prace badawczorozwojowe, 
prace naukowe, badawcze, wdro-
żeniowe, instalacje oprogramowa-
nia komputerowego, projektowa-
nie systemów komputerowych  

decyZJe o ZMianie, uchyleniu lub stwierdZeniu 
niewaŻności decyZJi opublikowanych  

w wiadoMościach urZĘdu patentowego

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

(111) 227138 09/2010 2022 05 10 
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 03 02 2010 r   
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy 

(111) 347280 5/2022 2022 05 17 
na podstawie art  156 §1 pkt 4, w związku z art  158 §1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego (Dz  U  z 2021 r  poz  735 ze zm , 
dalej: kpa) w związku z art  252 ustawy Prawo własności przemy-
słowej z dnia 30 czerwca 2000 r  (Dz  U  z 2021 r  poz  324, dalej: 
pwp) Urząd Patentowy RP stwierdza nieważność decyzji z dnia  

27 października 2021 r  o udzieleniu prawa ochronnego na znak to-
warowy słowno-graficzny BROWaRne MOCne SOlIDna KlaSyKa 
gaTUnKU, zgłoszony w dniu 23-02-2021 pod numerem Z 525108 
na rzecz DInO POlSKa SPÓłKa aKCyJna, Krotoszyn, Polska

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) 008911 a  Wykreślono: UnIleVeR n V , ROTeRDaM, ho-
landia; Wpisano: Unilever IP holdings B V , Rotterdam, holandia 

(111) 030543 a  Wykreślono: Magna STeyR ag & COKg, OBe-
RWalTeRSDORF, austria; Wpisano: Magna STeyR ag & CO Kg, 
gRaZ, austria 

(111) 034804 a  Wykreślono: TeleCOM ITalIa S P a , MeDIO-
lan, Włochy; Wpisano: OlIVeTTI S P a , 10015 IVRea (TO), Włochy 

(111) 036161 a  Wykreślono: l’OReal, PaRyŻ, Francja; Wpisa-
no: laBORaTOIRe naTIVe, Paryż, Francja 

(111) 036631 a  Wykreślono: TOTal Sa, COURBeVOIe, Francja; 
Wpisano: TOTal Se, Courbevoie, Francja 

(111) 037006 a  Wykreślono: aVenTIS PhaRMa S a , anTOny, 
Francja; Wpisano: Sanofi Mature IP, Paryż, Francja 

(111) 037485 a  Wykreślono: PRVnÍ BRnĚnSKÁ STROJÍRna, 
a S , Brno, Czechy; Wpisano: PBS gROUP, a s , Praga, Czechy 

(111) 093072 a  Wykreślono: gruner + Jahr gmbh, hamburg, 
niemcy; Wpisano: BURDa MeDIa POlSKa SPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 931051710 

(111) 096153 a  Wykreślono: hella Kgaa hUeCK & CO , lIP-
PSTaDT, niemcy; Wpisano: hella gmbh & Co  Kgaa, lippstadt, 
niemcy 

(111) 096154 a  Wykreślono: hella Kgaa hUeCK & CO , lIP-
PSTaDT, niemcy; Wpisano: hella gmbh & Co  Kgaa, lippstadt, 
niemcy 

(111) 118663 a  Wykreślono: FOUR SeaSOnS hOTelS (BaR-
BaDOS) lTD , BRIDgeTOWn, Barbados; Wpisano: FOUR SeaSOnS 
hOTelS (neTheRlanDS) B V , amsterdam, holandia 

(111) 118664 a  Wykreślono: FOUR SeaSOnS hOTelS (BaR-
BaDOS) lTD , BRIDgeTOWn, Barbados; Wpisano: FOUR SeaSOnS 
hOTelS (neTheRlanDS) B V , amsterdam, holandia 

(111) 119916 D  Wpisano: na podstawie tytułu wykonawcze-
go: nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Okrę-
gowego w łodzi XII Wydział Cywilny Rodzinny z dnia 29 stycznia 
2021 r , sygn  akt XII nc 126/20 zaopatrzonego w klauzul wykonal-
ności z dnia 21 kwietnia 2021 r , Komornik Sądowy przy Sądzie Re-
jonowym w Zgierzy Przemysław Kowalczyk w toku postępowania 
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egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: Km 2285/21 do-
konał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy 
na  wniosek wierzyciela: Contifibre Poland Spółka z  ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w łodzi ”

(111) 130856 a  Wykreślono: gRUPa MaSPeX SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTO-
Wa, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: gRUPa MaSPeX SPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wadowice, Polska 
122948517 

(111) 153080 a  Wykreślono: avaya Inc  (a  Delaware corpo-
ration), Santa Clara, Stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: aVaya 
InC , Durham, Stany Zjednoczone ameryki 

(111) 157705 a  Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produkcyj-
no-handlowe „Varia” Spółka z  o o , Sosnowiec, Polska; Wpisano: 
gOlDSTUDIO adam Rudziński, Przyszowice, Polska 

(111) 166408 a  Wykreślono: a W  CheSTeRTOn COMPany, 
WOBURn, Stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: a W  CheSTeR-
TOn COMPany, groveland, Stany Zjednoczone ameryki 

(111) 172506 a  Wykreślono: gRIll BaR „Stek” Joanna Szo-
stak, Jacek Szostak, Myślenice, Polska 350806255; Wpisano: SZO-
STaK JOanna, SZOSTaK JaCeK PenSJOnaT-ReSTaURaCJa STeK 
SPÓłKa CyWIlna, Myślenice, Polska 350806255 

(111) 191670 a  Wykreślono: neW eRa CaP CO , InC , Buffalo, 
Stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: neW eRa CaP, llC, Buffalo, 
Stany Zjednoczone ameryki 

(111) 191671 a  Wykreślono: neW eRa CaP CO , InC , Buffalo, 
Stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: neW eRa CaP, llC, Buffalo, 
Stany Zjednoczone ameryki 

(111) 201248 a  Wykreślono: neW eRa CaP CO , InC , Buffalo, 
Stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: neW eRa CaP, llC, Buffalo, 
Stany Zjednoczone ameryki 

(111) 205925 a  Wykreślono: neW eRa CaP CO , InC , Buffalo, 
Stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: neW eRa CaP, llC, Buffalo, 
Stany Zjednoczone ameryki 

(111) 205926 a  Wykreślono: neW eRa CaP CO , InC , Buffalo, 
Stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: neW eRa CaP, llC, Buffalo, 
Stany Zjednoczone ameryki 

(111) 205927 a  Wykreślono: neW eRa CaP CO , InC , Buffalo, 
Stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: neW eRa CaP, llC, Buffalo, 
Stany Zjednoczone ameryki 

(111) 206337 a  Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
-Usługowo-handlowe Sigma-li Spółka Jawna Wiejacha, goleszów, 
Polska 272733967; Wpisano: SIgMa-lI WIeJaCha FUChS SPÓłKa 
JaWna, goleszów, Polska 272733967 

(111) 207014 a  Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produkcyjno 
Usługowo handlowe Sigma-li Spółka Jawna Wiejacha, goleszów, 
Polska 272733967; Wpisano: SIgMa-lI WIeJaCha FUChS SPÓłKa 
JaWna, goleszów, Polska 272733967 

(111) 209027 a  Wykreślono: OFIX Pl SPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Poznań, Polska 634170599; Wpisano: 
OFIX leWanDOWSKI SPÓłKa JaWna, Złotniki, Polska 630172070 

(111) 212234 a  Wykreślono: neW eRa CaP CO , InC , Buffalo, 
Stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: neW eRa CaP, llC, Buffalo, 
Stany Zjednoczone ameryki 

(111) 217194 a  Wykreślono: PaRK hanDlOWy RZeSZÓW 
STUDIO CTP1 SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ 
SPÓłKa KOManDyTOWa, Rzeszów, Polska 180392990; Wpisano: 
PaRK hanDlOWy RZeSZÓW STUDIO CTP 1 SPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa JaWna, Rzeszów, Polska 
180392990 

(111) 218669 a  Wykreślono: PaRK hanDlOWy RZeSZÓW 
STUDIO CTP1 SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ 

SPÓłKa KOManDyTOWa, Rzeszów, Polska 180392990; Wpisano: 
PaRK hanDlOWy RZeSZÓW STUDIO CTP 1 SPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa JaWna, Rzeszów, Polska 
180392990 

(111) 221525 a  Wykreślono: InTeRnaTIOnal PaPeR-KWI-
DZyn SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kwi-
dzyn, Polska; Wpisano: MM KWIDZyn SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kwidzyn, Polska 002813078 

(111) 237245 a  Wykreślono: STOWaRZySZenIe „OKS ODRa” 
OPOle, Opole, Polska 160256630; Wpisano: OKS ODRa OPOle 
SPÓłKa aKCyJna, Opole, Polska 384954549 

(111) 257800 a  Wykreślono: JagIełOWICZ KRZySZTOF JagO 
OŚRODeK naUCZanIa JĘZyKÓW OBCyCh, Zielona góra, Polska 
970773099; Wpisano: Krzysztof Jagiełowicz, Zielona góra, Polska 

(111) 259077 a  Wykreślono: aDaMCZyK MaReK, lIZaKOW-
SKI PaWeł, SZlaChTa TOMaSZ, gĄBKa PIOTR SUnCODe SPÓłKa 
CyWIlna, Poznań, Polska; Wpisano: SUnCODe SPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Po-
znań, Polska 300586083 

(111) 259716 a  Wykreślono: PaRTneR XXI SPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Zabrze, Polska 273365224; Wpi-
sano: „PaRTneR XXI” SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ W UPaDłOŚCI, Zabrze, Polska 273365224 

(111) 260524 a  Wykreślono: OFIX Pl SPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Poznań, Polska 634170599; Wpisano: 
OFIX leWanDOWSKI SPÓłKa JaWna, Złotniki, Polska 630172070 

(111) 263947 a  Wykreślono: TaBORSKI aRKaDIUSZ, Bielsko-
-Biała, Polska; Wpisano: CnRe SPÓłKa Z  OgRanICZOna ODPO-
WIeDZIalnOŚCIĄ, Bielsko Biała, Polska 243635256 

(111) 264053 a  Wykreślono: PaRK hanDlOWy RZeSZÓW 
STUDIO CTP1 SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ 
SPÓłKa KOManDyTOWa, Rzeszów, Polska 180392990; Wpisano: 
PaRK hanDlOWy RZeSZÓW STUDIO CTP 1 SPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa JaWna, Rzeszów, Polska 
180392990 

(111) 264377 a  Wykreślono: WÓJCIK KaMIl, Warszawa, Pol-
ska 146071403; Wpisano: alFa PaRTneR SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Pruszków, Polska 369560629 

(111) 267329 a  Wykreślono: WRO-OFFICe Spółka z  ograni-
czoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, Wrocław, Pol-
ska 020730912; Wpisano: WRO-OFFICe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ I  WSPÓlnICy SPÓłKa JaWna, Wrocław, 
Polska 020730912 

(111) 272658 a  Wykreślono: CheMMOT eWa & JeRZy KUMO-
ReK SPÓłKa JaWna, Skawina, Polska 350518295; Wpisano: CheM-
MOT eWa KUMOReK SPÓłKa KOManDyTOWa, Skawina, Polska 
350518295 

(111) 274245 a  Wykreślono: CheMMOT eWa & JeRZy KUMO-
ReK SPÓłKa JaWna, Skawina, Polska 350518295; Wpisano: CheM-
MOT eWa KUMOReK SPÓłKa KOManDyTOWa, Skawina, Polska 
350518295 

(111) 289560 a  Wykreślono: PRZeDSIĘBIORSTWO WIelO-
BRanŻOWe ZaKłaDy TOROWe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPO-
WIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWO-aKCyJna, Wrocław, 
Polska 020815637; Wpisano: MIROSłaW MaTłOSZ, Wrocław, Pol-
ska; ZBIgnIeW KURCZBUCh, Wrocław, Polska; JOanna głOWaC-
Ka, Wrocław, Polska 

(111) 259560 e  Wpisano: „na  podstawie Regulaminu z  dnia 
12 czerwca 2019 r  ustanowiono wspólne prawo ochronne” 

(111) 290913 a  Wykreślono: IDea BanK SPÓłKa aKCyJna, 
Warszawa, Polska 011063638; Wpisano: BanK POlSKa KaSa OPIeKI 
- SPÓłKa aKCyJna, Warszawa, Polska 000010205 



nr 36/2022 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO 81

(111) 301864 D  Wpisano: „na podstawie tytułu wykonawcze-
go: nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Okrę-
gowego w łodzi XII Wydział Cywilny Rodzinny z dnia 29 stycznia 
2021 r , sygn  akt XII nc 126/20 zaopatrzonego w klauzulę wykonal-
ności z dnia 21 kwietnia 2021 r , Komornik Sądowy przy Sądzie Re-
jonowym w Zgierzy Przemysław Kowalczyk w toku postępowania 
egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: Km 2285/21 do-
konał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy 
na  wniosek wierzyciela: Contifibre Poland Spółka z  ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w łodzi ”

(111) 307187 a  Wykreślono: IDea BanK SPÓłKa aKCyJna, 
Warszawa, Polska 011063638; Wpisano: BanK POlSKa KaSa OPIeKI 
- SPÓłKa aKCyJna, Warszawa, Polska 000010205 

(111) 307748 a  Wykreślono: IDea BanK SPÓłKa aKCyJna, 
Warszawa, Polska 011063638; Wpisano: BanK POlSKa KaSa OPIeKI 
- SPÓłKa aKCyJna, Warszawa, Polska 000010205 

(111) 307751 a  Wykreślono: IDea BanK SPÓłKa aKCyJna, 
Warszawa, Polska 011063638; Wpisano: BanK POlSKa KaSa OPIeKI 
- SPÓłKa aKCyJna, Warszawa, Polska 000010205 

(111) 314456 a  Wykreślono: IDea BanK SPÓłKa aKCyJna, 
Warszawa, Polska 011063638; Wpisano: BanK POlSKa KaSa OPIeKI 
- SPÓłKa aKCyJna, Warszawa, Polska 000010205 

(111) 324058 a  Wykreślono: PRUSZyŃSKI SPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016480890; 
Wpisano: PRUSZyŃSKI SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, Sokołów, Polska 016480890 

(111) 324194 a  Wykreślono: PRUSZyŃSKI SPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016480890; 
Wpisano: PRUSZyŃSKI SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, Sokołów, Polska 016480890 

(111) 324315 a  Wykreślono: MaTeUSZ KaMIŃSKI, Oświęcim, 
Polska; Wpisano: MaTeUSZ SKRZyBalSKI, Kraków, Polska 

(111) 324405 a  Wykreślono: PRUSZyŃSKI SPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016480890; 
Wpisano: PRUSZyŃSKI SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, Sokołów, Polska 016480890 

(111) 324839 a  Wykreślono: PRUSZyŃSKI SPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016480890; 
Wpisano: PRUSZyŃSKI SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, Sokołów, Polska 016480890 

(111) 324840 a  Wykreślono: PRUSZyŃSKI SPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016480890; 
Wpisano: PRUSZyŃSKI SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, Sokołów, Polska 016480890 

(111) 334332 a  Wykreślono: PRUSZyŃSKI SPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016480890; 
Wpisano: PRUSZyŃSKI SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, Sokołów, Polska 016480890 

(111) 337339 a  Wykreślono: gRUPa MaSPeX SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTO-
Wa, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: gRUPa MaSPeX SPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wadowice, Polska 
122948517 

(111) 337484 a  Wykreślono: gRUPa MaSPeX SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTO-
Wa, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: gRUPa MaSPeX SPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wadowice, Polska 
122948517 

(111) 339061 a  Wykreślono: gRUPa MaSPeX SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTO-
Wa, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: gRUPa MaSPeX SPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wadowice, Polska 
122948517 

(111) 340537 a  Wykreślono: PRUSZyŃSKI SPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016480890; 
Wpisano: PRUSZyŃSKI SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, Sokołów, Polska 016480890 

(111) 340544 a  Wykreślono: PRUSZyŃSKI SPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016480890; 
Wpisano: PRUSZyŃSKI SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, Sokołów, Polska 016480890 

(111) 340545 a  Wykreślono: PRUSZyŃSKI SPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016480890; 
Wpisano: PRUSZyŃSKI SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, Sokołów, Polska 016480890 

(111) 340721 a  Wykreślono: PRUSZyŃSKI SPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016480890; 
Wpisano: PRUSZyŃSKI SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, Sokołów, Polska 016480890 

(111) 343303 a  Wykreślono: PRUSZyŃSKI SPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016480890; 
Wpisano: PRUSZyŃSKI SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, Sokołów, Polska 016480890 

(111) 344030 a  Wykreślono: PRUSZyŃSKI SPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016480890; 
Wpisano: PRUSZyŃSKI SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, Sokołów, Polska 016480890 

(111) 345345 a  Wykreślono: PRUSZyŃSKI SPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016480890; 
Wpisano: PRUSZyŃSKI SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, Sokołów, Polska 016480890 

(111) 346120 a  Wykreślono: MOVIng PlaTe laB SPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, lublin, Polska 
363310200; Wpisano: MOVIng PlaTe laB SPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 363310200 

(111) 346136 a  Wykreślono: MOVIng PlaTe laB SPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, lublin, Polska 
363310200; Wpisano: MOVIng PlaTe laB SPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 363310200 

(111) 346137 a  Wykreślono: MOVIng PlaTe laB SPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, lublin, Polska 
363310200; Wpisano: MOVIng PlaTe laB SPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 363310200 

(111) 346139 a  Wykreślono: MOVIng PlaTe laB SPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, lublin, Polska 
363310200; Wpisano: MOVIng PlaTe laB SPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 363310200 

(111) 346147 a  Wykreślono: MOVIng PlaTe laB SPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, lublin, Polska 
363310200; Wpisano: MOVIng PlaTe laB SPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 363310200 

(111) 346586 a  Wykreślono: PRUSZyŃSKI SPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016480890; 
Wpisano: PRUSZyŃSKI SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, Sokołów, Polska 016480890 

(111) 346587 a  Wykreślono: PRUSZyŃSKI SPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016480890; 
Wpisano: PRUSZyŃSKI SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, Sokołów, Polska 016480890 

(111) 346784 a  Wykreślono: MOVIng PlaTe laB SPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, lublin, Polska 
363310200; Wpisano: MOVIng PlaTe laB SPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 363310200 

(111) 346873 a  Wykreślono: MOVIng PlaTe laB SPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, lublin, Polska 
363310200; Wpisano: MOVIng PlaTe laB SPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 363310200 
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(111) 346874 a  Wykreślono: MOVIng PlaTe laB SPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, lublin, Polska 
363310200; Wpisano: MOVIng PlaTe laB SPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 363310200 

(111) 347912 a  Wykreślono: PRUSZyŃSKI SPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016480890; 
Wpisano: PRUSZyŃSKI SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, Sokołów, Polska 016480890 

(111) 347913 a  Wykreślono: PRUSZyŃSKI SPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016480890; 
Wpisano: PRUSZyŃSKI SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, Sokołów, Polska 016480890 

(111) 348087 a  Wykreślono: PRUSZyŃSKI SPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016480890; 
Wpisano: PRUSZyŃSKI SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, Sokołów, Polska 016480890 

(111) 348470 a  Wykreślono: PRUSZyŃSKI SPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016480890; 
Wpisano: PRUSZyŃSKI SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, Sokołów, Polska 016480890 

(111) 350446 a  Wykreślono: PRUSZyŃSKI SPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016480890; 
Wpisano: PRUSZyŃSKI SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, Sokołów, Polska 016480890 

(111) 350447 a  Wykreślono: PRUSZyŃSKI SPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016480890; 
Wpisano: PRUSZyŃSKI SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, Sokołów, Polska 016480890 

(111) 350448 a  Wykreślono: PRUSZyŃSKI SPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016480890; 
Wpisano: PRUSZyŃSKI SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, Sokołów, Polska 016480890 

(111) 350449 a  Wykreślono: PRUSZyŃSKI SPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016480890; 
Wpisano: PRUSZyŃSKI SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, Sokołów, Polska 016480890 

reJestracJa MiĘdZynarodowa 
 uZnana  

na terytoriuM rZecZypospoliteJ polskieJ

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

(111) 534334 (540) aZIMUT (511) 35, 36
(732) aZIMUT hOlDIng S P a , Via Cusani 4, I-20121 MIlanO (IT)
(151) 2021 12 01 (441) 2022 01 03 (581) 2021 12 16

(111) 1288417 (540) Tiwi
(531) CFe: 26 01 10 (511) 9
(732) gUIlleRMO F  CaSaR OlMOS,  
C/Sorzano, 19 3°a, e-28043 MaDRID (eS)
(151) 2021 11 02 (441) 2022 01 10 (581) 2021 12 23

(111) 1405282 (540) e eSSenTIal PaRFUMS PaRIS
(531) CFe: 26 04 03, 27 05 10 (511) 3

(732) eSSenTIal PaRFUMS,  
107 RUe DIDOT, VIlla JaMOT 11, F-75014 PaRIS (FR)
(151) 2021 12 03 (441) 2022 01 10 (581) 2021 12 23

(111) 1469315 (540) OKTa (511) 18
(732) yIWU MUgUO BagS CO , lTD ,  
5Th FlOOR, 59Th DOngQIng ROaD, FUTIan STReeT,  
yIWU CITy, JInhUa CITy, 100121 ZheJIang PROVInCe (Cn)
(151) 2021 11 25 (441) 2022 01 03 (581) 2021 12 16

(111) 1507248 (540) Rivalif (511) 5
(732) luye Pharma Switzerland ag,  
Bäumleingasse 22, Ch-4051 Basel (Ch)
(151) 2021 12 01 (441) 2022 01 03 (581) 2021 12 16

(111) 1527978 (540) teksüt
(531) CFe: 25 05 02, 27 05 02, 29 01 13 (511) 29
(732) TeKSÜT SÜT MaMÜlleRİ Sanayİ Ve TİCaReT anOnİM ŞİRKeTİ,  
hasanbey Mahallesi, Köyaltı Sokak no: 14/a, gönen/Balıkesir (TR)
(151) 2021 11 25 (441) 2022 01 10 (581) 2021 12 23

(111) 1535991 (540) m
(531) CFe: 26 01 01, 26 11 13, 27 05 01 (511) 6
(732) heBeI MInhaI PIPe FITTIng CO , lTD,  
Bianwuduan (national Road 205), yanshan County,  
Cangzhou City hebei Province (Cn)
(151) 2021 11 19 (441) 2022 01 03 (581) 2021 12 16

(111) 1539382 (540) PaySenD Money for the future
(531) CFe: 27 05 09, 29 01 12 (511) 9, 36
(732) PaySend group limited,  
Suite 2, ground Floor, Orchard Brae house,  
30 Queensferry Road edinburgh, Scotland eh4 2h (gB)
(151) 2021 11 19 (441) 2022 01 03 (581) 2021 12 16

(111) 1563518 (540) sütaski sütaş
(531) CFe: 02 09 01, 26 01 05,  
26 11 03, 27 05 01, 29 01 13 (511) 29, 30, 32
(732) SÜTaŞ SÜT ÜRÜnleRİ anOnIM ŞİRKeTİ,  
Uluabat Köyü, Karacabey, Bursa (TR)
(151) 2021 11 29 (441) 2022 01 10 (581) 2021 12 23

(111) 1630825 (540) POWeR TO eMPOWeR (511) 35
(732) Motorola Trademark holdings, llC,  
Suite 1800, 222 W  Merchandise Mart Plaza Chicago, Il 60654 (US)
(151) 2021 08 11 (441) 2021 12 27 (581) 2021 12 09

(111) 1630924 (540) PhI SelleR
(531) CFe: 02 09 25, 24 01 05,  
24 09 05, 27 05 01, 28 07 00 (511) 35, 41, 44
(732) PhIaCaDeMy DOO BeOgRaD,  
Bulevar Oslobođenja 137, 11000 Beograd (RS)
(151) 2021 07 20 (441) 2021 12 27 (581) 2021 12 09

(111) 1630976 (531) CFe: 26 05 01, 26 07 04 (511) 10
(732) IReST healTh SCIenCe anD TeChnOlOgy CO , lTD,  
no  468 Shibali east Road, Daqiao Town, nanhu District, Jiaxing, 
Zhejiang Province (Cn)
(151) 2021 09 27 (441) 2021 12 27 (581) 2021 12 09

(111) 1630981 (540) OXyeneRgy
(531) CFe: 27 05 01, 28 03 00 (511) 5
(732) Shandong Sibote Biotechnology Co , ltd ,  
6-101, yard, no  1188, Xinsheng Street, Industrial Park,  
Shanghe County, Jinan City, Shandong Province (Cn)
(151) 2021 10 20 (441) 2021 12 27 (581) 2021 12 09

(111) 1630985 (540) aIOO space (511) 9, 35, 37
(732) aioo holding, aS, Ūdens iela 12-111, lV-1007 Rīga (lV)
(151) 2021 09 27 (441) 2021 12 27 (581) 2021 12 09

(111) 1632626 (540) Belin Rok zał  1991
(531) CFe: 25 01 15, 27 05 01, 29 01 13 (511) 30
(732) InTeKa, SIa, Buļļu iela 45, lV-1067 Rīga (lV)
(151) 2021 10 14 (441) 2022 01 03 (581) 2021 12 16
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(111) 1632658 (540) CRaZy SeRVICe (511) 40, 42
(732) Mikron holding ag, Mühlebrücke 2, Ch-2502 Biel (Ch)
(151) 2021 10 18 (441) 2022 01 03 (581) 2021 12 16

(111) 1632733 (540) DeRMaSKIll (511) 3
(732) Dermaskill Inc ,  
1968 S  Coast hwy, #1513 laguna Beach Ca 92651 (US)
(151) 2021 11 07 (441) 2022 01 03 (581) 2021 12 16

(111) 1632738 (540) ySDenT (511) 10
(732) Foshan COXO Medical Instrument Co , ltd ,  
Building a4, a Zone, guangdong new light SourceIndustrial Base,  
langsha, luocun, Shishan town, nanhai District, Foshan City, 
guangdong Province (Cn)
(151) 2021 10 13 (441) 2022 01 03 (581) 2021 12 16

(111) 1632744 (540) S
(531) CFe: 14 01 05, 27 05 02 (511) 12
(732) Dongguan Sumeng Chain Co , ltd ,  
1st Floor, Building C6, no  104 lingnan avenue, Shigu Community, 
Tangxia Town, Dongguan City, guangdong Province (Cn)
(151) 2021 11 23 (441) 2022 01 03 (581) 2021 12 16

(111) 1632815 (531) CFe: 02 09 12, 16 03 13 (511) 25
(732) Cai huashi, no  2, Xinxing District, lingshan, lingxiu Town, 
Shishi City 362212 Fujian Province (Cn)
(151) 2021 09 16 (441) 2022 01 03 (581) 2021 12 16

(111) 1632870 (540) DeTRInOVa (511) 5
(732) KRKa, tovarna zdravil, d d ,  
novo mesto, Šmarješka cesta 6, SI-8000 novo mesto (SI)
(151) 2021 09 15 (441) 2022 01 03 (581) 2021 12 16

(111) 1632871 (540) VITaDeSOl (511) 5
(732) KRKa, tovarna zdravil, d d ,  
novo mesto, Šmarješka cesta 6, SI-8000 novo mesto (SI)
(151) 2021 09 15 (441) 2022 01 03 (581) 2021 12 16

(111) 1632881 (540) DUROCeSS (511) 7
(732) OSg CORPORaTIOn,  
3-22 honnogahara, Toyokawa-shi aichi 442-0005 (JP)
(151) 2021 07 28 (441) 2022 01 03 (581) 2021 12 16

(111) 1632882 (540) VU-R (511) 7
(732) OSg CORPORaTIOn,  
3-22 honnogahara, Toyokawa-shi aichi 442-0005 (JP)
(151) 2021 07 28 (441) 2022 01 03 (581) 2021 12 16

(111) 1632883 (540) VU-R
(531) CFe: 14 07 06, 15 07 01, 27 03 01, 27 05 01 (511) 7
(732) OSg CORPORaTIOn,  
3-22 honnogahara, Toyokawa-shi aichi 442-0005 (JP)
(151) 2021 07 28 (441) 2022 01 03 (581) 2021 12 16

(111) 1632885 (540) R gash (511) 7
(732) OSg CORPORaTIOn,  
3-22 honnogahara, Toyokawa-shi aichi 442-0005 (JP)
(151) 2021 07 28 (441) 2022 01 03 (581) 2021 12 16

(111) 1632908 (540) SUnWIDe
(531) CFe: 27 05 01 (511) 12
(732) QIngDaO SUnWIDe TyRe CORP , lIMITeD,  
(Business Secretarial companytrusteeship address) (a),  
Room 134, 1st Floor, east Office Building, no  45, Beijing Road, 
Qingdao Bonded Port, Shandong Province (Cn)
(151) 2021 11 25 (441) 2022 01 03 (581) 2021 12 16

(111) 1632985 (540) Mountain land (511) 18
(732) QUanZhOU BeST BagS CO , lTD ,  
Floor 4, Ruiyang Building, no  737, nanhuan Rd, licheng District, 
Quanzhou City 362212 Fujian Province (Cn)
(151) 2021 10 14 (441) 2022 01 03 (581) 2021 12 16

(111) 1632990 (540) PFy PeRFeCT FOR yOU
(531) CFe: 26 01 03, 27 05 01 (511) 18

(732) guangzhou Weichen leather Co , ltd ,  
401, 4th Floor, no  31 Xinlian Road, Shiling Town, huadu District, 
guangzhou City, guangdong Province (Cn)
(151) 2021 09 30 (441) 2022 01 03 (581) 2021 12 16

(111) 1632991 (540) ImmPower
(531) CFe: 27 05 01 (511) 5
(732) Shandong Sibote Biotechnology Co , ltd ,  
6-101, yard, no  1188, Xinsheng Street, Industrial Park,  
Shanghe County, Jinan City, Shandong Province (Cn)
(151) 2021 10 21 (441) 2022 01 03 (581) 2021 12 16

(111) 1633029 (540) MacCoffee aRaBICa
(531) CFe: 01 15 11, 05 07 27, 17 02 02,  
26 03 04, 26 04 18, 27 05 10, 29 01 15 (511) 30
(732) FUTURe enTeRPRISeS PTe  lTD ,  
31 harrison Road, #08-01,  
Food empire Business Suites Singapore 369649 (Sg)
(151) 2021 07 01 (441) 2022 01 03 (581) 2021 12 16

(111) 1633094 (540) eeeasy-Seal (511) 17, 22
(732) CCI Valve Technology gmbh,  
lemböckgasse 63, a-1230 Wien (aT)
(151) 2021 08 27 (441) 2022 01 03 (581) 2021 12 16

(111) 1633248 (540) RFn
(531) CFe: 27 05 01 (511) 12
(732) ZheJIang aPOllO MOTORCyCle ManUFaCTUReR CO , lTD ,  
Jinyan hill Industrial area, Quanxi Town, Wuyi County,  
Jinhua City 321300 Zhejiang Province (Cn)
(151) 2021 10 22 (441) 2022 01 03 (581) 2021 12 16

(111) 1633309 (540) horseshoe
(531) CFe: 02 01 16, 03 03 01, 27 05 01, 28 03 00 (511) 32
(732) FUJIan nanXIang InVeSTMenT gROUP CO , lTD ,  
Floor 4, no  268, Dingjie West Road, Xindian Village, Chidian Town, 
Jinjiang City, Quanzhou City 362212 Fujian Province (Cn)
(151) 2021 08 11 (441) 2022 01 03 (581) 2021 12 16

(111) 1633368 (540) Feel naTURal
(531) CFe: 03 05 19, 05 01 21,  
05 03 13, 26 04 05, 27 05 01, 29 01 13 (511) 3, 5, 8, 21, 24
(732) FRenCh TenDanCe,  
47 avenue de l’europe, CIT de Roncq, Roncq (FR)
(151) 2021 09 29 (441) 2022 01 03 (581) 2021 12 16

(111) 1633436 (540) Jardi
(531) CFe: 26 01 04, 27 05 01, 29 01 14 (511) 30
(732) „Unilactis” limited liability Partnership,  
482 Jansugurova Street, almaty (KZ)
(151) 2021 09 23 (441) 2022 01 03 (581) 2021 12 16

(111) 1633439 (540) healtang
(531) CFe: 26 11 01, 27 05 01 (511) 30
(732) JInan ShengQUan gROUP ShaRe-hOlDIng CO , lTD ,  
Diao Zhen Industrial & economic District,  
Zhang Qiu 250204 Shan Dong Province (Cn)
(151) 2021 10 11 (441) 2022 01 03 (581) 2021 12 16

(111) 1633544 (540) 82
(531) CFe: 19 13 21, 26 13 25, 27 07 24, 29 01 12 (511) 5
(732) Merck Sharp & Dohme B V ,  
Waarderweg 39, nl-2031 Bn haaRleM (nl)
(151) 2021 10 21 (441) 2022 01 03 (581) 2021 12 16

(111) 1633579 (540) DelIgan (511) 29, 30
(732) heinrichsthaler Milchwerke gmbh, 
 großröhrsdorfer Str  15, 01454 Radeberg (De)
(151) 2021 09 30 (441) 2022 01 03 (581) 2021 12 16
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