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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 241 596 do nr 241 636 oraz 229 909)

w) część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 241618 (41) 2021 11 15 
(51) A01G 23/02 (2006 .01) 
 A01C 11/02 (2006 .01) 
 A01C 11/00 (2006 .01)
(21) 433871 (22) 2020 05 08

(72) TRZEPIECIŃSKI TOMASZ, Bratkowice (PL); NIEMIEC WITOLD, 
Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM . IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, 
Rzeszów (PL)
(54) Sadzarka zrzezów

(B1) (11) 241628 (41) 2021 10 25 
(51) A01M 21/02 (2006 .01) 
 A01B 39/18 (2006 .01)
(21) 433614 (22) 2020 04 21
(72) MIESZKALSKI LESZEK, Kobyłka (PL);  
LISOWSKI ALEKSANDER, Warszawa (PL);  
TUCKI KAROL, Orneta (PL)
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(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO 
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Rama pielnika rzędowego

(B1) (11) 241620 (41) 2021 12 20 
(51) A22C 25/16 (2006 .01) 
 A22C 25/00 (2006 .01) 
 A23L 17/00 (2016 .01)
(21) 434304 (22) 2020 06 15
(72) MAZUR JACEK, Kazimierzówka (PL); SOBCZAK PAWEŁ, 
Lublin (PL); ZAWIŚLAK KAZIMIERZ, Snopków (PL); SKAŁECKI PIOTR, 
Lublin (PL); KALINIAK-DZIURA AGNIESZKA, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Urządzenie do odzyskiwania mięsa ze szkieletów ryb po ich od-
filetowaniu oraz sposób odzyskiwania mięsa

(B1) (11) 241600 (41) 2021 06 14 
(51) A23L 2/38 (2021 .01) 
 A23L 33/105 (2016 .01) 
 A61K 36/00 (2006 .01) 
 A61K 36/185 (2006 .01) 
 B01D 11/00 (2006 .01)
(21) 432052 (22) 2019 12 03
(72) DUDARSKI LESZEK, Poznań (PL); KORBAS IRENEUSZ, 
Luboń (PL); BODYŁ PIOTR, Lusówko (PL);  
KOWALCZYK BARTŁOMIEJ, Poznań (PL)
(73) DUDARSKI LESZEK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO 
HANDLOWE ELDEX-MEDICAL IMPORT-EXPORT, Wiry (PL)
(54) Sposób wytwarzania wodnej mikstury prozdrowotnej

(B1) (11) 241627 (41) 2021 07 05 
(51) A23N 4/12 (2006 .01) 
 A23N 4/24 (2006 .01) 
 A23N 3/06 (2006 .01)
(21) 432345 (22) 2019 12 30
(72) DOBROWOLSKI MACIEJ, Warszawa (PL); MIESZKALSKI LESZEK, 
Kobyłka (PL); LISOWSKI ALEKSANDER, Warszawa (PL);  
TUCKI KAROL, Orneta (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO 
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Maszyna do wybierania pestek z miąższu dyni

(B1) (11) 241617 (41) 2021 06 28 
(51) A23N 12/08 (2006 .01) 
 A23F 5/04 (2006 .01) 
 A23L 7/139 (2016 .01)
(21) 432390 (22) 2019 12 24
(72) POĆWIARDOWSKI WOJCIECH, Kobylarnia (PL);  
SZULC JOANNA, Bydgoszcz (PL); DOMORADZKI MAREK, 
Kaletnik (PL); ŁUCZAK JAROSŁAW, Gniewkowo (PL)
(73) POLITECHNIKA BYDGOSKA  
IM . JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz (PL)
(54) Urządzenie do palenia ziaren

(B1) (11) 241632 (41) 2018 09 10 
(51) A24D 3/02 (2006 .01)
(21) 420701 (22) 2017 03 02
(72) FIGARSKI RADOSŁAW, Odechowiec (PL)
(73) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Urządzenie formatowe, maszyna do wytwarzania wieloseg-
mentowych sztabek filtrowych i sposób wytwarzania wielosegmen-
towych sztabek filtrowych

(B1) (11) 241631 (41) 2020 02 10 
(51) A41D 13/00 (2006 .01) 
 A41D 1/00 (2018 .01)
(21) 426619 (22) 2018 08 08

(72) Płaczek Emilia, Gościeradz (PL)
(73) PŁACZEK EMILIA, Gościeradz (PL)
(54) Okrycie wierzchnie do asekuracji wspinaczkowej oraz użytku 
codziennego

(B1) (11) 241598 (41) 2022 06 27 
(51) A47C 17/13 (2006 .01) 
 A47C 17/36 (2006 .01) 
 A47C 19/00 (2006 .01)
(21) 436438 (22) 2020 12 21
(72) MUCHA JAN, Ostrzeszów (PL)
(73) MUCHA JAN FABRYKA MEBLI UNIMEBEL, Ostrzeszów (PL)
(54) Rozkładany mebel narożnikowy do siedzenia i leżenia

(B1) (11) 241615 (41) 2022 03 28 
(51) A61B 5/346 (2021 .01)
(21) 435394 (22) 2020 09 22
(72) REKLEWSKI WOJCIECH, Warszawa (PL); HERYAN KATARZYNA, 
Kraków (PL); AUGUSTYNIAK PIOTR, Kraków (PL);  
MIŚKOWICZ MAREK, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA  
IM . STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób detekcji zespołu QRS w sygnale elektrokardiogramu

(B1) (11) 241619 (41) 2022 06 13 
(51) A61F 5/44 (2006 .01) 
 C02F 1/00 (2006 .01)
(21) 436297 (22) 2020 12 10
(72) DZIUBEK IRENEUSZ, Kalisz (PL); RUBIŃSKI PAWEŁ, Prudnik (PL); 
BIEGAŃSKI ARKADIUSZ, Ostrów Wielkopolski (PL);  
WOJTYŁA CEZARY, Warszawa (PL)
(73) AKADEMIA KALISKA  
IM . PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO, Kalisz (PL)
(54) Toaleta jednorazowa

(B1) (11) 241612 (41) 2022 04 19 
(51) A61K 9/127 (2006 .01) 
 C12N 15/63 (2006 .01) 
 C07C 211/63 (2006 .01) 
 C07F 13/00 (2006 .01) 
 A61K 47/18 (2017 .01) 
 A61K 47/24 (2006 .01) 
 A61K 31/713 (2006 .01) 
 A61K 48/00 (2006 .01)
(21) 435691 (22) 2020 10 15
(72) POLAŃSKA ŻANETA, Poznań (PL);  
PIETRALIK-MOLIŃSKA ZUZANNA, Poznań (PL);  
SKRZYPCZAK ANDRZEJ, Poznań (PL); KOZAK MACIEJ, Poznań (PL)
(73) UNIWERSYTET IM . ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, 
Poznań (PL)
(54) Wieloskładnikowe niewirusowe układy do wiązania i transfekcji 
kwasów nukleinowych, sposób wytwarzania tych układów oraz za-
stosowanie do wprowadzania materiału genetycznego do żywych 
komórek

(B1) (11) 241602 (41) 2021 10 11 
(51) A61K 31/167 (2006 .01) 
 A61P 1/18 (2006 .01)
(21) 433511 (22) 2020 04 10
(72) ANTKOWIAK RYSZARD, Tychy (PL); ANTKOWIAK ŁUKASZ, 
Tychy (PL)
(73) ANTKOWIAK RYSZARD, Tychy (PL); ANTKOWIAK ŁUKASZ, 
Tychy (PL)
(54) Zastosowanie lidokainy w leczeniu ostrego zapalenia trzustki

(B1) (11) 229909 (41) 2013 05 27 
(51) A62C 3/02 (2006 .01) 
 G08B 17/10 (2006 .01) 
 G06K 9/00 (2006 .01)
(21) 397051 (22) 2011 11 21
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(72) PIERZCHAŁA PRZEMYSŁAW, Gliwice (PL)
(73) MWM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gliwice (PL)
(54) Sposób wykrywania oznak pożaru obszarów leśnych i układ 
do tego sposobu

(B1) (11) 241630 (41) 2021 01 11 
(51) A63B 23/02 (2006 .01) 
 A41D 13/00 (2006 .01)
(21) 430510 (22) 2019 07 05
(72) KOWALCZYK-GRĘBSKA NATALIA, Warszawa (PL)
(73) KOWALCZYK-GRĘBSKA NATALIA, Warszawa (PL)
(54) Kombinezon treningowy

(B1) (11) 241609 (41) 2020 01 02 
(51) B01D 53/62 (2006 .01)
(21) 426048 (22) 2018 06 25
(72) REMIORZ LESZEK, Rybnik (PL); WICIAK GRZEGORZ, 
Zabrze (PL); GRZYWNOWICZ KRZYSZTOF, Częstochowa (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób prowadzenia procesu separacji gazów spalinowych 
zwłaszcza dwutlenku węgla w układach energetycznych zwłaszcza 
gazowo-parowych oraz układ do jego realizacji

(B1) (11) 241611 (41) 2020 01 13 
(51) B01J 23/72 (2006 .01) 
 B01J 37/04 (2006 .01) 
 C07F 7/08 (2006 .01)
(21) 426219 (22) 2018 07 05
(72) PRZEKOP ROBERT, Suchy Las (PL); SZTORCH BOGNA, 
Turek (PL); STODOLNY MIKOŁAJ, Poznań (PL);  
MARCINIEC BOGDAN, Swarzędz (PL)
(73) UNIWERSYTET IM . ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, 
Poznań (PL)
(54) Sposób otrzymywania masy kontaktowej Si/Cu do bezpośred-
niej syntezy alkoksysilanów

(B1) (11) 241616 (41) 2021 04 06 
(51) B02C 17/08 (2006 .01) 
 B02C 17/18 (2006 .01)
(21) 431322 (22) 2019 09 30
(72) POLAŃSKI MAREK, Wąsy Kolonia (PL);  
DWORECKA-WÓJCIK JULITA, Warszawa (PL); BARAN AGATA, 
Warszawa (PL); PĘSKA MAGDA, Warszawa (PL);  
RZESZOTARSKA MAGDALENA, Warszawa (PL)
(73) WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA  
IM . JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO, Warszawa (PL)
(54) Zestaw do planetarnego młynka kulowego do syntezy mate-
riałów w kontrolowanych warunkach ciśnienia i temperatury

(B1) (11) 241626 (41) 2021 05 31 
(51) B08B 3/02 (2006 .01) 
 A23N 12/06 (2006 .01)
(21) 431902 (22) 2019 11 25
(72) RUTKOWSKA PAULINA, Otwock (PL); MIESZKALSKI LESZEK, 
Kobyłka (PL); LISOWSKI ALEKSANDER, Warszawa (PL);  
TUCKI KAROL, Orneta (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO 
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do mycia, czyszczenia i suszenia owocu dyni

(B1) (11) 241603 (41) 2021 03 22 
(51) B09B 3/27 (2022 .01) 
 C08L 89/06 (2006 .01) 
 B01J 2/14 (2006 .01)
(21) 431099 (22) 2019 09 10
(72) ŁAWIŃSKA KATARZYNA, Rąbień AB (PL);  
MODRZEWSKI REMIGIUSZ, Łódź (PL); OBRANIAK ANDRZEJ, Łódź (PL);  
STELMACH JACEK, Łódź (PL); SERWETA WIOLETA, Złoczew (PL)

(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL); SIEĆ BADAWCZA 
ŁUKASIEWICZ-ŁÓDZKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania aglomeratu z odpadowych strużyn gra-
barskich

(B1) (11) 241604 (41) 2021 03 22 
(51) B09B 3/27 (2022 .01) 
 C08L 89/06 (2006 .01) 
 B01J 2/14 (2006 .01)
(21) 431100 (22) 2019 09 10
(72) ŁAWIŃSKA KATARZYNA, Rąbień AB (PL);  
MODRZEWSKI REMIGIUSZ, Łódź (PL); OBRANIAK ANDRZEJ, 
Łódź (PL); STELMACH JACEK, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL); SIEĆ BADAWCZA 
ŁUKASIEWICZ-ŁÓDZKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania aglomeratu z odpadowych strużyn gar-
barskich

(B1) (11) 241605 (41) 2021 03 22 
(51) B09B 3/27 (2022 .01) 
 C08L 89/06 (2006 .01) 
 B01J 2/14 (2006 .01)
(21) 431101 (22) 2019 09 10
(72) ŁAWIŃSKA KATARZYNA, Rąbień AB (PL);  
MODRZEWSKI REMIGIUSZ, Łódź (PL); OBRANIAK ANDRZEJ, 
Łódź (PL); STELMACH JACEK, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL); SIEĆ BADAWCZA 
ŁUKASIEWICZ-ŁÓDZKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania aglomeratu z odpadowych strużyn gar-
barskich

(B1) (11) 241606 (41) 2021 03 22 
(51) B09B 3/27 (2022 .01) 
 C08L 89/06 (2006 .01) 
 B01J 2/14 (2006 .01)
(21) 431102 (22) 2019 09 10
(72) ŁAWIŃSKA KATARZYNA, Rąbień AB (PL);  
MODRZEWSKI REMIGIUSZ, Łódź (PL); OBRANIAK ANDRZEJ, 
Łódź (PL); STELMACH JACEK, Łódź (PL); SERWETA WIOLETA, 
Złoczew (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL); SIEĆ BADAWCZA 
ŁUKASIEWICZ-ŁÓDZKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania aglomeratu z odpadowych strużyn gar-
barskich

(B1) (11) 241597 (41) 2022 03 07 
(51) B23D 19/06 (2006 .01) 
 B26D 1/24 (2006 .01)
(21) 435128 (22) 2020 08 28
(72) ADAMIEC ANDRZEJ, Sosnowiec (PL); ZAŁAWA DARIUSZ, 
Myszków (PL)
(73) ZAŁAWA DARIUSZ DAR STAL, Myszków (PL)
(54) Sposób wzdłużnego cięcia nożami krążkowymi taśm wąskich

(B1) (11) 241633 (41) 2021 12 27 
(51) B63B 35/34 (2006 .01) 
 B63B 35/44 (2006 .01) 
 E02B 3/06 (2006 .01) 
 E04H 4/00 (2006 .01)
(21) 434468 (22) 2020 06 26
(72) CABOŃ GRZEGORZ, Dąbrowica (PL); WOJTAS DANIEL, 
Berezka (PL)
(73) RELAVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Polańczyk (PL)
(54) Marina

(B1) (11) 241614 (41) 2021 09 13 
(51) C02F 11/12 (2019 .01) 
 C02F 11/13 (2019 .01)
(21) 433187 (22) 2020 03 10
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(72) ZIELIŃSKI MARCIN, Bartąg (PL); DĘBOWSKI MARCIN, 
Olsztyn (PL); DUDEK MAGDA ROZALIA, Bukwałd (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, 
Olsztyn (PL)
(54) Urządzenie do zagęszczania osadu pofermentacyjnego w bio-
gazowniach rolniczych

(B1) (11) 241625 (41) 2020 12 14 
(51) C08L 5/08 (2006 .01)
(21) 430179 (22) 2019 06 07
(72) JAKUBOWSKA EWELINA, Toruń (PL);  
GIERSZEWSKA MAGDALENA, Toruń (PL);  
NOWACZYK JACEK, Toruń (PL);  
OLEWNIK-KRUSZKOWSKA EWA, Toruń (PL)
(73) UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, Toruń (PL)
(54) Kompozycja na bazie chitozanu oraz sposób jej wytwarzania

(B1) (11) 241596 (41) 2019 04 08 
(51) C08L 95/00 (2006 .01) 
 C08L 17/00 (2006 .01) 
 C09J 195/00 (2006 .01) 
 C09J 119/00 (2006 .01) 
 C08J 11/20 (2006 .01) 
 B09B 3/00 (2022 .01)
(21) 422981 (22) 2017 09 26
(72) FRONCZEK DAGMARA MAŁGORZATA, Łomża (PL); 
OLECHWIEROWICZ WOJCIECH TOMASZ, Łomża (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomża (PL)
(54) Lepiszcze asfaltowe modyfikowane i sposób jego wytwarzania

(B1) (11) 241599 (41) 2021 05 17 
(51) C12N 1/20 (2006 .01) 
 C12R 1/225 (2006 .01) 
 A61K 35/747 (2015 .01) 
 A61P 1/00 (2006 .01) 
 A61P 31/04 (2006 .01) 
 A61P 31/10 (2006 .01) 
 A61P 31/12 (2006 .01)
(21) 431722 (22) 2019 11 06
(72) HECZKO PIOTR, Kraków (PL); STRUS MAGDALENA, Kraków (PL)
(73) SANPROBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Szczecin (PL)
(54) Szczep Lactobacillus fermentum PL9 i jego zastosowanie

(B1) (11) 241607 (41) 2021 05 31 
(51) C12Q 1/6886 (2018 .01)
(21) 432011 (22) 2019 11 29
(72) CHARKIEWICZ RADOSŁAW, Białystok (PL);  
GYENESEI ATTILA, Boly (HU); GÁLIK BENCE, Białystok (PL); 
NIKLIŃSKI JACEK, Białystok (PL); RESZEĆ JOANNA, Białystok (PL); 
KOZŁOWSKI MIROSŁAW, Białystok (PL); SULEWSKA ANETTA, 
Białystok (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU, Białystok (PL)
(54) Panel biomarkerów miRNA do diagnozowania różnicowego 
podtypów histopatologicznych niedrobnokomórkowego raka płuca

(B1) (11) 241613 (41) 2020 10 19 
(51) E01H 12/00 (2006 .01) 
 E02B 15/00 (2006 .01) 
 A01D 17/14 (2006 .01)
(21) 429660 (22) 2019 04 16
(72) WARGUŁA ŁUKASZ, Poznań (PL);  
SZEWCZYK JAKUB WOJCIECH, Murowana Goślina (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Urządzenie do oczyszczania pasa brzegowego i przybrzeżnego 
w szczególności z alg

(B1) (11) 241610 (41) 2020 01 13 
(51) E04B 1/94 (2006 .01) 
 E04C 3/04 (2006 .01) 
 C08K 3/16 (2006 .01)
(21) 426296 (22) 2018 07 10
(72) RYBIŃSKI PRZEMYSŁAW, Kielce (PL)
(73) UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH, 
Kielce (PL)
(54) Wypełnienia profili aluminiowych odporne na działanie wy-
sokich temperatur oraz ognia, wykazujących korzystne działanie 
akustyczne

(B1) (11) 241634 (41) 2018 09 10 
(51) E04H 17/06 (2006 .01) 
 E04H 17/14 (2006 .01) 
 E04H 17/16 (2006 .01) 
 E04F 11/18 (2006 .01)
(21) 420725 (22) 2017 03 03
(72) SADŁO GRZEGORZ, Jaźwiny (PL)
(73) POLARGOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Łącznik wciskany oraz sposób montażu łącznika wciskanego

(B1) (11) 241636 (41) 2020 10 05 
(51) F16K 3/04 (2006 .01) 
 F16K 1/16 (2006 .01) 
 F16K 5/04 (2006 .01) 
 F16K 5/10 (2006 .01)
(21) 429391 (22) 2019 03 26
(72) NIEWIADOMSKI PIOTR, Kraków (PL);  
NIEWIADOMSKI DARIUSZ, Kraków (PL)
(73) NIEWIADOMSKI PIOTR, Kraków (PL);  
NIEWIADOMSKI DARIUSZ, Kraków (PL)
(54) Zawór do cieczy i gazów z podwójną niezależną regulacją prze-
pływu

(B1) (11) 241621 (41) 2022 06 27 
(51) G01N 3/00 (2006 .01) 
 G01N 3/08 (2006 .01) 
 G01N 33/02 (2006 .01)
(21) 436420 (22) 2020 12 21
(72) STASIAK MATEUSZ, Lublin (PL); WAJS JUSTYNA, Lublin (PL)
(73) INSTYTUT AGROFIZYKI IM . BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO 
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Lublin (PL)
(54) Stanowisko do badania stopnia zbrylenia i wytrzymałości skon-
solidowanych materiałów proszkowych

(B1) (11) 241622 (41) 2022 06 27 
(51) G01N 3/00 (2006 .01) 
 G01N 3/08 (2006 .01) 
 G01N 33/02 (2006 .01)
(21) 436421 (22) 2020 12 21
(72) STASIAK MATEUSZ, Lublin (PL); WAJS JUSTYNA, Lublin (PL)
(73) INSTYTUT AGROFIZYKI IM . BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO 
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Lublin (PL)
(54) Sposób badania stopnia zbrylenia i wytrzymałości skonsolido-
wanych materiałów proszkowych

(B1) (11) 241608 (41) 2021 05 31 
(51) G01N 33/92 (2006 .01) 
 G01N 33/574 (2006 .01)
(21) 432015 (22) 2019 11 29
(72) PARFIENIUK EWA, Białystok (PL); KRĘTOWSKI ADAM, 
Białystok (PL); CIBOROWSKI MICHAŁ, Białystok (PL);  
NIKLIŃSKI JACEK, Białystok (PL); SIERKO EWA, Białystok (PL); 
KIŚLUK JOANNA, Czarna Białostocka (PL);  
PIETROWSKA KAROLINA, Białystok (PL)
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 MKP patentu

 1 2

 Symbol Nr 
 MKP patentu

 1 2

(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU, Białystok (PL)
(54) Diagnostyczny panel biomarkerów metabolicznych do monito-
rowania skuteczności leczenia chemioterapeutycznego raka płuca

(B1) (11) 241623 (41) 2022 07 04 
(51) G01P 5/14 (2006 .01) 
 G01N 33/18 (2006 .01)
(21) 436569 (22) 2020 12 31
(72) GRUSZCZYŃSKI MACIEJ, Wrocław (PL); BŁOTNICKI JAN, 
Bożków (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, 
Wrocław (PL)
(54) Urządzenie do badania rozkładu prędkości wody na wybranej 
głębokości

(B1) (11) 241624 (41) 2010 08 02 
(51) G01R 33/60 (2006 .01) 
 A61B 5/055 (2006 .01) 
 G01R 33/20 (2006 .01) 
 G01N 24/10 (2006 .01)
(21) 387147 (22) 2009 01 29
(72) JURGA JAN, Poznań (PL); JURGA KAZIMIERZ, Poznań (PL); 
CZECHOWSKI TOMASZ JAN, Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Układ do lokalizacji zmian nowotworowych i miażdżycowych 
metodą obrazowania EPRI

(B1) (11) 241629 (41) 2022 07 25 
(51) G03B 17/56 (2021 .01) 
 G03B 11/04 (2021 .01) 
 F21V 17/00 (2006 .01)
(21) 440828 (22) 2022 04 01
(72) BUDKA MICHAŁ, Wola Mieczysławska (PL);  
GOLEWSKI PRZEMYSŁAW, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Uchwyt do mocowania osłony na obudowie obiektywu

(B1) (11) 241601 (41) 2021 06 14 
(51) H01M 6/06 (2006 .01) 
 H01M 6/42 (2006 .01) 
 H01M 4/62 (2006 .01) 
 H01M 50/403 (2021 .01)
(21) 432210 (22) 2019 12 13
(72) SZYMICZEK KRZYSZTOF, Starogard Gdański (PL)
(73) SYSTEMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Starogard Gdański (PL)
(54) Sposób wytwarzania baterii elektrycznej wielokomorowej 
o zmniejszonym ciężarze i zwiększonej pojemności

(B1) (11) 241635 (41) 2021 09 06 
(51) H02G 3/02 (2006 .01) 
 H02G 3/08 (2006 .01) 
 H02G 3/36 (2006 .01)
(21) 437453 (22) 2019 09 03
(30) PV 2018-450  2018 09 06 CZ
(86) 2019 09 03  PCT/CZ19/00044
(87) 2020 03 12  WO20/048555
(72) PLESNÍK VÍT, Brno (CZ)
(73) ATHEX TECHNOLOGY S .R .O ., Zlín (CZ)
(54) Zamknięty układ do układania instalacji, zwłaszcza elektrycz-
nych

INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW, 
WEDŁUG SYMBOLI MKP

A01B 39/18 (2006 .01) 241628*
A01C 11/02 (2006 .01) 241618*
A01C 11/00 (2006 .01) 241618*
A01D 17/14 (2006 .01) 241613*
A01G 23/02 (2006 .01) 241618
A01M 21/02 (2006 .01) 241628
A22C 25/16 (2006 .01) 241620
A22C 25/00 (2006 .01) 241620*
A23F 5/04 (2006 .01) 241617*
A23L 17/00 (2016 .01) 241620*
A23L 2/38 (2021 .01) 241600
A23L 33/105 (2016 .01) 241600*
A23L 7/139 (2016 .01) 241617*
A23N 4/12 (2006 .01) 241627
A23N 4/24 (2006 .01) 241627*
A23N 3/06 (2006 .01) 241627*
A23N 12/08 (2006 .01) 241617
A23N 12/06 (2006 .01) 241626*
A24D 3/02 (2006 .01) 241632
A41D 13/00 (2006 .01) 241631
A41D 1/00 (2018 .01) 241631*
A41D 13/00 (2006 .01) 241630*
A47C 17/13 (2006 .01) 241598
A47C 17/36 (2006 .01) 241598*
A47C 19/00 (2006 .01) 241598*
A61B 5/346 (2021 .01) 241615
A61B 5/055 (2006 .01) 241624*
A61F 5/44 (2006 .01) 241619
A61K 36/00 (2006 .01) 241600*
A61K 36/185 (2006 .01) 241600*
A61K 9/127 (2006 .01) 241612
A61K 47/18 (2017 .01) 241612*
A61K 47/24 (2006 .01) 241612*
A61K 31/713 (2006 .01) 241612*
A61K 48/00 (2006 .01) 241612*
A61K 31/167 (2006 .01) 241602
A61K 35/747 (2015 .01) 241599*
A61P 1/18 (2006 .01) 241602*
A61P 1/00 (2006 .01) 241599*
A61P 31/04 (2006 .01) 241599*
A61P 31/10 (2006 .01) 241599*
A61P 31/12 (2006 .01) 241599*
A62C 3/02 (2006 .01) 229909
A63B 23/02 (2006 .01) 241630
B01D 11/00 (2006 .01) 241600*
B01D 53/62 (2006 .01) 241609
B01J 23/72 (2006 .01) 241611
B01J 37/04 (2006 .01) 241611*
B01J 2/14 (2006 .01) 241603*
B01J 2/14 (2006 .01) 241604*
B01J 2/14 (2006 .01) 241605*
B01J 2/14 (2006 .01) 241606*
B02C 17/08 (2006 .01) 241616
B02C 17/18 (2006 .01) 241616*
B08B 3/02 (2006 .01) 241626
B09B 3/27 (2022 .01) 241603
B09B 3/27 (2022 .01) 241604
B09B 3/27 (2022 .01) 241605

B09B 3/27 (2022 .01) 241606
B09B 3/00 (2022 .01) 241596*
B23D 19/06 (2006 .01) 241597
B26D 1/24 (2006 .01) 241597*
B63B 35/34 (2006 .01) 241633
B63B 35/44 (2006 .01) 241633*
C02F 1/00 (2006 .01) 241619*
C02F 11/12 (2019 .01) 241614
C02F 11/13 (2019 .01) 241614*
C07C 211/63 (2006 .01) 241612*
C07F 13/00 (2006 .01) 241612*
C07F 7/08 (2006 .01) 241611*
C08J 11/20 (2006 .01) 241596*
C08K 3/16 (2006 .01) 241610*
C08L 89/06 (2006 .01) 241603*
C08L 89/06 (2006 .01) 241604*
C08L 89/06 (2006 .01) 241605*
C08L 89/06 (2006 .01) 241606*
C08L 5/08 (2006 .01) 241625
C08L 95/00 (2006 .01) 241596
C08L 17/00 (2006 .01) 241596*
C09J 195/00 (2006 .01) 241596*
C09J 119/00 (2006 .01) 241596*
C12N 15/63 (2006 .01) 241612*
C12N 1/20 (2006 .01) 241599
C12Q 1/6886 (2018 .01) 241607
C12R 1/225 (2006 .01) 241599*
E01H 12/00 (2006 .01) 241613
E02B 3/06 (2006 .01) 241633*
E02B 15/00 (2006 .01) 241613*
E04B 1/94 (2006 .01) 241610
E04C 3/04 (2006 .01) 241610*
E04F 11/18 (2006 .01) 241634*
E04H 4/00 (2006 .01) 241633*
E04H 17/06 (2006 .01) 241634
E04H 17/14 (2006 .01) 241634*
E04H 17/16 (2006 .01) 241634*
F16K 3/04 (2006 .01) 241636
F16K 1/16 (2006 .01) 241636*
F16K 5/04 (2006 .01) 241636*
F16K 5/10 (2006 .01) 241636*
F21V 17/00 (2006 .01) 241629*
G01N 3/00 (2006 .01) 241621
G01N 3/08 (2006 .01) 241621*
G01N 33/02 (2006 .01) 241621*
G01N 3/00 (2006 .01) 241622
G01N 3/08 (2006 .01) 241622*
G01N 33/02 (2006 .01) 241622*
G01N 33/92 (2006 .01) 241608
G01N 33/574 (2006 .01) 241608*
G01N 33/18 (2006 .01) 241623*
G01N 24/10 (2006 .01) 241624*
G01P 5/14 (2006 .01) 241623
G01R 33/60 (2006 .01) 241624
G01R 33/20 (2006 .01) 241624*
G03B 17/56 (2021 .01) 241629
G03B 11/04 (2021 .01) 241629*
G06K 9/00 (2006 .01) 229909*

* Patent oznaczony więcej niż jednym symbolem klasyfikacyjnym . Ogłoszenie 
dotyczące tego patentu można znaleźć pod symbolem klasyfikacyjnym odpo-
wiadającym numerowi bez gwiazdki .
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 1 2  1 2

G08B 17/10 (2006 .01) 229909*
H01M 6/06 (2006 .01) 241601
H01M 6/42 (2006 .01) 241601*
H01M 4/62 (2006 .01) 241601*

H01M 50/403 (2021 .01) 241601*
H02G 3/02 (2006 .01) 241635
H02G 3/08 (2006 .01) 241635*
H02G 3/36 (2006 .01) 241635*

INDEKS NUMEROWY 
UDZIELONYCH PATENTÓW

 Nr Symbol 
 patentu MKP

 1 2

 Nr Symbol 
 patentu MKP

 1 2

229909 A62C 3/02 (2006 .01)
241596 C08L 95/00 (2006 .01)
241597 B23D 19/06 (2006 .01)
241598 A47C 17/13 (2006 .01)
241599 C12N 1/20 (2006 .01)
241600 A23L 2/38 (2021 .01)
241601 H01M 6/06 (2006 .01)
241602 A61K 31/167 (2006 .01)
241603 B09B 3/27 (2022 .01)
241604 B09B 3/27 (2022 .01)
241605 B09B 3/27 (2022 .01)
241606 B09B 3/27 (2022 .01)
241607 C12Q 1/6886 (2018 .01)
241608 G01N 33/92 (2006 .01)
241609 B01D 53/62 (2006 .01)
241610 E04B 1/94 (2006 .01)
241611 B01J 23/72 (2006 .01)
241612 A61K 9/127 (2006 .01)
241613 E01H 12/00 (2006 .01)
241614 C02F 11/12 (2019 .01)
241615 A61B 5/346 (2021 .01)

241616 B02C 17/08 (2006 .01)
241617 A23N 12/08 (2006 .01)
241618 A01G 23/02 (2006 .01)
241619 A61F 5/44 (2006 .01)
241620 A22C 25/16 (2006 .01)
241621 G01N 3/00 (2006 .01)
241622 G01N 3/00 (2006 .01)
241623 G01P 5/14 (2006 .01)
241624 G01R 33/60 (2006 .01)
241625 C08L 5/08 (2006 .01)
241626 B08B 3/02 (2006 .01)
241627 A23N 4/12 (2006 .01)
241628 A01M 21/02 (2006 .01)
241629 G03B 17/56 (2021 .01)
241630 A63B 23/02 (2006 .01)
241631 A41D 13/00 (2006 .01)
241632 A24D 3/02 (2006 .01)
241633 B63B 35/34 (2006 .01)
241634 E04H 17/06 (2006 .01)
241635 H02G 3/02 (2006 .01)
241636 F16K 3/04 (2006 .01)

WpisY i ZMianY W reJestrZe nieUWZGlĘDnione  
W innYcH saMoDZielnYcH oGŁosZeniacH

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

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

ce patentu 
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu

(11) 207019 A . Wykreślono: AUSTRALIAN NUCLEAR SCIEN-
CE AND TECHNOLOGY ORGANISATION, Lucas Heights, Austra-
lia; BHP BILLITON OLYMPIC DAM CORPORATION PTY LTD, Mel-
bourne, Australia; Wpisano: AUSTRALIAN NUCLEAR SCIENCE 
AND TECHNOLOGY ORGANISATION, Lucas Heights, Australia; 
BHP Olympic Dam Corporation Pty Ltd, Melbourne, Australia

(11) 215955 A . Wykreślono: GÓROWSKI WIKTOR, Koszy- 
ce Wielkie, Polska; KULTYS MAKSYMILIAN, Poznań, Polska; Wpi-
sano: VICTOR INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD-
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszyce Wielkie, Polska 521145904

(11) 222452 A . Wykreślono: GÓROWSKI WIKTOR, Koszy-
ce Wielkie, Polska; Wpisano: VICTOR INTERNATIONAL SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszyce Wielkie, 
Polska 521145904

(11) 224106 A . Wykreślono: VENT-THERM SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, Polska  361451036; 
Wpisano: GROUND-THERM SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, Polska 241567830

(11) 225888 A . Wykreślono: GÓROWSKI WIKTOR, Koszy-
ce Wielkie, Polska; Wpisano: VICTOR INTERNATIONAL SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszyce Wielkie, 
Polska 521145904

(11) 226760 A . Wykreślono: ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Przytkowice, Polska 070883960; Wpisano: ENER-
GYLANDIA GOCZAŁ FAMILY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zator, 
Polska 070883960

(11) 226980 A . Wykreślono: ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Przytkowice, Polska 070883960; Wpisano: ENER-
GYLANDIA GOCZAŁ FAMILY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zator, 
Polska 070883960

(11) 229882 A . Wykreślono: GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZO-
TOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA, Puławy, Polska 430528900; 
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ 
CHEMICZNYCH, Puławy, Polska  000041619; UNIWERSYTET 
PRZYRODNICZY W  LUBLINIE, Lublin, Polska  000001896; KRU-
SZYWA NIEMCE SPÓŁKA AKCYJNA, Niemce, Polska 061347905; 
Wpisano: GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA 
AKCYJNA, Puławy, Polska  430528900; SIEĆ BADAWCZA ŁUKA-
SIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puła-
wy, Polska  000041619; KRUSZYWA NIEMCE SPÓŁKA AKCYJNA, 
Niemce, Polska 061347905

(11) 228085 A . Wykreślono: ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Przytkowice, Polska 070883960; Wpisano: ENER-
GYLANDIA GOCZAŁ FAMILY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zator, 
Polska 070883960

(11) 228972 A . Wykreślono: ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Przytkowice, Polska 070883960; Wpisano: ENER-
GYLANDIA GOCZAŁ FAMILY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zator, 
Polska 070883960

(11) 229982 A . Wykreślono: ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Przytkowice, Polska 070883960; Wpisano: ENER-
GYLANDIA GOCZAŁ FAMILY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zator, 
Polska 070883960

(11) 231622 A . Wykreślono: ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Przytkowice, Polska 070883960; Wpisano: ENER-
GYLANDIA GOCZAŁ FAMILY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zator, 
Polska 070883960

(11) 236263 A . Wykreślono: POLSKIE ZAKŁADY ZBOŻOWE 
LUBELLA GMW SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lublin, Polska  243369487; 
Wpisano: POLSKIE ZAKŁADY ZBOŻOWE LUBELLA GMW SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, Pol-
ska 243369487

(11) 234495 A . Wykreślono: ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Przytkowice, Polska 070883960; Wpisano: ENER-
GYLANDIA GOCZAŁ FAMILY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zator, 
Polska 070883960
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(11) 237099 A . Wykreślono: POWER OF INNOVATIONS AND 
NEW TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Opole, Polska  384362040; Wpisano: JAŁOWY, 
Opole, Polska

(11) 235802 D .; Wpisano: ,,Na mocy umowy z dnia 01 mar-
ca 2022 r . udzielono pełnej i wyłącznej licencji na korzystanie 
z wynalazku przez PAT-FILTR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, Polska na czas nieokreślony .’’

(11) 236068 A . Wykreślono: ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Przytkowice, Polska 070883960; Wpisano: ENER-
GYLANDIA GOCZAŁ FAMILY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zator, 
Polska 070883960

(11) 240321 C . Wykreślono: GUZEK PIOTR, Chocznia, Polska; 
Wpisano: GUZDEK PIOTR, Chocznia, Polska

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 

(T4) (97) 03 11 2010 2010/44 EP 1765342 B1
(T5) (97) 13 04 2016 2016/15 EP 2292725 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 2468875 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 2477648 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 EP 2520798 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 EP 2637148 B1
(T6) (97) 13 01 2016 2016/02 EP 2758277 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 2797696 B1
(T3) (97) 18 05 2022 2022/20 EP 2886938 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 2897193 B1
(T3) (97) 26 05 2021 2021/21 EP 2909307 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 2919923 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 2954889 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 2968605 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 2995208 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 2999342 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 EP 3009409 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3030232 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 EP 3043803 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3049117 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3052242 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3077785 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3096255 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3097165 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3108205 B1
(T5) (97) 16 05 2018 2018/20 EP 3112302 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 EP 3129119 B1
(T5) (97) 04 07 2018 2018/27 EP 3140129 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 3173006 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 3191401 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3201546 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3215607 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3220908 B1
(T3) (97) 16 03 2022 2022/11 EP 3240897 B1

(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3254981 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3258982 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3265085 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3271446 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3297422 B1
(T3) (97) 21 09 2022 2022/38 EP 3359170 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3359910 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3369999 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 EP 3371190 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 EP 3374648 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3382103 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 3386634 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3400452 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 EP 3403629 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3419103 B1
(T3) (97) 15 06 2022 2022/24 EP 3426527 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 EP 3429559 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3433049 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3444547 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3448416 B1
(T3) (97) 25 05 2022 2022/21 EP 3453721 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3463280 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3463281 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3464265 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3469298 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 EP 3473370 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3484824 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 EP 3486539 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3491584 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3494063 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3503250 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3506293 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3506664 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3509552 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3515946 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3516349 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 3517479 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3519177 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3523231 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 3523917 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3526414 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3527711 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 EP 3533856 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 EP 3536188 B1
(T3) (97) 15 06 2022 2022/24 EP 3536872 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 3543423 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3546067 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3554553 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3555074 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3567660 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3568118 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3568560 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3569274 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3571741 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 EP 3574968 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3585930 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3589939 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3600309 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 EP 3603333 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 EP 3607939 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3608325 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3609804 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3612537 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 EP 3612553 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3614522 B1
(T3) (97) 12 08 2020 2020/33 EP 3617532 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 3617533 B1
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(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3617571 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3625461 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3627586 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3631216 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3632354 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3648947 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3652576 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3655480 B1
(T3) (97) 15 06 2022 2022/24 EP 3656008 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3659288 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3663484 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 3671911 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3673180 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3678272 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3687584 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 EP 3687699 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3691809 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3692405 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3694948 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3697027 B1
(T4) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3697623 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3705963 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 EP 3721868 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3724876 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3725652 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3733121 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3741734 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3752190 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3755703 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3756652 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 EP 3756953 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 EP 3756954 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3760477 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 EP 3763201 B1
(T3) (97) 18 05 2022 2022/20 EP 3771609 B1
(T3) (97) 15 06 2022 2022/24 EP 3774983 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3782611 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3786413 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3789260 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3789463 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3791132 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3791947 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3793406 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 3798359 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3801649 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 EP 3806989 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3817985 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3818001 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3820184 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3822204 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3833026 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3846762 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3849566 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3855745 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3860687 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3870534 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3871630 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3875237 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3878320 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 3880488 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3882108 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3893707 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3904365 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 3916814 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3925239 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3938047 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 3942154 B1

(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3959029 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 EP 3959473 B1

WYGaśniĘcie praWa

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

(T3) (11) 1502715 2020 06 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1564330 2021 02 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1566233 2021 02 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1570939 2021 02 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1571167 2021 02 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1586311 2021 02 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1586480 2021 02 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1627126 2020 05 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1680228 2021 02 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1688044 2021 02 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1688129 2021 02 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1688205 2021 01 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1688547 2021 01 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1690698 2021 02 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1691005 2021 02 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1697209 2020 12 01 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1703052 2021 02 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1718322 2021 02 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1718467 2021 02 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1718469 2021 02 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1720803 2021 02 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1720808 2021 02 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1720964 2021 02 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1722908 2021 02 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1723046 2021 02 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1727621 2021 02 01 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1737406 2021 02 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1755565 2021 02 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1761723 2021 02 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1778580 2020 08 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1820509 2021 02 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1820621 2021 02 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1820792 2021 02 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1844483 2021 01 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1846133 2021 02 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1846371 2021 02 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1846412 2021 02 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1846979 2021 02 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1848694 2021 01 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1848833 2021 02 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1849164 2021 02 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1851020 2021 02 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1851241 2021 02 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1851385 2021 02 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1851879 2021 02 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1852196 2021 02 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1853356 2021 02 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1853620 2021 02 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1853652 2021 02 01 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1855800 2021 02 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1856231 2021 02 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1861476 2021 02 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1869270 2021 02 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1870214 2021 02 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1877523 2021 02 01 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1880900 2020 07 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1886522 2021 02 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1888832 2021 02 10 Patent wygasł w całości .
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(T3) (11) 1915492 2021 02 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1916184 2020 10 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1928883 2021 02 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1953287 2021 02 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1953474 2021 01 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1954009 2021 02 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1958620 2021 02 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1960151 2020 10 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1962288 2021 02 01 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1965003 2021 02 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1976715 2021 02 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1978124 2021 02 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1978972 2021 02 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1979558 2021 01 31 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1981133 2021 02 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1982368 2021 02 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1983284 2021 01 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1984001 2021 02 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1998366 2020 04 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2142136 2020 04 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2144735 2020 05 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2148768 2020 05 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2243643 2020 04 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2291317 2020 05 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2304148 2020 07 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2345549 2020 10 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2350043 2020 10 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2423123 2020 08 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2433723 2020 05 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2485881 2020 10 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2557716 2021 01 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2557717 2021 01 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2612712 2020 12 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2613331 2021 01 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2613381 2021 01 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2614914 2021 01 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2621026 2021 01 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2622973 2021 01 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2630310 2020 10 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2643831 2021 01 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2653408 2021 01 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2661280 2021 01 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2661285 2021 01 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2663564 2021 01 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2663626 2021 01 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2663659 2021 01 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2663710 2021 01 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2664847 2021 01 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2665367 2021 01 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2665722 2021 01 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2667878 2021 01 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2668102 2021 01 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2668103 2021 01 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2668374 2021 01 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2670379 2021 01 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2670762 2021 01 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2675034 2021 01 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2676449 2021 01 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2691071 2021 01 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2691285 2021 01 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2752761 2021 01 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2754357 2021 01 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2754505 2021 01 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2754600 2021 01 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2754851 2021 01 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2754940 2021 01 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2756768 2021 01 10 Patent wygasł w całości .

(T3) (11) 2756980 2021 01 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2757367 2021 01 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2759534 2021 01 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2792497 2021 01 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2800496 2021 01 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2800497 2021 01 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2857014 2020 05 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2888148 2020 08 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3267030 2021 01 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3271368 2021 01 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3280584 2021 01 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3282040 2021 01 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3345862 2021 01 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3348772 2021 01 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3348773 2021 01 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3354599 2021 01 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3456690 2021 01 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3505139 2021 01 07 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) 1579904 D .; Wpisano: ,,Na mocy umowy z dnia 01 mar-
ca 2022 r . udzielono pełnej i wyłącznej licencji na korzystanie z wy-
nalazku przez PAT-FILTR SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Gliwice, Polska na czas nieokreślony .’’

(11) 1898024 A . Wykreślono: Unilin BVBA, Wielsbeke, Belgia; 
Wpisano: Unilin, BV, Wielsbeke, Belgia

(11) 1898024 A . Wykreślono: Unilin, BV, Wielsbeke, Bel-
gia; Wpisano: Flooring Industries Limited, SARL, Bertrange, 
Luksemburg

(11) 2045363 A . Wykreślono: Unilin BVBA, Wielsbeke, Belgia; 
Wpisano: Unilin, BV, Wielsbeke, Belgia

(11) 2045363 A . Wykreślono: Unilin, BV, Wielsbeke, Bel-
gia; Wpisano: Flooring Industries Limited, SARL, Bertrange, 
Luksemburg

(11) 2004235 A . Wykreślono: Specialist S .r .l ., Milano, Włochy; 
Wpisano: Scharper S .p .A ., Milano, Włochy

(11) 2391382 A . Wykreślono: Nordmark Arzneimittel GmbH 
& Co .KG, Uetersen, Niemcy; Wpisano: Nordmark Arzneimittel Hol-
ding GmbH & Co . KG, Uetersen, Niemcy

(11) 2391382 A . Wykreślono: Nordmark Arzneimittel Hol-
ding GmbH & Co . KG, Uetersen, Niemcy; Wpisano: Nordmark Phar-
ma GmbH, Uetersen, Niemcy

(11) 2295039 A . Wykreślono: Nordmark Arzneimittel GmbH 
& Co .KG, Uetersen, Niemcy; Wpisano: Nordmark Arzneimittel Hol-
ding GmbH & Co . KG, Uetersen, Niemcy

(11) 2295039 A . Wykreślono: Nordmark Arzneimittel Hol-
ding GmbH & Co . KG, Uetersen, Niemcy; Wpisano: Nordmark Phar-
ma GmbH, Uetersen, Niemcy
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(11) 2489349 A . Wykreślono: Nordmark Arzneimittel GmbH 
& Co .KG, Uetersen, Niemcy; Wpisano: Nordmark Arzneimittel Hol-
ding GmbH & Co . KG, Uetersen, Niemcy

(11) 2489349 A . Wykreślono: Nordmark Arzneimittel Hol-
ding GmbH & Co . KG, Uetersen, Niemcy; Wpisano: Nordmark Phar-
ma GmbH, Uetersen, Niemcy

(11) 2542426 A . Wykreślono: Unilin BVBA, Wielsbeke, Belgia; 
Wpisano: Unilin, BV, Wielsbeke, Belgia

(11) 2542426 A . Wykreślono: Unilin, BV, Wielsbeke, Bel-
gia; Wpisano: Flooring Industries Limited, SARL, Bertrange, 
Luksemburg

(11) 2588311 A . Wykreślono: Unilin, BVBA, Wielsbeke, Bel-
gia; Wpisano: Unilin, BV, Wielsbeke, Belgia

(11) 2588311 A . Wykreślono: Unilin, BV, Wielsbeke, Bel-
gia; Wpisano: Flooring Industries Limited, SARL, Bertrange, 
Luksemburg

(11) 2841578 A . Wykreślono: BioMarin Technologies B .V ., Le-
iden, Holandia; Wpisano: Vico Therapeutics B .V ., Leiden, Holandia

(11) 2847071 A . Wykreślono: Kongsberg Maritime CM AS, 
Aalesund, Norwegia; Wpisano: Kongsberg Maritime AS, Horten, 
Norwegia

(11) 2883712 A . Wykreślono: Unilin, BVBA, Wielsbeke, Bel-
gia; Wpisano: Unilin BV, Wielsbeke, Belgia

(11) 2883712 A . Wykreślono: Unilin BV, Wielsbeke, Bel-
gia; Wpisano: Flooring Industries Limited, SARL, Bertrange, 
Luksemburg

(11) 2983923 A . Wykreślono: Unilin, BVBA, Wielsbeke, Bel-
gia; Wpisano: Unilin, BV, Wielsbeke, Belgia

(11) 2983923 A . Wykreślono: Unilin, BV, Wielsbeke, Bel-
gia; Wpisano: Flooring Industries Limited, SARL, Bertrange, 
Luksemburg

(11) 3224168 A . Wykreślono: Trützschler GmbH & Co . KG, 
Mönchengladbach, Niemcy; Wpisano: Trützschler Group SE, Mön-
chengladbach, Niemcy

(11) 3089393 A . Wykreślono: Signal Trust for Wireless Inno-
vation, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: RnB 
Wireless LLC, Waco, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 3363959 A . Wykreślono: Schillings GmbH & Co . KG, 
Viersen, Niemcy; Wpisano: Owens Corning Intellectual Capital, LLC, 
Toledo, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 3290226 A . Wykreślono: Unilin, BVBA, Wielsbeke, Bel-
gia; Wpisano: Unilin, BV, Wielsbeke, Belgia

(11) 3290226 A . Wykreślono: Unilin, BV, Wielsbeke, Bel-
gia; Wpisano: Flooring Industries Limited, SARL, Bertrange, 
Luksemburg

(11) 3423035 A . Wykreślono: Nordmark Arzneimittel GmbH 
& Co .KG, Uetersen, Niemcy; Wpisano: Nordmark Arzneimittel Hol-
ding GmbH & Co . KG, Uetersen, Niemcy

(11) 3423035 A . Wykreślono: Nordmark Arzneimittel Hol-
ding GmbH & Co . KG, Uetersen, Niemcy; Wpisano: Nordmark Phar-
ma GmbH, Uetersen, Niemcy

(11) 3556694 A . Wykreślono: Trützschler GmbH & Co . KG, 
Mönchengladbach, Niemcy; Wpisano: Trützschler Group SE, Mön-
chengladbach, Niemcy

oGŁosZenia

ośWiaDcZenia  
o GotoWości UDZielenia 

 licencJi (licencJa otWarta)

PATENTY

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

(B1) (11) 226592 (22) 2014 09 02 08/2017 (-) 2022 08 29
(54) Urządzenie do automatycznego wyboru kanału radiowego
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - PRZEMYSŁOWY INSTYTUT 
AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP
Al . Jerozolimskie 202
02-486 Warszawwa

(B1) (11) 241353 (22) 2019 07 15 38/2022 (10%) 2022 07 26
(54) Przetwornik pomiarowy do nieniszczącego badania stanu prę-
tów zbrojeniowych w konstrukcjach żelbetowych
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY 
W SZCZECINIE
Al . Piastów 17
70-310 Szczecin

(B1) (11) 241532 (22) 2020 04 23 42/2022 (10%) 2022 08 30
(54) Sposób izomeryzacji geraniolu w obecności katalizatora
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY 
W SZCZECINIE
Al . Piastów 17
70-310 Szczecin;
AKADEMIA IM . JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOL-
SKIM
ul . Teatralna 25
66-400 Gorzów Wielkopolski

(B1) (11) 241533 (22) 2020 02 20 42/2022 (-) 2022 09 16
(54) 2-Fenylo-6-metylo-4-O-β-D-(4’’-O-metyloglukopiranozylo)-
chroman i  sposób wytwarzania 2-fenylo-6-metylo-4-O-β-D-(4’’-
O-metyloglukopiranozylo)-chromanu
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul . Norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 241534 (22) 2020 02 20 42/2022 (-) 2022 09 16
(54) 2’-Hydroksy-5’-metylo-3-O-β-D-(4’’-O-metyloglukopiranozylo)-
chalkon i sposób wytwarzania 2’-hydroksy-5’-metylo-3-O-β-D-(4’’-
O-metyloglukopiranozylo)-chalkonu
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul . Norwida 25
50-375 Wrocław

sprostoWania opisÓW patentoWYcH

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

(B1) (11) 229909 Postanowiono opis patentowy ponownie wy-
drukować, w części dotyczącej wskazania uprawnionego (poz . 73) 
wstawić: MWM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gliwice, Polska
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(B1) (11) 241535 (22) 2020 02 20 42/2022 (-) 2022 09 16
(54) 6-Metylo-4’-O-β-D-(4”-O-metyloglukopiranozylo)-flawanon  
i sposób wytwarzania 6-metylo-4’-O-β-D-(4”-O-metyloglukopira-
nozylo)-flawanonu
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul . Norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 241536 (22) 2020 06 22 42/2022 (-) 2022 09 16
(54) Sposób wytwarzania 9α-hydroksyoksandrolonu
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul . Norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 241537 (22) 2020 06 22 42/2022 (-) 2022 09 16
(54) 15α-Hydroksyoksandrolon i  sposób wytwarzania 15α-hydro-
ksyoksandrolonu
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul . Norwida 25
50-375 Wrocław

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) 2621526
(54) KONIUGATY LEKÓW I PRZECIWCIAŁ (ADC), KTÓRE WIĄŻĄ 
BIAŁKA 191P4D12
(21) 0759 (22) 2022 10 05
(71) Seagen Inc ., BOTHELL (US) 
Agensys, Inc ., NORTHBROOK (US)
(93) EU/1/21/1615 2022 04 19 PADCEV - ENFORTUMAB 
WEDOTYNY

(T3) (68) 3083689
(54) Przeciwciała anty-CD3 i sposoby ich zastosowania
(21) 0760 (22) 2022 10 06
(71) Genentech, Inc ., SOUTH SAN FRANCISCO (US)
(93) EU/1/22/1649 2022 06 07 LUNSUMIO - MOSUNETU-
ZUMAB

(T3) (68) 2934147
(54) KOMPOZYCJE ZAWIERAJĄCE ZWIĄZKI TRIAZOLOWE
(21) 0761 (22) 2022 10 13
(71) BASF Agro B .V ., ARNHEM (NL)
(93) R-30/2022 2022 05 12 DAXUR 
(93) 2022-05-06 P01 (SZ) 2022 05 06 DAXUR

(B1) (68) 210697
(54) Kompozycja zawierająca mieszaninę izomerów analogu 
cyklosporyny i zastosowanie tej mieszaniny
(21) 0762 (22) 2022 10 14
(71) AURINIA PHARMACEUTICALS INC, EDMONTON (CA)
(93) EU/1/22/1678 2022 09 15 LUPKYNIS - WOKLOSPO-
RYNA

(T3) (68) 2064228
(54) Syntetyczne amidy peptydowe
(21) 0763 (22) 2022 10 19
(71) Cara Therapeutics, Inc ., STAMFORD (US)
(93) EU/1/22/1643 2022 04 27 KAPRUVIA - DIFELIKEFALINA

(T3) (68) 2066349
(54) Humanizowane przeciwciała anty-CD19 i ich zastosowanie 
w leczeniu nowotworów, transplantacjach i leczeniu chorób auto-
immunologicznych
(21) 0764 (22) 2022 10 21
(71) Viela Bio, Inc ., GAITHERSBURG (US)
(93) EU/1/21/1602 2022 04 29 UPLIZNA - INEBILIZUMAB

ZŁoŻone WniosKi  
o prZeDŁUŻenie oboWiąZYWania  

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 

(B1) (68) 218769
(54) Podstawione 3-cyjanochinoliny lub ich farmaceutycznie 
dopuszczalne sole jako inhibitory białkowych kinaz tyrozynowych
(21) 0310 (22) 2014 11 06
(71) Wyeth Holdings LLC, NEW YORK (US)
(93) EU/1/13/818/001 DO 004 2013 03 27 BOSULIF - BO-
SUTYNIB
(98) 2022 09 21

(B1) (68) 210304
(54) Pochodna C-aryloglukozydu, kompozycja farmaceutyczna 
oraz związek pośredni
(21) 0228 (22) 2013 04 24
(71) ASTRAZENECA AB, SÖDERTÄLJE (SE)
(93) EU/1/12/795/001 DO 010 2012 11 14 FORXIGA - DA-
PAGLIFLOZIN
(98) 2022 10 17

oGŁosZenia nieUWZGlĘDnione  
W innYcH saMoDZielnYcH oGŁosZeniacH

WYJĄTEK OD OCHRONY PRZYZNANEJ NA PODSTAWIE  
DODATKOWEGO ŚWIADECTWA OCHRONNEGO

W dniu 19 .10 .2022 r . Adamed Pharma S .A z siedzibą w miej-
scowości Pieńków, ul . M . Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów, 
Polska złożył powiadomienie o wyjątku od ochrony przyznanej 
na podstawie dodatkowego świadectwa ochronnego o nu-
merze RD .0139 dla produktu o nazwie „Ranolazyna w postaci 
według patentu PL 196263 B1” określając jako cel wytwarzania 
produktu jego magazynowanie . Jako państwo członkowskie, w 
którym ma mieć miejsce wytwarzanie w celu magazynowania 
oraz planowane pierwsze działanie powiązane przed rozpoczę-
ciem wytwarzania została wskazana Polska .
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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 72 800 do nr 72 809)

(Y1) (11) 72804 (41) 2022 06 27 
(51) A01G 9/02 (2018 .01)
(21) 129710 (22) 2020 12 24
(72) TROJANOWSKA MONIKA, Gdynia (PL); GAJEWSKI JAROSŁAW, 
Bydgoszcz (PL)
(73) POLITECHNIKA BYDGOSKA  
IM . JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz (PL)
(54) Donica integracyjna do hortiterapii o konstrukcji żelbetowej

(Y1) (11) 72805 (41) 2022 06 27 
(51) A01G 9/02 (2018 .01)
(21) 129711 (22) 2020 12 24
(72) TROJANOWSKA MONIKA, Gdynia (PL);  
GAJEWSKI JAROSŁAW, Bydgoszcz (PL)
(73) POLITECHNIKA BYDGOSKA  
IM . JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz (PL)
(54) Donica integracyjna do hortiterapii o konstrukcji betonowo-
-metalowej

(Y1) (11) 72806 (41) 2022 06 27 
(51) A01G 9/02 (2018 .01)
(21) 129712 (22) 2020 12 24
(72) TROJANOWSKA MONIKA, Gdynia (PL);  
GAJEWSKI JAROSŁAW, Bydgoszcz (PL)

(73) POLITECHNIKA BYDGOSKA  
IM . JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz (PL)
(54) Donica integracyjna do hortiterapii o konstrukcji metalowej

(Y1) (11) 72808 (41) 2020 07 27 
(51) B60P 7/12 (2006 .01) 
 B61D 45/00 (2006 .01) 
 B65D 19/44 (2006 .01)
(21) 128892 (22) 2020 01 24
(30) 2019101866  2019 01 24 RU
(72) SAVUSHKIN ROMAN ALEKSANDROVICH, Moskwa (RU); 
SOKOLOV ALEKSEY MIKHAYLOVICH, Saint-Petersburg (RU); 
ORLOVA ANNA MIKHAYLOVNA, Saint Petersburg (RU); 
SHEVCHENKO DENIS VLADIMIROVICH, Saint Petersburg (RU); 
MERKULOV ANDREY ALEKSANDROVICH, Tikhvin (RU); 
GORBATENKO ANTON VLADIMIROVICH, Tikhvin (RU);  
PERETERTOV VLADISLAV GEORGIEVICH, Tikhvin (RU);  
MYISHENKOV ALEKSEY ANDRREVICH, Tikhvinskii (RU); 
BRUSENTSOV SERGEY ANATOLIEVICH, Saint-Petersburg (RU)
(73) RAIL 1520 IP LTD, Nikozja (CY)
(54) Kontener do transportowania ładunku taborem kolejowym

(Y1) (11) 72807 (41) 2022 03 07 
(51) B62B 9/08 (2006 .01) 
 B62B 5/04 (2006 .01)
(21) 129445 (22) 2020 09 04
(72) MROCHEŃ KAMIL, Częstochowa (PL)
(73) LIMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Częstochowa (PL)
(54) Zespół zawieszenia tylnego z hamulcem do wózka dziecięcego
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 1 2  1 2

 Nr prawa Symbol 
 ochronn . MKP

 1 2

 Nr prawa Symbol 
 ochronn . MKP

 1 2

(Y1) (11) 72802 (41) 2022 02 07 
(51) E04F 21/18 (2006 .01) 
 E04F 21/22 (2006 .01) 
 E04F 21/20 (2006 .01) 
 E04G 21/18 (2006 .01)
(21) 129391 (22) 2020 08 06
(72) CHOMKA WALDEMAR, Warszawa (PL)
(73) AWENTA E .W .A . CHOMKA SPÓŁKA JAWNA, Stojadła (PL)
(54) Przyrząd poziomujący do układania okładzin

(Y1) (11) 72809 (41) 2022 02 21 
(51) F03D 3/06 (2006 .01)
(21) 129402 (22) 2020 08 18
(72) CZARNOTA KAMIL, Kraczkowa (PL)
(73) HIPAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Wola Rafałowska (PL)
(54) Wirnik turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu

(Y1) (11) 72800 (41) 2021 05 31 
(51) F16B 12/44 (2006 .01) 
 F16B 12/06 (2006 .01) 
 F16B 12/50 (2006 .01)
(21) 128749 (22) 2019 11 26
(72) NACHYŁA TOMASZ, Wincentów (PL)
(73) STALGAST RADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Węzeł mocowania nogi mebla zwłaszcza gastronomicznego

(Y1) (11) 72801 (41) 2021 05 31 
(51) F16B 12/44 (2006 .01) 
 F16B 12/06 (2006 .01) 
 F16B 12/50 (2006 .01)
(21) 128750 (22) 2019 11 26
(72) NACHYŁA TOMASZ, Wincentów (PL)
(73) STALGAST RADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Węzeł mocowania nogi mebla zwłaszcza gastronomicznego

(Y1) (11) 72803 (41) 2020 07 27 
(51) F27B 5/04 (2006 .01) 
 F27D 1/00 (2006 .01) 
 C23C 8/20 (2006 .01)
(62) 428590
(21) 130447 (22) 2019 01 15
(72) FUJAK WIESŁAW, Zbąszynek (PL); OSIŃSKI RADOSŁAW, 
Zielona Góra (PL); PIECHOWICZ ŁUKASZ, Świebodzin (PL);  
OLEJNIK JÓZEF, Świebodzin (PL); KORECKI MACIEJ, Świebodzin (PL)
(73) SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzin (PL)
(54) Piec wgłębny próżniowy do nawęglania elementów, zwłaszcza 
wielkogabarytowych

INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH, 
WEDŁUG SYMBOLI MKP

INDEKS NUMEROWY 
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH

72800 F16B 12/44 (2006 .01)
72801 F16B 12/44 (2006 .01)
72802 E04F 21/18 (2006 .01)
72803 F27B 5/04 (2006 .01)
72804 A01G 9/02 (2018 .01)

72805 A01G 9/02 (2018 .01)
72806 A01G 9/02 (2018 .01)
72807 B62B 9/08 (2006 .01)
72808 B60P 7/12 (2006 .01)
72809 F03D 3/06 (2006 .01)

 Symbol Nr prawa 
 MKP ochronn .

 1 2

 Symbol Nr prawa 
 MKP ochronn .

 1 2

A01G 9/02 (2018 .01) 72804
A01G 9/02 (2018 .01) 72805
A01G 9/02 (2018 .01) 72806
B60P 7/12 (2006 .01) 72808
B61D 45/00 (2006 .01) 72808*

B62B 9/08 (2006 .01) 72807
B62B 5/04 (2006 .01) 72807*
B65D 19/44 (2006 .01) 72808*
C23C 8/20 (2006 .01) 72803*
E04F 21/18 (2006 .01) 72802

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

WpisY i ZMianY W reJestrZe nieUWZGlĘDnione  
W innYcH saMoDZielnYcH oGŁosZeniacH

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

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

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

ochronnego

(11) 68077 A . Wykreślono: ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Przytkowice, Polska  070883960; Wpisano: ENER-
GYLANDIA GOCZAŁ FAMILY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zator, 
Polska 070883960

(11) 70206 A . Wykreślono: ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Przytkowice, Polska  070883960; Wpisano: ENER-
GYLANDIA GOCZAŁ FAMILY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zator, 
Polska 070883960

(11) 70392 A . Wykreślono: ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Przytkowice, Polska  070883960; Wpisano: ENER-
GYLANDIA GOCZAŁ FAMILY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zator, 
Polska 070883960

E04F 21/22 (2006 .01) 72802*
E04F 21/20 (2006 .01) 72802*
E04G 21/18 (2006 .01) 72802*
F03D 3/06 (2006 .01) 72809
F16B 12/44 (2006 .01) 72800
F16B 12/06 (2006 .01) 72800*

F16B 12/50 (2006 .01) 72800*
F16B 12/44 (2006 .01) 72801
F16B 12/06 (2006 .01) 72801*
F16B 12/50 (2006 .01) 72801*
F27B 5/04 (2006 .01) 72803
F27D 1/00 (2006 .01) 72803*



Nr 45/2022 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO  17

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 od nr 28 293 do nr 28 299)

(51) 32-00 (11) 28293 (22) 2022 03 15 (21) 30627
(73) HYPNOTYPE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(72) WOLSKI MICHAŁ
(54) Logo
(55) 

(51) 25-03 (11) 28294 (22) 2022 08 31 (21) 31034
(73) NOWOBILSKA KAROLINA ANNA, Białka Tatrzańska (PL)
(72) NOWOBILSKI JÓZEF

(54) Kiosk do sprzedaży produktów regionalnych
(55) 

(51) 23-02 (11) 28295 (22) 2022 06 28 (21) 30920
(73) GIEGLIS DENIS, Mała Karczma (PL)
(72) GIEGLIS DENIS
(54) Sedes
(55) 
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(51) 23-06 (11) 28296 (22) 2022 06 28 (21) 30921
(73) GIEGLIS DENIS, Mała Karczma (PL)
(72) GIEGLIS DENIS
(54) Umywalka
(55) 

(51) 02-01 (11) 28297 (22) 2022 04 15 (21) 30759
(73) JULIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Łódź (PL)
(72) WOJCIECHOWSKI TOMASZ
(54) Koszulka z majtkami
(55) 

(51) 19-08 (11) 28298 (22) 2022 07 19 (21) 30954
(73) BONDER MATEUSZ CENTRUM ODŻYWEK, Czaplinek (PL)
(72) LARY ADAM
(54) Etykiety
(55) 

(51) 19-08 (11) 28299 (22) 2022 07 19 (21) 30955
(73) BONDER MATEUSZ CENTRUM ODŻYWEK, Czaplinek (PL)
(72) LARY ADAM

(54) Etykiety
(55) 

WYGaśniĘcie praWa

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

(11) 22897 2021 04 08 Prawo wygasło w całości .
(11) 22898 2021 04 08 Prawo wygasło w całości .
(11) 22899 2021 04 08 Prawo wygasło w całości .
(11) 22900 2021 04 08 Prawo wygasło w całości .
(11) 22901 2021 04 08 Prawo wygasło w całości .
(11) 22902 2021 04 08 Prawo wygasło w całości .
(11) 22903 2021 04 08 Prawo wygasło w całości .
(11) 22904 2021 04 08 Prawo wygasło w całości .
(11) 22905 2021 04 06 Prawo wygasło w całości .
(11) 22906 2021 04 06 Prawo wygasło w całości .
(11) 22907 2021 04 06 Prawo wygasło w całości .
(11) 22908 2021 04 06 Prawo wygasło w całości .
(11) 22909 2021 04 06 Prawo wygasło w całości .
(11) 22910 2021 04 06 Prawo wygasło w całości .
(11) 22972 2021 04 18 Prawo wygasło w całości .
(11) 22980 2021 04 12 Prawo wygasło w całości .
(11) 22981 2021 04 12 Prawo wygasło w całości .
(11) 23052 2021 04 19 Prawo wygasło w całości .
(11) 23053 2021 04 19 Prawo wygasło w całości .
(11) 23061 2021 04 18 Prawo wygasło w całości .
(11) 23062 2021 04 04 Prawo wygasło w całości .
(11) 23063 2021 04 04 Prawo wygasło w całości .
(11) 23064 2021 04 04 Prawo wygasło w całości .
(11) 23065 2021 04 04 Prawo wygasło w całości .
(11) 23066 2021 04 04 Prawo wygasło w całości .
(11) 23115 2021 06 01 Prawo wygasło w całości .
(11) 23116 2021 06 01 Prawo wygasło w całości .
(11) 23123 2021 06 01 Prawo wygasło w całości .
(11) 23124 2021 06 01 Prawo wygasło w całości .
(11) 23222 2021 04 25 Prawo wygasło w całości .
(11) 23305 2021 04 18 Prawo wygasło w całości .
(11) 23507 2021 04 08 Prawo wygasło w całości .
(11) 24005 2021 04 04 Prawo wygasło w całości .
(11) 25282 2021 04 21 Prawo wygasło w całości .

UnieWaŻnienie praWa

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer unieważnionego 
prawa z rejestracji oraz zakres unieważnienia 

 (11) 26388  Prawo unieważniono 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 356 091 do nr 356 329)

(111) 356091 (220) 2022 01 17 (210) 538759
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) DUDEK LIDIA RETRONICS-LIDIA DUDEK, Magdalenka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QuickShot
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 9 Komputery i urządzenia peryferyjne dla komputerów, 
Myszki komputerowe, Joysticki, Kamery internetowe, Słuchawki, Fil-
try ekranowe, Okulary 3D, Kable i przewody, Komputery, Komputery 
przenośne, Gry komputerowe, Odtwarzacze płyt DVD, Odtwarzacze 
płyt CD, Ekrany i  rzutniki ekranowe, Notesy elektroniczne, Kompu-
terowe systemy operacyjne, Komputerowe programy nagrane, No-
śniki danych, Dyski magnetyczne, Pamięci komputerowe, Pendrive, 
Twarde dyski, Nośniki danych magnetyczne i optyczne, Karty pamię-
ci, Dyski cyfrowe, Płyty CD, Płyty DVD, Pliki komputerowe, Interfejsy, 
Procesory, Monitory, Monitory dotykowe, Urządzenia do  gry dzia-
łające z  odbiornikiem telewizyjnym, Gry wideo [gry komputerowe] 
w  formie programów komputerowych zapisanych na  nośnikach 

danych, Telefony cyfrowe i komórkowe, Tablety, Złącza elektryczne, 
Zasilacze telefoniczne, Futerały do  telefonów komórkowych, Etui 
na telefony komórkowe, Przewody telefoniczne .

(111) 356092 (220) 2022 03 08 (210) 540709
(151) 2022 08 16 (441) 2022 05 02
(732) M .O .L . ROMGUM ŁAWICKI I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA,  
Suchy Las (PL)
(540) (znak słowny)
(540) M .R .
(510), (511) 11 Uszczelki do kranów wodociągowych, Elastyczne rury 
wchodzące w skład instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, Uszczel-
ki do  instalacji sanitarnych i  łazienkowych, Uszczelki do  armatury 
wodno-kanalizacyjnej, Uszczelki do  instalacji gazowych, Uszczelki 
do instalacji wentylacyjnych, Wyroby gumowe do instalacji sanitar-
nych i  łazienkowych, Wyroby gumowe do  armatury wodno-kanali-
zacyjnej, Wyroby gumowe do instalacji gazowych, Wyroby gumowe 
do instalacji wentylacyjnych, Uszczelki do instalacji kanalizacyjnych 
i  odwodnieniowych, 17 Uszczelki do  rur, Uszczelki do  rur kanało-
wych, Uszczelki gumowe, Elementy uszczelniające składające się 
z gumy, Uszczelki w formie pierścieni, Uszczelki do stosowania jako 
uszczelnienia do płynów, Niemetalowe uszczelki do rynien, Przewo-
dy gumowe, Rurki gumowe, Gumowe węże elastyczne, Gumowe rury 
i przewody rurowe, Gumowe otuliny rurowe do celów ochronnych, 
Gumowe zaciski do rur, Zatyczki gumowe, Korki gumowe, Elastycz-
ne rury do celów izolacyjnych, Profile z gumy do użytku w produkcji, 
Guma, Guma w stanie surowym, Guma półprzetworzona, Guma syn-
tetyczna, Półwykończona guma w postaci profili .

(111) 356093 (220) 2022 03 18 (210) 541099
(151) 2022 08 09 (441) 2022 04 11
(732) GUBAŁA JAROSŁAW F .H .U . GUBEX, Osieczany (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sport-MAX
(540) 

(591) biały, pomarańczowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 5 Batony energetyzujące stanowiące zamienniki posił-
ków zawierające dodatki odżywcze, Batony zawierające suplementy 
odżywcze, Białkowe suplementy diety, Błonnik pokarmowy, Dodat-
ki witaminowe i mineralne, Dodatki witaminowe w płynie, Koktajle 
białkowe, Krople witaminowe, L-karnityna na utratę wagi, Mieszane 
preparaty witaminowe, Mieszanki do  picia będące suplementami 
diety, Mieszanki do  picia w  proszku z  dodatkami odżywczymi, Mi-
neralne suplementy diety, Mineralne suplementy diety dla ludzi, 
Mineralne suplementy odżywcze, Multiwitaminy, Musujące tabletki 
witaminowe, Odżywcze suplementy diety, Preparaty dietetyczne 
i odżywcze, Preparaty witaminowe, Preparaty witaminowe i mineral-
ne, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, Preparaty 
wzbogacające organizm w  niezbędne witaminy i  mikroelementy, 
Preparaty zawierające witaminę D, Preparaty zawierające witaminę 
B, Preparaty zawierające witaminę C, Preparaty zawierające witami-
nę A, Probiotyki (suplementy), Suplementy diety, Suplementy die-
ty dla ludzi, Suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do  celów 
leczniczych, Suplementy diety dla sportowców, Suplementy diety 
poprawiające kondycję i wytrzymałość, Suplementy diety składają-
ce się głównie z magnezu, Suplementy diety składające się głównie 
z żelaza, Suplementy diety składające się głównie z wapnia, Suple-
menty diety składające się z aminokwasów, Suplementy diety skła-
dające się z  pierwiastków śladowych, Suplementy diety składające 
się z witamin, Suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, 
Suplementy diety sporządzone głównie z witamin, Suplementy die-
ty w  płynie, Suplementy diety z  białek serwatkowych, Suplementy 
diety z  białkiem sojowym, Suplementy diety zawierające białko, 
Suplementy diety zawierające kazeinę, Suplementy diety ze  spro-
szkowanym białkiem, Suplementy odżywcze składające się głównie 
z magnezu, Suplementy odżywcze składające się głównie z wapnia, 
Suplementy odżywcze składające się głównie z cynku, Suplementy 
odżywcze składające się głównie z  żelaza, Suplementy żywnościo-
we w postaci proszku, Tabletki witaminowe, Tabletki wspomagające 
odchudzanie, Suplementy żywnościowe wspomagające zdrowie, za-
wierające żeń-szeń, Ziołowe suplementy diety dla osób o szczegól-
nych wymaganiach dietetycznych, 28 Pasy na nadgarstki do podno-
szenia ciężarów, Rękawice wykonane specjalnie do noszenia podczas 
uprawiania sportu .

(111) 356094 (220) 2022 03 18 (210) 541142
(151) 2022 08 16 (441) 2022 05 02
(732) CALLAN WORKS LIMITED, Londyn (GB)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CAllAN
(540) 

(591) czarny
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .08
(510), (511) 9 Nagrania dźwięku oraz wideo: płyty, taśmy, kasety, kar-
tridże, Aparatura i  instrumenty instruktażowe i dydaktyczne, Opro-
gramowanie komputerowe, Oprogramowanie aplikacji mobilnych, 
16 Druki, publikacje, książki i  podręczniki, Materiały instruktażowe 
i dydaktyczne, 41 Usługi w zakresie nauczania języków, Usługi szko-
leniowe dotyczące nauczania języków, Prowadzenie koresponden-
cyjnych kursów nauki języków, Prowadzenie zdalnych kursów nauki 

języków, Usługi w zakresie organizowania i prowadzenia konferencji, 
seminariów i  sympozjów, Usługi w  zakresie publikowania materia-
łów, Usługi w zakresie produkcji nagrań dźwiękowych, nagrań wideo 
oraz filmów, Usługi doradztwa, informacji i  konsultacji w  zakresie 
wszystkich wymienionych wyżej usług .

(111) 356095 (220) 2022 03 18 (210) 541147
(151) 2022 08 16 (441) 2022 05 02
(732) MACALLY INTERNATIONAL CO ., LTD ., Tajpej (CN)
(540) (znak słowny)
(540) MACALLY
(510), (511) 9 Wzmacniacze, Baterie elektryczne, Pamięci kompute-
rowe, Sprzęt peryferyjny do komputerów, Złącza elektryczne, Styki 
elektryczne, Kontakty elektryczne (gniazdka), Wtyczki elektryczne, 
Etui na  smartfony, Pokrowce do  komputerów kieszonkowych (pal-
mtopów), Pokrowce do  tabletów, Pokrowce na  laptopy, Słuchawki, 
Identyfikacyjne karty magnetyczne, Karty inteligentne, karty z ukła-
dem scalonym, Głośniki, Tuby głośnikowe, Megafony, Mikrofony, 
Klawiatury komputerowe, Myszy komputerowe, Podkładki pod my-
szy komputerowe, Dyski optyczne, Folie ochronne dostosowane 
do smartfonów, Czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], Urządze-
nia do transmisji dźwięku, Osobiste urządzenia stereofoniczne, Pod-
pórki pod nadgarstki do użytku z komputerem, Pokrowce na klawia-
tury komputerowe .

(111) 356096 (220) 2022 03 25 (210) 541436
(151) 2022 08 16 (441) 2022 05 02
(732) TOPINAMBUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ełk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOPINAMBA
(540) 

(531) 05 .03 .11, 05 .03 .13, 05 .03 .15, 05 .05 .20, 05 .05 .21, 26 .01 .03, 26 .01 .15, 
26 .11 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .17, 29 .01 .12
(510), (511) 5 Suplementy diety, Błonnik pokarmowy, Probiotyki (su-
plementy), Dodatki odżywcze, Suplementy dietetyczne i odżywcze, 
Słodycze do celów leczniczych, 29 Dżemy, Przetwory owocowe [dże-
my], Czipsy o niskiej zawartości tłuszczu, Przekąski z owoców, Przeką-
ski na bazie warzyw, Przekąski na bazie warzyw strączkowych, Prze-
kąski na bazie suszonych owoców, Warzywa przetworzone, Warzywa 
konserwowane, Warzywa suszone, Liofilizowane warzywa, Sałatki 
warzywne, Pasty warzywne, Chipsy warzywne, Mieszanki warzyw-
ne, Pasztet warzywny, Purée z warzyw, Galaretki z warzyw, Warzywa 
w puszkach, Gotowe dania warzywne, Gotowe produkty z warzyw, 
Przystawki na bazie warzyw, Warzywne pasty do smarowania, Sub-
stytuty mięsa na bazie warzyw, Potrawy gotowe składające się głów-
nie z warzyw, 30 Czipsy na bazie mąki, Czipsy na bazie zbóż, Słodycze 
do żucia, Słodycze nielecznicze, Słodycze w postaci musów, Przeką-
ski składające się głównie z wyrobów cukierniczych, Kawa, Herbata, 
Nielecznicze napoje herbaciane, Napoje na bazie substytutów kawy, 
Substytuty herbaty, Substytuty kawy, Zagęszczacze warzywne, Prze-
ciery warzywne [sosy], Krakersy o smaku warzyw, 32 Soki warzywne, 
Napoje warzywne, Niegazowane napoje bezalkoholowe, Warzywne 
napoje typu smoothie, Napoje owocowe i  soki owocowe, Syropy 
do  napojów, Napoje składające się z  mieszanki soków owocowych 
i warzywnych, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami 
bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami 
bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z prepa-
ratami do produkcji napojów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z  preparatami do  produkcji napojów, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku ze  środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku ze  środkami spożywczymi, Pokazy towarów, Informacja 
handlowa, Zarządzanie w  zakresie zamówień zakupowych, Usługi 
reklamowe, promocyjne i  marketingowe, Zarządzanie programami 
lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi .
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(111) 356097 (220) 2022 03 25 (210) 541437
(151) 2022 08 16 (441) 2022 05 02
(732) MAXIMA International Sourcing, UAB, Wilno (LT)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) O!jajo Codziennie na Twoim stole!
(540) 

(531) 03 .07 .03, 24 .17 .04, 27 .05 .01, 27 .05 .02, 27 .05 .04, 27 .05 .09, 
27 .05 .10, 27 .01 .06, 27 .03 .15, 29 .01 .12
(510), (511) 29 Jaja .

(111) 356098 (220) 2022 03 25 (210) 541452
(151) 2022 08 16 (441) 2022 05 02
(732) IRON LUNG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Alterborn
(510), (511) 9 Oprogramowanie gier, Oprogramowanie gier rzeczy-
wistości wirtualnej, Programy gier komputerowych do  pobierania, 
Nagrane oprogramowanie gier komputerowych, Gry wideo [gry 
komputerowe] w  formie programów komputerowych zapisanych 
na nośnikach danych, Gry wideo nagrane na dysku [oprogramowa-
nie komputerowe], Platformy oprogramowania komputerowego, 
Programy komputerowe do gier wideo i gier komputerowych, Pro-
gramy do gier komputerowych do pobrania z Internetu [oprogramo-
wanie], Filmy wideo, Filmy do pobrania, Filmy kinematograficzne, 28 
Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Przenośne [podręczne] gry kom-
puterowe, Gry elektroniczne, Przenośne [podręczne] aparaty do gier 
wideo, Przenośne [podręczne] aparaty do gier elektronicznych, Za-
bawki, Karty do gry, Gry fabularne, Gry planszowe, Elektroniczne gry 
planszowe, Figurki do zabawy, Figurki akcji do zabawy, Figurki do za-
bawy wykonane z tworzyw sztucznych, Figurki zabawkowe do kolek-
cjonowania .

(111) 356099 (220) 2022 03 26 (210) 541463
(151) 2022 08 16 (441) 2022 05 02
(732) BROWAR JAGIEŁŁO SPÓŁKA JAWNA, Pokrówka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Browar Jagiełło
(510), (511) 32 Piwo, Piwo i  piwo bezalkoholowe, Piwo i  produkty 
piwowarskie, Piwo bezglutenowe, Piwo bezalkoholowe, Piwo jasne 
typu ale, Piwo pełne jasne, Piwo pszeniczne .

(111) 356100 (220) 2022 03 26 (210) 541468
(151) 2022 08 16 (441) 2022 05 02
(732) EURO-WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warzyce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EUROWIN
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej i  poprzez In-
ternet następujących towarów: artykuły do produkcji alkoholu, ma-
szyny do  wyrobu serów, maszyny do  pakowania serów, substancje 
chemiczne i preparaty do produkcji alkoholu, aparatura i urządzenia 
do uzyskiwania związków fenolowych i do produkcji alkoholu, pre-
paraty do  klarowania wina, środki do  klarowania wina, środki che-
miczne do użytku w produkcji wina, kadzie metalowe, zakrętki me-
talowe, napełniarki, prasy koszowe, tłocznie do wina, prasy do wina 
[maszyny], chłodziarki do wina, destylatory [do przetwarzania che-
micznego], korki, kadzie drewniane do zlewania wina, niemetalowe 
zakrętki i  zamknięcia do  butelek i  pojemników, beczki i  beczułki, 
niemetalowe, butelki, karafki [na  alkohol], sitka do  wina, aeratory 
do wina, kieliszki do wina, wylewki do wina, wiaderka do chłodze-
nia wina, degustatory do wina [pipety], pompki próżniowe do wina, 
podstawki pod butelki wina, z  metali szlachetnych, słoiki, drożdże 

i  zaczyny, osad gorzelniany [pozostałości w  czasie produkcji wina], 
piwo, piwo bezalkoholowe, preparaty do produkcji napojów alkoho-
lowych, wina o  obniżonej zawartości alkoholu, napoje alkoholowe 
(z wyjątkiem piwa), wina, napoje na bazie wina, soków owocowych 
i wody gazowanej, zbiorniki z metalu, sadzonki roślin, świeże wino-
grona do  produkcji wina, maszyny do  użytku w  uprawie winorośli, 
Usługi informacji handlowej w zakresie wina .

(111) 356101 (220) 2021 01 21 (210) 523435
(151) 2021 06 24 (441) 2021 03 01
(732) POLSKA FUNDACJA NARODOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Polska Fundacja Narodowa
(510), (511) 16 Obrazy, afisze, broszury, plakaty, filmy, albumy, karty 
pocztowe, grafiki, rysunki, kalendarze, książki, artykuły szkolne i biu-
rowe, 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, szaliki, 35 Usługi w zakresie 
reklamy, aukcje publiczne, reklama zewnętrzna, reklamy telewizyjne, 
Reklamy radiowe, reklama online za  pośrednictwem sieci kompu-
terowej, 41 Usługi organizowania i  prowadzenia imprez rozrywko-
wych, sportowych i rekreacyjnych, Usługi organizowania konkursów, 
gier losowych i  loterii, Usługi organizowania wystaw oraz imprez 
kulturalnych i edukacyjnych, Usługi organizowania pokazów mody, 
usługi organizowania przyjęć, zabaw i festynów, Publikacje elektro-
niczne on-line, wydawanie książek i tekstów innych niż reklamowe, 
Pokazy i wystawy edukacyjne, tłumaczenia, produkcja filmów, Usługi 
organizowania konferencji, sympozjów i  zjazdów, usługi organizo-
wania balów, Usługi instruktorów kultury fizycznej .

(111) 356102 (220) 2018 05 07 (210) 485691
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) STOWARZYSZENIE KRAKOWSKI ALARM SMOGOWY, 
Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Polski Alarm Smogowy
(510), (511) 35 usługi reklamowe ukierunkowane na  promowanie 
działań zwiększających świadomość społeczeństwa w zakresie kwe-
stii i  inicjatyw środowiskowych, publikowanie materiałów i tekstów 
reklamowych, 41 usługi edukacyjne związane z ochroną środowiska, 
publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, 42 badania 
dotyczące ochrony środowiska, usługi doradcze związane z badania-
mi w dziedzinie ochrony środowiska, usługi doradcze w zakresie za-
nieczyszczenia środowiska, badania w zakresie ochrony środowiska 
naturalnego, usługi doradcze związane z  bezpieczeństwem środo-
wiska, zdalny monitoring powietrzny związany z badaniami środowi-
ska, publikowanie informacji naukowych .

(111) 356103 (220) 2018 03 16 (210) 483626
(151) 2022 07 25 (441) 2022 04 04
(732) MOTHER NATURES DAIRY PRODUCTS INC ., Miami (US)
(540) (znak słowny)
(540) MOTHER NATURE’S
(510), (511) 5 żywność dla niemowląt .

(111) 356104 (220) 2021 11 02 (210) 535999
(151) 2022 04 25 (441) 2022 01 03
(732) BOLIMOWSKI ZBIGNIEW, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z B zbibox
(540) 

(531) 26 .01 .01, 26 .01 .16, 27 .05 .01



22 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 45/2022

(510), (511) 7 Narzędzia elektryczne, Narzędzia mechaniczne, Elek-
tryczne narzędzia wiertnicze, Modułowe narzędzia, Narzędzia 
ogrodnicze, Narzędzia pneumatyczne, Mechaniczne narzędzia rol-
nicze, Narzędzia do obrabiarek, Elektryczne narzędzia obsługiwane 
ręcznie, Narzędzia ręczne obsługiwane mechanicznie, Narzędzia 
szlifierskie, Ręczne narzędzia bezprzewodowe z napędem elektrycz-
nym, Zgrzewarki do  plastiku, 9 Urządzenia pomiarowe, Przyrządy 
pomiarowe, Czujniki pomiarowe, Cyfrowe urządzenia pomiarowe, 
Optyczne urządzenia pomiarowe, Przewody elektryczne w  izolacji 
z  plastiku, Ochronna odzież robocza, 20 Figurki z  drewna, Pudeł-
ka z drewna, Ozdoby ścienne z drewna, Meble domowe wykonane 
z drewna, Meble ogrodowe wykonane z drewna, Skrzynie wykonane 
z  drewna do  przechowywania, Listwy wykonane z  drewna do  ram 
do  obrazów i  zdjęć, Pudełka z  laminowanego plastiku, Elementy 
mocujące z  tworzywa sztucznego, Blokady do  okien z  tworzywa 
sztucznego, Kołki z tworzywa sztucznego do namiotów, Puste kap-
sułki do kawy z tworzywa sztucznego, Naszywki z tworzywa sztucz-
nego lub kauczuku do  ubrań, Dekoracyjne listwy wykończeniowe 
z  tworzywa sztucznego do  mebli, Listwy z  tworzywa sztucznego 
do  ochrony krawędzi mebli, Pudełeczka na  upominki z  tworzywa 
sztucznego, Stojaki, półki do  celów przechowywania, wytworzone 
głównie z tworzywa sztucznego, Dekoracyjne listwy wykończenio-
we z  tworzywa sztucznego do  zastosowania do  mebli robionych 
na wymiar, Płyty meblowe, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurto-
wej oraz internetowej narzędzi elektrycznych, narzędzi mechanicz-
nych, elektrycznych narzędzi wiertniczych, modułowych narzędzi, 
narzędzi ogrodniczych, narzędzi pneumatycznych, mechanicznych 
narzędzi rolniczych, narzędzi do obrabiarek, elektrycznych narzędzi 
obsługiwanych ręcznie, narzędzi ręcznych obsługiwanych mecha-
nicznie, narzędzi szlifierskich, ręcznych narzędzi bezprzewodowych 
z napędem elektrycznym, zgrzewarek do plastiku, urządzeń pomia-
rowych, przyrządów pomiarowych, czujników pomiarowych, cyfro-
wych urządzeń pomiarowych, optycznych urządzeń pomiarowych, 
przewodów elektrycznych w  izolacji z  plastiku, Ochronnej odzieży 
roboczej, figurek z  drewna, pudełek z  drewna, ozdób ściennych 
z  drewna, mebli domowych wykonanych z  drewna, mebli ogrodo-
wych wykonanych z drewna, skrzyń wykonanych z drewna do prze-
chowywania, listew wykonanych z  drewna do  ram do  obrazów 
i  zdjęć, pudełek z  laminowanego plastiku, elementów mocujących 
z  tworzywa sztucznego, blokad do  okien z  tworzywa sztucznego, 
kołków z  tworzywa sztucznego do  namiotów, pustych kapsułek 
do  kawy z  tworzywa sztucznego, naszywek z  tworzywa sztuczne-
go lub kauczuku do ubrań, dekoracyjnych listew wykończeniowych 
z  tworzywa sztucznego do  mebli, listew z  tworzywa sztucznego 
do  ochrony krawędzi mebli, pudełeczek na  upominki z  tworzywa 
sztucznego, stojaków, półek do  celów przechowywania, wytwo-
rzonych głównie z tworzywa sztucznego, dekoracyjnych listew wy-
kończeniowych z  tworzywa sztucznego do  zastosowania do  mebli 
robionych na wymiar, płyt meblowych .

(111) 356105 (220) 2021 11 15 (210) 536427
(151) 2022 04 30 (441) 2021 12 27
(732) CHODKOWSKA JOLANTA, Komorów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Evergift
(510), (511) 14 Amulety [biżuteria], Biżuteria i  wyroby jubilerskie, 
Oszlifowane diamenty, Diamenty, dzieła sztuki z  metali szlachet-
nych, Kasety do  prezentacji wyrobów jubilerskich, Biżuteria osobi-
sta, Ozdoby wykonane lub pokryte szlachetnymi kamieniami, Czę-
ści i  akcesoria do  biżuterii, Pudełka na  biżuterię, Ozdoby, Biżuteria 
fantazyjna, Biżuteria diamentowa, Zawieszki biżuteryjne z  metali 
szlachetnych lub pokrywane nimi, Wyroby jubilerskie wykonane 
z  metali szlachetnych, Biżuteria z  metali szlachetnych, 35 Sprzedaż 
detaliczna, wysyłkowa, internetowa następujących towarów: amu-
lety [biżuteria], biżuteria i wyroby jubilerskie, diamenty, oszlifowane 
diamenty, dzieła sztuki z metali szlachetnych, kasety do prezentacji 
wyrobów jubilerskich, biżuteria osobista, ozdoby wykonane lub po-
kryte szlachetnymi kamieniami, zawieszki biżuteryjne z metali szla-
chetnych lub pokrywane nimi, wyroby jubilerskie wykonane z metali 
szlachetnych, biżuteria z metali szlachetnych, części i akcesoria do bi-
żuterii, pudełka na biżuterię, ozdoby, biżuteria fantazyjna, biżuteria 
diamentowa, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej 
biżuterii, Reklama biżuterii .

(111) 356106 (220) 2021 10 28 (210) 535931
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) Regeneron Pharmaceuticals, Inc ., Tarrytown (US)
(540) (znak słowny)
(540) REGENERON
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne i medyczne, 31 
Żywe, genetycznie zmodyfikowane zwierzęta, 40 Wytwarzanie linii 
komórkowych do  użytku w  produkcji biofarmaceutyków dla osób 
trzecich, Formowanie, produkcja i  wytwarzanie protein dla osób 
trzecich, Produkcja środków farmaceutycznych na zamówienie, Pro-
dukcja materiałów biofarmaceutycznych na  zamówienie, 42 Prace 
badawczo-rozwojowe w  zakresie preparatów farmaceutycznych, 
Usługi inżynierii genetycznej, Badania genetyczne, Usługi naukowe 
i technologiczne oraz związane z nimi prace badawczo-rozwojowe, 
Badania naukowe z zakresu genetyki, Usługi badawcze w dziedzinie 
medycyny i farmakologii, Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinach 
biotechnologii, biofarmaceutyków i terapii genowej, Badania klinicz-
ne, Próby kliniczne, 44 Udzielanie informacji medycznych i udostęp-
nianie programów wspierających leczenie, Usługi w zakresie medy-
cyny i  zdrowia związane z  DNA, genetyką i  testami genetycznymi, 
Usługi doradcze i  informacyjne związane z  produktami farmaceu-
tycznymi i biofarmaceutycznymi .

(111) 356107 (220) 2018 06 15 (210) 487154
(151) 2022 08 02 (441) 2018 07 16
(732) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MELUZYNA
(510), (511) 12 mikroautobusy, samochody towarowo-osobowe, sa-
mochody pożarnicze, nadwozia samochodowe, samochody dostaw-
cze, części zamienne do samochodów, samochody osobowe, pojaz-
dy lądowe, samochody półciężarowe, samochody elektryczne .

(111) 356108 (220) 2020 12 31 (210) 522780
(151) 2022 08 01 (441) 2021 03 01
(732) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole (PL);
MAJEWSKI DANIEL DM PROMOTION, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BEAUTYROSE
(510), (511) 5 Batony z  suplementami odżywczymi zastępującymi 
posiłek w  celu zwiększenia energii, Suplementy diety zawierające 
albuminy, Suplementy diety, Suplementy diety, Suplementy wita-
minowe, Suplementy witaminowe i mineralne, Suplementy witami-
nowe w płynie, Koktajle z odżywkami białkowymi, Krople witaminy, 
Mieszane preparaty witaminowe, Mieszanki do  napojów z  suple-
mentami diety, Mieszanka do napojów w proszku z dodatkami od-
żywczymi, Mieszanka do  napojów w  proszku o  smaku owocowym 
jako suplement diety, Mineralne suplementy diety dla ludzi, Mineral-
ne dodatki do żywności, Odżywki mineralne, Preparaty multiwitami-
nowe, Musujące tabletki witaminowe, Napoje witaminowe, Napoje 
uzupełniające dietę, Mieszanka do napojów odżywczych do użytku 
jako zamiennik posiłku, Preparaty witaminowe, Preparaty witamino-
we i mineralne, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, 
preparaty witaminy C, Suplementy dietetyczne i  odżywcze, Suple-
menty diety dla sportowców, Suplementy sprawnościowe i wytrzy-
małościowe, Suplementy diety składające się z witamin, Suplemen-
ty diety zawierające glukozę, Zdrowe suplementy diety wykonane 
głównie z minerałów, Zdrowe suplementy żywnościowe wykonane 
głównie z witamin, Suplementy diety w płynie, Tabletki witaminowe, 
Witaminy i  preparaty witaminowe, Gumowate witaminy, wszystkie 
zastrzegane produkty nie są przeznaczone do leczenia chorób prze-
wodu pokarmowego, zapalenia skóry i leczenia proktologicznego .   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 356109 (220) 2020 12 09 (210) 522002
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MAŁY WIELKI SKLEP
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie użyt-
kowe, oprogramowanie w  zakresie obsługiwania sklepów, oprogra-
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mowanie do  wspierania franczyzobiorców w  zarządzaniu sklepem, 
oprogramowanie do dokonywania zakupów, oprogramowanie do za-
rządzania programami lojalnościowymi, 29 mięso i  wyroby mięsne, 
ryby, owoce morza i  mięczaki, nieżywe, drób, dziczyzna, ekstrakty 
mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzy-
wa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, ser, masło, jogurt, mleczne 
produkty spożywcze, oleje i tłuszcze jadalne, nabiał i substytuty nabia-
łu, jaja ptasie i produkty z jaj, przetworzone owoce, grzyby, warzywa, 
orzechy i nasiona roślin strączkowych, zupy i wywary, ekstrakty mię-
sne, przetworzone owady i larwy, naturalne i sztuczne osłonki do kieł-
bas, gotowe do spożycia przekąski składające się głównie z ziemnia-
ków, orzechów, owoców i  warzyw lub ich  mieszanek, gotowe dania 
warzywne, gotowe dania z mięsa, gotowe dania składające się głównie 
z mięsa, sałatki gotowe, gotowe posiłki składające się głównie z ryb, 
placki smażone, desery jogurtowe, desery mleczne, desery wykonane 
z  produktów mlecznych, napoje mleczne, 30 kanapki, hamburgery 
w bułkach, cheeseburgery, chipsy jako produkty zbożowe, chrupki ku-
kurydziane, gotowe pizze, popcorn, przekąski na  bazie kukurydzy, 
przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, przekąski wieloziarni-
ste, sól, przyprawy i  dodatki smakowe, wyroby cukiernicze, wyroby 
cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, cukierki, batony i guma do żucia, 
batony zbożowe i energetyczne, cukier, miód, cukry, naturalne słodzi-
ki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, lód, lody spo-
żywcze, mrożone jogurty i sorbety, kawa, herbata, kakao i namiastki 
tych towarów, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, 
preparaty do pieczenia i drożdże, ryż, makaron, kluski, tapioka, sago, 
mąka, zbożowe produkty spożywcze, chleb, czekolada, melasa, droż-
dże, proszek do  pieczenia, przyprawy korzenne, zioła suszone, ocet, 
sosy, lód, gotowe dania z ryżu, gotowe potrawy na bazie makaronu, 
gotowe potrawy na bazie ryżu, gotowy lunch w pudełku składający się 
z  ryżu, z  dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, naleśniki, placki, suche 
i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się z maka-
ronów, zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z ryżu, 
ale  również z mięsa, ryb lub warzyw, gotowe do spożycia puddingi, 
puddingi, tiramisu, gotowe desery [wyroby piekarnicze], sałatka ryżo-
wa, sałatka z makaronem, sałatka z makaronu typu rurki, herbata mro-
żona, sernik, 31 surowe i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze, 
leśne i z zakresu akwakultury, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasio-
na, świeże owoce i warzywa, świeże zioła, naturalne rośliny i kwiaty, 
cebulki, rozsady i nasiona do sadzenia, żywe zwierzęta, żywność i na-
poje dla zwierząt, słód, 32 napoje bezalkoholowe, piwo i produkty pi-
wowarskie, napoje na  bazie orzechów i  soi, aromatyzowane napoje 
gazowane, soki, wody, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), alko-
hole wysokoprocentowe [napoje], wino, cydr, wymieszane napoje al-
koholowe, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi 
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, pomoc 
w  prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i  administro-
wanie działalnością gospodarczą, pozyskiwanie danych do kompute-
rowych baz danych, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następu-
jących towarów: produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, 
nauki, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice 
syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, 
mieszanki gaśnicze i przeciwpożarowe, preparaty do hartowania i lu-
towania, substancje do  garbowania skór zwierzęcych, kleje (spoiwa) 
przeznaczone dla przemysłu, kity i  inne pasty do wypełniania, kom-
post, nawozy, preparaty biologiczne do użytku w przemyśle i nauce, 
farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające 
drewno, koloranty, barwniki, tusze do drukowania, znakowania i ryto-
wania, żywice naturalne w  stanie surowym, metale w  postaci folii 
i proszku do użytku w malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu i sztuce, 
kosmetyki nielecznicze i  preparaty toaletowe, nielecznicze środki 
do czyszczenia zębów, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, środ-
ki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czysz-
czenia, polerowania, szorowania i ścierania, preparaty do pielęgnacji 
zwierząt, wosk krawiecki i szewski, środki ścierne i polerskie, sztuczne 
rzęsy, oleje i smary przemysłowe, wosk, smary, mieszaniny pochłania-
jące kurz, nawilżające i wiążące, paliwa (również benzyna) i materiały 
oświetleniowe, świece i  knoty do  oświetlenia, energia elektryczna, 
produkty farmaceutyczne, preparaty i artykuły medyczne i weteryna-
ryjne, środki sanitarne do  celów medycznych, dietetyczna żywność 
i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjne-
go, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, pla-
stry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski 
dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fun-
gicydy, herbicydy, preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły denty-

styczne oraz lecznicze, środki do czyszczenia zębów, preparaty i arty-
kuły higieniczne, usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej, 
następujących towarów: metale nieszlachetne i ich stopy, rudy, mate-
riały metalowe do  celów budowlanych, przenośne metalowe kon-
strukcje budowlane, przewody nieelektryczne i druty z metali nieszla-
chetnych, drobne wyroby metalowe, pojemniki metalowe 
do przechowywania lub transportu, kasy pancerne, metalowe mate-
riały i elementy budowlane i konstrukcyjne, metalowe materiały nie-
przetworzone i  półprzetworzone, będące półproduktami, drobne 
wyroby metalowe, metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, me-
talowe konstrukcje i budynki przenośne, statuetki i dzieła sztuki z me-
tali nieszlachetnych, metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pa-
kowania, maszyny rolnicze, do  robót ziemnych, budowlane, dla 
przemysłu wydobywczego i  górnictwa, pompy, kompresory i  dmu-
chawy, roboty przemysłowe, generatory elektryczności, urządzenia 
do przenoszenia i transportu, maszyny i urządzenia do obróbki i prze-
twórstwa, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, ma-
szyny i  obrabiarki do  sytuacji awaryjnych i  ratunkowych, obrabiarki, 
narzędzia napędzane silnikowo, silniki (z  wyjątkiem stosowanych 
w  pojazdach lądowych), mechanizmy sprzęgania i  napędu (z  wyjąt-
kiem stosowanych do  pojazdów lądowych), narzędzia rolnicze, inne 
niż narzędzia ręczne, inkubatory do jaj, automaty sprzedające, narzę-
dzia i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym), sztućce, broń boczna, 
z wyjątkiem broni palnej, ostrza (maszynki do golenia), ręczne przybo-
ry higieniczne i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, broń sieczna 
i obuchowa, sztućce i przybory do przygotowywania żywności będą-
ce nożami kuchennymi, przyborami do cięcia i mielenia, ręcznie stero-
wane narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane, do na-
prawy i  konserwacji, podnośniki, narzędzia ręczne do  użytku 
w sytuacjach awaryjnych i ratunkowych, usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej, następujących towarów: urządzenia i przyrządy naukowe, 
badawcze, nawigacyjne, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficz-
ne, audiowizualne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, 
testujące, kontrolne, do  wykrywania, ratowania życia i  do  celów dy-
daktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, 
przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycz-
nej, urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, reprodukcji lub 
przetwarzania dźwięku, obrazu lub danych, nagrane media i  media 
do pobrania, oprogramowanie komputerowe, czyste cyfrowe lub ana-
logowe media do nagrywania i przechowywania danych, mechanizmy 
do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrują-
ce, urządzenia liczące, komputery i peryferyjne urządzenia kompute-
rowe, skafandry dla nurków, maski do  nurkowania, zatyczki do  uszu 
do nurkowania, zaciski do nosa dla nurków i pływaków, rękawice dla 
nurków, aparaty tlenowe do  pływania podwodnego, urządzenia 
do  gaszenia ognia, utrwalone na  nośnikach informacje i  dane, urzą-
dzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fo-
tograficzne, magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, urządzenia na-
ukowe i  laboratoryjne do  obróbki za  pomocą energii elektrycznej, 
aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, urządzenia 
optyczne, wzmacniacze i  korektory, urządzenia zabezpieczające, 
ochronne i sygnalizacyjne, sprzęt do nurkowania, urządzenia nawiga-
cyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartogra-
ficzne, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźni-
ki i  kontrolery, urządzenia do  badań naukowych i  laboratoryjne, 
urządzenia dydaktyczne i symulatory, pedały wah wah (kaczki), telefo-
ny, urządzenia i przyrządy chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne 
i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedycz-
ne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, urządzenia terapeu-
tyczne i wspomagające przystosowane dla osób niepełnosprawnych, 
urządzenia do masażu, urządzenia, przyrządy i artykuły do opieki nad 
niemowlętami, urządzenia, przyrządy i artykuły związane z aktywno-
ścią seksualną, urządzenia i  przyrządy do  fizjoterapii, aparaty 
do ochrony słuchu, artykuły do karmienia i smoczki, akcesoria wspo-
magające współżycie seksualne, aparaty i  instrumenty medyczne 
i  weterynaryjne, meble i  pościel do  celów medycznych, sprzęt 
do przenoszenia pacjentów, odzież medyczna, protezy i sztuczne im-
planty, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, 
artykuły antykoncepcyjne, gadżety erotyczne, akcesoria wspomaga-
jące współżycie seksualne, usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej, 
następujących towarów: urządzenia i instalacje do oświetlania, ogrze-
wania, chłodzenia, wytwarzania pary, gotowania, suszenia, wentylacji, 
zaopatrzenia w wodę oraz do celów sanitarnych, przewody i urządze-
nia do transportu gazów spalinowych, urządzenia do opalania się, in-
stalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sani-
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tacji, palniki, bojlery i  podgrzewacze, oświetlenie i  reflektory 
oświetleniowe, sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i kon-
serwowania, do żywności i napojów, kominki, filtry do użytku przemy-
słowego i domowego, instalacje do obróbki przemysłowej, urządzenia 
do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, instalacje i urządzenia 
do suszenia, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, akce-
soria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, in-
stalacje jądrowe, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, kli-
matyzacji i  oczyszczania powietrza, zapalniczki i  zapalarki, pojazdy 
i  środki transportu, urządzenia służące do  poruszania się na  lądzie, 
w powietrzu lub wodzie, części i akcesoria do pojazdów, broń palna, 
amunicja i pociski, materiały wybuchowe, sztuczne ognie, metale szla-
chetne, ich  stopy, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne i  półszla-
chetne, perły oraz ich imitacje, przyrządy zegarmistrzowskie i chrono-
metryczne, posągi i  figurki wykonane z  lub pokryte szlachetnymi 
i  półszlachetnymi metalami lub kamieniami i  ich  imitacjami, ozdoby 
wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub 
kamieniami i ich imitacjami, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, 
kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, monety, instrumen-
ty muzyczne, statywy do nut i stojaki do instrumentów muzycznych, 
batuty dyrygenckie, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następu-
jących towarów: papier i karton, druki, materiały introligatorskie, foto-
grafie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, kleje do celów 
biurowych lub domowych, materiały do rysowania i materiały dla arty-
stów, pędzle do malowania, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, ar-
kusze, folie i  torby z  tworzyw sztucznych do  owijania i  pakowania, 
czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, dzieła sztuki oraz fi-
gurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, materiały i środki 
dla artystów i do dekoracji, materiały filtracyjne z papieru, torebki oraz 
artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub two-
rzyw sztucznych, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, kle-
je do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, materiały 
drukowane, spinacze do pieniędzy, jednorazowe produkty papierowe, 
książki, komiksy, nagrane oprogramowanie gier komputerowych, 
kody do gier, muzyka, filmy i  inne rodzaje elektronicznych publikacji 
tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, karty podarunko-
we, nieprzetworzone i  półprzetworzone kauczuk, gutaperka, guma, 
azbest, mika i  imitacje tych materiałów, tworzywa sztuczne i żywice 
w wytłoczonej formie do użytku w produkcji, materiały uszczelniające, 
wypełniające i izolacyjne, elastyczne rury, rurki i przewody giętkie, nie-
metalowe, plomby, uszczelki i wypełnienia, artykuły i materiały izola-
cyjne i zabezpieczające, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, nastę-
pujących towarów: skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce, walizy, torby 
podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, pa-
rasolki i parasole, laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, obroże, smy-
cze i ubrania dla zwierząt, kijki marszowe i trekkingowe, materiały nie-
metalowe, do  użytku w  budownictwie, rury sztywne, niemetalowe, 
do użytku w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne, 
niemetalowe, pomniki niemetalowe, statuetki i dzieła sztuki wykona-
ne z takich materiałów, jak kamień, beton i marmur, meble i akcesoria 
meblowe wyposażenia domu, lustra, ramki obrazów, pojemniki, nie-
metalowe, do przechowywania lub transportu, nieprzetworzone lub 
półprzetworzone kość, róg, fiszbin lub macica perłowa, muszle, pianka 
morska, żółty bursztyn, budy, kojce i  legowiska dla zwierząt domo-
wych, kosze niemetalowe, beczki i  beczułki niemetalowe, trumny 
i urny pogrzebowe, skrzynki na listy niemetalowe, zamknięcia do po-
jemników niemetalowe, skrzynie kratowe i palety, niemetalowe, ma-
nekiny, manekiny krawiecki, drabiny i ruchome schody niemetalowe, 
przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, przy-
bory kuchenne i zastawa stołowa z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, 
grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), materiały 
do  wytwarzania pędzli, sprzęt do  czyszczenia, nieprzetworzone lub 
półprzetworzone szkło, z wyjątkiem szkła stosowanego w budownic-
twie, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, statuetki, figurki, ta-
bliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, te-
rakota lub szkło, szkło nieprzetworzone i  półprzetworzone, będące 
półproduktem, artykuły ogrodnicze, przybory do użytku domowego 
do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, zastawa 
stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, przybory kosmetyczne i toa-
letowe, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towa-
rów: artykuły dla zwierząt, artykuły do pielęgnacji odzieży i obuwia, 
liny i  sznury, sieci, namioty i  plandeki, markizy z  materiałów tekstyl-
nych lub syntetycznych, żagle, torby do transportu i przechowywania 
materiałów luzem, materiały na obicia, do wyściełania i wypełniania, 
z wyjątkiem papieru, tektury, gumy lub tworzyw sztucznych, nieprze-

tworzone tekstylne materiały włókiennicze i  ich zamienniki, przędza 
i nici dla włókiennictwa, tekstylia i imitacje tekstyliów, bielizna stołowa 
i  pościelowa, zasłony z  materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucz-
nych, tkaniny, odzież, obuwie, nakrycia głowy, koronki, sploty i hafty 
oraz wstążki i kokardy pasmanteryjne, guziki, haczyki i oczka, szpilki 
i  igły, sztuczne kwiaty, ozdoby do  włosów, sztuczne włosy, dodatki 
do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, ozdoby 
do włosów, wałki do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki 
i sztuczne włosy, sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, zawieszki (nie bi-
żuteria ani nie do kluczy, kółek lub łańcuszków), igły i szpilki entomolo-
giczne, dywany, chodniki (kilimy), maty i  słomianki, linoleum i  inne 
materiały do pokrywania podłóg, draperie ścienne, nietekstylne, po-
krycia ścian i  sufitów, gry, zabawki i  przedmioty do  zabawy, sprzęt 
do gier wideo, artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, 
artykuły i  sprzęt sportowy, dekoracje świąteczne i  sztuczne choinki, 
wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej, następujących towarów: mięso, ryby, drób, dzi-
czyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i  goto-
wane owoce i  warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, ser, 
masło, jogurt i inne produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, mięso 
i wędliny, ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, nabiał i substytuty 
nabiału, jaja ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze jadalne, przetworzo-
ne owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączko-
wych), zupy i wywary, ekstrakty mięsne, przetworzone owady i larwy, 
naturalne i  sztuczne osłonki do  kiełbas, kawa, herbata, kakao, kawa 
nienaturalna i namiastki tych towarów, ryż, makaron i kluski, tapioka 
i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, 
czekolada, lody, sorbety i inne jadalne lody, cukier, miód, melasa (syro-
py), drożdże, proszek do pieczenia, sól, przyprawy, przyprawy korzen-
ne, zioła suszone, ocet, sosy i inne przyprawy, lód (zamrożona woda), 
dodatki smakowe, wypieki, cukry, naturalne słodziki, polewy cukierni-
cze i nadzienia, produkty pszczele, lód, lody spożywcze, mrożone jo-
gurty i sorbety, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, 
preparaty do pieczenia i drożdże, surowe i nieprzetworzone produkty 
rolne, ogrodnicze, leśne i z zakresu akwakultury, surowe i nieprzetwo-
rzone ziarna i nasiona, świeże owoce i warzywa, świeże zioła, naturalne 
rośliny i kwiaty, cebulki, rozsady i nasiona do sadzenia, żywe zwierzę-
ta, organizmy do hodowli, żywność i napoje dla zwierząt, słód, płody 
rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, karmy i pasze dla 
zwierząt, ściółka dla zwierząt, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, 
następujących towarów: piwo i produkty piwowarskie, napoje bezal-
koholowe, wody mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki owo-
cowe, syropy i inne bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, 
napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, preparaty alkoholowe do spo-
rządzania napojów, tytoń i substytuty tytoniu, papierosy i cygara, pa-
pierosy elektroniczne i rozpylacze doustne dla palaczy, przybory dla 
palaczy, zapałki, usługi franczyzowe związane z pomocą dla firm, usłu-
gi doradcze w zakresie reklamy dla franczyzobiorców, usługi franczy-
zowe związane z pomocą w zakresie marketingu, pomoc w komercja-
lizacji produktu w ramach kontraktu franczyzowego, usługi doradztwa 
biznesowego związane z  zakładaniem i  prowadzeniem franczyz, 
wsparcie w  dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami działającymi 
w oparciu o franczyzę, usługi świadczone przez franczyzodawcę, mia-
nowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub 
handlowych lub w zarządzaniu nimi, 36 wydawanie kart przedpłaco-
nych i  bonów, usługi ubezpieczeniowe, usługi finansowe, pieniężne 
i bankowe, przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, gro-
madzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, usługi dotyczące kart 
bankowych, kart kredytowych, kart debetowych i elektronicznych kart 
płatniczych, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi transmisyjne, zapew-
nianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, 41 nauczanie, 
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, publikowanie 
on-line elektronicznych książek i czasopism, organizacja szkoleń, orga-
nizacja konferencji, umożliwianie dostępu do  publikacji elektronicz-
nych, nie do pobrania, zapewnianie dostępu do niepobieralnych pu-
blikacji elektronicznych poprzez portale internetowe, 42 usługi 
w  zakresie technologii informacyjnych, usługi naukowe i  technolo-
giczne, testowanie, stwierdzanie autentyczności i  kontrola jakości, 
usługi projektowania, rozwój, programowanie i  wdrażanie oprogra-
mowania komputerowego, rozwój sprzętu komputerowego, hosting, 
oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego, wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych, 
doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyj-
nych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania syste-
mów informatycznych, usługi w  zakresie kopiowania i  konwersji da-
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nych, usługi kodowania danych, oprogramowanie komputerowe jako 
usługa (SaaS), oprogramowanie użytkowe jako usługa (SaaS), oprogra-
mowanie w zakresie obsługiwania sklepów jako usługa (SaaS), opro-
gramowanie do wspierania franczyzobiorców w zarządzaniu sklepem 
jako usługa (SaaS), oprogramowanie do dokonywania zakupów jako 
usługa (SaaS), oprogramowanie do zarządzania programami lojalno-
ściowymi jako usługa (SaaS), 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napo-
je, 45 usługi w  zakresie potwierdzania tożsamości, uwierzytelnianie 
danych dotyczących tożsamości osoby, usługi potwierdzania tożsa-
mości, usługi prawne, licencjonowanie koncepcji franczyzowych, li-
cencjonowanie własności intelektualnej .

(111) 356110 (220) 2021 05 27 (210) 529580
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ipolsat
(540) 

(591) żółty, biały
(531) 29 .01 .12, 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .12, 26 .11 .03, 26 .11 .12, 
27 .05 .01, 27 .05 .05
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, 
fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sy-
gnalizacyjne, kontrolne, do  ratowania życia, do  celów dydaktycznych, 
Urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, 
gromadzenia, sterowania i  regulacji energii elektrycznej, Urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, Ma-
gnetyczne nośniki danych, Nagrane dyski, Płyty kompaktowe, DVD i inne 
nośniki nagrań cyfrowych, Mechanizmy do  urządzeń uruchamianych 
przez wrzucenie monety, Kasy rejestrujące, Maszyny liczące, Osprzęt 
do  przetwarzania danych, Komputery, Programy komputerowe, Urzą-
dzenia do  gaszenia ognia, Publikacje elektroniczne, Oprogramowanie 
komputerowe, Elektroniczne nośniki danych, Nagrania cyfrowe, Nagra-
nia audio, Nagrania wideo, Nagrania audio-wideo, Telefony, Tablety, Tele-
wizory, Elektroniczne terminale komunikacyjne, Terminale komputero-
we, Terminale telefoniczne, Terminale danych, Terminale multimedialne, 
Terminale POS, Terminale poczty elektronicznej, Terminale elektronicz-
nych płatności, Modemy, Modemy komunikacyjne, Modemy telefonicz-
ne, Modemy komputerowe, Modemy wewnętrzne, Modemy zewnętrz-
ne, Routery, Karty sieciowe, Elektroniczny sprzęt biurowy, Wzmacniacze, 
Przedwzmacniacze, Odbiorniki radiowe, Elektroniczne urządzenia 
do przetwarzania dźwięku, Odtwarzacze treści audio-wideo, Urządzenia 
audiowizualne z wyświetlaczem, Dekodery, Dekodery telewizyjne, Deko-
dery radiowe, Dekodery sygnałów, Dekodery elektroniczne, Dekodery 
cyfrowe, Urządzenia telewizyjne, Aparatura telewizyjna, Nagrywarki tele-
wizyjne, Kamery, Wzmacniacze sygnałów telewizyjnych, Wzmacniacze 
sygnałów radiowych, Wzmacniacze sygnałów telekomunikacyjnych, 
Elektroniczne urządzenia monitorujące, Konwertery standardów telewi-
zyjnych, Konwertery standardów radiowych, Zestawy kina domowego, 
Projektory do kina domowego, Wyświetlacze do zestawów kina domo-
wego, Projektory, Projektory cyfrowe, Projektory multimedialne, Akceso-
ria do  urządzeń komunikacyjnych, Akcesoria do  urządzeń mobilnych, 
Akcesoria do telefonów, Akcesoria do tabletów, Futerały na urządzenia 
mobilne, Futerały na telefony, Futerały na tablety, Etui na urządzenia mo-
bilne, Etui na telefony, Etui na tablety, Kable, Adaptery, Słuchawki, Głośni-
ki, Ładowarki, Ładowarki samochodowe, Przenośne urządzenia do łado-
wania urządzeń mobilnych, Zasilacze, Uchwyty do mocowania urządzeń 
mobilnych, Uchwyty samochodowe do  urządzeń mobilnych, Szkło 
ochronne, Szkło ochronne do  urządzeń mobilnych, Szkło ochronne 
do telefonów, Szkło ochronne do tabletów, Szkło hartowane do ochrony 
ekranów urządzeń mobilnych, Szkło hartowane do ochrony ekranów te-
lefonów, Szkło hartowane do ochrony ekranów tabletów, Ochraniacze 
ekranów urządzeń mobilnych z tworzyw sztucznych, Ochraniacze ekra-
nów telefonów z  tworzyw sztucznych, Ochraniacze ekranów tabletów 
z tworzyw sztucznych, Folia polimerowa do ochrony ekranów urządzeń 
mobilnych, Folia polimerowa do ochrony ekranów telefonów, Folia poli-
merowa do ochrony ekranów tabletów, Długopisy elektroniczne, Długo-
pisy do ekranu dotykowego, Elektroniczne pióra [ekranopisy], Pióra ma-
gnetyczne, Pióra [pióra świetlne], Pióra magnetyczno-optyczne, Torby 

antystatyczne, Torby do  noszenia komputerów, Torby przystosowane 
do noszenia sprzętu wideo, Torby przystosowane do noszenia sprzętu 
fotograficznego, 16 Publikacje drukowane, Gazety, Czasopisma druko-
wane, Druki, Kalendarze, Książki, Wydawnictwa jednorazowe drukowa-
ne, Katalogi, Komiksy, Fotografie, Notesy, Pióra [artykuły biurowe], Pióra 
na atrament, Pióra kulkowe, Pióra wieczne, Pióra żelowe, Długopisy [arty-
kuły biurowe], Długopisy kolorowe, Ołówki, Materiały do nauczania z wy-
jątkiem aparatów, Torby papierowe, Torby z  tektury, Torby z  tworzyw 
sztucznych, Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe, Materiały in-
struktażowe, Materiały piśmienne, Papier, Tektura, 35 Pomoc w prowa-
dzeniu działalności gospodarczej, Usługi wsparcia administracyjnego, 
Prace biurowe, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospo-
darczej, Usługi analizy i informacji biznesowej, Badania rynkowe, Analizy 
gospodarcze, Administrowanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie 
działalnością gospodarczą, Planowanie działalności gospodarczej, Orga-
nizacja działalności gospodarczej, Audyt działalności gospodarczej, Infor-
macja o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, Agencje 
informacji handlowej, Organizacja wystaw handlowych, Organizacja tar-
gów handlowych, Usługi reklamowe, Usługi agencji reklamowych, Usługi 
marketingowe, Usługi promocyjne, Usługi programów lojalnościowych, 
motywacyjnych lub promocyjnych, Promocja towarów i  usług, Usługi 
public relations, Produkcja reklam, Dystrybucja materiałów reklamo-
wych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Publikowanie tek-
stów reklamowych, Wynajmowanie powierzchni na  cele reklamowe, 
Wynajem czasu reklamowego w środkach przekazu, Reklamy korespon-
dencyjne, Sondaże opinii, Organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Profesjonalne 
zarządzanie działalnością artystyczną, Przetwarzanie, systematyzacja da-
nych i zarządzanie nimi, Komputerowe przetwarzanie danych, Elektro-
niczne przetwarzanie danych, Zarządzanie przetwarzaniem danych, Do-
radztwo związane z  przetwarzaniem danych, Rozpowszechnianie 
informacji gospodarczych, Rozpowszechnianie informacji biznesowych, 
Rozpowszechnianie informacji handlowych, Wyszukiwanie informacji 
w  plikach informatycznych dla osób trzecich, Skomputeryzowane wy-
szukiwanie informacji handlowych, Usługi sprzedaży towarów z branż: 
telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, me-
dialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicz-
nej, 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 do-
mowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożyw-
czej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, Sprzedaż hurtowa towarów 
z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, kompute-
rowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, 
elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sporto-
wej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, 
kulturalnej, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów z branż: teleko-
munikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medial-
nej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, 
sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, 
sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, 
pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się z opisem 
oraz kupować te towary, w szczególności: z katalogu różnych artykułów, 
za  pośrednictwem usługi elektronicznej, na  stronie internetowej oraz 
usługi pośrednictwa w  powyższym zakresie, Usługi pośrednictwa 
w dziedzinie świadczenia 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, Doradztwo 
handlowe w zakresie wykorzystania energii i paliw oraz produktów po-
chodnych, Sprzedaż hurtowa i  detaliczna energii, w  tym energii elek-
trycznej i  cieplnej, Pośrednictwo w  zakresie sprzedaży energii, w  tym 
energii elektrycznej i cieplnej, Zarządzanie wykonywaniem umów doty-
czących udostępniania i  późniejszego korzystania z  usług w  zakresie 
przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, 
zaopatrywania w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystry-
bucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania w parę wodną i go-
rącą wodę, usług związanych z odprowadzaniem ścieków, usług związa-
nych z  wywozem śmieci, Pośrednictwo w  zakresie zawierania umów 
dotyczących świadczenia, organizowania i  zapewniania dostępu 
do usług medycznych, Pośrednictwo w zakresie zawierania umów doty-
czących świadczenia, organizowania i  zapewniania dostępu do  usług 
opiekuńczych, Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udo-
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stępniania i  późniejszego korzystania z  usług medycznych i  opiekuń-
czych, Pośrednictwo w  zakresie zawierania umów dotyczących świad-
czenia, organizowania i  zapewniania dostępu do  usług w  zakresie 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniar-
skich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, Zarządzanie wyko-
nywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania 
z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, 
usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, Do-
radztwo podatkowe [rachunkowość], Usługi dotyczące działalności cen-
trów telefonicznych (call center) świadczone na rzecz osób trzecich, Za-
rządzanie działalnością gospodarczą w  zakresie stacji radiowych, 
Zarządzanie działalnością gospodarczą w  zakresie stacji telewizyjnych, 
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wy-
mienionych usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi pośrednictwa 
ubezpieczeniowego, Usługi finansowe, Usługi pośrednictwa w zakresie 
usług finansowych, Doradztwo ekonomiczno-finansowe, Usługi płatni-
cze, Usługi maklerskie, Obrót papierami wartościowymi, Usługi bankowe, 
Usługi pośrednictwa bankowego, Usługi leasingowe, Leasing finansowy, 
Usługi pośrednictwa w zakresie leasingu, Doradztwo podatkowe [nie do-
tyczy prowadzenia rachunków], Usługi związane z majątkiem nierucho-
mym, Zarządzanie nieruchomościami, Pośrednictwo w  zakresie zarzą-
dzania nieruchomościami, Wynajem nieruchomości i majątku, Wynajem 
powierzchni biurowej, Wynajem pomieszczeń handlowych, Dzierżawa 
nieruchomości, Finansowanie inwestycji, Usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 37 Usługi in-
stalacyjne dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń 
elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, urzą-
dzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do  przetwarzania danych, urzą-
dzeń do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawa-
nia, Usługi naprawcze dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczególności 
urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputero-
wego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do  przetwarzania da-
nych, urządzeń do  transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń 
do nadawania, Usługi konserwacyjne dotyczące urządzeń i przyrządów, 
w  szczególności urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, 
sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń 
do przetwarzania danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń sie-
ciowych, urządzeń do nadawania, Instalowanie i naprawa urządzeń elek-
trycznych i elektronicznych, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyj-
ne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 38 Usługi w  zakresie 
prowadzenia agencji informacyjnych, Usługi w  zakresie prowadzenia 
agencji prasowych, Usługa prowadzenia portali internetowych w zakre-
sie: rozpowszechniania wiadomości i aktualności, Zbieranie i przesyłanie 
informacji, Usługi telekomunikacyjne, Usługi komunikacji elektronicznej, 
Usługi telekomunikacyjne przewodowe, Usługi telekomunikacyjne bez-
przewodowe, Usługi telekomunikacji satelitarnej, Usługi komunikacji ra-
diowej, Usługi komunikacji za  pośrednictwem sieci światłowodowych, 
Usługi komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych, Usługi 
łączności poprzez terminale komputerowe, Usługi nadawania bezprze-
wodowego, Usługi nadawania telewizji kablowej, Oferowanie połączeń 
telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, Transfer strumie-
niowy danych, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja programów ra-
diowych, Transmisja programów telewizyjnych, Transmisja satelitarna, 
Transmisja wideo na żądanie, Zapewnianie dostępu do globalnych sieci 
komputerowych, Usługi transmisyjne, Łączność poprzez sieci kompute-
rowe, Usługi dostępu do Internetu, Usługi dostępu do sieci komunikacji 
elektronicznej, Usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, Bezprze-
wodowa transmisja programów telewizyjnych, Nadawanie programów 
telewizyjnych, Nadawanie audio, wideo i  multimedialne za  pośrednic-
twem Internetu i innych sieci łącznościowych, Nadawanie bezprzewodo-
we, Przekaz satelitarny, Nadawanie i transmisja programów radiowych, 
Nadawanie i transmisja programów telewizyjnych, Nadawanie informacji 
za  pośrednictwem telewizji, Nadawanie informacji za  pośrednictwem 
radia, Nadawanie informacji za pośrednictwem satelity, Nadawanie mu-
zyki, Nadawanie programów przez satelitę, Nadawanie programów tele-
wizji kablowej, Nadawanie programów za  pośrednictwem Internetu, 
Nadawanie telewizji kablowej, Nadawanie wiadomości [środkami elek-
tronicznymi], Usługi zapewniania dostępu do treści, stron internetowych 
i portali, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do filmów, innych 
nagrań i programów telewizyjnych udostępnianych za pośrednictwem 
usługi wideo na życzenie, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego 
do programów radiowych, Agencje informacyjne, Przekazywanie i roz-
powszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci komputero-
wych oraz Internetu, Usługi poczty elektronicznej, Zapewnianie dostępu 
do forów dyskusyjnych w Internecie, Usługi teletechniczne, Usługi telein-

formatyczne, Wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, Wypoży-
czanie telefonów, Wypożyczanie urządzeń służących do  komunikacji 
za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, Rozpowszechnianie 
i dystrybucja analogowych programów telewizyjnych transmitowanych 
za  pośrednictwem satelitów, Rozpowszechnianie i  dystrybucja cyfro-
wych programów telewizyjnych transmitowanych za  pośrednictwem 
satelitów, Rozpowszechnianie i  dystrybucja analogowych programów 
telewizyjnych przekazywanych za  pośrednictwem połączenia przewo-
dowego z odbiornikami telewizyjnymi, Rozpowszechnianie i dystrybucja 
cyfrowych programów telewizyjnych przekazywanych za  pośrednic-
twem połączenia przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, Rozpo-
wszechnianie i  dystrybucja programów analogowych telewizyjnych 
transmitowanych za  pośrednictwem nadajników naziemnych, Rozpo-
wszechnianie i dystrybucja cyfrowych programów telewizyjnych trans-
mitowanych za pośrednictwem nadajników naziemnych, Usługi w zakre-
sie prowadzenia stacji radiowych polegające na  zapewnianiu 
infrastruktury technicznej, Usługi w zakresie prowadzenia stacji telewi-
zyjnych polegające na zapewnianiu infrastruktury technicznej, Usługi in-
formacyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienio-
nych usług, 39 Transport, Transport samochodowy, Transport morski, 
Transport lotniczy, Transport bagażu, Transport osób, Usługi kurierskie, 
Wypożyczanie środków transportu, Pakowanie i składowanie towarów, 
Organizowanie podróży, Usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji ener-
gii, w  szczególności elektrycznej i  cieplnej, Zaopatrywanie w  energię, 
w  szczególności elektryczną i  cieplną, Dystrybucja i  zaopatrywanie 
w wodę, Usługi zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, Usługi zwią-
zane z odprowadzaniem ścieków, Usługi związane z wywozem śmieci, 
Wyznaczanie położenia obiektów za pomocą urządzeń telekomunika-
cyjnych, Dostarczanie informacji o położeniu obiektów lokalizowanych 
za  pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, Pośrednictwo w  zakresie 
ww . usług, Usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 41 Nauczanie, Kształcenie, Edukacja, 
Usługi edukacyjne świadczone za pośrednictwem komunikacji elek-
tronicznej, Rozrywka, Organizowanie imprez rozrywkowych, Organi-
zowanie konkursów i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, Działal-
ność sportowa, Działalność kulturalna, Organizowanie wystaw, 
wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, Organizowanie szkoleń, Or-
ganizowanie konferencji, Organizowanie sympozjów, Usługi wydaw-
nicze, Elektroniczne usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze w zakresie 
tekstów elektronicznych, Publikowanie, Publikowanie elektroniczne, Pu-
blikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie materiałów drukowanych, 
Komputerowy skład drukarski, Wydawanie książek, Wydawanie wyka-
zów oraz list, Wydawanie gazet, Wydawanie czasopism, Wydawanie pe-
riodyków, Produkcja filmów, Produkcja nagrań wideo, Usługi sprzedaży 
programów radiowych, Wynajem stacji radiowych, Usługi sprzedaży pro-
gramów telewizyjnych, Wynajem stacji telewizyjnych, Produkcja progra-
mów telewizyjnych, Produkcja programów radiowych, Montaż progra-
mów radiowych i  telewizyjnych, Usługi reporterskie, Studia filmowe, 
Studia telewizyjne, Studia nagrań, Usługa prowadzenia portali interneto-
wych w zakresie: udostępniania zapisów audycji radiowych i telewizyj-
nych, informacji o programach i repertuarze, udostępniania wersji obco-
języcznych i  polskojęzycznych utworów, udostępniania gier, wyboru 
pakietów programowych programów telewizyjnych i  radiowych, Pro-
dukcja nagrań dźwiękowych, Produkcja nagrań muzycznych, Usługi 
w  zakresie nagrań, Usługi studia nagrań, Usługi postprodukcji filmów, 
nagrań wideo, programów telewizyjnych i radiowych, Projekcja filmów, 
Wypożyczanie filmów, Wypożyczanie nagrań wideo, Wypożyczanie na-
grań dźwiękowych, Dystrybucja filmów, Dystrybucja nagrań wideo, Dys-
trybucja programów telewizyjnych, Dystrybucja programów radiowych, 
Gry oferowane on-line, Usługi publikowania tekstów innych niż teksty 
reklamowe, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i publikacji elek-
tronicznych, w tym on-line, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyj-
ne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 42 Naukowe i techniczne 
usługi i badania oraz ich projektowanie, Analiza przemysłowa, Badania 
przemysłowe i usługi w zakresie projektowania przemysłowego, Usługi 
kontroli jakości i uwierzytelniania, Usługi w zakresie technologii informa-
cyjnych, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania kompu-
terowego, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa w za-
kresie oprogramowania jako usługi [SaaS], Platformy do  sztucznej 
inteligencji jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa 
w  zakresie oprogramowania komputerowego, Inżynieria oprogramo-
wania komputerowego, Opracowywanie oprogramowania kompute-
rowego, Instalacja oprogramowania komputerowego, Aktualizacja 
oprogramowania komputerowego, Konserwacja oprogramowania 
komputerowego, Konfiguracja oprogramowania komputerowego, 
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Naprawa oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie oprogra-
mowania komputerowego, Udostępnianie oprogramowania kompute-
rowego, Informatyka śledcza, Poradnictwo informatyczne, Usługi kon-
sultacyjne dotyczące komputerów i  informatyki, Projektowanie 
systemów informatycznych, Testowanie sprzętu informatycznego, Usłu-
gi doradcze w zakresie sieci informatycznych, Usługi w zakresie ochrony, 
bezpieczeństwa i  odzyskiwania systemów informatycznych, Zarządza-
nie projektami informatycznymi, Usługi zarządzania urządzeniami infor-
matycznymi, Usługi doradcze w  zakresie technologii informatycznych 
i komputerowych, Usługi zarządzania projektami w zakresie technologii 
informatycznych i  komputerowych, Inżynieria komputerowa, Hosting, 
Hosting serwerów, Hosting portali internetowych, Hosting stron interne-
towych, Hosting platform w Internecie, Hosting treści cyfrowych, Usługi 
dostawcy hostingu w chmurze, Hosting infrastruktury sieciowej online 
na rzecz osób trzecich, Hosting aplikacji oprogramowania komputero-
wego, Utrzymywanie portali internetowych dla osób trzecich, Utrzymy-
wanie stron internetowych dla osób trzecich, Projektowanie stron inter-
netowych, Usługi prowadzenia portali internetowych w  zakresie 
utrzymywania stron internetowych, prognozy pogody, udostępnienia 
wyszukiwarek internetowych, Usługi udostępniania aplikacji mobilnych 
i internetowych, włączając udostępnienie aplikacji za pomocą platform 
z aplikacjami przeznaczonymi do tych celów, Usługi informacyjne, dorad-
cze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 44 Usługi 
medyczne, Opieka pielęgniarska, Opieka psychologiczna, Opieka me-
dyczna i zdrowotna, Domy opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielę-
gniarską lub medyczną, Usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwie-
rząt, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług, 45 Usługi prawne, Prywatne i  społeczne usługi 
świadczone przez osoby trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszcze-
gólnych osób takie jak: monitorowanie alarmu medycznego, opieka nad 
domem pod nieobecność właścicieli, usługi osobistych doradców w za-
kresie zakupów, usługi serwisów społecznościowych online, usługi towa-
rzyskie, usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych online za pomocą 
aplikacji mobilnych, usługi w zakresie opieki, usługi astrologiczne i du-
chowe, doradztwo w zakresie relacji osobistych, opieka osobista, wypo-
życzanie odzieży, usługi detektywistyczne, usługi agencji pośrednictwa 
w  zawieraniu znajomości, Usługi w  zakresie zapewnienia bezpieczeń-
stwa i ochrony osób i mienia, Usługi ochroniarskie, Usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług .
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(591) żółty
(531) 29 .01 .02, 29 .01 .11, 27 .05 .01, 27 .05 .05
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyj-
ne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, 
sygnalizacyjne, kontrolne, do  ratowania życia, do  celów dydaktycz-
nych, Urządzenia i  przyrządy do  przewodzenia, przełączania, prze-
kształcenia, gromadzenia, sterowania i  regulacji energii elektrycznej, 
Urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, Magnetyczne nośniki danych, Nagrane dyski, Płyty kompak-
towe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, Mechanizmy do urządzeń 
uruchamianych przez wrzucenie monety, Kasy rejestrujące, Maszyny 
liczące, Osprzęt do przetwarzania danych, Komputery, Programy kom-
puterowe, Urządzenia do  gaszenia ognia, Publikacje elektroniczne, 
Oprogramowanie komputerowe, Elektroniczne nośniki danych, Na-
grania cyfrowe, Nagrania audio, Nagrania wideo, Nagrania audio-wi-
deo, Telefony, Tablety, Telewizory, Elektroniczne terminale komunika-
cyjne, Terminale komputerowe, Terminale telefoniczne, Terminale 
danych, 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 dźwięku, 

Odtwarzacze treści audio-wideo, Urządzenia audiowizualne z wyświe-
tlaczem, Dekodery, Dekodery telewizyjne, Dekodery radiowe, Deko-
dery sygnałów, Dekodery elektroniczne, Dekodery cyfrowe, Urządze-
nia 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, 
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, Adapte-
ry, Słuchawki, Głośniki, Ładowarki, Ładowarki samochodowe, Przeno-
śne urządzenia do ładowania urządzeń mobilnych, Zasilacze, Uchwyty 
do mocowania urządzeń mobilnych, Uchwyty samochodowe do urzą-
dzeń mobilnych, Szkło ochronne, Szkło ochronne do urządzeń mobil-
nych, Szkło ochronne do telefonów, Szkło ochronne do tabletów, Szkło 
hartowane do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, Szkło hartowa-
ne do ochrony ekranów telefonów, Szkło hartowane do ochrony ekra-
nów tabletów, Ochraniacze ekranów urządzeń mobilnych z tworzyw 
sztucznych, Ochraniacze ekranów telefonów z  tworzyw sztucznych, 
Ochraniacze ekranów tabletów z tworzyw sztucznych, Folia polimero-
wa do  ochrony ekranów urządzeń mobilnych, Folia polimerowa 
do  ochrony ekranów telefonów, Folia polimerowa do  ochrony ekra-
nów tabletów, Długopisy elektroniczne, Długopisy do ekranu dotyko-
wego, Elektroniczne pióra [ekranopisy], Pióra magnetyczne, Pióra [pió-
ra świetlne], Pióra magnetyczno-optyczne, Torby antystatyczne, Torby 
do noszenia komputerów, Torby przystosowane do noszenia sprzętu 
wideo, Torby przystosowane do noszenia sprzętu fotograficznego, 16 
Publikacje drukowane, Gazety, Czasopisma drukowane, Druki, Kalen-
darze, Książki, Wydawnictwa jednorazowe drukowane, Katalogi, Ko-
miksy, Fotografie, Notesy, Pióra [artykuły biurowe], Pióra na atrament, 
Pióra kulkowe, Pióra wieczne, Pióra żelowe, Długopisy [artykuły biuro-
we], Długopisy kolorowe, Ołówki, Materiały do nauczania z wyjątkiem 
aparatów, Torby papierowe, Torby z tektury, Torby z tworzyw sztucz-
nych, Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe, Materiały instruk-
tażowe, Materiały piśmienne, Papier, Tektura, 35 Pomoc w prowadze-
niu działalności gospodarczej, Usługi wsparcia administracyjnego, 
Prace biurowe, Doradztwo i  konsultacje w  zakresie działalności go-
spodarczej, Usługi analizy i informacji biznesowej, Badania rynkowe, 
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 
handlowych, Organizacja targów handlowych, Usługi reklamowe, 
Usługi agencji reklamowych, Usługi marketingowe, Usługi promocyj-
ne, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych lub promo-
cyjnych, 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 opi-
nii, Organizowanie wystaw w  celach handlowych lub reklamowych, 
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Profesjonalne zarządzanie dzia-
łalnością artystyczną, Przetwarzanie, systematyzacja danych i  zarzą-
dzanie nimi, Komputerowe przetwarzanie danych, Elektroniczne prze-
twarzanie danych, Zarządzanie przetwarzaniem danych, Doradztwo 
związane z  przetwarzaniem danych, Rozpowszechnianie informacji 
gospodarczych, Rozpowszechnianie informacji biznesowych, Rozpo-
wszechnianie informacji handlowych, Wyszukiwanie informacji w pli-
kach informatycznych dla osób trzecich, Skomputeryzowane wyszuki-
wanie 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 go-
spodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biu-
rowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, Sprzedaż 
hurtowa towarów z  branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, foto-
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woltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, eduka-
cyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domo-
wego, 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, Usługi pośrednictwa 
w  dziedzinie świadczenia usług, Usługa polegająca na  prezentacji 
ofert usług, Sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, ga-
zowych oraz produktów pochodnych, Pośrednictwo w zakresie sprze-
daży 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 wykonywa-
niem umów dotyczących udostępniania i  późniejszego korzystania 
z  usług w  zakresie przesyłania i  dystrybucji energii, w  szczególności 
elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególności elek-
tryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopatry-
wania w parę wodną i gorącą wodę, usług związanych z odprowadza-
niem ścieków, usług związanych z  wywozem śmieci, Pośrednictwo 
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania 
i zapewniania dostępu do usług medycznych, Pośrednictwo w zakre-
sie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i  za-
pewniania dostępu do usług opiekuńczych, Zarządzanie wykonywa-
niem umów dotyczących udostępniania i  późniejszego korzystania 
z usług medycznych i opiekuńczych, Pośrednictwo w zakresie 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, Doradztwo podatkowe [ra-
chunkowość], Usługi dotyczące działalności centrów telefonicznych 
(call center) świadczone na rzecz osób trzecich, Zarządzanie działalno-
ścią gospodarczą w zakresie stacji radiowych, Zarządzanie działalno-
ścią gospodarczą w zakresie stacji telewizyjnych, Usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowe-
go, Usługi finansowe, Usługi pośrednictwa w zakresie usług finanso-
wych, Doradztwo ekonomiczno-finansowe, Usługi płatnicze, Usługi 
maklerskie, Obrót papierami wartościowymi, Usługi bankowe, Usługi 
pośrednictwa bankowego, Usługi leasingowe, Leasing finansowy, 
Usługi pośrednictwa w  zakresie leasingu, Doradztwo podatkowe 
[nie dotyczy prowadzenia rachunków], Usługi związane z majątkiem 
nieruchomym, Zarządzanie nieruchomościami, Pośrednictwo w  za-
kresie zarządzania nieruchomościami, Wynajem nieruchomości i ma-
jątku, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem pomieszczeń handlo-
wych, Dzierżawa nieruchomości, Finansowanie inwestycji, Usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymie-
nionych usług, 37 Usługi instalacyjne dotyczące urządzeń i  przyrzą-
dów, w szczególności urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycz-
nych, sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, 
urządzeń do  przetwarzania danych, urządzeń do  transmisji danych, 
urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, Usługi naprawcze doty-
czące urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektronicz-
nych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń te-
lekomunikacyjnych, urządzeń do  przetwarzania danych, urządzeń 
do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, 
Usługi konserwacyjne dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczegól-
ności urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu 
komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do prze-
twarzania danych, urządzeń do  transmisji danych, urządzeń siecio-
wych, urządzeń do nadawania, Instalowanie i naprawa urządzeń elek-
trycznych i  elektronicznych, Usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 38 Usługi 
w zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, Usługi w zakresie pro-
wadzenia agencji prasowych, Usługa prowadzenia portali interneto-

wych w zakresie: rozpowszechniania wiadomości i aktualności, Zbiera-
nie i  przesyłanie informacji, Usługi telekomunikacyjne, Usługi 
komunikacji elektronicznej, Usługi telekomunikacyjne przewodowe, 
Usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe, Usługi telekomunikacji 
satelitarnej, Usługi komunikacji radiowej, Usługi komunikacji za  po-
średnictwem sieci światłowodowych, Usługi komunikacji za  pośred-
nictwem telefonów komórkowych, Usługi łączności poprzez terminale 
komputerowe, Usługi nadawania bezprzewodowego, Usługi nadawa-
nia telewizji kablowej, Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych 
z globalną siecią komputerową, Transfer strumieniowy danych, Trans-
misja plików cyfrowych, Transmisja programów radiowych, Transmisja 
programów telewizyjnych, Transmisja satelitarna, Transmisja wideo 
na  żądanie, Zapewnianie dostępu do  globalnych sieci komputero-
wych, Usługi transmisyjne, Łączność poprzez sieci komputerowe, 
Usługi dostępu do Internetu, Usługi dostępu do sieci komunikacji elek-
tronicznej, Usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, Bezprzewo-
dowa transmisja programów telewizyjnych, Nadawanie programów 
telewizyjnych, Nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednic-
twem Internetu i innych sieci łącznościowych, Nadawanie bezprzewo-
dowe, Przekaz satelitarny, Nadawanie i  transmisja programów radio-
wych, Nadawanie i transmisja programów telewizyjnych, Nadawanie 
informacji za  pośrednictwem telewizji, Nadawanie informacji za  po-
średnictwem radia, Nadawanie informacji za pośrednictwem satelity, 
Nadawanie muzyki, Nadawanie programów przez satelitę, Nadawanie 
programów telewizji kablowej, Nadawanie programów za pośrednic-
twem Internetu, Nadawanie telewizji kablowej, Nadawanie wiadomo-
ści [środkami elektronicznymi], 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, Wypoży-
czanie urządzeń służących do  komunikacji za  pośrednictwem sieci 
komunikacji elektronicznej, Rozpowszechnianie i  dystrybucja analo-
gowych programów telewizyjnych transmitowanych za  pośrednic-
twem satelitów, Rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych progra-
mów telewizyjnych transmitowanych za  pośrednictwem satelitów, 
Rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych programów telewizyj-
nych przekazywanych za pośrednictwem połączenia przewodowego 
z odbiornikami telewizyjnymi, Rozpowszechnianie i dystrybucja cyfro-
wych programów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem 
połączenia przewodowego z  odbiornikami telewizyjnymi, Rozpo-
wszechnianie i  dystrybucja programów analogowych telewizyjnych 
transmitowanych za pośrednictwem nadajników naziemnych, Rozpo-
wszechnianie i  dystrybucja cyfrowych programów telewizyjnych 
transmitowanych za pośrednictwem nadajników naziemnych, Usługi 
w zakresie prowadzenia stacji radiowych polegające na zapewnianiu 
infrastruktury technicznej, Usługi w zakresie prowadzenia stacji tele-
wizyjnych polegające na zapewnianiu infrastruktury technicznej, Usłu-
gi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące uprzednio wy-
mienionych usług, 39 Transport, Transport samochodowy, Transport 
morski, Transport lotniczy, Transport bagażu, Transport osób, Usługi 
kurierskie, Wypożyczanie środków transportu, Pakowanie i składowa-
nie towarów, Organizowanie podróży, Usługi w  zakresie przesyłania 
i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, Zaopatry-
wanie w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, Dystrybucja 
i zaopatrywanie w wodę, Usługi zaopatrywania w parę wodną i gorącą 
wodę, Usługi związane z odprowadzaniem ścieków, Usługi związane 
z  wywozem śmieci, Wyznaczanie położenia obiektów za  pomocą 
urządzeń telekomunikacyjnych, Dostarczanie informacji o położeniu 
obiektów lokalizowanych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, 
Pośrednictwo w  zakresie ww . usług, Usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 41 Naucza-
nie, Kształcenie, Edukacja, Usługi edukacyjne świadczone za pośred-
nictwem komunikacji elektronicznej, Rozrywka, Organizowanie im-
prez rozrywkowych, Organizowanie konkursów i wystaw edukacyjnych 
i rozrywkowych, Działalność sportowa, Działalność kulturalna, Organi-
zowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, Organizowa-
nie szkoleń, Organizowanie konferencji, Organizowanie sympozjów, 
Usługi wydawnicze, Elektroniczne usługi wydawnicze, Usługi wydaw-
nicze w zakresie tekstów elektronicznych, Publikowanie, Publikowanie 
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elektroniczne, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie mate-
riałów drukowanych, Komputerowy skład drukarski, Wydawanie ksią-
żek, Wydawanie wykazów oraz list, Wydawanie gazet, Wydawanie 
czasopism, Wydawanie periodyków, Produkcja filmów, Produkcja na-
grań wideo, Usługi sprzedaży programów radiowych, Wynajem stacji 
radiowych, Usługi sprzedaży programów telewizyjnych, Wynajem sta-
cji 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, 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, Dystrybucja filmów, Dystrybucja nagrań wideo, Dystrybucja 
programów telewizyjnych, Dystrybucja programów radiowych, Gry 
oferowane on-line, Usługi publikowania tekstów innych niż teksty re-
klamowe, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i publikacji elek-
tronicznych, w tym on-line, Usługi informacyjne, doradcze i konsulta-
cyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 42 Naukowe 
i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, Analiza przemy-
słowa, Badania przemysłowe i usługi w zakresie projektowania prze-
mysłowego, Usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, Usługi w zakre-
sie technologii informacyjnych, Rozwój, programowanie i wdrażanie 
oprogramowania komputerowego, Oprogramowanie jako usługa 
[SaaS], Usługi doradztwa w  zakresie oprogramowania jako usługi 
[SaaS], Platformy do sztucznej inteligencji jako oprogramowanie jako 
usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania kompu-
terowego, Inżynieria oprogramowania komputerowego, Opracowy-
wanie oprogramowania komputerowego, Instalacja oprogramowania 
komputerowego, Aktualizacja oprogramowania komputerowego, 
Konserwacja oprogramowania komputerowego, Konfiguracja opro-
gramowania komputerowego, Naprawa oprogramowania kompute-
rowego, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Udostęp-
nianie oprogramowania komputerowego, Informatyka śledcza, 
Poradnictwo informatyczne, Usługi konsultacyjne dotyczące kompu-
terów i informatyki, Projektowanie systemów informatycznych, Testo-
wanie sprzętu informatycznego, Usługi doradcze w zakresie sieci infor-
matycznych, Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania 
systemów informatycznych, Zarządzanie projektami informatyczny-
mi, Usługi zarządzania urządzeniami informatycznymi, Usługi dorad-
cze w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, Usługi 
zarządzania projektami w zakresie technologii informatycznych i kom-
puterowych, Inżynieria komputerowa, Hosting, Hosting serwerów, Ho-
sting portali internetowych, Hosting stron internetowych, Hosting 
platform w Internecie, Hosting treści cyfrowych, Usługi dostawcy ho-
stingu w  chmurze, Hosting infrastruktury sieciowej online na  rzecz 
osób trzecich, Hosting aplikacji oprogramowania komputerowego, 
Utrzymywanie portali internetowych dla osób trzecich, Utrzymywanie 
stron internetowych dla osób trzecich, Projektowanie stron interneto-
wych, Usługi prowadzenia portali internetowych w zakresie utrzymy-
wania stron internetowych, prognozy pogody, udostępnienia wyszu-
kiwarek internetowych, Usługi udostępniania aplikacji mobilnych 
i  internetowych, włączając udostępnienie aplikacji za  pomocą plat-
form z aplikacjami przeznaczonymi do tych celów, Usługi informacyj-
ne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług, 44 Usługi medyczne, Opieka pielęgniarska, Opieka psycholo-
giczna, Opieka medyczna i  zdrowotna, Domy opieki nad starszymi 
ludźmi z opieką pielęgniarską lub medyczną, Usługi w zakresie higieny 
i urody dla ludzi i zwierząt, Usługi informacyjne, doradcze i konsulta-
cyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 45 Usługi prawne, 
Prywatne i  społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w  celu 
zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób takie jak: monitorowanie 
alarmu medycznego, opieka nad domem pod nieobecność właścicieli, 
usługi osobistych doradców w zakresie zakupów, usługi serwisów spo-
łecznościowych online, usługi towarzyskie, usługi tworzenia sieci kon-
taktów społecznych online za  pomocą aplikacji mobilnych, usługi 
w zakresie opieki, usługi astrologiczne i duchowe, doradztwo w zakre-
sie relacji osobistych, opieka osobista, wypożyczanie odzieży, usługi 
detektywistyczne, usługi agencji pośrednictwa w  zawieraniu znajo-
mości, Usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób 

i mienia, Usługi ochroniarskie, Usługi informacyjne, doradcze i konsul-
tacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług .
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(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyj-
ne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, 
sygnalizacyjne, kontrolne, do  ratowania życia, do  celów dydaktycz-
nych, Urządzenia i  przyrządy do  przewodzenia, przełączania, prze-
kształcenia, gromadzenia, sterowania i  regulacji energii elektrycznej, 
Urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, Magnetyczne nośniki danych, Nagrane dyski, Płyty kompak-
towe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, Mechanizmy do urządzeń 
uruchamianych przez wrzucenie monety, Kasy rejestrujące, Maszyny 
liczące, Osprzęt do przetwarzania danych, Komputery, Programy kom-
puterowe, Urządzenia do  gaszenia ognia, Publikacje elektroniczne, 
Oprogramowanie komputerowe, Elektroniczne nośniki danych, Na-
grania cyfrowe, Nagrania audio, Nagrania wideo, Nagrania audio-wi-
deo, Telefony, Tablety, Telewizory, Elektroniczne terminale komunika-
cyjne, Terminale komputerowe, Terminale telefoniczne, Terminale 
danych, 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 dźwięku, 
Odtwarzacze treści audio-wideo, Urządzenia audiowizualne z wyświe-
tlaczem, Dekodery, Dekodery telewizyjne, Dekodery radiowe, Deko-
dery sygnałów, Dekodery elektroniczne, Dekodery cyfrowe, Urządze-
nia 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, 
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, Adapte-
ry, Słuchawki, Głośniki, Ładowarki, Ładowarki samochodowe, Przeno-
śne urządzenia do ładowania urządzeń mobilnych, Zasilacze, Uchwyty 
do mocowania urządzeń mobilnych, Uchwyty samochodowe do urzą-
dzeń mobilnych, Szkło ochronne, Szkło ochronne do urządzeń mobil-
nych, Szkło ochronne do telefonów, Szkło ochronne do tabletów, Szkło 
hartowane do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, Szkło hartowa-
ne do ochrony ekranów telefonów, Szkło hartowane do ochrony ekra-
nów tabletów, Ochraniacze ekranów urządzeń mobilnych z tworzyw 
sztucznych, Ochraniacze ekranów telefonów z  tworzyw sztucznych, 
Ochraniacze ekranów tabletów z tworzyw sztucznych, Folia polimero-
wa do  ochrony ekranów urządzeń mobilnych, Folia polimerowa 
do  ochrony ekranów telefonów, Folia polimerowa do  ochrony ekra-
nów tabletów, Długopisy elektroniczne, Długopisy do ekranu dotyko-
wego, Elektroniczne pióra [ekranopisy], Pióra magnetyczne, Pióra [pió-
ra świetlne], Pióra magnetyczno-optyczne, Torby antystatyczne, Torby 
do noszenia komputerów, Torby przystosowane do noszenia sprzętu 
wideo, Torby przystosowane do noszenia sprzętu fotograficznego, 16 
Publikacje drukowane, Gazety, Czasopisma drukowane, Druki, Kalen-
darze, Książki, Wydawnictwa jednorazowe drukowane, Katalogi, Ko-
miksy, Fotografie, Notesy, Pióra [artykuły biurowe], Pióra na atrament, 
Pióra kulkowe, Pióra wieczne, Pióra żelowe, Długopisy [artykuły biuro-
we], Długopisy kolorowe, Ołówki, Materiały do nauczania z wyjątkiem 
aparatów, Torby papierowe, Torby z tektury, Torby z tworzyw sztucz-
nych, Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe, Materiały instruk-
tażowe, Materiały piśmienne, Papier, Tektura, 35 Pomoc w prowadze-
niu działalności gospodarczej, Usługi wsparcia administracyjnego, 
Prace biurowe, Doradztwo i  konsultacje w  zakresie działalności go-
spodarczej, Usługi analizy i informacji biznesowej, Badania rynkowe, 
Analizy gospodarcze, Administrowanie działalnością gospodarczą, 
Zarządzanie działalnością gospodarczą, Planowanie działalności go-
spodarczej, Organizacja działalności gospodarczej, Audyt działalności 
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gospodarczej, Informacja o  działalności gospodarczej, handlu, rekla-
mie, promocji, Agencje informacji handlowej, Organizacja wystaw 
handlowych, Organizacja targów handlowych, Usługi reklamowe, 
Usługi agencji reklamowych, Usługi marketingowe, Usługi promocyj-
ne, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych lub promo-
cyjnych, 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 opi-
nii, Organizowanie wystaw w  celach handlowych lub reklamowych, 
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Profesjonalne zarządzanie dzia-
łalnością artystyczną, Przetwarzanie, systematyzacja danych i  zarzą-
dzanie nimi, Komputerowe przetwarzanie danych, Elektroniczne prze-
twarzanie danych, Zarządzanie przetwarzaniem danych, Doradztwo 
związane z  przetwarzaniem danych, Rozpowszechnianie informacji 
gospodarczych, Rozpowszechnianie informacji biznesowych, Rozpo-
wszechnianie informacji handlowych, Wyszukiwanie informacji w pli-
kach informatycznych dla osób trzecich, Skomputeryzowane wyszuki-
wanie 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 go-
spodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biu-
rowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, Sprzedaż 
hurtowa towarów z  branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, foto-
woltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, eduka-
cyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domo-
wego, 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, Usługi pośrednictwa 
w  dziedzinie świadczenia usług, Usługa polegająca na  prezentacji 
ofert usług, Sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, ga-
zowych oraz produktów pochodnych, Pośrednictwo w zakresie sprze-
daży 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 wykonywa-
niem umów dotyczących udostępniania i  późniejszego korzystania 
z  usług w  zakresie przesyłania i  dystrybucji energii, w  szczególności 
elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególności elek-
tryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopatry-
wania w parę wodną i gorącą wodę, usług związanych z odprowadza-
niem ścieków, usług związanych z  wywozem śmieci, Pośrednictwo 
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania 
i zapewniania dostępu do usług medycznych, Pośrednictwo w zakre-
sie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i  za-
pewniania dostępu do usług opiekuńczych, Zarządzanie wykonywa-
niem umów dotyczących udostępniania i  późniejszego korzystania 
z usług medycznych i opiekuńczych, Pośrednictwo w zakresie 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, Doradztwo podatkowe [ra-
chunkowość], Usługi dotyczące działalności centrów telefonicznych 
(call center) świadczone na rzecz osób trzecich, Zarządzanie działalno-
ścią gospodarczą w zakresie stacji radiowych, Zarządzanie działalno-
ścią gospodarczą w zakresie stacji telewizyjnych, Usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 

36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowe-
go, Usługi finansowe, Usługi pośrednictwa w zakresie usług finanso-
wych, Doradztwo ekonomiczno-finansowe, Usługi płatnicze, Usługi 
maklerskie, Obrót papierami wartościowymi, Usługi bankowe, Usługi 
pośrednictwa bankowego, Usługi leasingowe, Leasing finansowy, 
Usługi pośrednictwa w  zakresie leasingu, Doradztwo podatkowe 
[nie dotyczy prowadzenia rachunków], Usługi związane z majątkiem 
nieruchomym, Zarządzanie nieruchomościami, Pośrednictwo w  za-
kresie zarządzania nieruchomościami, Wynajem nieruchomości i ma-
jątku, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem pomieszczeń handlo-
wych, Dzierżawa nieruchomości, Finansowanie inwestycji, Usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymie-
nionych usług, 37 Usługi instalacyjne dotyczące urządzeń i  przyrzą-
dów, w szczególności urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycz-
nych, sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, 
urządzeń do  przetwarzania danych, urządzeń do  transmisji danych, 
urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, Usługi naprawcze doty-
czące urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektronicz-
nych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń te-
lekomunikacyjnych, urządzeń do  przetwarzania danych, urządzeń 
do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, 
Usługi konserwacyjne dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczegól-
ności urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu 
komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do prze-
twarzania danych, urządzeń do  transmisji danych, urządzeń siecio-
wych, urządzeń do  nadawania, Instalowanie i  naprawa urządzeń 
elektrycznych i  elektronicznych, Usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 38 Usługi 
w  zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, Usługi w  zakresie 
prowadzenia agencji prasowych, Usługa prowadzenia portali interne-
towych w zakresie: rozpowszechniania wiadomości i aktualności, Zbie-
ranie i przesyłanie informacji, Usługi telekomunikacyjne, Usługi komu-
nikacji elektronicznej, Usługi telekomunikacyjne przewodowe, Usługi 
telekomunikacyjne bezprzewodowe, Usługi telekomunikacji satelitar-
nej, Usługi komunikacji radiowej, Usługi komunikacji za  pośrednic-
twem sieci światłowodowych, Usługi komunikacji za pośrednictwem 
telefonów komórkowych, Usługi łączności poprzez terminale kompu-
terowe, Usługi nadawania bezprzewodowego, Usługi nadawania tele-
wizji kablowej, Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną 
siecią komputerową, Transfer strumieniowy danych, Transmisja plików 
cyfrowych, Transmisja programów radiowych, Transmisja programów 
telewizyjnych, Transmisja satelitarna, Transmisja wideo na żądanie, Za-
pewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, Usługi trans-
misyjne, Łączność poprzez sieci komputerowe, Usługi dostępu do In-
ternetu, 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 łącznościowych, Nadawanie bezprzewodowe, Przekaz 
satelitarny, Nadawanie i transmisja programów radiowych, Nadawanie 
i  transmisja programów telewizyjnych, Nadawanie informacji za  po-
średnictwem telewizji, Nadawanie informacji za pośrednictwem radia, 
Nadawanie 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], Usługi zapewniania dostępu do treści, stron interne-
towych i  portali, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do  fil-
mów, innych nagrań i  programów telewizyjnych udostępnianych 
za  pośrednictwem usługi wideo na  życzenie, Zapewnianie dostępu 
telekomunikacyjnego do programów radiowych, Agencje informacyj-
ne, Przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych za pośred-
nictwem sieci komputerowych oraz Internetu, Usługi poczty elektro-
nicznej, Zapewnianie dostępu do  forów dyskusyjnych w  Internecie, 
Usługi teletechniczne, Usługi teleinformatyczne, Wypożyczanie urzą-
dzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie telefonów, Wypożyczanie 
urządzeń służących do komunikacji za pośrednictwem sieci komuni-
kacji elektronicznej, Rozpowszechnianie i  dystrybucja analogowych 
programów telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem sate-
litów, Rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych programów tele-
wizyjnych transmitowanych za  pośrednictwem satelitów, Rozpo-
wszechnianie i  dystrybucja analogowych programów telewizyjnych 
przekazywanych za pośrednictwem połączenia przewodowego z od-
biornikami telewizyjnymi, Rozpowszechnianie i  dystrybucja cyfro-
wych programów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem 
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połączenia przewodowego z  odbiornikami telewizyjnymi, Rozpo-
wszechnianie i  dystrybucja programów analogowych telewizyjnych 
transmitowanych za pośrednictwem nadajników naziemnych, Rozpo-
wszechnianie i  dystrybucja cyfrowych programów telewizyjnych 
transmitowanych za pośrednictwem nadajników naziemnych, Usługi 
w zakresie prowadzenia stacji radiowych polegające na zapewnianiu 
infrastruktury technicznej, Usługi w zakresie prowadzenia stacji tele-
wizyjnych polegające na zapewnianiu infrastruktury technicznej, Usłu-
gi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące uprzednio wy-
mienionych usług, 39 Transport, Transport samochodowy, Transport 
morski, Transport lotniczy, Transport bagażu, Transport osób, Usługi 
kurierskie, Wypożyczanie środków transportu, Pakowanie i składowa-
nie towarów, Organizowanie podróży, Usługi w  zakresie przesyłania 
i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, Zaopatry-
wanie w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, Dystrybucja 
i zaopatrywanie w wodę, Usługi zaopatrywania w parę wodną i gorącą 
wodę, Usługi związane z odprowadzaniem ścieków, Usługi związane 
z  wywozem śmieci, Wyznaczanie położenia obiektów za  pomocą 
urządzeń telekomunikacyjnych, Dostarczanie informacji o położeniu 
obiektów lokalizowanych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, 
Pośrednictwo w  zakresie ww . usług, Usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 41 Naucza-
nie, Kształcenie, Edukacja, Usługi edukacyjne świadczone za pośred-
nictwem komunikacji elektronicznej, Rozrywka, Organizowanie im-
prez rozrywkowych, Organizowanie konkursów i wystaw edukacyjnych 
i rozrywkowych, Działalność sportowa, Działalność kulturalna, Organi-
zowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, Organizowa-
nie szkoleń, Organizowanie konferencji, Organizowanie sympozjów, 
Usługi wydawnicze, Elektroniczne usługi wydawnicze, Usługi wydaw-
nicze w zakresie tekstów elektronicznych, Publikowanie, Publikowanie 
elektroniczne, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie mate-
riałów drukowanych, Komputerowy skład drukarski, Wydawanie ksią-
żek, Wydawanie wykazów oraz list, Wydawanie gazet, Wydawanie 
czasopism, Wydawanie periodyków, Produkcja filmów, Produkcja na-
grań wideo, Usługi sprzedaży programów radiowych, Wynajem stacji 
radiowych, Usługi sprzedaży programów telewizyjnych, Wynajem sta-
cji 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, 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, Dystrybucja filmów, Dystrybucja nagrań wideo, Dystrybucja 
programów telewizyjnych, Dystrybucja programów radiowych, Gry 
oferowane on-line, Usługi publikowania tekstów innych niż teksty re-
klamowe, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i publikacji elek-
tronicznych, w tym on-line, Usługi informacyjne, doradcze i konsulta-
cyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 42 Naukowe 
i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, Analiza przemy-
słowa, Badania przemysłowe i usługi w zakresie projektowania prze-
mysłowego, Usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, Usługi w zakre-
sie technologii informacyjnych, Rozwój, programowanie i wdrażanie 
oprogramowania komputerowego, Oprogramowanie jako usługa 
[SaaS], Usługi doradztwa w  zakresie oprogramowania jako usługi 
[SaaS], Platformy do sztucznej inteligencji jako oprogramowanie jako 
usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania kompu-
terowego, Inżynieria oprogramowania komputerowego, Opracowy-
wanie oprogramowania komputerowego, Instalacja oprogramowania 
komputerowego, Aktualizacja oprogramowania komputerowego, 
Konserwacja oprogramowania komputerowego, Konfiguracja opro-
gramowania komputerowego, Naprawa oprogramowania kompute-
rowego, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Udostęp-
nianie oprogramowania komputerowego, Informatyka śledcza, 
Poradnictwo informatyczne, Usługi konsultacyjne dotyczące kompu-
terów i informatyki, Projektowanie systemów informatycznych, Testo-
wanie sprzętu informatycznego, Usługi doradcze w zakresie sieci infor-
matycznych, Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania 
systemów informatycznych, Zarządzanie projektami informatyczny-
mi, Usługi zarządzania urządzeniami informatycznymi, Usługi dorad-

cze w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, Usługi 
zarządzania projektami w zakresie technologii informatycznych i kom-
puterowych, Inżynieria komputerowa, Hosting, Hosting serwerów, Ho-
sting portali internetowych, Hosting stron internetowych, Hosting 
platform w Internecie, Hosting treści cyfrowych, Usługi dostawcy ho-
stingu w  chmurze, Hosting infrastruktury sieciowej online na  rzecz 
osób trzecich, Hosting aplikacji oprogramowania komputerowego, 
Utrzymywanie portali internetowych dla osób trzecich, Utrzymywanie 
stron internetowych dla osób trzecich, Projektowanie stron interneto-
wych, Usługi prowadzenia portali internetowych w zakresie utrzymy-
wania stron internetowych, prognozy pogody, udostępnienia wyszu-
kiwarek internetowych, Usługi udostępniania aplikacji mobilnych 
i  internetowych, włączając udostępnienie aplikacji za  pomocą plat-
form z aplikacjami przeznaczonymi do tych celów, Usługi informacyj-
ne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług, 44 Usługi medyczne, Opieka pielęgniarska, Opieka psycholo-
giczna, Opieka medyczna i  zdrowotna, Domy opieki nad starszymi 
ludźmi z opieką pielęgniarską lub medyczną, Usługi w zakresie higieny 
i urody dla ludzi i zwierząt, Usługi informacyjne, doradcze i konsulta-
cyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 45 Usługi prawne, 
Prywatne i  społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w  celu 
zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób takie jak: monitorowanie 
alarmu medycznego, opieka nad domem pod nieobecność właścicieli, 
usługi osobistych doradców w zakresie zakupów, usługi serwisów spo-
łecznościowych online, usługi towarzyskie, usługi tworzenia sieci kon-
taktów społecznych online za  pomocą aplikacji mobilnych, usługi 
w zakresie opieki, usługi astrologiczne i duchowe, doradztwo w zakre-
sie relacji osobistych, opieka osobista, wypożyczanie odzieży, usługi 
detektywistyczne, usługi agencji pośrednictwa w  zawieraniu znajo-
mości, Usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób 
i mienia, Usługi ochroniarskie, Usługi informacyjne, doradcze i konsul-
tacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług .

(111) 356113 (220) 2021 09 30 (210) 533044
(151) 2022 07 20 (441) 2022 03 21
(732) INSTYTUT GOSPODARKI ROLNEJ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IGR INSTYTUT GOSPODARKI ROLNEJ
(540) 

(591) turkusowy, biały
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .17, 27 .05 .23, 27 .05 .24, 26 .01 .04, 26 .01 .18
(510), (511) 36 Analizy finansowe dotyczące gospodarki rolnej, 38 
Transmisja podkastów, programów telewizyjnych dotyczących gospo-
darki rolnej, 41 Konferencje, kongresy, seminaria, sympozja, warsztaty 
[szkolenia], konkursy [edukacja] dotyczące gospodarki rolnej, pro-
dukcja filmów wideo, szkolenia know-how, publikowanie materia-
łów drukowanych dotyczących gospodarki rolnej, 45 Sporządzanie 
dokumentów prawnych z zakresu prawa publicznego i prywatnego .

(111) 356114 (220) 2021 06 10 (210) 530103
(151) 2022 06 17 (441) 2022 02 21
(732) PAWŁOWSKI MICHAŁ, Szerokie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) STARA GARBARNIA
(510), (511) 35 Analiza marketingowa nieruchomości, Obsługa mar-
ketingowa obrotu nieruchomościami, Usługi marketingu gruntów 
dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości, przeznaczo-
nych do zagospodarowania, do sprzedaży, najmu, użyczenia, Analizy 
i badania rynkowe, Pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczą-
cymi obrotu nieruchomościami, Opracowywanie planów przedsię-
wzięć inwestycyjnych, Usługi organizacji i zarządzania przedsięwzię-
ciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub przygotowania domów, 
lokali mieszkalnych i  użytkowych przeznaczonych do  sprzedaży, 
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wynajmowania, użyczania, Organizowanie targów i wystaw handlo-
wych, reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architek-
tury, Organizowanie przetargów na  rynku obrotu gruntami, nieru-
chomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, 
Usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, 36 
Usługi w zakresie rynku nieruchomości, Organizowanie i finansowa-
nie projektów deweloperskich, Administrowanie nieruchomościami, 
Zarządzanie nieruchomościami, Szacowanie i wycena nieruchomo-
ści, Finansowanie nieruchomości, Usługi wyszukiwania i formalnego 
przygotowywania terenów i nieruchomości celem ich pozyskania dla 
budownictwa mieszkalnego i  komercyjnego, Inwestowanie w  nie-
ruchomości, Kupno i  sprzedaż nieruchomości na  własny rachunek, 
Pośrednictwo w  obrocie nieruchomościami, Doradztwo w  zakresie 
nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, 
Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, Usługi pośred-
nictwa finansowego w zakresie nieruchomości, Doradztwo związane 
z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, Pomoc 
w zakupie nieruchomości, Planowanie inwestycji w nieruchomości, 
Wynajmowanie lokali, powierzchni użytkowych, mieszkań, 37 Usłu-
gi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i  wyburzeniowe, Usługi 
generalnych wykonawców budowlanych, Usługi realizacji i nadzoru 
nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na  budowie 
i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych wraz 
z infrastrukturą przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, uży-
czania, Rozbiórka i przygotowanie terenów pod budowę, Budowanie 
domów, lokali mieszkalnych, użytkowych i  osiedli mieszkaniowych 
wraz z  infrastrukturą, Nadzór budowlany, Zarządzanie projektem 
budowy, Usługi doradztwa budowlanego, 40 Wytwarzanie energii 
elektrycznej, 42 Projektowanie budowlane, urbanistyczne, architek-
toniczne, Planowanie urbanistyczne osiedli mieszkaniowych wraz 
z infrastrukturą, Prowadzenie badań, ekspertyz, opinii i analiz tech-
nicznych w zakresie budownictwa, Projektowanie i aranżacja wnętrz .

(111) 356115 (220) 2021 06 11 (210) 530213
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) WAKACJE .PL SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk (PL)
(556) (znak dźwiękowy)
(540) 

(510), (511) 35 Reklama, usługi reklamowe świadczone w  szczegól-
ności za  pośrednictwem Internetu, reklama za  pośrednictwem sie-
ci komputerowej, promocja sprzedaży, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, wyszukiwanie informacji 
w komputerowych bazach danych, zarządzanie hotelami, doradztwo 
gospodarcze, zarządzanie zbiorami informatycznymi, publikowanie 
tekstów sponsorowanych, tworzenie tekstów reklamowych i sponso-
rowanych, 36 Ubezpieczenia w zakresie przewozu turystów i pobytu 
w ośrodkach wypoczynkowych, 39 Organizowanie podroży, imprez 
turystycznych, wycieczek, świadczenie usług turystycznych zwie-
dzanie, usługi osób towarzyszących podróżnym, usługi przewodni-
ków i  pilotów wycieczek, usługi wypożyczania pojazdów, w  szcze-
gólności samochodów i rowerów, usługi pośredników turystycznych, 
agentów turystycznych i  biur turystycznych zawarte w  klasie 39, 
w  szczególności usługi świadczone przez te podmioty z  wykorzy-
staniem Internetu, usługi rezerwacji i sprzedaży miejsc na wycieczki 
i podróż, usługi rezerwacji i sprzedaży biletów związanych z transpor-
tem, w szczególności biletów lotniczych, usługi związane z informa-
cją dotyczącą podróży, w szczególności w zakresie taryf, rozkładów 
jazdy i  sposobów transportu, 41 Rozrywka, działalność sportowa 
i  kulturalna, informacja o  wypoczynku i  imprezach rozrywkowych, 
w szczególności kulturalnych i sportowych, zwłaszcza z wykorzysta-
niem Internetu, informacja o rekreacji, usługi związane z organizacją 
wypoczynku, zwłaszcza z wykorzystaniem Internetu, organizowanie 
i  obsługa konferencji, kongresów, konkursów, przyjęć, seminariów, 
sympozjów i  zjazdów, organizowanie obozów sportowych, usługi 
obozów wakacyjnych, wypożyczanie sprzętu sportowego, sprzedaż 
zwłaszcza z wykorzystaniem Internetu biletów na imprezy masowe 
oraz na imprezy turystyczne , 42 Administrowanie stronami kompu-

terowymi, projektowanie oprogramowania komputerowego, pro-
jektowanie systemów komputerowych, usługi w  zakresie udostęp-
niania miejsc na serwerach, doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego, 43 Tymczasowe zakwaterowanie, usługi pośred-
ników turystycznych, agentów turystycznych i  biur turystycznych 
w  zakresie rezerwacji i  organizowania zakwaterowania dla podróż-
nych, w szczególności w hotelach, domach turystycznych, motelach, 
pensjonatach, kwaterach, na  terenach kempingowych, świadczone 
zwłaszcza z  wykorzystaniem Internetu, wynajmowanie noclegów, 
wynajmowanie mieszkań na pobyt czasowy, wynajmowanie domów 
na wakacje, usługi zakwaterowania dla obozów wakacyjnych .
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(591) czerwony, zielony, biały
(531) 05 .03 .11, 05 .03 .13, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Usługi w  zakresie prowadzenia delikatesów, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów spożywczych i produktów 
luksusowych, artykułów higienicznych, środków do prania i czyszcze-
nia, kosmetyków, lekarstw, artykułów i  przyborów kuchennych lub 
gospodarstwa domowego, naczyń stołowych i sztućców, artykułów 
biurowych, artykułów rzemieślniczych, artykułów dekoracyjnych, 
materiałów piśmiennych i artykułów szkolnych, odzieży, obuwia, wy-
robów włókienniczych, w  szczególności wyrobów włókienniczych 
użytku domowego, artykułów pasmanteryjnych, wyrobów ze skóry, 
artykułów podróżnych, sprzętu i przyrządów elektronicznych o cha-
rakterze konsumenckim, mianowicie przyrządów do  nagrywania, 
przesyłania lub odtwarzania dźwięku, obrazu i/lub  innych danych, 
komputerów, urządzeń telekomunikacyjnych, artykułów sportowych 
i  zabawek, przyrządów konstrukcyjnych, typu „zrób to  sam” oraz 
ogrodniczych, urządzeń, w szczególności narzędzi i urządzeń gospo-
darstwa domowego, karmy dla zwierząt i  akcesoriów dla zwierząt 
domowych, Usługi w  zakresie prowadzenia delikatesów i  sklepów 
z artykułami spożywczymi, w tym z wyrobami mięsnymi, napojami, 
piwem i napojami alkoholowymi, artykułami tytoniowymi, artykuła-
mi kosmetycznymi, artykułami chemii gospodarczej i  prasą, Usługi 
w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, Usługi w zakresie zarządza-
nia i administrowania działalnością handlową, Franczyza w zakresie 
prowadzenia punktów sprzedaży detalicznej, Organizowanie, pro-
wadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów, 
Usługi w  zakresie zamówień online, Reklamy radiowe i  telewizyjne, 
Usługi reklamowe świadczone za  pośrednictwem Internetu, Usługi 
reklamowe świadczone za pośrednictwem mediów elektronicznych, 
zwłaszcza Internetu, Usługi reklamowe i  marketingowe świadczone 
za pośrednictwem mediów społecznościowych, Promowanie, rekla-
ma i marketing w zakresie stron internetowych, Rozpowszechnianie 
reklam za pośrednictwem internetowych sieci komunikacyjnych .

(111) 356117 (220) 2021 10 01 (210) 534662
(151) 2022 08 02 (441) 2022 02 14
(732) GRUPA ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vector SMART
(540) 

Kolor znaku: (591
(531) 27 .05 .01
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(510), (511) 9 Zegarki inteligentne, Paski do zegarków do przekazywa-
nia danych smartfonom, Paski do zegarków przekazujące dane do in-
nych urządzeń elektronicznych, Skomputeryzowane zegary z funkcją 
rozpoznawania linii papilarnych, Smartfony w  kształcie zegarka, 14 
Paski do zegarków, Paski do zegarków na rękę, Akcesoria do zegarków, 
Artykuły zegarmistrzowskie, Zegarki, Chronografy [zegarki], Czaso-
mierze [zegarki], Części do  zegarków, Części mechanizmów zegaro-
wych, Bransolety do  zegarków, Bransolety i  zegarki połączone, Me-
chanizmy do zegarów, Mechanizmy do zegarów i zegarków, Zegarki 
automatyczne, Zegarki chronometryczne, Wszelkiego rodzaju zegary 
i zegarki, Biżuteria i wyroby jubilerskie, 35 Usługi reklamowe, marketin-
gowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe .

(111) 356118 (220) 2020 02 03 (210) 509771
(151) 2022 07 19 (441) 2022 03 21
(732) REGIONALNY ZAKŁAD MLECZARSKI SMREK  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Smrek Serecek ręcznie wyrobiony
(540) 

(591) jasnozielony, czerwony, brązowy, niebieski, ciemnozielony, 
czarny, jasnożółty
(531) 02 .03 .04, 06 .07 .25, 07 .01 .09, 27 .05 .01, 25 .01 .15, 26 .01 .03, 26 .01 .14, 
26 .01 .16, 29 .01 .15
(510), (511) 29 masło, przetworzony ser, ser twarogowy, ser miękki, 
ser owczy, ser twardy .

(111) 356119 (220) 2021 10 18 (210) 535376
(151) 2022 07 13 (441) 2022 03 14
(732) SOBCZYK PATRYK, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) manufaktura mieszkań
(540) 

(591) ciemnofioletowy, ciemnoniebieski, fioletowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .04 .01, 26 .04 .04, 26 .05 .04
(510), (511) 36 Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), Wynajem 
mieszkań, Wynajem nieruchomości, Usługi pośrednictwa w handlu 
nieruchomościami .

(111) 356120 (220) 2021 11 06 (210) 536143
(151) 2022 08 02 (441) 2022 03 21
(732) RABIEGA MARIUSZ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Oxygen Studio Urody
(540) 

(531) 02 .03 .05, 02 .03 .08, 27 .05 .01
(510), (511) 44 Fryzjerstwo, Usługi fryzjerskie, Salony fryzjerskie, Mę-
skie salony fryzjerskie, Fryzjerstwo męskie, Fryzjerskie (Salony-), Usłu-

gi męskich salonów fryzjerskich, Usługi salonów fryzjerskich, Usługi 
salonów fryzjerskich dla kobiet, Usługi salonów fryzjersko-kosme-
tycznych, Usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci, Usługi salonu fry-
zjerskiego dla mężczyzn, Usługi salonów fryzjerskich dla służb woj-
skowych, Wypożyczanie maszyn i  urządzeń do  użytku w  salonach 
piękności lub męskich zakładach fryzjerskich, Usługi kosmetyczne, 
Usługi kosmetyczne w  zakresie wykonywania makijażu, Usługi ko-
smetyczne w zakresie pielęgnacji ciała świadczone przez uzdrowiska 
typu SPA, Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, Manicure, Manicure 
(Usługi-), Usługi manicure i pedicure .

(111) 356121 (220) 2021 12 14 (210) 537740
(151) 2022 07 27 (441) 2022 04 11
(732) KURZYNA GRAŻYNA GREENDENTAL, Pruszków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) green DENTAL
(540) 

(591) ciemnozielony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .11, 02 .09 .10, 05 .03 .15
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży, reklamy i  promocji: szczoteczek 
do  zębów, szczoteczek elektrycznych, szczoteczek sonicznych, iry-
gatorów do  jamy ustnej, 44 Usługi medyczne, Usługi stomatolo-
giczne, Usługi protetyczne, Usługi ortodontyczne, Usługi chirurgii 
dentystycznej, Usługi świadczone przez kliniki dentystyczne, Usługi 
diagnostyczne, Usługi profilaktyki zdrowia jamy ustnej i zębów, Usłu-
gi dentystyczne, Usługi świadczone przez kliniki medyczne, Usługi 
świadczone przez kliniki prywatne, Usługi świadczone przez leczni-
ce, Usługi zdrowotne, Usługi opieki zdrowotnej .

(111) 356122 (220) 2021 11 17 (210) 536559
(151) 2022 07 19 (441) 2021 12 20
(732) BŁASZAK ROMAN, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Op-Lite
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Ban-
kowe lady, Biurka, Biurka do  celów biurowych, Biblioteczki [regały 
na  książki], Biurka i  stoły, Biurka modułowe [meble], Biurka z  regu-
lacją wysokości, Blaty [części mebli], Blaty na  szafki, Blaty robocze 
w postaci mebli, Blaty stołowe, Blaty wierzchnie do szafek, Boazeria 
meblarska, Cokoły [meble], Części półek (Niemetalowe-), Dekora-
cyjne listwy wykończeniowe z  drewna do  zastosowania do  mebli 
robionych na  wymiar, Dekoracyjne listwy z  tworzyw sztucznych 
do  umieszczania na  szafkach wystawowych, Dekoracyjne panele 
drewniane [meble], Dekoracyjne listwy wykończeniowe z  drewna 
do  mebli, Dekoracyjne listwy wykończeniowe z  tworzywa sztucz-
nego do zastosowania do mebli robionych na wymiar, Dekoracyjne 
listwy wykończeniowe z tworzywa sztucznego do mebli, Dopasowa-
ne nakrycia na meble, Dopasowane pokrowce materiałowe do mebli, 
Dopasowane pokrowce na meble, Drewniane półki i stojaki [meble], 
Drzwi do  mebli, Drzwi do  mebli wykonane z  materiałów nieme-
talowych, Drzwi do  mebli wykonane z  tworzyw sztucznych, Drzwi 
do  mebli ze  szkła, Drzwi do  szaf, Drzwi do  szafek, Drzwi przesuw-
ne do mebli, Drzwi przesuwne do szaf, Drzwi przezroczyste ze szkła 
do mebli, Drzwiczki do mebli, Ekrany działowe w formie mebli, Ekra-
ny [meble], Ekrany [meble] do  celów pokazowych, wystawowych, 
Elementy dzielące przestrzeń [meble], Elementy meblowe, Elementy 
mebli segmentowych, niemetalowe [meble], Elementy metalowe 
mebli segmentowych [meble], Elementy wnętrza szaf, Elementy wy-
kończeniowe szuflad, niemetalowe, Fronty do  szaf i  szafek, Fronty 
do  szafek, Fronty szuflad, Gabloty [inne niż chłodnicze szafy prze-
szklone], Gabloty szklane, Komódki z szufladami, Komody, Komody 
[meble], Komputerowe stanowiska pracy [meble], Konsole, Konso-
le [meble], Konstrukcje półek, nie z metalu [meble], Lady do celów 
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prezentacji, Ławy [meble], Meble, Meble biurowe, Meble biurowe 
metalowe, Meble do przechowywania, Meble tapicerowane, Meble 
wielofunkcyjne, Meble wykonane z substytutów drewna, Meble wy-
konane z  tworzyw sztucznych, Meble wykonane ze  stali, Meblowe 
(Półki-), Metalowe drzwi do  mebli, Metalowe przegródki do  półek 
[części mebli], Metalowe przesłony [meble], Moduły biurkowe, Mo-
dułowe układy półek [meble], Moduły do przechowywania [meble], 
Nakładki siedzeniowe jako części mebli, Niemetalowe części mebli, 
Niemetalowe części półek, Niemetalowe przegródki do półek, Nie-
metalowe przegródki do  półek stanowiące części mebli, Niemeta-
lowy osprzęt do  szafek, Nogi do  mebli, Nogi stołowe, Organizery 
do szuflad, Panele meblowe, Panele rozdzielające [przegrody], Para-
wany [meble], Parawany [meble] używane jako przepierzenia poko-
jów biurowych, Płyty meblowe, Podstawy stołów, Półki biurowe, Pół-
ki do przechowywania [meble], Półki [meble], Półki metalowe, Półki 
na  książki, Półki niemetalowe [meble], Półki ścienne [meble], Półki 
ścienne [konstrukcje] z  materiałów niemetalowych, Półki ścienne 
[konstrukcje] metalowe, Przenośne biurka, Przenośne panele dzia-
łowe [meble], Przenośne przepierzenia [meble], Przenośne ścianki 
biurowe, Regały, Regały do przechowywania, Regały [meble], Rega-
ły metalowe, Regały metalowe (systemy półkowe) [meble], Regały 
z metalu [meble], Ruchome biurka, Ruchome przepierzenia [meble], 
Ścianki działowe do biur [meble], Ścianki działowe do mebli, Ściany 
działowe [meble], Stanowiska pracy [meble], Stanowiska maszyn li-
czących, Stoliki, Stoliki kawowe, Stoły, Stoły biurowe, Stoły konferen-
cyjne, Stoły marmurowe, Stoły [meble], Szafki, Szafki [części zesta-
wu], Szafki do przechowywania, Szafki do przechowywania [meble], 
Szafki [meble], Szafki metalowe, Szafki na materiały biurowe [meble], 
Szafy, Szafki ścienne, Szafy [meble], Szafy na dokumenty w postaci 
mebli, Szuflady [części mebli], Szuflady do mebli, Wolnostojące prze-
pierzenia [meble], Wolnostojące biurowe ścianki działowe, Wyroby 
stolarskie, Zestawy mebli, 42 Usługi w zakresie projektowania, Do-
radztwo w zakresie dekoracji wnętrz, Doradztwo w zakresie doboru 
pokrowców na meble [projektowanie wnętrz], Doradztwo związane 
z wyborem tkanin dekoracyjnych [projektowanie wnętrz], Konstruk-
cyjne (Projektowanie-), Planowanie [projektowanie] biur, Planowa-
nie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, Profesjonalne doradztwo 
w  zakresie wzornictwa przemysłowego, Projektowanie dekoracji 
wnętrz, Projektowanie mebli, Projektowanie mebli biurowych, Pro-
jektowanie rozmieszczenia mebli biurowych, Usługi planowania 
[projektowania] biur, Usługi w  zakresie projektowania wystroju 
wnętrz biurowych, Wzornictwo przemysłowe, Wzornictwo przemy-
słowe i projektowanie graficzne .

(111) 356123 (220) 2021 11 18 (210) 536598
(151) 2022 08 02 (441) 2022 03 21
(732) TAIZHOU SHILING SHOES CO ., LTD ., Wenling (CN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) E .C Shine
(540) 

(531) 26 .02 .07, 26 .02 .24, 27 .05 .01
(510), (511) 25 Krawaty, Pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], 
Odzież, Pikowane kurtki [odzież], Wyprawki dziecięce [odzież], Stroje 
przeciwdeszczowe, Obuwie, Nakrycia głowy, Wyroby pończosznicze, 
Rękawiczki, Odzież gotowa, Spodnie, Okrycia wierzchnie [odzież], 
Palta, Spódnice, Koszulki z krótkim rękawem, Buty sportowe, Botki, 
Kieszenie do odzieży .

(111) 356124 (220) 2021 11 18 (210) 536622
(151) 2022 08 05 (441) 2022 03 21
(732) PIETRASIEWICZ WOJCIECH  
KANCELARIA DORADCY PODATKOWEGO, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tax & Art KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO

(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .08, 26 .01 .10, 26 .01 .18, 27 .05 .01, 
29 .01 .01, 29 .01 .08
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Publikacje w  formie elek-
tronicznej do pobrania, Nagrania audio i wideo, Podcasty, E-booki, 
Książki audio, Publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach 
komputerowych, Edukacyjne materiały na  zajęcia, do  pobrania, 
Środki edukacyjne do pobrania, 36 Doradztwo finansowe dotyczące 
podatków, Ocena podatkowa, Planowanie podatkowe [nie  księgo-
we], Ocena i  wycena podatkowa, Doradztwo finansowe w  zakresie 
podatków, Planowanie finansów w  zakresie podatków, Doradztwo 
podatkowe [nie  prowadzenie rachunków], Doradztwo podatkowe 
[nie  dotyczy księgowości], Usługi związane z  podatkami [nie  księ-
gowość], 41 Szkolenia edukacyjne, Szkolenie w zakresie podatków, 
Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, Pisanie i publiko-
wanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publikowanie materia-
łów multimedialnych online, Publikowanie tekstów edukacyjnych, 
Zapewnianie szkoleń online, Organizacja webinariów .

(111) 356125 (220) 2021 11 30 (210) 537117
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 11
(732) KUŚMIEREK SEBASTIAN APZ KONEKTGROUP, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) uni classa
(540) 

(591) szary, czarny, biały
(531) 04 .03 .05, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 16 Chusteczki toaletowe, papier toaletowy, ręczniki pa-
pierowe, ściereczki do wycierania kurzu, szmatki i ściereczki do czysz-
czenia, mopy, wiadra z  wyciskarkami do  mopów, worki na  śmieci 
wykonane z papieru lub z tworzyw sztucznych, 21 Gąbki do czysz-
czenia, rękawice do  ścierania kurzu, rękawice gumowe do  użytku 
domowego, rękawice nitrylowe, przybory do celów kosmetycznych .

(111) 356126 (220) 2019 09 03 (210) 504072
(151) 2022 08 03 (441) 2019 10 14
(732) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BIAŁKOMAT
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, mineralne suplementy 
diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety zawierające 
drożdże, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety 
zawierające białko, suplementy diety zawierające enzymy, suple-
menty diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające 
lecytynę, mineralne suplementy diety dla ludzi, suplementy diety 
i  preparaty dietetyczne, suplementy diety z  białkiem sojowym, su-
plementy diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku 
dietetycznego, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, 
suplementy diety sporządzone głównie z  witamin, lecznicze na-
poje izotoniczne, lecznicze napoje mineralne, dietetyczne dodatki 
do  żywności, suplementy dietetyczne i  odżywcze, dodatki diete-
tyczne w formie napojów, suplementy diety dla osób ze specjalnymi 
wymaganiami dietetycznymi, ziołowe suplementy diety dla osób 
o  szczególnych wymaganiach dietetycznych, tabletki witaminowe, 
dodatki witaminowe i  mineralne, preparaty witaminowe w  postaci 
suplementów diety, tabletki wspomagające odchudzanie, preparaty 



Nr 45/2022 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 35

medyczne do odchudzania, preparaty pobudzające apetyt, batony 
energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki 
odżywcze, dodatki odżywcze.

(111) 356127 (220) 2021 12 01 (210) 537150
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 11
(732) MMB DRIVES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MMB SmartGridEnabler
(510), (511) 9 Aparatura do kondycjonowania energii.

(111) 356128 (220) 2020 09 28 (210) 518892
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) MAJONEZY SPÓŁDZIELNIA PRACY  
PRODUKCYJNO-HANDLOWA W KĘTRZYNIE, Kętrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KĘTRZYŃSKI 1945 DELIKATNY majonez
(540) 

(591) czarny, jasnożółty, zielony, biały, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.11.01, 01.15.11
(510), (511) 30 majonezy.

(111) 356129 (220) 2021 10 28 (210) 535937
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PASZPORTY WOLNOŚCI
(540) 

(591) czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.04, 24.07.23, 29.01.01
(510), (511) 9 Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, Mechani-
zmy do  urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, Sprzęt 
do przetwarzania danych, komputery, Nagrania dźwięku, obrazu i fil-
mowe utrwalone w  formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, 
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji 
przystosowanej do  odtwarzania w  komputerach multimedialnych, 
w odtwarzaczach CD, DVD, Urządzenia do nagrywania, zapisywania, 
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmo-
wego w  formie analogowej i  cyfrowej, Audiowizualne urządzenia 
do nauki, Urządzenia do transmisji multimedialnych, programy tele-
wizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedial-
nej, Gry telewizyjne i  komputerowe, Programy komputerowe, pro-
gramy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia 
z  odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do  obsługi 
interaktywnej telewizji, Karty magnetyczne, Suszarki do klisz, 16 Dru-
ki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, 
periodyki i  inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura, kar-
ton, artykuły papiernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane], Pod-
pisane fotografie, Albumy fotograficzne, Odbitki fotograficzne, Minial-
bumy fotograficzne, Urządzenia do oprawiania fotografii, Urządzenia 
do oprawiania fotografii, Fotografie oprawione i nieoprawione, Na-

rożniki do przyklejania fotografii, Samoprzylepne narożniki do foto-
grafii, Rogi do  mocowania fotografii, Pudełka do  przechowywania 
fotografii, Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Karty do albumów 
fotograficznych, Fotografie kolekcjonerskie z  zawodnikami sporto-
wymi, Ramki i stojaki do fotografii, Albumy do wklejania [albumy fo-
tograficzne], Papier do  drukowania fotografii [nie  z  chemicznie 
zwiększoną czułością], Materiały piśmienne, 35 Usługi reklamowe, 
Produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja i prowa-
dzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu 
na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, tworzenie rekla-
mowych i  sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych 
oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, Organizacja 
pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, Usługi mar-
ketingu i public relations, Merchandising, Rozpowszechnianie ogło-
szeń reklamowych, Oferowanie i  wynajem przestrzeni reklamowej, 
czasu reklamowego i mediów na reklamy, Usługi sprzedaży następu-
jących towarów: sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, 
gier telewizyjnych i komputerowych, Gier, zabawek, wyrobów szkla-
nych, porcelanowych i  ceramicznych i  artykułów, Kosmetycznych, 
higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sporto-
wych i  wydawnictw, w  sklepie, hurtowni wielobranżowej i  sklepie 
internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom do-
konanie zakupu w dobrych warunkach, 38 Obsługa przekazu i prze-
kazywanie dźwięku i/lub  obrazu, także w  systemie cyfrowym, po-
przez sieci komunikacyjne, w  tym sieć telewizyjną, satelitarną, 
naziemną kablową, światłowodową i Internet, Organizowanie syste-
mów transmisyjnych dźwięku, obrazu i  sygnału cyfrowego, Rozpo-
wszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów doku-
mentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz 
audycji z  interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i  transmisji 
telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, Dostarczanie i prze-
kazywanie informacji drogą telewizyjną, Przekazywanie informacji 
za  pośrednictwem telefonu, Przekazywanie informacji za  pomocą 
komputera, Przekazywanie informacji za pomocą radia, Przekazywa-
nie informacji do organizacji sprawozdawczych, Przekazywanie infor-
macji za pomocą środków elektronicznych, Przekazywanie informacji 
i danych za pośrednictwem usług online i  Internetu, Przekazywanie 
informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz In-
ternetu, Przekazywanie i  rozpowszechnianie informacji i  danych 
za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, Elektronicz-
na wymiana danych przechowywanych w  bazach danych dostęp-
nych za  pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, Usługi teletek-
stowe i  audiotekstowe, Usługi komputerowych tablic ogłoszeń, 
Udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, Usługi 
związane z  elektronicznymi tablicami ogłoszeń, Usługi związane 
z  elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], 
Świadczenie usług on-line w zakresie tablic ogłoszeń i pokojów roz-
mów [chatroom], Udostępnianie online elektronicznych tablic infor-
macyjnych w celu przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami 
komputerów, Udostępnianie pokojów rozmów [chatroomów] i elek-
tronicznych tablic ogłoszeń online do  przesyłania wiadomości po-
między użytkownikami komputerów, Realizowanie usług teleteksto-
wych i  audiotekstowych, Dostęp do  treści, stron internetowych 
i  portali, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Usługi rozrywkowe, 
włączając teleturnieje, Usługi w zakresie sportu i kultury, Usługi wy-
dawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publi-
kacje elektroniczne on-line książek i periodyków, Produkcja progra-
mów radiowych i telewizyjnych, Organizowanie, montaż i produkcja 
programów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekre-
acyjnych, Usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie multime-
dialnej, Organizowanie konkursów, organizowanie imprez o charak-
terze edukacyjnym i  kulturalnym, Usługi w  zakresie interaktywnych 
gier komputerowych, Usługi rozrywkowe w postaci interaktywnych 
programów telewizyjnych, Usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, 
produkcja filmów, realizacja spektakli, realizowanie rozrywki w  po-
staci seriali telewizyjnych, seriale nadawane za pośrednictwem tele-
wizji, Organizowanie konkursów i plebiscytów, Przyznawanie nagród 
w kategoriach literatura, film, teatr, muzyka poważna, muzyka popu-
larna, sztuki wizualne oraz kultura cyfrowa, Organizowanie przyjęć 
i wystaw, wydarzeń tematycznych, Usługi reporterskie, Montaż pro-
gramów telewizyjnych, w tym udostępnianych przez Internet, Mon-
taż programów telewizyjnych, Prezentowanie programów telewizyj-
nych, Produkcja programów telewizyjnych, Wynajem programów 
telewizyjnych, Udostępnianie telewizyjnych programów informacyj-
nych, Układanie rozkładu programów telewizyjnych, Produkcja edu-
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kacyjnych programów telewizyjnych, Produkcja rozrywkowych pro-
gramów telewizyjnych, Realizacja telewizyjnych programów 
rozrywkowych, Produkcja tematycznych programów telewizyjnych, 
Produkcja programów radiowych lub programów telewizyjnych, 
Produkcja programów telewizyjnych na  żywo, Przygotowywanie 
programów radiowych i  telewizyjnych, Udzielanie informacji doty-
czących programów telewizyjnych, Opracowywanie formatów dla 
programów telewizyjnych, Produkcja programów telewizyjnych i ra-
diowych, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Produkcja 
programów telewizyjnych z napisami kodowanymi, Sprzedaż progra-
mów telewizyjnych do kilku stacji, Usługi rozrywkowe w postaci pro-
gramów telewizyjnych, Rozrywka w formie programów telewizyjnych 
(Udostępnianie-), Rozrywka w formie telewizyjnych programów infor-
macyjnych, Realizowanie rozrywki w  postaci programów telewizyj-
nych, Usługi edukacyjne w postaci muzycznych programów telewi-
zyjnych, Przygotowywanie i  realizacja programów telewizyjnych 
i radiowych, Usługi edukacyjne świadczone za pośrednictwem pro-
gramów telewizyjnych, Produkcja przedstawień i programów radio-
wych i telewizyjnych, Usługi rozrywkowe w postaci interaktywnych 
programów telewizyjnych, Produkcja programów telewizyjnych 
na  żywo do  celów edukacyjnych, Produkcja programów telewizyj-
nych na żywo w celach rozrywkowych, Wynajem obiektów i sprzętu 
do realizacji programów telewizyjnych, Produkcja programów tele-
wizyjnych do  emisji na  urządzeniach mobilnych, Usługi w  zakresie 
realizacji filmów animowanych i programów telewizyjnych, Rozryw-
ka w postaci toczących się programów telewizyjnych z różnorodnych 
dziedzin, Obsługa sprzętu wideo i  audio do  produkcji programów 
radiowych i telewizyjnych, Usługi rozrywkowe w postaci programów 
telewizyjnych transmitowanych za  pomocą kamery internetowej, 
Udostępnianie multimedialnych programów rozrywkowych za  po-
średnictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewo-
dowych i online, Udostępnianie filmów i programów telewizyjnych 
nie  do  pobrania za  pośrednictwem płatnej telewizji, Zapewnianie 
klasyfikacji wiekowych dla programów telewizyjnych, filmów, muzy-
ki, nagrań wideo i  gier wideo, Dostarczanie programów telewizyj-
nych, nie  do  pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo 
na  żądanie, Udostępnianie filmów i  programów telewizyjnych 
nie do pobrania za pośrednictwem kanałów telewizji za opłatą [pay
-per-view], Prowadzenie programów rozrywkowych, naukowych, 
publicystycznych, kulturalnych, 42 Usługi w zakresie hostingu sieci 
internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn in-
ternetowych, doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne .

(111) 356130 (220) 2021 12 21 (210) 537994
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) CAREIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) carein
(510), (511) 3 Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki, Ko-
smetyki blokujące promieniowanie słoneczne, Kosmetyki do  cery 
zmarszczkowej, Kosmetyki do pielęgnacji urody, Kosmetyki do pielę-
gnacji skóry, Kosmetyki do stosowania na skórę, Kosmetyki do użyt-
ku osobistego, Kosmetyki funkcjonalne, Kosmetyki i  preparaty 
kosmetyczne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki nielecznicze i  pre-
paraty toaletowe, Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki organiczne, 
Kosmetyki przeznaczone do  suchej skóry, Kosmetyki upiększające, 
Kosmetyki w  formie olejków, Kosmetyki w  formie sproszkowanej 
[pudry], Kosmetyki w postaci kremów, Kosmetyki w postaci płynów, 
Kremy do  ciała [kosmetyki], Kremy do  pielęgnacji skóry [kosmety-
ki], Kremy do  twarzy i  ciała [kosmetyki], Kremy do  twarzy [kosme-
tyki], Kremy na  noc [kosmetyki], Płynne kremy [kosmetyki], Środki 
nawilżające do  twarzy [kosmetyki], Środki nawilżające [kosmetyki], 
Środki nawilżające przeciw starzeniu się do użytku jako kosmetyki, 
5 Mineralne suplementy diety dla ludzi, Mineralne suplementy die-
ty, Mineralne suplementy odżywcze, Odżywcze suplementy diety, 
Probiotyki (suplementy), Suplementy dietetyczne i  odżywcze, Su-
plementy diety, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety dla 
ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, Suplementy diety dla 
sportowców, Suplementy diety do użytku dietetycznego, Suplemen-
ty diety o działaniu kosmetycznym, Suplementy diety poprawiające 
kondycję i  wytrzymałość, Suplementy diety składające się z  wita-
min, Suplementy diety w  płynie, Suplementy odżywcze w  płynie, 
Suplementy żywnościowe, Suplementy żywnościowe w  postaci 

proszku, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Marke-
ting bezpośredni, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketin-
gowych i  promocyjnych, Dostarczanie informacji marketingowych, 
Działalność reklamowa, w  szczególności w  dziedzinie sieci telema-
tycznych i telefonicznych, Marketing internetowy, Usługi sprzedaży 
detalicznej i  hurtowej związanej z  kosmetykami, Usługi sprzedaży 
detalicznej za  pomocą globalnych sieci komputerowych związane 
z  artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związ-
ku z  suplementami diety, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z  produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży suplementów die-
ty online za  pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, 
Dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych 
za  pośrednictwem internetu, Dostarczanie informacji handlowych 
konsumentom, Dostarczanie informacji konsumentom na temat to-
warów i usług, Handlowe informacje i porady udzielane konsumen-
tom w wyborze towarów i usług, Udostępnianie porad dotyczących 
konsumenckich produktów kosmetycznych, Udzielanie informacji 
konsumenckich o produktach w zakresie kosmetyków, Usługi infor-
macyjne i  poradnictwo handlowe dla konsumentów w  dziedzinie 
produktów kosmetycznych, Dostarczanie informacji marketingowej, 
Dostarczanie informacji marketingowych za  pośrednictwem stron 
internetowych, Kampanie marketingowe .

(111) 356131 (220) 2015 03 30 (210) 440839
(151) 2022 07 26 (441) 2015 07 20
(732) ROSZKOWSKA JOANNA PAKOSFERA, Łomianki (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 

(591) czarny, błękitny, beżowy, różowy, biały, czerwony
(531) 02 .03 .01, 29 .01 .15, 02 .03 .23
(510), (511) 16 materiały do rysowania, materiały drukowane, zeszy-
ty i katalogi drukowane, drukowane materiały reklamowe, artykuły 
szkolne, zestawy rysunkowe, nalepki, naklejki, bloczki do  pisania, 
bloki do pisania, bloki listowe czyli papeteria, bloki rysunkowe afisze, 
notatniki, notesy, notesy podręczne, plakaty, plakaty z papieru lub 
kartonu, grafika-akwaforty, podręczniki, książki, akwarele, albumy, 
wzory do  kalkowania, zakładki-do  książek, zeszyty drukowane, 
znaczki pocztowe, zszywacze, zszywki biurowe, błony z  tworzyw 
sztucznych samoprzyczepne, rozciągliwe do  palety, obwoluty pa-
pierowe na  dokumenty, okładki, obwoluty papiernictwo, ołówki, 
ołówki automatyczne, ołówki węglowe, opakowania do  butelek 
z tektury lub papieru, oprawy, oprawy do ołówków, broszury, chorą-
giewki papierowe, chusteczki do nosa papierowe, czasopism, perio-
dyki, przenośne artykuły biurowe, drukowane materiały reklamowe, 
druki, materiały dla artystów, poligrafia, gazety, artykuły biurowe, 
klej do papieru lub do użytku domowego, gumki do ścierania, kalen-
darze, kalendarze z kartkami do zrywania, kalka techniczna, kalko-
manie, kartki z życzeniami, karton, karton z miazgi drzewnej, artyku-
ły papiernicze, karty, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, 
kasetki na papeterie, katalogi, klajstry, kleje mączne do papieru lub 
do użytku domowego, papki, klamry, kleje do papieru lub do użytku 
domowego, kokardy papierowe, komiksy, koperty, urządzenia biuro-
we do stemplowania, artykuły piśmienne, koperty na butelki z karto-
nu lub papieru, korektory w płynie, kosze na listy, kreda do pisania, 
kreda do znakowania, krzywiki, książki, linijki, reglety dla drukarzy, 
linijki rysownicze kreślarskie, malarstwo, obrazy oprawione lub nie, 
maszynki do ostrzenia ołówków, elektryczne lub nie, maszyny do pi-
sania elektryczne i nieelektryczne, materiały do modelowania, mate-
riały do nauczania z wyjątkiem aparatów, materiały klejące do celów 
papierniczych lub do użytku domowego, materiały piśmienne, mi-
seczki na farby dla artystów malarzy, naklejki adresowe, obrazy, ob-
rusy papierowe, obsadki, uchwyty do piór, obsadki do piór, obwolu-
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ty na luźne kartki, osłony na doniczki z papieru, palety dla malarzy, 
papeteria, kasetki ozdobne, papier, papier do  pakowania, papier 
do  pisania, papier do  zawijania, papier higieniczny, papier mâché, 
papierowe maty na siedzenia, papierowe podstawki pod karafki, pa-
pier przebitkowy, mapy, materiały piśmienne, papier srebrny, papier 
świecący, papier toaletowy, papier w arkuszach, papier Xuan do chiń-
skiego malarstwa i kaligrafii, papier z miazgi drzewnej, pasma przy-
lepne do  celów papierniczych lub do  użytku domowego, pasta 
do  modelowania, pastele, kredki, pędzle, pieczęcie, pudełka 
na  stemple, pieczęcie, pinezki, pióra, pióra wieczne, pióra ze  stali, 
piórka do  rysowania, grafiony, piórniki, wzorce pisma do kopiowa-
nia, plansze, płótno do  malarstwa, podkładki pod kufle, podpórki 
do  utrzymywania wielu książek w  pozycji pionowej, podstawki 
do długopisów i ołówków, poduszki do stempli i pieczęci, poduszki 
nasączone tuszem, pojemniki na śmietanę papierowe, portrety, po-
wielacze, programy komputerowe w formie drukowanej, taśmy i kar-
ty papierowe do zapisu, przezrocza, materiały piśmienne, materiały 
szkoleniowe i instruktażowe, przybory do pisania, zestawy przybo-
rów do pisania, przybory szkolne, przyciski do papieru, rysunkowe 
przykładnice kreślarskie, przyrządy do pisania, przyrządy do rysowa-
nia, publikacje, pudełka kartonowe lub papierowe, pudełka na farby, 
pudła na  kapelusze z  tektury, ramki do  fotografii, rejestry, księgi 
główne, książki, reprodukcje graficzne, ręczniki do twarzy papiero-
we, ręczniki papierowe, rolki do  taśm barwiących, rury tekturowe, 
rylce do kopiowania rysunków, rysiki, rysunki, ryciny, komplety kre-
ślarskie, segregatory, serwetki papierowe do  demakijażu, serwetki 
stołowe papierowe, serwety na stół papierowe, skoroszyty na doku-
menty, klej skrobiowy do celów papierniczych lub do użytku domo-
wego, spinacze biurowe, spinacze do  papieru, stemple, pieczątki, 
stemple do  pieczętowania, stojaki na  stemple, szablony, szczotki 
i  pędzle do  pisania, szczotki i  pędzie malarskie, sztalugi malarskie, 
śliniaki papierowe, śpiewniki, tablice ogłoszeniowe na afisze z karto-
nu lub papieru, tablice szkolne, taśma klejąca, materiały introligator-
skie, taśmy introligatorskie, taśmy do maszyn do pisania, taśmy pa-
pierowe, taśmy przylepne do  celów papierniczych lub do  użytku 
domowego, taśmy samoprzylepne do  celów papierniczych lub 
do użytku domowe, teczki, skoroszyty, teczki na dokumenty, tempe-
rówki do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne, torby na śmieci 
z papieru lub z tworzyw sztucznych, torebki do pakowania, koperty, 
woreczki z papieru lub tworzyw sztucznych, torebki papierowe rożki 
w  kształcie stożka, trójkąty kreślarskie, tusz, atrament, tworzywa 
sztuczne do modelowania, uchwyty do kredy, uchwyty do stempli, 
pieczęci, ulotki, wkładki papierowe do  szuflad, perfumowane lub 
nie, wkłady atramentowe do piór, wosk do modelowania nie do ce-
lów stomatologicznych, wydruki graficzne, wykroje do  szycia, wy-
kroje do wykonywania odzieży, wyroby przeznaczone do wymazy-
wania, wzory do  haftowania, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 
antypoślizgowe przybory do butów, bandany na szyję, bezrękawni-
ki, bielizna damska, bielizna osobista, bluzki, bluzy, kombinezony, 
boty, buty, buty sportowe, buty sznurowane, chusty, fulardy, czapki, 
czepki kąpielowe, gabardyna, ubrania, garnitury, getry, kalosze, ka-
masze, kamizelki, kapelusze, kapelusze papierowe, kostiumy kąpie-
lowe, koszule, koszulki gimnastyczne, kurtki, kurtki wełniane lub fu-
trzane z  kapturem, legginsy, majtki, majtki dziecinne, stroje 
na  maskaradę, maski na  oczy do  spania, mufki, nauszniki, obuwie 
gimnastyczne, obuwie plażowe, obuwie sportowe, odzież gimna-
styczna, sportowa i turystyczna, odzież skórzana, okrycia wierzchnie, 
daszki do osłony przed słońcem, palta, pantofle domowe, pantofle 
kąpielowe, paski, peleryny, piżamy i koszule nocne, płaszcze, płasz-
cze kąpielowe, podkoszulki, półbuty, prochowce, pulowery, rajstopy, 
rękawiczki, rękawiczki z jednym palcem, sandały, sandały kąpielowe, 
skarpetki, spodnie, spódnice, stroje kąpielowe, stroje plażowe, stroje 
wieczorowe, sukienki, swetry, szale i szelki, szlafroki, T-shirty, odzież 
i  wyprawka dziecięca, śliniaki niepapierowe, żakiety pikowane, 35 
usługi sprzedaży detalicznej dotyczące: drukowane materiały rekla-
mowe, książki, publikowanie książek, materiały do rysowania, mate-
riały drukowane, zeszyty i katalogi drukowane, zestawy rysunkowe, 
plakaty z papieru lub kartonu, bloczki do pisania, bloki do pisania, 
broszury, papier w arkuszach, publikacje, artykuły szkolne, segrega-
tory, torebki papierowe, wyroby z kartonu, nagrywanie filmów na ta-
śmach wideo, materiały do rysowania, materiały drukowane, zeszyty 
i katalogi drukowane, drukowane materiały reklamowe, zestawy ry-
sunkowe, nalepki, naklejki, bloczki do pisania, bloki do pisania, bloki 
listowe czyli papeteria, bloki rysunkowe afisze, notatniki, notesy, no-
tesy podręczne, obrazy, plakaty, albumy, plakaty z papieru lub karto-

nu, grafika-akwaforty, podręczniki, książki, akwarele, albumy, wzory 
do kalkowania, zakładki do książek, znaczki pocztowe, zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich różnych towarów obejmujących: świece, zni-
cze i lampiony, świece ozdobne, świece okolicznościowe i świątecz-
ne, świece stołowe, wotywne i ogrodowe, lampki nocne (świeczki), 
świece zapachowe i do aromaterapii, świece woskowe, świece na ba-
zie wosku pszczelego, świeczki na  choinkę, podgrzewacze, knoty 
do świec, wosk pszczeli, wosk, parafina oraz mieszanki do oświetla-
nia, wkłady olejowe i parafinowe do zniczy, kadzidełka zapachowe, 
reklamowe wyroby z metali nieszlachetnych, figurki z metali nieszla-
chetnych, materiały reklamowe na  nośnikach, multimedialne pre-
zentacje reklamowe, podkładki pod myszy, sprzęt, oprogramowanie 
i  akcesoria komputerowe, sprzęt fotograficzny, sprzęt audio-video, 
stoiska wystawowe, stragany handlowe, stojaki, wieszaki, zasłony 
dekoracyjne, namioty, namioty handlowe, namioty turystyczne, na-
mioty rycerskie, namioty bankietowe, hangary, hale namiotowe, bal-
dachimy i zadaszenia, w tym zwłaszcza dla imprez piknikowych, tar-
gów, wystaw, tarasów, ogrodów i  zewnętrznych części lokali 
usługowo-handlowych, daszki, zadaszenia do przyczep kempingo-
wych, markizy, brezenty, liny, sznury, taśmy, plandeki, torby do pako-
wania z wyrobów tekstylnych, tekstylia i wyroby włókiennicze, po-
ściel i ręczniki, serwetki stołowe tekstylne, flagi tekstylne, taśmowe 
smycze reklamowe, smycze sublimacyjne, smycze krótkie na  rękę, 
smycze suwakowe, smycze silikonowe, opaski silikonowe na  rękę, 
ozdoby do ubrań, obuwia i nakryć głowy nie z metali szlachetnych, 
ozdoby do włosów, siatki na włosy, szpilki do włosów, treski z wło-
sów, włosy sztuczne, włosy do  przedłużania, sprzączki ozdobne 
do ubrań i obuwia, szelki do prowadzenia dzieci, reklamowe artykuły 
pasmanteryjne, dywany, chodniki (kilimy), maty i  słomianki, lino-
leum i inne materiały do pokrywania podłóg: draperie (nietekstylne), 
mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mro-
żone, suszone, gotowane, pieczone, duszone i smażone owoce, wa-
rzywa i  grzyby, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty 
mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, chrupki owocowe i ziemniaczane, 
chipsy ziemniaczane, dżemy, filety rybne, galaretki jadalne, galarety 
mięsne, zupy jarzynowe, jogurt, kapusta kwaszona, kefir, krokiety, 
łosoś, produkty mleczne, napoje mleczne z przewagą mleka, gala-
retki owocowe, sałatki owocowe, przekąski na bazie owoców, potra-
wy rybne, żywność przygotowywana z ryb, potrawy mięsne, potra-
wy mięsno-warzywne, potrawy warzywne, sałatki warzywne, 
śledzie, tuńczyk, zupy, anchois, bita śmietana, bulion, daktyle, flaki, 
hummus, jaja, kiełbasy, kiełbaski w cieście, koncentraty bulionu i ro-
sołu, korniszony, masło, miąższ owoców, opiekane wodorosty, orze-
chy, owoce kandyzowane, pasztet z wątróbki, przecier pomidorowy, 
przecier jabłkowy, pulpa owocowa, bakalie, rodzynki, sery i twarogi, 
skórki owocowe, wędliny, ziemniaki zapiekane w cieście, frytki, goto-
we bądź mrożone wyroby garmażeryjne, świeże warzywa i owoce, 
sałatki owocowe i warzywne, orzechy, otręby zbożowe, zioła świeże, 
napoje alkoholowe, zapałki, wyroby dla palaczy, środki sanitarne 
do  celów medycznych, dietetyczna żywność, napoje i  substancje 
do celów leczniczych lub weterynaryjnych, mleko w proszku i żyw-
ność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i  zwierząt, plastry, 
materiały opatrunkowe, środki odkażające, produkty farmaceutycz-
ne i weterynaryjne, balsamy do celów farmaceutycznych, chusteczki 
nasączane płynami farmaceutycznymi, preparaty czyszczące 
do szkieł kontaktowych, roztwory do szkieł kontaktowych, herbaty 
ziołowe do celów medycznych, herbaty lecznicze, intymne prepara-
ty nawilżające, sole do kąpieli do celów medycznych, preparaty far-
maceutyczne przeciw łupieżowi, wkładki higieniczne, wkładki lakta-
cyjne, papier i  preparaty przeciw molom, preparaty medyczne 
do odchudzania, odświeżacze do ubrań i tkanin, kadzidełka i środki 
do odstraszania owadów, pieluchy, pieluchomajtki, podpaski, tam-
pony, płyny do płukania ust do celów farmaceutycznych, środki far-
maceutyczne przeciw poceniu się ciała lub stóp, preparaty odświe-
żające powietrze, preparaty witaminowe, pilniki do  paznokci, 
gilotynki i polerki do paznokci (elektryczne i nieelektryczne), przy-
bory do manicure i pedicure, akcesoria kosmetyczne, sztućce .

(111) 356132 (220) 2019 03 25 (210) 497668
(151) 2022 08 01 (441) 2022 04 11
(732) LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ŚMIETANKA ZE SKAŁY
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(510), (511) 9 programy komputerowe, oprogramowanie i aplikacje 
do  urządzeń przenośnych, oprogramowanie do  gier komputero-
wych i elektronicznych, oprogramowanie i aplikacje komputerowe 
do nawigacji, 29 batony na bazie orzechów i owoców, desery owo-
cowe, masło orzechowe, owoce mrożone, orzechy jadalne, orzechy 
przetworzone, pasty orzechowe, przekąski na bazie owoców, prze-
kąski na bazie orzechów, przetwory owocowe, 30 batoniki, batony 
energetyczne, batony zbożowe, ciasta, ciasteczka, cukierki, czeko-
lada, herbata, kakao, kawa, lody spożywcze w  proszku, lód natu-
ralny lub sztuczny, musy czekoladowe, musy deserowe, musy owo-
cowe (sosy), napoje na  bazie herbaty, napoje na  bazie czekolady, 
napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, słodycze, środki wią-
żące do lodów spożywczych, sorbety, wyroby cukiernicze, 35 usłu-
gi handlu detalicznego pojemników na żywność lub napoje, usługi 
handlu detalicznego w  odniesieniu do  oprogramowania kompu-
terowego, usługi handlu detalicznego w  odniesieniu do  aplikacji 
mobilnych, 43 kawiarnie, lodziarnie, usługi mobilnych kawiarni, 
usługi mobilnych lodziarni, obsługa gastronomiczna z własnym za-
pleczem, produktami i transportem, obwoźne usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje .

(111) 356133 (220) 2020 10 22 (210) 519836
(151) 2022 07 27 (441) 2022 04 04
(732) SOPOCKI DOM AUKCYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Aukcja Sztuki XXI wieku
(510), (511) 16 obrazy, rysunki, fotografie, reprodukcje dzieł sztuki, 
albumy, katalogi, 35 organizowanie aukcji, prowadzenie aukcji, or-
ganizowanie i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem internetu, 
organizowanie wystaw w celach handlowych, prowadzenie wystaw 
w  ramach wirtualnych targów handlowych online, organizowanie 
i  prowadzenie wystaw sztuki w  celach komercyjnych lub reklamo-
wych, usługi sprzedaży detalicznej i  hurtowej, w  tym sprzedaży 
online, dzieł sztuki, biżuterii, wyrobów artystycznych, katalogów, 
albumów, sztućców, broni białej, broni palnej, wyrobów jubilerskich, 
akwareli, banknotów, fotografii [wydrukowanych], litograficznych 
dzieł sztuki, obrazów i zdjęć, rysunków, rzemiosła artystycznego, po-
średnictwo w zakresie transakcji handlowych, informacja handlowa, 
usługi w zakresie zamówień online, promowanie dzieł sztuki innych 
osób poprzez udostępnianie portfolio online za  pośrednictwem 
strony internetowej, 41 usługi galerii sztuki, usługi galerii sztuki 
świadczone online za  pośrednictwem łączy telekomunikacyjnych, 
wystawy sztuki, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka] .

(111) 356134 (220) 2020 09 22 (210) 518504
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 11
(732) BARTER COAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BARTER COAL
(510), (511) 4 Antracyt, brykiety węgla, Paliwa na bazie węgla, Węgiel, 
Węgiel drzewny do użytku jako paliwo, Miał węglowy [paliwo], Pył 
węglowy [paliwo], Paliwa wyrabiane z węgla antracytowego i koksu, 
35 Usługi pośrednictwa w handlu węglem i innymi paliwami stałymi 
oraz paliwami płynnymi, kruszywami oraz maszynami węglowymi, 
Usługi sprzedaży węgla i  materiałów węglopochodnych, 39 Skła-
dowanie węgla i  produktów węglopochodnych, Ładowanie węgla 
i produktów węglopochodnych, Rozładunek węgla i produktów wę-
glopochodnych, Dystrybucja węgla i produktów węglopochodnych, 
Transport węgla i  produktów węglopochodnych, Zaopatrywanie 
w wodę, Magazynowanie energii elektrycznej, Dostarczanie energii 
elektrycznej, Magazynowanie gazu, Usługi dystrybucji gazu, Dystry-
bucja ciepła grzewczego, Zaopatrywanie w  parę wodną, Transport 
lądowy, Transport rurociągami .

(111) 356135 (220) 2021 05 27 (210) 529566
(151) 2022 08 10 (441) 2022 04 25
(732) TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polsat

(540) 

(591) żółty
(531) 29 .01 .02, 29 .01 .11, 27 .05 .01, 27 .05 .05
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyj-
ne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiaro-
we, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydak-
tycznych, Urządzenia i  przyrządy do  przewodzenia, przełączania, 
przekształcenia, gromadzenia, sterowania i  regulacji energii elek-
trycznej, Urządzenia do  nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania 
dźwięku lub obrazów, Magnetyczne nośniki danych, Nagrane dyski, 
Płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, Mechani-
zmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, Kasy reje-
strujące, Maszyny liczące, Osprzęt do przetwarzania danych, Kompu-
tery, Programy komputerowe, Urządzenia do  gaszenia ognia, 
Publikacje elektroniczne, Oprogramowanie komputerowe, Elektro-
niczne nośniki danych, Nagrania cyfrowe, Nagrania audio, Nagrania 
wideo, Nagrania audio-wideo, Telefony, Tablety, Telewizory, Elektro-
niczne terminale komunikacyjne, Terminale komputerowe, Termina-
le telefoniczne, Terminale danych, Terminale multimedialne, Termi-
nale POS, Terminale poczty elektronicznej, Terminale elektronicznych 
płatności, Modemy, Modemy komunikacyjne, Modemy telefoniczne, 
Modemy komputerowe, Modemy wewnętrzne, Modemy zewnętrz-
ne, Routery, Karty sieciowe, Elektroniczny sprzęt biurowy, Wzmacnia-
cze, Przedwzmacniacze, Odbiorniki radiowe, Elektroniczne urządze-
nia do  przetwarzania dźwięku, Odtwarzacze treści audio-wideo, 
Urządzenia audiowizualne z  wyświetlaczem, Dekodery, Dekodery 
telewizyjne, Dekodery radiowe, Dekodery sygnałów, Dekodery elek-
troniczne, Dekodery cyfrowe, Urządzenia telewizyjne, Aparatura te-
lewizyjna, Nagrywarki telewizyjne, Kamery, Wzmacniacze sygnałów 
telewizyjnych, Wzmacniacze sygnałów radiowych, Wzmacniacze sy-
gnałów telekomunikacyjnych, Elektroniczne urządzenia monitorują-
ce, Konwertery standardów telewizyjnych, Konwertery standardów 
radiowych, Zestawy kina domowego, Projektory do kina domowego, 
Wyświetlacze do zestawów kina domowego, Projektory, Projektory 
cyfrowe, Projektory multimedialne, Akcesoria do urządzeń komuni-
kacyjnych, Akcesoria do  urządzeń mobilnych, Akcesoria do  telefo-
nów, Akcesoria do tabletów, Futerały na urządzenia mobilne, Futera-
ły na telefony, Futerały na tablety, Etui na urządzenia mobilne, Etui 
na telefony, Etui na tablety, Kable, Adaptery, Słuchawki, Głośniki, Ła-
dowarki, Ładowarki samochodowe, Przenośne urządzenia do  łado-
wania urządzeń mobilnych, Zasilacze, Uchwyty do mocowania urzą-
dzeń mobilnych, Uchwyty samochodowe do  urządzeń mobilnych, 
Szkło ochronne, Szkło ochronne do  urządzeń mobilnych, Szkło 
ochronne do telefonów, Szkło ochronne do tabletów, Szkło hartowa-
ne do  ochrony ekranów urządzeń mobilnych, Szkło hartowane 
do ochrony ekranów telefonów, Szkło hartowane do ochrony ekra-
nów tabletów, Ochraniacze ekranów urządzeń mobilnych z tworzyw 
sztucznych, Ochraniacze ekranów telefonów z tworzyw sztucznych, 
Ochraniacze ekranów tabletów z tworzyw sztucznych, Folia polime-
rowa do  ochrony ekranów urządzeń mobilnych, Folia polimerowa 
do ochrony ekranów telefonów, Folia polimerowa do ochrony ekra-
nów tabletów, Długopisy elektroniczne, Długopisy do ekranu doty-
kowego, Elektroniczne pióra [ekranopisy], Pióra magnetyczne, Pióra 
[pióra świetlne], Pióra magnetyczno-optyczne, Torby antystatyczne, 
Torby do noszenia komputerów, Torby przystosowane do noszenia 
sprzętu wideo, Torby przystosowane do  noszenia sprzętu fotogra-
ficznego, 16 Publikacje drukowane, Gazety, Czasopisma drukowane, 
Druki, Kalendarze, Książki, Wydawnictwa jednorazowe drukowane, 
Katalogi, Komiksy, Fotografie, Notesy, Pióra [artykuły biurowe], Pióra 
na atrament, Pióra kulkowe, Pióra wieczne, Pióra żelowe, Długopisy 
[artykuły biurowe], Długopisy kolorowe, Ołówki, Materiały do  na-
uczania z wyjątkiem aparatów, Torby papierowe, Torby z tektury, Tor-
by z tworzyw sztucznych, Materiały drukowane, Materiały szkolenio-
we, Materiały instruktażowe, Materiały piśmienne, Papier, Tektura, 
35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, Usługi wspar-
cia administracyjnego, Prace biurowe, Doradztwo i konsultacje w za-
kresie działalności gospodarczej, Usługi analizy i informacji bizneso-
wej, Badania rynkowe, Analizy gospodarcze, Administrowanie 
działalnością gospodarczą, Zarządzanie działalnością gospodarczą, 
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Planowanie działalności gospodarczej, Organizacja działalności go-
spodarczej, Audyt działalności gospodarczej, Informacja o działalno-
ści gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, Agencje informacji 
handlowej, Organizacja wystaw handlowych, Organizacja targów 
handlowych, Usługi reklamowe, Usługi agencji reklamowych, Usługi 
marketingowe, Usługi promocyjne, Usługi programów lojalnościo-
wych, motywacyjnych lub promocyjnych, Promocja towarów i usług, 
Usługi public relations, Produkcja reklam, Dystrybucja materiałów 
reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Publiko-
wanie tekstów reklamowych, Wynajmowanie powierzchni na  cele 
reklamowe, Wynajem czasu reklamowego w środkach przekazu, Re-
klamy korespondencyjne, Sondaże opinii, Organizowanie wystaw 
w  celach handlowych lub reklamowych, Promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, Profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, 
Przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, Kompute-
rowe przetwarzanie danych, Elektroniczne przetwarzanie danych, 
Zarządzanie przetwarzaniem danych, Doradztwo związane z  prze-
twarzaniem danych, Rozpowszechnianie informacji gospodarczych, 
Rozpowszechnianie informacji biznesowych, Rozpowszechnianie in-
formacji handlowych, Wyszukiwanie informacji w plikach informatycz-
nych dla osób trzecich, Skomputeryzowane wyszukiwanie informacji 
handlowych, Usługi sprzedaży towarów z  branż: telekomunikacyjnej, 
energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, te-
lewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu go-
spodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu 
biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, 
Sprzedaż detaliczna towarów z branż: telekomunikacyjnej, energe-
tycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, tele-
wizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu go-
spodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu 
biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, 
Sprzedaż hurtowa 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, Zgru-
powanie na rzecz osób trzecich towarów z branż: telekomunikacyj-
nej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, fil-
mowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, 
sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, 
sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kultural-
nej, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się 
z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalogu róż-
nych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie 
internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, Usłu-
gi pośrednictwa w dziedzinie świadczenia usług, Usługa polegająca 
na prezentacji ofert usług, Sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw sta-
łych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, Pośrednic-
two w  zakresie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz 
produktów pochodnych, Doradztwo handlowe w zakresie wykorzy-
stania energii i paliw oraz produktów pochodnych, Sprzedaż hurto-
wa i detaliczna energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, Pośred-
nictwo w  zakresie sprzedaży energii, w  tym energii elektrycznej 
i cieplnej, Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostęp-
niania i późniejszego korzystania z usług w zakresie przesyłania i dys-
trybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywa-
nia w  energię, w  szczególności elektryczną i  cieplną, dystrybucji 
i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania w parę wodną i gorą-
cą wodę, usług związanych z odprowadzaniem ścieków, usług zwią-
zanych z  wywozem śmieci, Pośrednictwo w  zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i  zapewniania do-
stępu do  usług medycznych, Pośrednictwo w  zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i  zapewniania do-
stępu do  usług opiekuńczych, Zarządzanie wykonywaniem umów 
dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług me-
dycznych i opiekuńczych, Pośrednictwo w zakresie zawierania umów 
dotyczących świadczenia, organizowania i  zapewniania dostępu 
do  usług w  zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i  ochrony osób 
i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpie-
czeństwa, Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udo-
stępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług 
doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, Doradztwo podatkowe [ra-
chunkowość], Usługi dotyczące działalności centrów telefonicznych 
(call center) świadczone na rzecz osób trzecich, Zarządzanie działal-

nością gospodarczą w zakresie stacji radiowych, Zarządzanie działal-
nością gospodarczą w zakresie stacji telewizyjnych, Usługi informa-
cyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi pośrednictwa ubezpiecze-
niowego, Usługi finansowe, Usługi pośrednictwa w zakresie usług fi-
nansowych, Doradztwo ekonomiczno-finansowe, Usługi płatnicze, 
Usługi maklerskie, Obrót papierami wartościowymi, Usługi bankowe, 
Usługi pośrednictwa bankowego, Usługi leasingowe, Leasing finan-
sowy, Usługi pośrednictwa w zakresie leasingu, Doradztwo podatko-
we [nie dotyczy prowadzenia rachunków], Usługi związane z mająt-
kiem nieruchomym, Zarządzanie nieruchomościami, Pośrednictwo 
w zakresie zarządzania nieruchomościami, Wynajem nieruchomości 
i  majątku, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem pomieszczeń 
handlowych, Dzierżawa nieruchomości, Finansowanie inwestycji, 
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług, 37 Usługi instalacyjne dotyczące urządzeń 
i  przyrządów, w  szczególności urządzeń elektronicznych, urządzeń 
elektrycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyj-
nych, urządzeń do przetwarzania danych, urządzeń do transmisji da-
nych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, Usługi napraw-
cze dotyczące urządzeń i  przyrządów, w  szczególności urządzeń 
elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, 
urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania danych, 
urządzeń do  transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń 
do nadawania, Usługi konserwacyjne dotyczące urządzeń i przyrzą-
dów, w szczególności urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycz-
nych, sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, 
urządzeń do przetwarzania danych, urządzeń do transmisji danych, 
urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, Instalowanie i napra-
wa urządzeń elektrycznych i  elektronicznych, Usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
38 Usługi w  zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, Usługi 
w  zakresie prowadzenia agencji prasowych, Usługa prowadzenia 
portali internetowych w  zakresie: rozpowszechniania wiadomości 
i aktualności, Zbieranie i przesyłanie informacji, Usługi telekomuni-
kacyjne, Usługi komunikacji elektronicznej, Usługi telekomunikacyj-
ne przewodowe, Usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe, Usługi 
telekomunikacji satelitarnej, Usługi komunikacji radiowej, Usługi ko-
munikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, Usługi komuni-
kacji za  pośrednictwem telefonów komórkowych, Usługi łączności 
poprzez terminale komputerowe, Usługi nadawania bezprzewodo-
wego, Usługi nadawania telewizji kablowej, Oferowanie połączeń 
telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, Transfer stru-
mieniowy danych, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja progra-
mów radiowych, Transmisja programów telewizyjnych, Transmisja 
satelitarna, Transmisja wideo na  żądanie, Zapewnianie dostępu 
do globalnych sieci komputerowych, Usługi transmisyjne, Łączność 
poprzez sieci komputerowe, Usługi dostępu do Internetu, Usługi do-
stępu do  sieci komunikacji elektronicznej, Usługi w  zakresie emisji 
radiowej i telewizyjnej, Bezprzewodowa transmisja programów tele-
wizyjnych, Nadawanie programów telewizyjnych, Nadawanie audio, 
wideo i  multimedialne za  pośrednictwem Internetu i  innych sieci 
łącznościowych, 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, 
Nadawanie informacji za pośrednictwem satelity, Nadawanie muzy-
ki, Nadawanie programów przez satelitę, Nadawanie programów te-
lewizji kablowej, Nadawanie programów za pośrednictwem Interne-
tu, Nadawanie telewizji kablowej, Nadawanie wiadomości [środkami 
elektronicznymi], Usługi zapewniania dostępu do treści, stron inter-
netowych i  portali, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego 
do  filmów, innych nagrań i  programów telewizyjnych udostępnia-
nych za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, Zapewnianie do-
stępu telekomunikacyjnego do programów radiowych, Agencje in-
formacyjne, Przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych 
za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, Usługi pocz-
ty elektronicznej, Zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w In-
ternecie, Usługi teletechniczne, Usługi teleinformatyczne, Wypoży-
czanie urządzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie telefonów, 
Wypożyczanie urządzeń służących do  komunikacji za  pośrednic-
twem sieci komunikacji elektronicznej, Rozpowszechnianie i dystry-
bucja analogowych programów telewizyjnych transmitowanych 
za pośrednictwem satelitów, Rozpowszechnianie i dystrybucja cyfro-
wych programów telewizyjnych transmitowanych za  pośrednic-



40 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 45/2022

twem satelitów, Rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych pro-
gramów telewizyjnych przekazywanych za  pośrednictwem 
połączenia przewodowego z  odbiornikami telewizyjnymi, Rozpo-
wszechnianie i  dystrybucja cyfrowych programów telewizyjnych 
przekazywanych za  pośrednictwem połączenia przewodowego 
z odbiornikami telewizyjnymi, Rozpowszechnianie i dystrybucja pro-
gramów analogowych telewizyjnych transmitowanych za pośrednic-
twem nadajników naziemnych, Rozpowszechnianie i  dystrybucja 
cyfrowych programów telewizyjnych transmitowanych za  pośred-
nictwem nadajników naziemnych, Usługi w  zakresie prowadzenia 
stacji radiowych polegające na zapewnianiu infrastruktury technicz-
nej, Usługi w  zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych polegające 
na zapewnianiu infrastruktury technicznej, Usługi informacyjne, do-
radcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 39 
Transport, Transport samochodowy, Transport morski, Transport lot-
niczy, Transport bagażu, Transport osób, Usługi kurierskie, Wypoży-
czanie środków transportu, Pakowanie i składowanie towarów, Orga-
nizowanie podróży, Usługi w  zakresie przesyłania i  dystrybucji 
energii, w  szczególności elektrycznej i  cieplnej, Zaopatrywanie 
w  energię, w  szczególności elektryczną i  cieplną, Dystrybucja i  za-
opatrywanie w wodę, Usługi zaopatrywania w parę wodną i gorącą 
wodę, Usługi związane z odprowadzaniem ścieków, Usługi związane 
z  wywozem śmieci, Wyznaczanie położenia obiektów za  pomocą 
urządzeń telekomunikacyjnych, Dostarczanie informacji o położeniu 
obiektów lokalizowanych za  pomocą urządzeń telekomunikacyj-
nych, Pośrednictwo w zakresie ww . usług, Usługi informacyjne, do-
radcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 41 
Nauczanie, Kształcenie, Edukacja, Usługi edukacyjne świadczone 
za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, Rozrywka, Organizo-
wanie imprez rozrywkowych, Organizowanie konkursów i  wystaw 
edukacyjnych i  rozrywkowych, Działalność sportowa, Działalność 
kulturalna, Organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz kon-
certów, Organizowanie szkoleń, Organizowanie konferencji, Organi-
zowanie sympozjów, Usługi wydawnicze, Elektroniczne usługi wy-
dawnicze, Usługi wydawnicze w  zakresie tekstów elektronicznych, 
Publikowanie, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie drogą elek-
troniczną, Publikowanie materiałów drukowanych, Komputerowy 
skład drukarski, Wydawanie książek, Wydawanie wykazów oraz list, 
Wydawanie gazet, Wydawanie czasopism, Wydawanie periodyków, 
Produkcja filmów, Produkcja nagrań wideo, Usługi sprzedaży progra-
mów radiowych, Wynajem stacji radiowych, Usługi sprzedaży pro-
gramów telewizyjnych, Wynajem stacji telewizyjnych, Produkcja pro-
gramów telewizyjnych, Produkcja programów radiowych, Montaż 
programów radiowych i  telewizyjnych, Usługi reporterskie, Studia 
filmowe, Studia telewizyjne, Studia nagrań, Usługa prowadzenia por-
tali internetowych w zakresie: udostępniania zapisów audycji radio-
wych i  telewizyjnych, informacji o  programach i  repertuarze, udo-
stępniania wersji obcojęzycznych i  polskojęzycznych utworów, 
udostępniania gier, wyboru pakietów programowych programów 
telewizyjnych i radiowych, Produkcja nagrań dźwiękowych, Produk-
cja nagrań muzycznych, Usługi w zakresie nagrań, Usługi studia na-
grań, Usługi postprodukcji filmów, nagrań wideo, programów telewi-
zyjnych i  radiowych, Projekcja filmów, Wypożyczanie filmów, 
Wypożyczanie nagrań wideo, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, 
Dystrybucja filmów, Dystrybucja nagrań wideo, Dystrybucja progra-
mów telewizyjnych, Dystrybucja programów radiowych, Gry ofero-
wane on-line, Usługi publikowania tekstów innych niż teksty rekla-
mowe, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i  publikacji 
elektronicznych, w tym on-line, Usługi informacyjne, doradcze i kon-
sultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 42 Naukowe 
i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, Analiza przemy-
słowa, Badania przemysłowe i usługi w zakresie projektowania prze-
mysłowego, Usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, Usługi w zakre-
sie technologii informacyjnych, Rozwój, programowanie i wdrażanie 
oprogramowania komputerowego, Oprogramowanie jako usługa 
[SaaS], Usługi doradztwa w  zakresie oprogramowania jako usługi 
[SaaS], Platformy do sztucznej inteligencji jako oprogramowanie jako 
usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania kompu-
terowego, Inżynieria oprogramowania komputerowego, Opracowy-
wanie oprogramowania komputerowego, Instalacja oprogramowa-
nia komputerowego, Aktualizacja oprogramowania komputerowego, 
Konserwacja oprogramowania komputerowego, Konfiguracja opro-
gramowania komputerowego, Naprawa oprogramowania kompute-
rowego, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Udo-
stępnianie oprogramowania komputerowego, Informatyka śledcza, 

Poradnictwo informatyczne, Usługi konsultacyjne dotyczące kom-
puterów i  informatyki, Projektowanie systemów informatycznych, 
Testowanie sprzętu informatycznego, Usługi doradcze w  zakresie 
sieci informatycznych, Usługi w  zakresie ochrony, bezpieczeństwa 
i odzyskiwania systemów informatycznych, Zarządzanie projektami 
informatycznymi, Usługi zarządzania urządzeniami informatycznymi, 
Usługi doradcze w zakresie technologii informatycznych i komputero-
wych, Usługi zarządzania projektami w zakresie technologii informa-
tycznych i komputerowych, Inżynieria komputerowa, Hosting, Hosting 
serwerów, Hosting portali internetowych, Hosting stron interneto-
wych, Hosting platform w Internecie, Hosting treści cyfrowych, Usługi 
dostawcy hostingu w chmurze, Hosting infrastruktury sieciowej online 
na rzecz osób trzecich, Hosting aplikacji oprogramowania komputero-
wego, Utrzymywanie portali internetowych dla osób trzecich, Utrzy-
mywanie stron internetowych dla osób trzecich, Projektowanie stron 
internetowych, Usługi prowadzenia portali internetowych w zakresie 
utrzymywania stron internetowych, prognozy pogody, udostępnienia 
wyszukiwarek internetowych, Usługi udostępniania aplikacji mobil-
nych i  internetowych, włączając udostępnienie aplikacji za  pomocą 
platform z aplikacjami przeznaczonymi do tych celów, Usługi informa-
cyjne, doradcze I konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług, 44 Usługi medyczne, Opieka pielęgniarska, Opieka psycholo-
giczna, Opieka medyczna i  zdrowotna, Domy opieki nad starszymi 
ludźmi z opieką pielęgniarską lub medyczną, Usługi w zakresie higieny 
i urody dla ludzi i zwierząt, Usługi informacyjne, doradcze i konsulta-
cyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 45 Usługi prawne, 
Prywatne i  społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w  celu 
zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób takie jak: monitorowanie 
alarmu medycznego, opieka nad domem pod nieobecność właścicieli, 
usługi osobistych doradców w zakresie zakupów, usługi serwisów spo-
łecznościowych online, usługi towarzyskie, usługi tworzenia sieci kon-
taktów społecznych online za  pomocą aplikacji mobilnych, usługi 
w zakresie opieki, usługi astrologiczne i duchowe, doradztwo w zakre-
sie relacji osobistych, opieka osobista, wypożyczanie odzieży, usługi 
detektywistyczne, usługi agencji pośrednictwa w  zawieraniu znajo-
mości, Usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób 
i mienia, Usługi ochroniarskie, Usługi informacyjne, doradcze i konsul-
tacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług .

(111) 356136 (220) 2021 08 31 (210) 533371
(151) 2022 08 25 (441) 2022 05 02
(732) GRAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Ozorków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRAW
(540) 

(591) czarny, żółty
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .17, 26 .01 .01, 26 .01 .04
(510), (511) 7 Maszyny drukarskie, Maszyny drukujące i  zszywające, 
Urządzenia myjące, Maszyny drukujące fleksograficzne, Maszyny dru-
kujące offsetowe, Urządzenia myjące – myjki dla drukarni, Maszyny 
do druku fleksograficznego, Prasy drukarskie [maszyny drukarskie], 
Przemysłowe maszyny drukarskie, Maszyny do drukowania etykiet, 
Maszyny do  produkcji etykiet [inne niż biurowe], Maszyny do  wy-
twarzania opakowań, Klisze do  druku fleksograficznego, Arkusze 
na fleksograficzne klisze drukarskie, Matryce drukarskie, Klisze dru-
karskie, Cylindry drukarskie, Wałki drukarskie do maszyn, Urządzenia 
farbowe do  matryc drukarskich, Cylindry do  użytku w  maszynach 
drukarskich, Komorowe systemy raklowe, Stacje fleksograficzne, 
Urządzenia pomiarowe, Czujniki pomiarowe, Pomiarowe przyrządy 
fotograficzne, Lepkościomierze, Pomiarowe przyrządy optyczne, 16 
Wzierniki optyczne do przeprowadzania inspekcji, Systemy inspekcji 
optycznej, Kamery z opcją podglądu wielu klatek, Kamery do szyb-
kiego skanowania .
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUNTER Zdrowsza planeta, dobry smak
(540) 

(591) czarny, biały
(531) 27 .05 .01, 02 .09 .01, 07 .01 .24, 29 .01 .06, 29 .01 .08, 29 .01 .12
(510), (511) 30 Sos sojowy, Przekąski wykonane z mąki sojowej, Mąka 
Sojowa, Pasta z  soi [przyprawy], Przyprawiony sos sojowy [chiyouj, 
Anyż, Wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, Prepa-
raty aromatyczne do żywności, Anyż gwiaździsty, Mieszanki spożyw-
cze składające się z płatków zbożowych i suszonych owoców, Ciasto 
[masa do  pieczenia], Makarony, Makaron pełnoziarnisty, Cykoria 
i  mieszanki zawierające cykorię, do  wykorzystania jako substytuty’ 
kawy, Cukier, Cukier inwertowany, Brązowy cukier, Cukier inny niż 
do celów leczniczych, Wyroby cukiernicze, Herbata, Czekolada, Na-
poje na bazie czekolady, Drożdże, Enzymy do ciast, Drożdże stoso-
wane jako składnik spożywczy, Musztarda, Mąka gorczycowa, Chleb, 
Przyprawy, Jęczmień łuskany, Jęczmień gnieciony, Ciastka, Kakao, 
Napoje na bazie kakao, Kapary, Karmelki [cukierki], Mieszanki curry, 
Kawa, Napoje na  bazie kawy, Aromaty kawowe, Aromaty do  kawy, 
Kawa nienaturalna, Keczup, Ptifurki [ciasteczka], Goździki [przypra-
wa], Ciasta słodkie lub słone, Przyprawy korzenne, Kuskus [kasza], 
Owies mielony ostrzami stalowymi, Kasza manna, Sól kuchenna, Ku-
kurydza mielona, Kukurydza palona, Mąka kukurydziana, Płatki kuku-
rydziane, Kurkuma, Majonez, Makaron rurki, Maltoza, Wyroby cukier-
nicze na bazie migdałów, Marcepan, Chow-chow [przyprawa], Miód, 
Czarna melasa, Melasa, Cukierki miętowe, Napoje na bazie czekolady, 
z mlekiem, Napoje kakaowe z mlekiem, Napoje kawowe z mlekiem, 
Muesli, Batoniki muesli, Chleb bezdrożdżowy, Makaron nitki, Zie-
le angielskie, Gofry, Ocet, Owies łuskany, Owsianka, Płatki owsiane, 
Naleśniki, Sosy pomidorowe, Bułki, Pralinki, Ciasto w proszku, Środki 
wiążące do lodów spożywczych, Mąka pszenna, Puddingi, Kukurydza 
prażona [popcorn], Mąka żytnia, Kluski, Ryż, Mąka ryżowa, Sago, Ka-
napki, Słodziki naturalne, Sól do konserwowania żywności, Suchary, 
Ciasteczka, Szafran [przyprawa], Sosy sałatkowe, Sorbety [lody wod-
ne], Cynamon [przyprawa], Preparaty usztywniające do bitej śmieta-
ny, Spaghetti, Tapioka, Mąka z tapioki, Tarty, Wyroby z kakao, Ciasta, 
Bułeczki słodkie, Guma do żucia, 32 Napoje na bazie orzechów i soi, 
Napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka, Lemoniada, Moszcz 
winogronowy niesfermentowany, Koktajle bezalkoholowe, Woda 
mineralna [napoje], Moszcz, Napoje izotoniczne, Napoje bezalko-
holowe, Bezalkoholowe preparaty do  produkcji napojów, Napoje 
serwatkowe, Orszada, Organiczny sok owocowy, Napoje bezalkoho-
lowe zawierające soki owocowe, Bezalkoholowe wyciągi z owoców, 
Esencje do  produkcji napojów, Syropy do  napojów, Woda stołowa, 
Woda gazowana, Woda selcerska, Woda litowa, Napój imbirowy, 
Napoje na  bazie soku z  zielonych warzyw, 35 Usługi handlu deta-
licznego w zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z produktami spożywczymi, Doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesowego i  organizacji przedsiębiorstw, Dekoracja 
wystaw sklepowych, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Rekla-
ma, Organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów han-
dlowych, promocyjnych i reklamowych, Rozpowszechnianie reklam, 
Pokazy towarów, Bezpośrednia reklama pocztowa, Uaktualnianie 
materiałów reklamowych, Kolportaż próbek, Badania w zakresie biz-
nesu, Wypożyczanie materiałów reklamowych, Agencje reklamowe, 
Wynajem powierzchni reklamowej i  materiałów reklamowych, Wy-
najmowanie przestrzeni reklamowej, Promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, Obróbka tekstów, Usługi marketingowe, Pomoc w zakresie 
działalności gospodarczej, Usługi informacyjne dotyczące przedsię-
biorstw, Reklama i  marketing, Ogłoszenia drobne, Dostarczanie in-
formacji handlowych, Reklama korespondencyjna .

(111) 356138 (220) 2021 11 17 (210) 536553
(151) 2022 07 13 (441) 2021 12 20
(732) BŁASZAK ROMAN, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GRAF

(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Ban-
kowe lady, Biurka, Biurka do  celów biurowych, Biblioteczki [regały 
na  książki], Biurka i  stoły, Biurka modułowe [meble], Biurka z  regu-
lacją wysokości, Blaty [części mebli], Blaty na  szafki, Blaty robocze 
w postaci mebli, Blaty stołowe, Blaty wierzchnie do szafek, Boazeria 
meblarska, Cokoły [meble], Części półek (Niemetalowe-), Dekora-
cyjne listwy wykończeniowe z  drewna do  zastosowania do  mebli 
robionych na  wymiar, Dekoracyjne listwy z  tworzyw sztucznych 
do  umieszczania na  szafkach wystawowych, Dekoracyjne panele 
drewniane [meble], Dekoracyjne listwy wykończeniowe z  drewna 
do  mebli, Dekoracyjne listwy wykończeniowe z  tworzywa sztucz-
nego do zastosowania do mebli robionych na wymiar, Dekoracyjne 
listwy wykończeniowe z tworzywa sztucznego do mebli, Dopasowa-
ne nakrycia na meble, Dopasowane pokrowce materiałowe do mebli, 
Dopasowane pokrowce na meble, Drewniane półki i stojaki [meble], 
Drzwi do  mebli, Drzwi do  mebli wykonane z  materiałów nieme-
talowych, Drzwi do  mebli wykonane z  tworzyw sztucznych, Drzwi 
do  mebli ze  szkła, Drzwi do  szaf, Drzwi do  szafek, Drzwi przesuw-
ne do mebli, Drzwi przesuwne do szaf, Drzwi przezroczyste ze szkła 
do mebli, Drzwiczki do mebli, Ekrany działowe w formie mebli, Ekra-
ny [meble], Ekrany [meble] do  celów pokazowych, wystawowych, 
Elementy dzielące przestrzeń [meble], Elementy meblowe, Elementy 
mebli segmentowych, niemetalowe [meble], Elementy metalowe 
mebli segmentowych [meble], Elementy wnętrza szaf, Elementy wy-
kończeniowe szuflad, niemetalowe, Fronty do  szaf i  szafek, Fronty 
do  szafek, Fronty szuflad, Gabloty [inne niż chłodnicze szafy prze-
szklone], Gabloty szklane, Komódki z szufladami, Komody, Komody 
[meble], Komputerowe stanowiska pracy [meble], Konsole, Konso-
le [meble], Konstrukcje półek, nie z metalu [meble], Lady do celów 
prezentacji, Ławy [meble], Meble, Meble biurowe, Meble biurowe 
metalowe, Meble do przechowywania, Meble tapicerowane, Meble 
wielofunkcyjne, Meble wykonane z substytutów drewna, Meble wy-
konane z  tworzyw sztucznych, Meble wykonane ze  stali, Meblowe 
(Półki-), Metalowe drzwi do  mebli, Metalowe przegródki do  półek 
[części mebli], Metalowe przesłony [meble], Moduły biurkowe, Mo-
dułowe układy półek [meble], Moduły do przechowywania [meble], 
Nakładki siedzeniowe jako części mebli, Niemetalowe części mebli, 
Niemetalowe części półek, Niemetalowe przegródki do półek, Nie-
metalowe przegródki do  półek stanowiące części mebli, Niemeta-
lowy osprzęt do  szafek, Nogi do  mebli, Nogi stołowe, Organizery 
do szuflad, Panele meblowe, Panele rozdzielające [przegrody], Para-
wany [meble], Parawany [meble] używane jako przepierzenia poko-
jów biurowych, Płyty meblowe, Podstawy stołów, Półki biurowe, Pół-
ki do przechowywania [meble], Półki [meble], Półki metalowe, Półki 
na  książki, Półki niemetalowe [meble], Półki ścienne [meble], Półki 
ścienne [konstrukcje] z  materiałów niemetalowych, Półki ścienne 
[konstrukcje] metalowe, Przenośne biurka, Przenośne panele dzia-
łowe [meble], Przenośne przepierzenia [meble], Przenośne ścianki 
biurowe, Regały, Regały do przechowywania, Regały [meble], Rega-
ły metalowe, Regały metalowe (systemy półkowe) [meble], Regały 
z metalu [meble], Ruchome biurka, Ruchome przepierzenia [meble], 
Ścianki działowe do biur [meble], Ścianki działowe do mebli, Ściany 
działowe [meble], Stanowiska pracy [meble], Stanowiska maszyn li-
czących, Stoliki, Stoliki kawowe, Stoły, Stoły biurowe, Stoły konferen-
cyjne, Stoły marmurowe, Stoły [meble], Szafki, Szafki [części zesta-
wu], Szafki do przechowywania, Szafki do przechowywania [meble], 
Szafki [meble], Szafki metalowe, Szafki na materiały biurowe [meble], 
Szafy, Szafki ścienne, Szafy [meble], Szafy na dokumenty w postaci 
mebli, Szuflady [części mebli], Szuflady do mebli, Wolnostojące prze-
pierzenia [meble], Wolnostojące biurowe ścianki działowe, Wyroby 
stolarskie, Zestawy mebli, 42 Usługi w zakresie projektowania, Do-
radztwo w zakresie dekoracji wnętrz, Doradztwo w zakresie doboru 
pokrowców na meble [projektowanie wnętrz], Doradztwo związane 
z wyborem tkanin dekoracyjnych [projektowanie wnętrz], Konstruk-
cyjne (Projektowanie-), Planowanie [projektowanie] biur, Planowa-
nie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, Profesjonalne doradztwo 
w  zakresie wzornictwa przemysłowego, Projektowanie dekoracji 
wnętrz, Projektowanie mebli, Projektowanie mebli biurowych, Pro-
jektowanie rozmieszczenia mebli biurowych, Usługi planowania 
[projektowania] biur, Usługi w  zakresie projektowania wystroju 
wnętrz biurowych, Wzornictwo przemysłowe, Wzornictwo przemy-
słowe i projektowanie graficzne .

(111) 356139 (220) 2021 05 27 (210) 529567
(151) 2022 08 10 (441) 2022 04 25
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(732) TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polsat
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .05, 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .12, 26 .11 .03, 26 .11 .13
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyj-
ne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiaro-
we, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydak-
tycznych, Urządzenia i  przyrządy do  przewodzenia, przełączania, 
przekształcenia, gromadzenia, sterowania i  regulacji energii elek-
trycznej, Urządzenia do  nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania 
dźwięku lub obrazów, Magnetyczne nośniki danych, Nagrane dyski, 
Płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, Mechani-
zmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, Kasy reje-
strujące, Maszyny liczące, Osprzęt do przetwarzania danych, Kompu-
tery, Programy komputerowe, Urządzenia do  gaszenia ognia, 
Publikacje elektroniczne, Oprogramowanie komputerowe, Elektro-
niczne nośniki danych, Nagrania cyfrowe, Nagrania audio, Nagrania 
wideo, Nagrania audio-wideo, Telefony, Tablety, Telewizory, Elektro-
niczne terminale komunikacyjne, Terminale komputerowe, Termina-
le telefoniczne, Terminale danych, Terminale multimedialne, Termi-
nale POS, Terminale poczty elektronicznej, Terminale elektronicznych 
płatności, Modemy, Modemy komunikacyjne, Modemy telefoniczne, 
Modemy komputerowe, Modemy wewnętrzne, Modemy zewnętrz-
ne, Routery, Karty sieciowe, Elektroniczny sprzęt biurowy, Wzmacnia-
cze, Przedwzmacniacze, Odbiorniki radiowe, Elektroniczne urządze-
nia do  przetwarzania dźwięku, Odtwarzacze treści audio-wideo, 
Urządzenia audiowizualne z  wyświetlaczem, Dekodery, Dekodery 
telewizyjne, Dekodery radiowe, Dekodery sygnałów, Dekodery elek-
troniczne, Dekodery cyfrowe, Urządzenia telewizyjne, Aparatura te-
lewizyjna, Nagrywarki telewizyjne, Kamery, Wzmacniacze sygnałów 
telewizyjnych, Wzmacniacze sygnałów radiowych, Wzmacniacze sy-
gnałów telekomunikacyjnych, Elektroniczne urządzenia monitorują-
ce, Konwertery standardów telewizyjnych, Konwertery standardów 
radiowych, Zestawy kina domowego, Projektory do kina domowego, 
Wyświetlacze do zestawów kina domowego, Projektory, Projektory 
cyfrowe, Projektory multimedialne, Akcesoria do urządzeń komuni-
kacyjnych, Akcesoria do  urządzeń mobilnych, Akcesoria do  telefo-
nów, Akcesoria do tabletów, Futerały na urządzenia mobilne, Futera-
ły na telefony, Futerały na tablety, Etui na urządzenia mobilne, Etui 
na telefony, Etui na tablety, Kable, Adaptery, Słuchawki, Głośniki, Ła-
dowarki, Ładowarki samochodowe, Przenośne urządzenia do  łado-
wania urządzeń mobilnych, Zasilacze, Uchwyty do mocowania urzą-
dzeń mobilnych, Uchwyty samochodowe do  urządzeń mobilnych, 
Szkło ochronne, Szkło ochronne do  urządzeń mobilnych, Szkło 
ochronne do telefonów, Szkło ochronne do tabletów, Szkło hartowa-
ne do  ochrony ekranów urządzeń mobilnych, Szkło hartowane 
do ochrony ekranów telefonów, Szkło hartowane do ochrony ekra-
nów tabletów, Ochraniacze ekranów urządzeń mobilnych z tworzyw 
sztucznych, Ochraniacze ekranów telefonów z tworzyw sztucznych, 
Ochraniacze ekranów tabletów z tworzyw sztucznych, Folia polime-
rowa do  ochrony ekranów urządzeń mobilnych, Folia polimerowa 
do ochrony ekranów telefonów, Folia polimerowa do ochrony ekra-
nów tabletów, Długopisy elektroniczne, Długopisy do ekranu doty-
kowego, Elektroniczne pióra [ekranopisy], Pióra magnetyczne, Pióra 
[pióra świetlne], Pióra magnetyczno-optyczne, Torby antystatyczne, 
Torby do noszenia komputerów, Torby przystosowane do noszenia 
sprzętu wideo, Torby przystosowane do  noszenia sprzętu fotogra-
ficznego, 16 Publikacje drukowane, Gazety, Czasopisma drukowane, 
Druki, Kalendarze, Książki, Wydawnictwa jednorazowe drukowane, 
Katalogi, Komiksy, Fotografie, Notesy, Pióra [artykuły biurowe], Pióra 
na atrament, Pióra kulkowe, Pióra wieczne, Pióra żelowe, Długopisy 
[artykuły biurowe], Długopisy kolorowe, Ołówki, Materiały do  na-
uczania z wyjątkiem aparatów, Torby papierowe, Torby z tektury, Tor-
by z tworzyw sztucznych, Materiały drukowane, Materiały szkolenio-
we, Materiały instruktażowe, Materiały piśmienne, Papier, Tektura, 
35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, Usługi wspar-
cia administracyjnego, Prace biurowe, Doradztwo i konsultacje w za-
kresie działalności gospodarczej, Usługi analizy i informacji bizneso-

wej, Badania rynkowe, Analizy gospodarcze, Administrowanie 
działalnością gospodarczą, Zarządzanie działalnością gospodarczą, 
Planowanie działalności gospodarczej, Organizacja działalności go-
spodarczej, Audyt działalności gospodarczej, Informacja o działalno-
ści gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, Agencje informacji 
handlowej, Organizacja wystaw handlowych, Organizacja targów 
handlowych, Usługi reklamowe, Usługi agencji reklamowych, Usługi 
marketingowe, Usługi promocyjne, Usługi programów lojalnościo-
wych, motywacyjnych lub promocyjnych, Promocja towarów i usług, 
Usługi public relations, Produkcja reklam, Dystrybucja materiałów 
reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Publiko-
wanie tekstów reklamowych, Wynajmowanie powierzchni na  cele 
reklamowe, Wynajem czasu reklamowego w środkach przekazu, Re-
klamy korespondencyjne, Sondaże opinii, Organizowanie wystaw 
w  celach handlowych lub reklamowych, Promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, Profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, 
Przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, Kompute-
rowe przetwarzanie danych, Elektroniczne przetwarzanie danych, 
Zarządzanie przetwarzaniem danych, Doradztwo związane z  prze-
twarzaniem danych, Rozpowszechnianie informacji gospodarczych, 
Rozpowszechnianie informacji biznesowych, Rozpowszechnianie in-
formacji handlowych, Wyszukiwanie informacji w plikach informatycz-
nych dla osób trzecich, Skomputeryzowane wyszukiwanie informacji 
handlowych, Usługi sprzedaży towarów z branż: telekomunikacyjnej, 
energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, 
telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu go-
spodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biu-
rowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, Sprzedaż 
detaliczna towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, foto-
woltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, eduka-
cyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa do-
mowego, 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, me-
dycznej, rozrywkowej, kulturalnej, Zgrupowanie na  rzecz osób trze-
cich towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowolta-
icznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, 
technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, 
odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, me-
dycznej, rozrywkowej, kulturalnej, pozwalające nabywcy wygodnie 
oglądać lub zapoznawać się z opisem oraz kupować te towary, w szcze-
gólności: z  katalogu różnych artykułów, za  pośrednictwem usługi 
elektronicznej, na  stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa 
w powyższym zakresie, Usługi pośrednictwa w dziedzinie świadcze-
nia usług, Usługa polegająca na  prezentacji ofert usług, Sprzedaż 
hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produk-
tów pochodnych, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw stałych, 
ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, Doradztwo han-
dlowe w zakresie wykorzystania energii i paliw oraz produktów po-
chodnych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, w tym energii elek-
trycznej i cieplnej, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym 
energii elektrycznej i  cieplnej, Zarządzanie wykonywaniem umów 
dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług w za-
kresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej 
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 za-
kresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania 
i zapewniania dostępu do usług medycznych, Pośrednictwo w zakre-
sie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i za-
pewniania dostępu do usług opiekuńczych, Zarządzanie wykonywa-
niem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania 
z usług medycznych i opiekuńczych, Pośrednictwo w zakresie zawie-
rania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania 
dostępu do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
osób i  mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w  sprawach 
bezpieczeństwa, Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących 
udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie zapew-
nienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, 
usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, Doradztwo podatko-
we [rachunkowość], Usługi dotyczące działalności centrów telefo-
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nicznych (call center) świadczone na rzecz osób trzecich, Zarządza-
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zem śmieci, Pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących 
świadczenia, organizowania i  zapewniania dostępu do  usług me-
dycznych, Pośrednictwo w  zakresie zawierania umów dotyczących 
świadczenia, organizowania i  zapewniania dostępu do  usług opie-
kuńczych, 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  za-
kresie zapewnienia bezpieczeństwa i  ochrony osób i  mienia, usług 
ochroniarskich, usług doradztwa w  sprawach bezpieczeństwa, Za-
rządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i póź-
niejszego korzystania z  usług w  zakresie zapewnienia bezpieczeń-
stwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa 
w sprawach bezpieczeństwa, Usługi dotyczące działalności centrów 
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telefonicznych (call center) świadczone na rzecz osób trzecich, Zarzą-
dzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji radiowych, Zarzą-
dzanie działalnością gospodarczą w  zakresie stacji telewizyjnych, 
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług, 38 Usługi w zakresie prowadzenia agencji in-
formacyjnych, Usługi w  zakresie prowadzenia agencji prasowych, 
Usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: rozpowszech-
niania wiadomości i  aktualności, Zbieranie i  przesyłanie informacji, 
Usługi telekomunikacyjne, Usługi komunikacji elektronicznej, Usługi 
telekomunikacyjne przewodowe, Usługi telekomunikacyjne bez-
przewodowe, Usługi telekomunikacji satelitarnej, Usługi komunikacji 
radiowej, Usługi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodo-
wych, 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, Zapewnia-
nie dostępu do globalnych sieci komputerowych, Usługi transmisyj-
ne, 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 tele-
wizyjnych, Nadawanie audio, wideo i  multimedialne za  pośrednic-
twem Internetu i  innych sieci łącznościowych, Nadawanie bezprze-
wodowe, Przekaz satelitarny, Nadawanie i  transmisja programów 
radiowych, Nadawanie i transmisja programów telewizyjnych, Nada-
wanie 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 telewizji kablowej, Nada-
wanie wiadomości [środkami elektronicznymi], Usługi zapewniania 
dostępu do treści, stron internetowych i portali, Zapewnianie dostę-
pu telekomunikacyjnego do filmów, innych nagrań i programów te-
lewizyjnych udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na ży-
czenie, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do programów 
radiowych, Agencje informacyjne, Przekazywanie i rozpowszechnia-
nie informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz 
Internetu, Usługi poczty elektronicznej, Zapewnianie dostępu do fo-
rów dyskusyjnych w Internecie, Usługi teletechniczne, Usługi teleinfor-
matyczne, Wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, Wypoży-
czanie telefonów, Wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji 
za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, Usługi w zakresie 
prowadzenia stacji radiowych polegające na zapewnianiu infrastruk-
tury technicznej, Usługi w zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych 
polegające na  zapewnianiu infrastruktury technicznej, Rozpo-
wszechnianie i dystrybucja analogowych programów telewizyjnych 
transmitowanych za  pośrednictwem satelitów, Rozpowszechnianie 
i dystrybucja cyfrowych programów telewizyjnych transmitowanych 
za pośrednictwem satelitów, Rozpowszechnianie i dystrybucja ana-
logowych programów telewizyjnych przekazywanych za pośrednic-
twem połączenia przewodowego z  odbiornikami telewizyjnymi, 
Rozpowszechnianie i  dystrybucja cyfrowych programów telewizyj-
nych przekazywanych za pośrednictwem połączenia przewodowe-
go z  odbiornikami telewizyjnymi, Rozpowszechnianie i  dystrybucja 
programów analogowych telewizyjnych transmitowanych za pośred-
nictwem nadajników naziemnych, Rozpowszechnianie i  dystrybucja 
cyfrowych programów telewizyjnych transmitowanych za pośrednic-
twem nadajników naziemnych, Usługi informacyjne, doradcze i kon-
sultacyjne 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, Organi-
zowanie 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, Usługi sprzedaży programów radio-

wych, Wynajem stacji radiowych, Usługi sprzedaży programów 
telewizyjnych, Wynajem stacji telewizyjnych, Produkcja programów 
telewizyjnych, Produkcja programów radiowych, Montaż progra-
mów radiowych i telewizyjnych, Usługi reporterskie, Studia filmowe, 
Studia telewizyjne, Studia nagrań, Usługa prowadzenia portali inter-
netowych w zakresie: udostępniania zapisów audycji radiowych i te-
lewizyjnych, informacji o  programach i  repertuarze, udostępniania 
wersji obcojęzycznych i  polskojęzycznych utworów, udostępniania 
gier, wyboru pakietów programowych programów telewizyjnych 
i radiowych, Produkcja nagrań dźwiękowych, Produkcja nagrań mu-
zycznych, Usługi w zakresie nagrań, Usługi studia nagrań, Usługi po-
stprodukcji filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych i radio-
wych, Projekcja filmów, Wypożyczanie filmów, Wypożyczanie nagrań 
wideo, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Dystrybucja filmów, 
Dystrybucja nagrań wideo, Dystrybucja programów telewizyjnych, 
Dystrybucja programów radiowych, Gry oferowane on-line, Usługi 
publikowania tekstów innych niż teksty reklamowe, czasopism, wy-
dawnictw nieperiodycznych i publikacji elektronicznych, w tym on
-line, Usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług .

(111) 356141 (220) 2021 12 30 (210) 538267
(151) 2022 07 27 (441) 2022 04 11
(732) OX WEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) kółko krzyżyk
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, nakrycia głowy, spodnie, Spódnice, 
Sukienki, Koszule, Koszulki, Podkoszulki, T-shirty, Pulowery, Swetry, 
Bluzy, Bluzki, Kamizelki, Kombinezony, Odzież wierzchnia, Kurtki, 
Palta, Płaszcze, Prochowce, Getry, Legginsy, Bielizna, Skarpetki, Raj-
stopy, Czapki, Daszki do czapek, Nauszniki, Kapelusze, Osłony przed 
słońcem, Rękawiczki (odzież), Stroje kąpielowe, Bandany na szyję, 
Chusty, Fulardy, Szale, Szaliki, Buty, Boty, Bryczesy, Półbuty, Sanda-
ły, Kalosze, Obuwie plażowe, Pantofle domowe, Odzież dziecięca, 
Wyprawki dziecięce (odzież), Paski (odzież), Szelki, 35 Informacja 
handlowa o towarach, Zgromadzenie na rzecz osób trzecich towa-
rów takich jak: odzież, spodnie, spódnice, sukienki, koszule, koszul-
ki, podkoszulki, T-shirty, pulowery, swetry, bluzy, kamizelki, kom-
binezony, odzież wierzchnia, kurtki, palta, płaszcze, prochowce, 
getry, legginsy, bielizna, skarpetki, nakrycia głowy, czapki, daszki 
do czapek, nauszniki, kapelusze, osłony przed słońcem, rękawiczki 
(odzież), stroje kąpielowe, bandany na szyję, chusty, fulardy, szale, 
szaliki, obuwie, buty, boty, bryczesy, półbuty, sandały, kalosze, obu-
wie plażowe, pantofle domowe, odzież dziecięca, wyprawki dzie-
cięce, serwetki dla dzieci z materiałów tekstylnych, paski (odzież), 
szelki, pościel, koce, narzuty, pokrowce na łóżka, kołdry, pokrowce 
na materace, bielizna pościelowa, ręczniki, torby, kufry, walizki, ple-
caki, torebki, torby, siatki, futerały, portmonetki, parasole i parasol-
ki, papier i  tektura, almanachy, notatniki, pudełka kartonowe lub 
papierowe, bloczki (papeteria), karty okolicznościowe, broszury, 
kalendarze, tektura, karty, materiały piśmienne pozwalające na-
bywcy na ich swobodne oglądanie i kupowanie w sklepie lub hur-
towni, Sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz sprzedaż przez Internet 
towarów takich jak: odzież, spodnie, spódnice, sukienki, koszule, 
koszulki, podkoszulki, T-shirty, pulowery, swetry, bluzy, kamizelki, 
kombinezony, odzież wierzchnia, kurtki, palta, płaszcze, prochow-
ce, getry, legginsy, bielizna, skarpetki, nakrycia głowy, czapki, 
daszki do czapek, nauszniki, kapelusze, osłony przed słońcem, rę-
kawiczki (odzież), stroje kąpielowe, bandany na  szyję, chusty, fu-
lardy, szale, szaliki, obuwie, buty, boty, bryczesy, półbuty, sandały, 
kalosze, obuwie plażowe, pantofle domowe, odzież dziecięca, wy-
prawki dziecięce, serwetki dla dzieci z materiałów tekstylnych, pa-
ski (odzież), szelki, pościel, koce, narzuty, pokrowce na łóżka, kołdry, 
pokrowce na materace, bielizna pościelowa, ręczniki, torby, kufry, 
walizki, plecaki, torebki, torby, siatki, futerały, portmonetki, para-
sole i parasolki, papier i tektura, almanachy, notatniki, pudełka kar-
tonowe lub papierowe, bloczki (papeteria), karty okolicznościowe, 
broszury, kalendarze, tektura, karty, materiały piśmienne, Organi-
zowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Reklama, 
Marketing, Promocja .

(111) 356142 (220) 2021 10 26 (210) 535748
(151) 2022 07 21 (441) 2022 04 04
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(732) NOWOSIŃSKI WOJCIECH MAKSYMILIAN, Jabłonna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DACH MUR
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 26 .03 .04, 26 .11 .02, 26 .11 .08, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 6 Metalowe materiały i elementy budowlane i konstruk-
cyjne, Drobne wyroby metalowe, Metalowe drzwi, bramy, okna 
i  osłony okienne, Metalowe konstrukcje i  budynki przenośne, 19 
Niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Nie-
metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Niemetalowe kon-
strukcje i budynki przenośne, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, 
rozbiórkowe i wyburzeniowe, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzę-
tu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i  konserwacyjne-
go, Usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja sprzętu 
budowlanego .

(111) 356143 (220) 2021 12 21 (210) 538038
(151) 2022 08 16 (441) 2022 05 02
(732) Artivion, Inc ., Kennesaw (US)
(540) (znak słowny)
(540) ARTIVION
(510), (511) 5 Kleje biologiczne do  użytku chirurgicznego i  klinicz-
nego, a  także aplikatory, dozowniki i  końcówki do  rozprowadzania 
klejów biologicznych, Hemostaty wchłanialne do użytku chirurgicz-
nego i klinicznego, a także aplikatory, dozowniki i końcówki do roz-
prowadzania hemostatów wchłanialnych, 10 Urządzenia medyczne, 
Uszczelniacze i  opatrunki chirurgiczne, Lasery sercowe, Aparatura 
i instrumenty chirurgiczne, Implanty chirurgiczne, Protezy zastawek 
serca, 40 Usługi powlekania węglem pirolitycznym wyrobów me-
dycznych, 41 Usługi edukacyjne, mianowicie zapewnianie szkoleń, 
mentoringu i pomocy w dziedzinie urządzeń medycznych, procedur 
chirurgicznych, prób klinicznych i opieki zdrowotnej, Usługi dydak-
tyczne i  szkoleniowe, mianowicie kursy, zajęcia, lekcje i  seminaria 
związane z użytkowaniem i obsługą urządzeń medycznych, przetwa-
rzaniem i konserwacją kriogeniczną tkanek biologicznych, powsta-
łych przetworzonych tkanek biologicznych, oraz opieki zdrowotnej, 
Usługi edukacyjne, mianowicie prowadzenie zajęć, seminariów i wy-
kładów, wszystko w  dziedzinie diagnozowania i  leczenia zaburzeń 
i  nieprawidłowości naczyniowych i  tętniczych, Edukacja w  postaci 
zajęć, seminariów i  szkoleń w  zakresie konserwowanych ludzkich 
tkanek serca i naczyń, klejów i uszczelniaczy chirurgicznych, protez 
zastawek serca, laserów sercowych i  innych urządzeń medycznych, 
Udostępnianie online publikacji medycznych nie do pobrania na te-
mat konserwowanych ludzkich tkanek serca i  naczyń, przylepców 
i uszczelniaczy chirurgicznych, protez zastawek serca, laserów serco-
wych i  innych urządzeń medycznych za  pośrednictwem interneto-
wej bazy danych z możliwością przeszukiwania, 42 Usługi naukowe 
i technologiczne oraz badania i projektowanie związane z wyrobami 
medycznymi, przetwarzaniem i  konserwacją kriogeniczną tkanki 
biologicznej i powstałych przetworzonych tkanek biologicznych, 44 
Usługi medyczne związane z  przetwarzaniem tkanki biologicznej, 
Usługi medyczne związane z  projektowaniem urządzeń medycz-
nych, Udostępnianie informacji online w dziedzinie medycyny, Me-
dyczne i chirurgiczne usługi diagnostyczne, mianowicie diagnostyka 
medyczna zaburzeń i nieprawidłowości naczyniowych i  tętniczych, 
Przetwarzanie i  konserwacja kriogeniczna tkanek biologicznych 
i wynikających z nich przetworzonych tkanek biologicznych, miano-
wicie tkanki sercowej i naczyniowej .

(111) 356144 (220) 2021 11 18 (210) 536619
(151) 2022 08 05 (441) 2022 03 21
(732) ECORAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) ecorab
(540) 

(531) 24 .15 .13, 27 .05 .01
(510), (511) 16 Opakowania na żywność .

(111) 356145 (220) 2021 12 13 (210) 537651
(151) 2022 08 02 (441) 2022 03 21
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) 1936 TYMBARK
(540) 

(591) biały, czarny, szary, zielony, jasnozielony, ciemnozielony, 
czerwony, pomarańczowy
(531) 19 .08 .07, 27 .05 .01, 29 .01 .03, 29 .01 .11, 05 .07 .13
(510), (511) 32 Aperitify bezalkoholowe, Aromatyzowane napoje ga-
zowane, Bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane, Bezal-
koholowe ekstrakty z  owoców używane do  sporządzania napojów, 
Bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, Bezal-
koholowe napoje gazowane, Bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, 
Bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, Bezalkoholowe 
preparaty do  produkcji napojów, Bezalkoholowe wyciągi z  owoców, 
Cydr bezalkoholowy, Ekstrakty z moszczu niesfermentowanego, Esen-
cje do produkcji napojów, Esencje do wytwarzania napojów bezalko-
holowych, nie w postaci olejków eterycznych, Esencje do wytwarzania 
smakowej wody mineralnej [nie w postaci olejków eterycznych], Gazo-
wana woda mineralna, Gazowane soki owocowe, Imitacja piwa, Kok-
tajle bezalkoholowe, Koktajle owocowe, bezalkoholowe, Koncentraty 
do  sporządzania napojów bezalkoholowych, Koncentraty do  sporzą-
dzania napojów owocowych, Koncentraty soków owocowych, Kwas 
chlebowy [napoje bezalkoholowe], Lemoniada, Mieszane soki owo-
cowe, Mieszanki do  sporządzana napojów sorbetowych, Mieszanki 
do sporządzania koktajli bezalkoholowych, Mineralne (wody-) [napoje], 
Moszcz, Moszcz konserwowany, niesfermentowany, Mrożone napoje 
owocowe, Mrożone napoje gazowane, Napoje aromatyzowane owo-
cami, Napoje bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe na bazie miodu, 
Napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, Napoje bezalkoholowe na ba-
zie owoców, o  smaku herbaty, Bezalkoholowe napoje gazowane aro-
matyzowane herbatą, Napój imbirowy, Napoje bezalkoholowe o smaku 
herbaty, Napoje bezalkoholowe o smaku kawy, Napoje bezalkoholowe 
o  smaku piwa, Napoje bezalkoholowe o  smaku owocowym, Napoje 
bezalkoholowe na  bazie suszonych owoców, Napoje bezalkoholowe 
o podwyższonej zawartości witamin, Napoje bezalkoholowe wzboga-
cone witaminami i solami mineralnymi, Napoje bezalkoholowe zawie-
rające soki owocowe, Napoje dla sportowców, Napoje dla sportowców 
zawierające elektrolity, Napoje energetyzujące, Napoje energetyzujące 
zawierające kofeinę, Napoje funkcjonalne na bazie wody, Napoje gazo-
wane (Proszek do wytwarzania-), Napoje izotoniczne, Napoje mrożone 
na bazie owoców, Napoje na bazie coli, Napoje na bazie orzechów i soi, 
Napoje na bazie kokosu, Napoje na bazie owoców lub warzyw, Napoje 
na bazie owsa [niebędące substytutami mleka], Napoje na bazie ryżu, 
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inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie soi, inne niż substytuty mle-
ka, Napoje na bazie ryżu brązowego, inne niż substytuty mleka, Napoje 
na bazie piwa, Napoje na bazie soku z imbiru, Napoje orzeźwiające, Na-
poje na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty, Napoje owocowe 
niealkoholowe, Napoje proteinowe, Napoje składające się z mieszanki 
soków owocowych i warzywnych, Napoje sportowe wzbogacane pro-
teinami, Napoje (Syropy do-), Napoje typu kola [napoje bezalkoholowe], 
Napoje typu smoothie zawierające ziarna i  owies, Napoje warzywne, 
Napoje węglowodanowe, Napoje wzbogacone substancjami odżyw-
czymi, Napoje z soku warzywnego, bezalkoholowe, Napoje zawierają-
ce witaminy, Napoje z  guaraną, Niegazowane napoje bezalkoholowe, 
Oczyszczona woda pitna, Owoce (Bezalkoholowe napoje z  soków-), 
Owocowe nektary, bezalkoholowe, Pastylki do  napojów gazowanych, 
Piwa o małej zawartości alkoholu, Piwo, Piwo bezalkoholowe, Piwa sma-
kowe, Pomidory (sok-) [napój], Preparaty rozpuszczalne do sporządza-
nia napojów, Proszki do produkcji napojów bezalkoholowych, Proszki 
do  sporządzania napojów, Proszki stosowane do  przygotowywania 
napojów na bazie wody kokosowej, Proszki stosowane do sporządzania 
napojów na bazie owoców, Shandy [napój składający się z piwa i lemo-
niady], Skoncentrowane soki owocowe, Słodkie napoje bezalkoholowe 
na bazie soków owocowych, Smakowa woda mineralna, Soki, Soki gazo-
wane, Soki owocowe [napoje], Soki warzywne, Sorbety [napoje], Syropy 
do napojów, Napoje owocowe, Syropy do napojów bezalkoholowych, 
Syropy do sporządzania smakowych wód mineralnych, Syropy do wy-
robu napojów, Syropy do  wytwarzania napojów bezalkoholowych, 
Syropy owocowe [napoje bezalkoholowe], Toniki [napoje nielecznicze], 
Warzywne napoje typu smoothie, Wody, Wody gazowane, Wody mine-
ralne, Wody o  smaku owocowym, Wyciągi do  sporządzania napojów, 
Woda aromatyzowana, Woda gazowana wzbogacona witaminami [na-
poje], Woda mineralna, Woda niegazowana, Woda pitna, Woda pitna 
z witaminami, Woda stołowa, Woda wzbogacona odżywczo, Woda źró-
dlana, Napoje owocowo-warzywne, Soki owocowo-warzywne, Owoco-
we napoje typu smoothie, Owocowo-warzywne napoje typu smoothie .

(111) 356146 (220) 2021 12 09 (210) 537499
(151) 2022 08 01 (441) 2022 04 04
(732) CIECIERSKI TOMASZ „ADRIANOSS”  
INTERNATIONAL TRADE-ŚWIAT TOREBEK I PORTFELI, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ADRIANOSS
(540) 

(531) 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .18, 27 .05 .01
(510), (511) 18 Aktówki, Aktówki dyplomatki, Portfele na karty wizy-
towe, Skórzane etui na klucze, Kufry bagażowe, Kufry podróżne, Ple-
caki, Plecaki szkolne, Torby podróżne, Skórzane pokrowce na sprę-
żyny, Portfele, Portmonetki, Paski skórzane [inne niż odzież], Torby 
szkolne, Teczki skórzane, Torby na kółkach, Torby na zakupy, Torby 
turystyczne, Torebki damskie, Walizki, Walizy, 25 Paski [odzież] .

(111) 356147 (220) 2021 08 18 (210) 532947
(151) 2022 08 09 (441) 2022 04 25
(732) NETWORD3 A . SZYMCZAK, D . WOJTCZAK, M . NOWAK 
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AgroNews com .pl
(540) 

(591) ciemnozielony, jasnozielony, biały
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 26 .13 .25, 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .16, 
05 .07 .02, 26 .11 .03, 26 .11 .05, 26 .11 .07

(510), (511) 16 Biuletyny informacyjne, Broszury, Czasopisma [perio-
dyki], Diagramy, Gazety, Publikacje drukowane, Broszury, Kalendarze, 
Katalogi, Prospekty, 35 Aktualizacja i utrzymywanie danych w kompu-
terowych bazach danych, Badania biznesowe, Handlowe informacje 
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Kom-
puterowe bazy danych (Pozyskiwanie danych do-), Reklama, Reklama 
online za pośrednictwem sieci komputerowej, Usługi marketingowe, 
Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi przeglądu prasy, Usługi w zakre-
sie porównywania cen, Usługi w zakresie wywiadu rynkowego, Usługi 
w  zakresie wywiadu konkurencyjnego, Wyceny handlowe, Wyszuki-
wanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, Rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, Usługi reklamowe i promocyjne 
oraz usługi informacyjne, Usługi w zakresie informacji gospodarczej, 
świadczone bezpośrednio z  a  pomocą komputerowych baz danych 
lub Internetu, Usługi w zakresie kompilacji reklam stosowanych jako 
strony internetowe, Dostarczanie danych, informacji lub przekazów 
wizualnych za  pośrednictwem komputerowych baz danych lub In-
ternetu, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych w  postaci ka-
talogów, publikacji drukowanych lub za pośrednictwem elektronicz-
nych środków przekazu, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, 38 
Agencje informacyjne, Usługi transmisji danych i wiadomości, Agencje 
prasowe, Emisja radiowa, Emisja telewizyjna, Komunikacja telefonicz-
na, Przesyłanie wiadomości, Usługi telefoniczne, usługi telegraficzne, 
usługi teleksowe, Elektroniczne przesyłanie poczty, Elektroniczna 
wymiana danych, przesyłanie programów informacyjnych, Usługi naj-
świeższych informacji świadczone bezpośrednio za pomocą kompu-
terowych baz danych lub zestawów zasobów serwera sieci www, 41 
Usługi redakcyjne, wszelka działalność wydawnicza w tym prowadzo-
na z wykorzystaniem wszystkich nośników elektronicznych, Usługi in-
formacyjne, Doradztwo oraz konsultacje dotyczące wszystkich wyżej 
wymienionych usług .

(111) 356148 (220) 2021 04 14 (210) 527558
(151) 2022 08 09 (441) 2021 07 26
(732) BIZNESHUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) beIN offices powered by biznesHUB
(540) 

(591) czarny, brązowy
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .17, 26 .01 .16
(510), (511) 36 Organizowanie wynajmu nieruchomości, Zarządza-
nie nieruchomościami, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
Wycena nieruchomości, Inwestowanie w  nieruchomości, Wynajem 
zakwaterowania .

(111) 356149 (220) 2021 11 26 (210) 536946
(151) 2022 08 16 (441) 2022 05 02
(732) EQUELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EQUELO
(540) 

(591) niebieski, czarny
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .25
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(510), (511) 7 Silniki do  maszyn, Silniki do  łodzi, Silniki statków po-
wietrznych, Silniki do statków kosmicznych, Silniki samolotów, Silniki 
morskie, Silniki elektryczne do  maszyn, Silniki elektryczne i  części 
do nich, nie do pojazdów lądowych, Silniki napędowe, inne niż do po-
jazdów lądowych, Mechanizmy napędowe, Urządzenia napędowe 
do maszyn, Napęd silnikowy [inny niż do pojazdów lądowych], Elek-
tryczne napędy do  maszyn, Elektryczne mechanizmy napędowe 
do maszyn, Elektryczne mechanizmy napędowe do pojazdów innych 
niż lądowe, Prądnice, Prądnice do pojazdów innych niż lądowe, Prąd-
nice dla pojazdów lądowych, 12 Silniki do samochodów, Silniki do po-
jazdów lądowych, Silniki elektryczne do pojazdów lądowych, Napędy 
elektryczne do pojazdów lądowych, Mechanizmy napędowe do po-
jazdów lądowych, Elektryczne mechanizmy napędowe do pojazdów 
lądowych, 42 Opracowywanie silników, Projektowanie silników, Bada-
nia w dziedzinie budowy silnika, Usługi projektowania silników do po-
jazdów, Projektowanie systemów elektrycznych, Projektowanie płytek 
obwodów elektrycznych, Tworzenie programów kontrolnych do kon-
troli operacji elektrycznych i modułów napędowych .

(111) 356150 (220) 2021 12 16 (210) 537826
(151) 2022 08 08 (441) 2022 03 21
(732) CENTRA MEDYCZNE MEDYCEUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstantynów Łódzki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTRA MEDYCZNE MEDYCEUSZ MEDICAL CENTERS THE MEDICI
(540) 

(591) granatowy, pomarańczowy
(531) 25 .01 .25, 26 .11 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .01, 29 .01 .04
(510), (511) 39 Usługi w  zakresie prowadzenia akcji ratunkowych, 
pomocy drogowej, holowania i  ratownictwa, Transport karetkowy, 
42 Usługi badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii, Badania 
kliniczne, Próby kliniczne, Usługi badań farmaceutycznych, Badania 
naukowe w  dziedzinie farmacji, 44 Kliniki medyczne, Usługi pry-
watnych szpitali, Usługi medyczne, Doradztwo w  zakresie pomocy 
medycznej świadczone przez lekarzy i  wykwalifikowany personel 
medyczny, Usługi telemedyczne, Usługi medyczne w  zakresie wy-
dawania orzeczeń lekarskich na  odległość [tele-reporting], Usługi 
w zakresie lekarskich wizyt domowych, Badania w zakresie diagno-
zy stanu zdrowia, Przeprowadzanie diagnozy chorób, Usługi w  za-
kresie badań lekarskich, Usługi analiz laboratoryjnych związanych 
z  leczeniem ludzi, Usługi obrazowania medycznego, Udzielanie in-
formacji zdrowotnej, Usługi w zakresie zdrowia psychicznego, Wyna-
jem sprzętu do  opieki zdrowotnej dla ludzi, Wypożyczanie sprzętu 
szpitalnego, Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Rehabilitacja fizyczna, 
Zapewnianie obiektów i  sprzętu do  rehabilitacji fizycznej, Usługi 
doradcze w  zakresie farmakologii, Usługi doradcze i  informacyjne 
świadczone za  pośrednictwem Internetu, związane z  produktami 
farmaceutycznymi, Przygotowywanie i wydawanie lekarstw .

(111) 356151 (220) 2021 12 03 (210) 537277
(151) 2022 08 08 (441) 2022 03 21
(732) MAZOWIECKA UCZELNIA MEDYCZNA W WARSZAWIE, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAZOWIECKA UCZELNIA MEDYCZNA mum .edu .pl
(540) 

(591) niebieski
(531) 03 .07 .02, 03 .07 .24, 27 .05 .01, 29 .01 .04, 29 .01 .11

(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Publikacje elektroniczne, 
do  pobrania, Oprogramowanie edukacyjne, Edukacyjne aplikacje 
mobilne, Środki edukacyjne do  pobrania, Edukacyjne materiały 
na  zajęcia, do  pobrania, Oprogramowanie komputerowe, Aplikacje 
do  pobrania, Elektroniczne bazy danych, Platformy oprogramowa-
nia komputerowego, Systemy przetwarzania danych, Symulatory 
medyczne [pomoce dydaktyczne], Oprogramowanie komputerowe 
związane z  dziedziną medyczną, Oprogramowanie rzeczywistości 
wirtualnej do edukacji medycznej, Urządzenia i przyrządy naukowe, 
Urządzenia i  przyrządy badawcze, Przybory do  przeprowadzania 
sekcji do celów naukowych lub badawczych, Laboratoryjne analiza-
tory badawcze do pomiaru, testowania i analizy krwi i innych płynów 
ustrojowych, 16 Publikacje drukowane, Publikacje edukacyjne, Pu-
blikacje promocyjne, Publikacje periodyczne drukowane, Periodyki, 
Podręczniki edukacyjne, Drukowane materiały edukacyjne, Mate-
riały piśmienne i  wyposażenie edukacyjne, Prospekty, Drukowane 
ulotki informacyjne, Broszury, Medyczne czasopisma fachowe, Książ-
ki edukacyjne, Podręczniki pomocnicze do nauki, Torby papierowe 
do  użytku przy sterylizacji narzędzi medycznych, Nalepki, naklejki 
[materiały piśmienne], Karty indeksowe, Karty rejestracyjne, Karty 
informacyjne, Materiały szkoleniowe i  instruktażowe (z  wyjątkiem 
aparatów), Fotografie, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Albumy 
upamiętniające wydarzenia, Indeksy dokumentów, Stojaki na doku-
menty, Okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], Reprodukcje gra-
ficzne, Dyplomy drukowane, Chorągiewki papierowe, Proporczyki 
z  papieru, 41 Medyczne usługi edukacyjne, Usługi biblioteczne 
świadczone za pośrednictwem komputerowej bazy danych, Udziela-
nie informacji edukacyjnych online z komputerowej bazy danych lub 
za pośrednictwem Internetu, Nauczanie i szkolenia, Usługi szkolnic-
twa wyższego, Publikacja materiałów edukacyjnych, Wydawanie pu-
blikacji medycznych, Publikacja prac naukowych, Publikowanie na-
ukowych czasopism informacyjnych, Organizowanie i prowadzanie 
sympozjów naukowych, Udostępnianie publikacji elektronicznych 
on-line (nie do pobrania), Organizowanie warsztatów, Organizowa-
nie konferencji, Organizowanie wykładów, Organizowanie konkur-
sów, Organizowanie zjazdów edukacyjnych, Szkolenia edukacyjne, 
Organizowanie wystaw edukacyjnych, Informacja o edukacji, Usługi 
biblioteczne, Udostępnianie informacji edukacyjnych w  dziedzinie 
zdrowia i sprawności fizycznej, Organizowanie seminariów i kongre-
sów o tematyce medycznej, Rozrywka, Usługi sportowe i kulturalne, 
Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, Organizowanie za-
wodów sportowych i imprez sportowych, Zapewnianie imprez rekre-
acyjnych, 42 Dostarczanie informacji i  wyników badań naukowych 
z bazy danych dostępnej online z możliwością wyszukiwania, Usługi 
badawczo-rozwojowe, Usługi badawczo-rozwojowe w  dziedzinie 
przeciwciał, Usługi badawczo-rozwojowe w  dziedzinie immunolo-
gii, Usługi badawczo-rozwojowe w  dziedzinie bakteriologii, Usługi 
badawczo-rozwojowe w  dziedzinie cytologii, Usługi badawczo
-rozwojowe w  dziedzinie immunohistologii, Usługi badawczo-roz-
wojowe związane ze  szczepionkami, Prace badawczo-rozwojowe 
w dziedzinie farmaceutycznej i biotechnologicznej, Badania i analizy 
naukowe, Usługi świadczone przez laboratoria naukowe, Badania 
naukowe do  celów medycznych, Badania naukowe z  zakresu bio-
logii, Usługi w  zakresie projektowania naukowego, Projektowanie 
naukowe i technologiczne, Badania naukowe do celów medycznych 
w zakresie chorób nowotworowych, Badania naukowe w dziedzinie 
medycyny społecznej, Projektowanie i  opracowywanie technologii 
medycznej, Analiza tkanek ludzkich do badań medycznych, Badania 
biologiczne, badania kliniczne i  badania medyczne, Udostępnianie 
informacji naukowych w  dziedzinie zaburzeń medycznych i  ich  le-
czenia, Udzielanie informacji na temat badań medycznych i nauko-
wych w dziedzinie farmaceutyków i badań klinicznych, Laboratoria 
medyczne, Analizy biologiczne, Analiza biochemiczna, Badania na-
ukowe w zakresie genetyki i inżynierii genetycznej, Opracowywanie 
metod pomiarowych i  testujących, Przygotowywanie próbek bio-
logicznych do  testów i  analiz w  laboratoriach badawczych, Usługi 
w zakresie badań i testów w dziedzinie bakteriologii i wirusologii, Ba-
dania biotechnologiczne, Usługi w zakresie badań biomedycznych, 
Badania w  dziedzinie terapii genowej, Usługi doradcze związane 
z badaniami w zakresie terapii genowej, Tworzenie programów kom-
puterowych, Udostępnianie informacji naukowych, Udostępnianie 
informacji w  zakresie technologii naukowej, Udostępnianie online 
oprogramowania nie do pobrania, Doradztwo naukowe, Doradztwo 
w  zakresie farmakologii, Doradztwo w  zakresie biochemii, Doradz-
two w zakresie bakteriologii, Doradztwo w zakresie biologii, Doradz-
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two w  dziedzinie badań farmaceutycznych, Doradztwo związane 
z testami laboratoryjnymi, Doradztwo w zakresie badań naukowych, 
Doradztwo w zakresie badań bakteriologicznych, Doradztwo zwią-
zane z badaniami i rozwojem w dziedzinie lecznictwa .

(111) 356152 (220) 2021 11 25 (210) 536935
(151) 2022 08 05 (441) 2022 03 21
(732) KRUSZYNIEWICZ KAROL, Supraśl (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V . VEGKING
(540) 

(591) ciemnozielony, ciemnożółty, pomarańczowy, żółty
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .24, 24 .17 .02, 29 .01 .02, 29 .01 .03, 29 .01 .11
(510), (511) 29 Warzywa gotowane, Uprzednio pokrojone warzywa 
do sałatek, Warzywa mrożone, 31 Świeże owoce i warzywa, Surowe 
warzywa, Warzywa korzeniowe [świeże], Cebula świeża [warzywa] .

(111) 356153 (220) 2021 06 01 (210) 529833
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 04
(732) POLSKIE KOLEJE LINOWE SPÓŁKA AKCYJNA, Zakopane (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JAWORZYNA KRYNICKA
(540) 

(591) jasnoniebieski, czerwony, granatowy, biały
(531) 06 .01 .02, 26 .11 .13, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 25 Chusty [odzież], Czapki z pomponem, Czapki [nakry-
cia głowy], Bluzy dresowe, Bluzy sportowe, Bluzy z kapturem, Bluzy 
sportowe z kapturem, Koszulki z nadrukami, Skarpety sportowe, 41 
Organizacja rekreacji i  wypoczynku, organizacja zawodów sporto-
wych, Informacje o  edukacji, Imprezach rozrywkowych, usługi in-
struktorów sportowych i gimnastycznych, organizowanie i obsługa 
imprez rozrywkowych, organizowanie i obsługa imprez sportowych, 
organizowanie i  obsługa obozów sportowych, obsługa urządzeń 
sportowych, organizowanie i  obsługa zawodów sportowych, orga-
nizacja tras rowerowych downhillowych, organizowanie i  obsługa 
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, wypożyczanie sprzętu 
sportowego (z  wyjątkiem pojazdów), organizacja wystaw związa-
nych z kulturą i edukacją, Prowadzenie parków rozrywki, snowpark, 
usługi parków tematycznych i  parków rozrywki, usługi parków 
rekreacyjnych, prowadzenie parków sportowych, Usługi parków 
sportowych, 43 Bary szybkiej obsługi (snack-bary), Restauracje, Re-
stauracje samoobsługowe, Usługi barowe, Kawiarnie, Biura [agencje] 
zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Domy turystyczne, Hotele, 
Kafeterie [bufety], Motele, Obsługa gastronomiczna z  własnym za-
pleczem, produktami i  transportem, Pensjonaty, Rezerwacja miejsc 
w pensjonatach, Rezerwacje kwater na pobyt czasowy, Rezerwacje 
miejsc w  hotelach, Stołówki, Organizowanie obozów wakacyjnych 
[zakwaterowanie], Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, 
Wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi, narady], Wypożyczanie 
dystrybutorów wody pitnej, Wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny 
stołowej, wypożyczanie szklanych naczyń i  szklanej zastawy stoło-
wej, Wypożyczanie urządzeń do gotowania, Agencje zakwaterowa-
nia w hotelach i pensjonatach, Organizowanie obozów wakacyjnych 
(usługi i zakwaterowanie), Prowadzenie hoteli, kawiarni, kempingów 
i restauracji, rezerwowanie i wynajmowanie noclegów, przygotowa-
nie dań (żywność i napoje) na zamówienie i ich dostawa, rezerwacje 
hotelowe, usługi barowe, wynajmowanie sal na posiedzenia .

(111) 356154 (220) 2021 06 01 (210) 529840
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 04
(732) POLSKIE KOLEJE LINOWE SPÓŁKA AKCYJNA, Zakopane (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLINA
(540) 

(591) granatowy, błękitny, biały, zielony, niebieski
(531) 06 .01 .02, 06 .01 .04, 06 .03 .10, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 25 Chusty [odzież], Czapki z pomponem, Czapki [nakry-
cia głowy], Bluzy dresowe, Bluzy sportowe, Bluzy z kapturem, Bluzy 
sportowe z kapturem, Koszulki z nadrukami, Skarpety sportowe, 39 
Usługi przewozowe kolejami linowymi, Transport pasażerski koleją, 
Transport pasażerów kolejką linowo-szynową, Usługi w zakresie or-
ganizowania transportu kolejowego, Transport za  pomocą kolejek 
linowych, 41 Organizacja rekreacji i wypoczynku, organizacja zawo-
dów sportowych, Informacje o  edukacji, Imprezach rozrywkowych, 
usługi instruktorów sportowych i  gimnastycznych, organizowanie 
i  obsługa imprez rozrywkowych, organizowanie i  obsługa imprez 
sportowych, organizowanie i obsługa obozów sportowych, obsługa 
urządzeń sportowych, organizowanie i  obsługa zawodów sporto-
wych, organizacja tras rowerowych downhillowych, organizowanie 
i obsługa konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, wypożycza-
nie sprzętu sportowego (z  wyjątkiem pojazdów), organizacja wy-
staw związanych z kulturą i edukacją, Prowadzenie parków rozrywki, 
snowpark, usługi parków tematycznych i  parków rozrywki, usługi 
parków rekreacyjnych, prowadzenie parków sportowych, Usługi 
parków sportowych, Muzea, Wystawy muzealne, Usługi świadczone 
przez muzea, Udostępnianie obiektów i sprzętu muzealnego, Pokazy 
edukacyjne, Usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, Usługi eduka-
cyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje 
i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 43 Bary szybkiej 
obsługi (snack-bary), Restauracje, Restauracje samoobsługowe, 
Usługi barowe, Kawiarnie, Biura [agencje] zakwaterowania [hotele, 
pensjonaty], Domy turystyczne, Hotele, Kafeterie [bufety], Motele, 
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, Pensjonaty, Rezerwacja miejsc w pensjonatach, Rezerwacje 
kwater na pobyt czasowy, Rezerwacje miejsc w hotelach, Stołówki, 
Organizowanie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], Wynajmo-
wanie pomieszczeń na  pobyt czasowy, Wynajmowanie sal na  po-
siedzenia [mityngi, narady], Wypożyczanie dystrybutorów wody 
pitnej, Wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej, wypoży-
czanie szklanych naczyń i szklanej zastawy stołowej, Wypożyczanie 
urządzeń do gotowania, Agencje zakwaterowania w hotelach i pen-
sjonatach, Organizowanie obozów wakacyjnych (usługi i zakwatero-
wanie), Prowadzenie hoteli, kawiarni, kempingów i restauracji, rezer-
wowanie i wynajmowanie noclegów, przygotowanie dań (żywność 
i napoje) na zamówienie i ich dostawa, rezerwacje hotelowe, usługi 
barowe, wynajmowanie sal na posiedzenia .

(111) 356155 (220) 2021 11 16 (210) 536593
(151) 2022 07 20 (441) 2022 03 28
(732) INSTYTUT ANALIZ BUDOWLANYCH  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INAB Instytut Analiz Budowlanych
(540) 

(591) biały, czarny, ciemnoniebieski, niebieski
(531) 26 .04 .11, 27 .05 .01, 29 .01 .14
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(510), (511) 35 Analizy kosztów, Analizy gospodarcze, Analiza cen, 
Prognozy i  analizy ekonomiczne, Analizy i  raporty statystyczne, 
Analiza zysków biznesowych, Analizy statystyk handlowych, Ana-
liza danych biznesowych, Analizy badań rynkowych, Analizy biz-
nesowe rynków, Analizy funkcjonowania firm, Analiza rynku, Ana-
liza marketingowa nieruchomości, Analiza trendów biznesowych, 
Analizowanie reakcji konsumentów, Raporty z  analiz rynkowych, 
Analiza położenia (stanu) firmy, Analizy danych badań rynkowych, 
Analizy w zakresie reklamy, Przygotowywanie sprawozdań finanso-
wych i analiz dla przedsiębiorstw, Usługi w zakresie badań i analiz 
rynkowych, Analizy kosztów i  korzyści, Badania i  analizy rynkowe, 
Przygotowywanie raportów z analiz rynkowych, Usługi badań i ana-
liz rynkowych, Usługi w zakresie analizy cen, Analizy ekonomiczne 
do  celów działalności gospodarczej, Analiza informacji w  zakresie 
działalności gospodarczej, Badania rynkowe i  analiza badań ryn-
kowych, Analiza ocen dotyczących zarządzania działalnością go-
spodarczą, Gromadzenie informacji na  temat analiz rynkowych, 
Doradztwo w  zakresie analizy biznesowej, Analiza statystyk doty-
czących działalności gospodarczej, Analiza systemów zarządza-
nia działalnością gospodarczą, Badania rynku i  analizy biznesowe, 
Usługi analizy i  informacji biznesowej oraz badania rynkowe, Ana-
lizy prognoz ekonomicznych do  celów działalności gospodar-
czej, Pomoc, usługi doradcze i  konsultacje bufow zakresie analizy 
biznesowej, Procedury administracyjne związane z  roszczeniami 
gwarancyjnymi, Usługi administracyjne w  zakresie rozpatrywania 
roszczeń gwarancyjnych, Zarządzanie działalnością gospodarczą 
w  zakresie projektów budowlanych, Usługi administracyjne w  za-
kresie kierowania na  konsultacje do  generalnych wykonawców 
budowlanych, Ekspertyzy w  zakresie wydolności przedsiębiorstw, 
Usługi ekspertów w  zakresie wydajności przedsiębiorstw, Usługi 
ekspertów w  zakresie efektywności biznesowej, Informacje i  opi-
nie ekspertów dotyczące firm i  przedsiębiorstw, Usługi w  zakresie 
ekspertyzy dotyczącej działalności gospodarczej, Usługi ekspertów 
do  spraw efektywności działalności gospodarczej, Doradztwo biz-
nesowe, Doradztwo w  zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo 
w  sprawach działalności gospodarczej, Doradztwo biznesowe do-
tyczące finansowania rozwoju, Doradztwo w  zakresie zarządzania 
firmą, Doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, Doradztwo 
w  zakresie wyceny zamówień sprzedaży, Doradztwo i  konsultacje 
w  zakresie działalności gospodarczej, Wyceny dotyczące spraw 
handlowych, Konsultacje w  dziedzinie wycen biznesowych, Prze-
prowadzanie wycen przedsiębiorstw, Usługi wyceny działalności 
gospodarczej, Wycena firm, Handlowe wyceny, Wyceny handlowe, 
Biznesowe oceny i wyceny w sprawach handlowych, Specjalistycz-
ne wyceny i  raporty w  zakresie spraw dotyczących działalności 
gospodarczej, Wycena cyklu życia do celów biznesowych, Wyceny 
dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą w  przedsiębior-
stwach specjalistycznych, Wyceny dotyczące zarządzania działal-
nością gospodarczą w przedsiębiorstwach przemysłowych, Wyceny 
dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą w  przedsiębior-
stwach handlowych, Wyceny dotyczące zarządzania działalnością 
gospodarczą w przedsiębiorstwach, 42 Analiza materiałów, Analizy 
toksyczności, Analizy biologiczne, Analizy chemiczne, Analizy labo-
ratoryjne, Analizy komputerowe, Analiza metalurgiczna, Analiza na-
ukowa, Analiza biochemiczna, Analizy wykonalności projektu, Usłu-
gi analizy technologicznej, Analiza sygnałów telekomunikacyjnych, 
Analiza powłok polimerowych, Analizy naukowe wspomagane 
komputerowo, Badania i analizy naukowe, Analizy w zakresie inży-
nierii technologicznej, Przygotowywanie badań dotyczących ana-
lizy projektu, Analiza projektu produktu, Analiza opracowywania 
produktu, Analiza zachowania konstrukcji budynków, Testowanie 
i analiza materiałów, Analiza powietrza w środowisku budowlanym, 
Analiza zachowania struktury materiałów budowlanych, Przemysło-
we analizy i usługi badawcze, Usługi inżynieryjne w zakresie anali-
zy maszyn, Usługi w  zakresie analizy danych technicznych, Usługi 
doradcze dotyczące analizy systemów komputerowych, Usługi in-
żynieryjne w  zakresie analizy konstrukcji, Pomiary i  analizy emisji 
gazów cieplarnianych, Studia wykonalności w zakresie analiz mate-
riałów, Usługi laboratoryjne w zakresie analiz gleby, Projektowanie 
analiz wykonalności w zakresie projektów, Usługi w zakresie analizy 
przemysłowej, Analiza i ocena dotycząca projektowania produktów, 
Analiza i  ocena dotycząca opracowywania produktów, Testowa-
nie, analizowanie i monitorowanie sygnałów telekomunikacyjnych, 
Testowanie, analiza i  ocena usług osób trzecich do  celów certyfi-
kacji, Testowanie, analiza i ocena towarów osób trzecich do celów 

certyfikacji, Kontrola kosztów budowy, Planowanie budowy nieru-
chomości, Inspekcja budowlana [oględziny], Opracowywanie pro-
jektów budowlanych, Projektowanie budowlane, Projektowanie 
konstrukcji, Monitorowanie konstrukcji budowlanych, Badania do-
tyczące maszyn budowlanych, Badania w dziedzinie budownictwa, 
Badania dotyczące technologii budowy maszyn, Usługi w zakresie 
inżynierii budowlanej, Usługi doradztwa technicznego w  zakresie 
inżynierii budowlanej, Opracowywanie projektów technicznych 
do  projektów budowlanych, Sporządzanie planów budowlanych 
obiektów rekreacyjnych, Usługi badawcze związane z  budownic-
twem, Doradztwo w  zakresie projektów architektonicznych i  bu-
dowlanych, Usługi doradztwa technologicznego w  zakresie analiz 
budowy maszyn, Usługi projektowania wspomaganego kompu-
terowo w zakresie projektów budowlanych, Ekspertyzy w zakresie 
technologii, Doradztwo eksperckie dotyczące technologii, Usługi 
w  zakresie ekspertyz technologicznych, Doradztwo techniczne 
związane z  projektowaniem, Usługi doradztwa technologicznego, 
Usługi doradztwa informatycznego, Doradztwo techniczne, Do-
radztwo projektowe, Doradztwo w  zakresie ochrony środowiska, 
Usługi w  zakresie doradztwa komputerowego, Doradztwo w  za-
kresie projektów technologicznych, Doradztwo w  zakresie badań 
naukowych, Doradztwo w zakresie projektowania konstrukcyjnego, 
Usługi inżynieryjne w  dziedzinie technologii budowlanej, Opraco-
wanie projektów technicznych w dziedzinie budownictwa, Badania 
technologiczne związane z przemysłem budowlanym, Kontrola ja-
kości materiałów budowlanych, Projektowanie systemów inżynie-
rii budowlanej, Przegląd wadliwych konstrukcji, Usługi w  zakresie 
przeglądów technicznych, Ocena jakości, Usługi oceny pomiarów, 
Oceny techniczne związane z projektowaniem, Testowanie i ocena 
materiałów, Doradztwo w zakresie analiz sądowych dotyczące oce-
ny zniszczeń, Oceny w dziedzinie nauki wykonywane przez inżynie-
rów, Oceny w dziedzinie technologii wykonywane przez inżynierów, 
Ocena i  badanie nieruchomości pod kątem obecności materiałów 
niebezpiecznych .

(111) 356156 (220) 2021 11 22 (210) 536705
(151) 2022 08 12 (441) 2022 04 25
(732) SMOLIŃSKA ANNA, Gubin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kobieta INWESTUJE
(540) 

(591) różowy, czarny
(531) 02 .03 .14, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 16 Publikacje drukowane, Publikacje edukacyjne, 41 
Publikacje elektroniczne on-line periodyków i  książek, Publika-
cja książek i  czasopism elektronicznych on-line (nie  do  pobrania), 
publikowanie książek, publikowanie tekstów, produkcja filmów, 
produkcja filmów w  celach edukacyjnych, produkcja programów 
radiowych i telewizyjnych, prowadzenie kursów, seminariów i warsz-
tatów, informacja o  edukacji, edukacja (nauczanie), organizowanie 
i  prowadzenie seminariów i  warsztatów [szkolenia], organizowanie 
i  prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, organizowanie 
i  prowadzenie zjazdów, organizowanie i  prowadzenie wykładów, 
organizowanie i  prowadzenie konferencji, organizowanie i  prowa-
dzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie i  prowadzenie 
konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], organizowanie i pro-
wadzenie spotkań w dziedzinie edukacji .

(111) 356157 (220) 2021 05 27 (210) 529603
(151) 2022 08 10 (441) 2022 04 25
(732) POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
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(540) 

(591) zielony, granatowy
(531) 29 .01 .12, 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .10, 26 .01 .12, 26 .11 .03, 
26 .11 .12, 26 .03 .23, 26 .04 .01, 26 .04 .05, 26 .04 .10, 26 .04 .11, 26 .04 .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, Elektro-
niczne nośniki danych, Nagrania cyfrowe, Nagrania audio, Nagrania 
wideo, Nagrania audio-wideo, Telefony, Tablety, Telewizory, Elektro-
niczne terminale komunikacyjne, Terminale komputerowe, Termina-
le telefoniczne, Terminale danych, Terminale multimedialne, Termi-
nale POS, Terminale poczty elektronicznej, Terminale elektronicznych 
płatności, Modemy, Modemy komunikacyjne, Modemy telefoniczne, 
Modemy komputerowe, Modemy wewnętrzne, Modemy zewnętrz-
ne, Routery, Karty sieciowe, Elektroniczny sprzęt biurowy, Wzmacnia-
cze, Przedwzmacniacze, Odbiorniki radiowe, Elektroniczne urządze-
nia do  przetwarzania dźwięku, Odtwarzacze treści audio-wideo, 
Urządzenia audiowizualne z  wyświetlaczem, Dekodery, Dekodery 
telewizyjne, Dekodery radiowe, Dekodery sygnałów, Dekodery elek-
troniczne, Dekodery cyfrowe, Urządzenia telewizyjne, Aparatura te-
lewizyjna, Nagrywarki telewizyjne, Kamery, Wzmacniacze sygnałów 
telewizyjnych, Wzmacniacze sygnałów radiowych, Wzmacniacze sy-
gnałów telekomunikacyjnych, Elektroniczne urządzenia monitorują-
ce, Konwertery standardów telewizyjnych, Konwertery standardów 
radiowych, Zestawy kina domowego, Projektory do kina domowego, 
Wyświetlacze do zestawów kina domowego, Projektory, Projektory 
cyfrowe, Projektory multimedialne, Akcesoria do urządzeń komuni-
kacyjnych, Akcesoria do  urządzeń mobilnych, Akcesoria do  telefo-
nów, Akcesoria do tabletów, Futerały na urządzenia mobilne, Futera-
ły na telefony, Futerały na tablety, Etui na urządzenia mobilne, Etui 
na telefony, Etui na tablety, Kable, Adaptery, Słuchawki, Głośniki, Ła-
dowarki, Ładowarki samochodowe, Przenośne urządzenia do  łado-
wania urządzeń mobilnych, Zasilacze, Uchwyty do mocowania urzą-
dzeń mobilnych, Uchwyty samochodowe do  urządzeń mobilnych, 
Szkło ochronne, Szkło ochronne do  urządzeń mobilnych, Szkło 
ochronne do telefonów, Szkło ochronne do tabletów, Szkło hartowa-
ne do  ochrony ekranów urządzeń mobilnych, Szkło hartowane 
do ochrony ekranów telefonów, Szkło hartowane do ochrony ekra-
nów tabletów, Ochraniacze ekranów urządzeń mobilnych z tworzyw 
sztucznych, Ochraniacze ekranów telefonów z tworzyw sztucznych, 
Ochraniacze ekranów tabletów z tworzyw sztucznych, Folia polime-
rowa do  ochrony ekranów urządzeń mobilnych, Folia polimerowa 
do ochrony ekranów telefonów, Folia polimerowa do ochrony ekra-
nów tabletów, Długopisy elektroniczne, Długopisy do ekranu doty-
kowego, Elektroniczne pióra [ekranopisy], Pióra magnetyczne, Pióra 
[pióra świetlne], Pióra magnetyczno-optyczne, Torby antystatyczne, 
Torby do noszenia komputerów, Torby przystosowane do noszenia 
sprzętu wideo, Torby przystosowane do  noszenia sprzętu fotogra-
ficznego, 16 Publikacje drukowane, Gazety, Czasopisma drukowane, 
Druki, Kalendarze, Książki, Wydawnictwa jednorazowe drukowane, 
Katalogi, Komiksy, Fotografie, Notesy, Pióra [artykuły biurowe], Pióra 
na atrament, Pióra kulkowe, Pióra wieczne, Pióra żelowe, Długopisy 
[artykuły biurowe], Długopisy kolorowe, Ołówki, Materiały do  na-
uczania z wyjątkiem aparatów, Torby papierowe, Torby z tektury, Tor-
by z tworzyw sztucznych, Materiały drukowane, Materiały szkolenio-

we, Materiały instruktażowe, Materiały piśmienne, Papier, Tektura, 
35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, Usługi wspar-
cia administracyjnego, Prace biurowe, Doradztwo i konsultacje w za-
kresie działalności gospodarczej, Usługi analizy i informacji bizneso-
wej, Badania rynkowe, Analizy gospodarcze, Administrowanie 
działalnością gospodarczą, Zarządzanie działalnością gospodarczą, 
Planowanie działalności gospodarczej, Organizacja działalności go-
spodarczej, Audyt działalności gospodarczej, Informacja o działalno-
ści gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, Agencje informacji 
handlowej, Organizacja wystaw handlowych, Organizacja targów 
handlowych, Usługi reklamowe, Usługi agencji reklamowych, Usługi 
marketingowe, Usługi promocyjne, Usługi programów lojalnościo-
wych, motywacyjnych lub promocyjnych, Promocja towarów i usług, 
Usługi public relations, Produkcja reklam, Dystrybucja materiałów 
reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Publiko-
wanie tekstów reklamowych, Wynajmowanie powierzchni na  cele 
reklamowe, Wynajem czasu reklamowego w środkach przekazu, Re-
klamy korespondencyjne, Sondaże opinii, Organizowanie wystaw 
w  celach handlowych lub reklamowych, Promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, Profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, 
Przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, Kompute-
rowe przetwarzanie danych, Elektroniczne przetwarzanie danych, 
Zarządzanie przetwarzaniem danych, Doradztwo związane z przetwa-
rzaniem danych, Rozpowszechnianie informacji gospodarczych, Roz-
powszechnianie informacji biznesowych, Rozpowszechnianie infor-
macji handlowych, Wyszukiwanie informacji w plikach informatycznych 
dla osób trzecich, Skomputeryzowane wyszukiwanie informacji han-
dlowych, Usługi sprzedaży towarów z  branż: telekomunikacyjnej, 
energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, 
telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu go-
spodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biu-
rowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, Sprzedaż 
detaliczna towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, foto-
woltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, eduka-
cyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa do-
mowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, 
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, Sprzedaż hurtowa 
towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, 
komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, tech-
nologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzie-
żowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycz-
nej, rozrywkowej, kulturalnej, Zgrupowanie na  rzecz osób trzecich 
towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, 
komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, tech-
nologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzie-
żowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycz-
nej, rozrywkowej, kulturalnej, pozwalające 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 pośrednic-
twa w powyższym zakresie, Usługi pośrednictwa w dziedzinie świad-
czenia usług, Usługa polegająca na prezentacji ofert usług, Sprzedaż 
hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produk-
tów pochodnych, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw stałych, 
ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, Doradztwo han-
dlowe w zakresie wykorzystania energii i paliw oraz produktów po-
chodnych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, w tym energii elek-
trycznej i cieplnej, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym 
energii elektrycznej i  cieplnej, Zarządzanie wykonywaniem umów 
dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług w za-
kresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej 
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 za-
kresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania 
i zapewniania dostępu do usług medycznych, Pośrednictwo w zakre-
sie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i za-
pewniania dostępu do usług opiekuńczych, Zarządzanie wykonywa-
niem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania 
z usług medycznych i opiekuńczych, Pośrednictwo w zakresie zawie-
rania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania 
dostępu do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
osób i  mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w  sprawach 
bezpieczeństwa, Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących 
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udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie zapew-
nienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, 
usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, Doradztwo podatko-
we [rachunkowość], Usługi dotyczące działalności centrów telefo-
nicznych (call center) świadczone na rzecz osób trzecich, Zarządza-
nie działalnością gospodarczą w  zakresie stacji radiowych, 
Zarządzanie działalnością gospodarczą w  zakresie stacji telewizyj-
nych, Usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi 
pośrednictwa ubezpieczeniowego, Usługi finansowe, Usługi pośred-
nictwa w  zakresie usług finansowych, Doradztwo ekonomiczno-fi-
nansowe, Usługi płatnicze, Usługi maklerskie, Obrót papierami war-
tościowymi, Usługi bankowe, Usługi pośrednictwa bankowego, 
Usługi leasingowe, Leasing finansowy, Usługi pośrednictwa w zakre-
sie leasingu, Doradztwo podatkowe [nie  dotyczy prowadzenia ra-
chunków], Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Zarządzanie 
nieruchomościami, Pośrednictwo w zakresie zarządzania nierucho-
mościami, Wynajem nieruchomości i majątku, Wynajem powierzchni 
biurowej, Wynajem pomieszczeń handlowych, Dzierżawa nierucho-
mości, Finansowanie inwestycji, Usługi informacyjne, doradcze i kon-
sultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 37 Usługi in-
stalacyjne dotyczące urządzeń i  przyrządów, w  szczególności 
urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu kompu-
terowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarza-
nia danych, urządzeń do  transmisji danych, urządzeń sieciowych, 
urządzeń do  nadawania, Usługi naprawcze dotyczące urządzeń 
i  przyrządów, w  szczególności urządzeń elektronicznych, urządzeń 
elektrycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyj-
nych, urządzeń do przetwarzania danych, urządzeń do transmisji da-
nych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, Usługi konser-
wacyjne dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń 
elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, 
urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania danych, 
urządzeń do  transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń 
do  nadawania, Instalowanie i  naprawa urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne do-
tyczące uprzednio wymienionych usług, 38 Usługi w zakresie prowa-
dzenia agencji informacyjnych, Usługi w zakresie prowadzenia agen-
cji prasowych, Usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: 
rozpowszechniania wiadomości i aktualności, Zbieranie i przesyłanie 
informacji, Usługi telekomunikacyjne, Usługi komunikacji elektro-
nicznej, Usługi telekomunikacyjne przewodowe, Usługi telekomuni-
kacyjne bezprzewodowe, 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 bezprzewodowego, Usługi nadawania telewizji 
kablowej, Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną sie-
cią komputerową, Transfer strumieniowy danych, Transmisja plików 
cyfrowych, Transmisja programów radiowych, Transmisja progra-
mów telewizyjnych, Transmisja satelitarna, Transmisja wideo na żą-
danie, Zapewnianie dostępu do  globalnych sieci komputerowych, 
Usługi transmisyjne, Łączność poprzez sieci komputerowe, Usługi 
dostępu do Internetu, Usługi dostępu do sieci komunikacji elektro-
nicznej, Usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, Bezprzewo-
dowa transmisja programów telewizyjnych, Nadawanie programów 
telewizyjnych, Nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośred-
nictwem Internetu i  innych sieci łącznościowych, Nadawanie bez-
przewodowe, Przekaz satelitarny, Nadawanie i  transmisja progra-
mów radiowych, Nadawanie i transmisja programów telewizyjnych, 
Nadawanie informacji za pośrednictwem telewizji, Nadawanie infor-
macji za pośrednictwem radia, Nadawanie informacji za pośrednic-
twem satelity, Nadawanie muzyki, Nadawanie programów przez sa-
telitę, Nadawanie programów telewizji kablowej, Nadawanie 
programów za pośrednictwem Internetu, Nadawanie telewizji kablo-
wej, Nadawanie wiadomości [środkami elektronicznymi], Usługi za-
pewniania dostępu do treści, stron internetowych i portali, Zapew-
nianie dostępu telekomunikacyjnego do  filmów, innych nagrań 
i programów telewizyjnych udostępnianych za pośrednictwem usłu-
gi wideo na  życzenie, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego 
do  programów radiowych, Agencje informacyjne, Przekazywanie 
i rozpowszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci kom-
puterowych oraz Internetu, Usługi poczty elektronicznej, Zapew-
nianie dostępu do  forów dyskusyjnych w  Internecie, Usługi tele-
techniczne, Usługi teleinformatyczne, Wypożyczanie urządzeń 

telekomunikacyjnych, Wypożyczanie telefonów, Wypożyczanie 
urządzeń służących do komunikacji za pośrednictwem sieci komuni-
kacji elektronicznej, Rozpowszechnianie i  dystrybucja analogo-
wych programów telewizyjnych transmitowanych za  pośrednic-
twem satelitów, Rozpowszechnianie i  dystrybucja cyfrowych 
programów telewizyjnych transmitowanych za  pośrednictwem 
satelitów, Rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych progra-
mów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połącze-
nia przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, Rozpowszech-
nianie i  dystrybucja cyfrowych programów telewizyjnych 
przekazywanych za pośrednictwem połączenia przewodowego z od-
biornikami telewizyjnymi, Rozpowszechnianie i dystrybucja progra-
mów analogowych telewizyjnych transmitowanych za  pośrednic-
twem nadajników naziemnych, Rozpowszechnianie i  dystrybucja 
cyfrowych programów telewizyjnych transmitowanych za  pośred-
nictwem nadajników naziemnych, Usługi w  zakresie prowadzenia 
stacji radiowych polegające na zapewnianiu infrastruktury technicz-
nej, Usługi w  zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych polegające 
na zapewnianiu infrastruktury technicznej, Usługi informacyjne, do-
radcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 39 
Transport, Transport samochodowy, Transport morski, Transport lot-
niczy, Transport bagażu, Transport osób, Usługi kurierskie, Wypoży-
czanie środków transportu, Pakowanie i składowanie towarów, Orga-
nizowanie podróży, Usługi w  zakresie przesyłania i  dystrybucji 
energii, w  szczególności elektrycznej i  cieplnej, Zaopatrywanie 
w  energię, w  szczególności elektryczną i  cieplną, Dystrybucja i  za-
opatrywanie w wodę, Usługi zaopatrywania w parę wodną i gorącą 
wodę, Usługi związane z odprowadzaniem ścieków, Usługi związane 
z  wywozem śmieci, Wyznaczanie położenia obiektów za  pomocą 
urządzeń telekomunikacyjnych, Dostarczanie informacji o położeniu 
obiektów lokalizowanych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, 
Pośrednictwo w  zakresie ww . usług, Usługi informacyjne, doradcze 
i  konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 41 Na-
uczanie, Kształcenie, Edukacja, Usługi edukacyjne świadczone za po-
średnictwem komunikacji elektronicznej, Rozrywka, Organizowanie 
imprez rozrywkowych, Organizowanie konkursów i  wystaw eduka-
cyjnych i rozrywkowych, Działalność sportowa, Działalność kultural-
na, Organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, 
Organizowanie szkoleń, Organizowanie konferencji, Organizowanie 
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 
filmów, Produkcja nagrań wideo, Usługi sprzedaży programów radio-
wych, Wynajem stacji radiowych, Usługi sprzedaży programów tele-
wizyjnych, Wynajem stacji telewizyjnych, Produkcja programów tele-
wizyjnych, Produkcja programów radiowych, Montaż programów 
radiowych i telewizyjnych, Usługi reporterskie, Studia filmowe, Stu-
dia telewizyjne, Studia nagrań, Usługa prowadzenia portali interne-
towych w zakresie: udostępniania zapisów audycji radiowych i tele-
wizyjnych, informacji o  programach i  repertuarze, udostępniania 
wersji obcojęzycznych i  polskojęzycznych utworów, udostępniania 
gier, wyboru pakietów programowych programów telewizyjnych 
i radiowych, Produkcja nagrań dźwiękowych, Produkcja nagrań mu-
zycznych, Usługi w zakresie nagrań, Usługi studia nagrań, Usługi po-
stprodukcji filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych i radio-
wych, Projekcja filmów, Wypożyczanie filmów, Wypożyczanie nagrań 
wideo, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Dystrybucja filmów, 
Dystrybucja nagrań wideo, Dystrybucja programów telewizyjnych, 
Dystrybucja programów radiowych, Gry oferowane on-line, Usługi 
publikowania tekstów innych niż teksty reklamowe, czasopism, wy-
dawnictw nieperiodycznych i publikacji elektronicznych, w tym on
-line, Usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 42 Naukowe i  techniczne usługi 
i  badania oraz ich  projektowanie, Analiza przemysłowa, Badania 
przemysłowe i  usługi w  zakresie projektowania przemysłowego, 
Usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, Usługi w zakresie technolo-
gii informacyjnych, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramo-
wania komputerowego, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi 
doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], Platformy 
do  sztucznej inteligencji jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], 
Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania komputerowego, Inży-
nieria oprogramowania komputerowego, Opracowywanie oprogra-
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mowania komputerowego, Instalacja oprogramowania komputero-
wego, Aktualizacja oprogramowania komputerowego, Konserwacja 
oprogramowania komputerowego, Konfiguracja oprogramowania 
komputerowego, Naprawa oprogramowania komputerowego, Wy-
pożyczanie oprogramowania komputerowego, Udostępnianie opro-
gramowania komputerowego, Informatyka śledcza, Poradnictwo in-
formatyczne, Usługi konsultacyjne dotyczące komputerów 
i informatyki, Projektowanie systemów informatycznych, Testowanie 
sprzętu informatycznego, Usługi doradcze w zakresie sieci informa-
tycznych, Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania 
systemów informatycznych, Zarządzanie projektami informatyczny-
mi, Usługi zarządzania urządzeniami informatycznymi, Usługi dorad-
cze w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, Usłu-
gi zarządzania projektami w  zakresie technologii informatycznych 
i komputerowych, Inżynieria komputerowa, Hosting, Hosting serwe-
rów, Hosting portali internetowych, Hosting stron internetowych, 
Hosting platform w Internecie, Hosting treści cyfrowych, Usługi do-
stawcy hostingu w chmurze, Hosting infrastruktury sieciowej online 
na rzecz osób trzecich, Hosting aplikacji oprogramowania kompute-
rowego, Utrzymywanie portali internetowych dla osób trzecich, 
Utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Projektowanie 
stron internetowych, Usługi prowadzenia portali internetowych 
w  zakresie utrzymywania stron internetowych, prognozy pogody, 
udostępnienia wyszukiwarek internetowych, Usługi udostępniania 
aplikacji mobilnych i internetowych, włączając udostępnienie aplika-
cji za pomocą platform z aplikacjami przeznaczonymi do tych celów, 
Usługi informacyjne, doradcze I konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług, 44 Usługi medyczne, Opieka pielęgniarska, 
Opieka psychologiczna, Opieka medyczna i zdrowotna, Domy opieki 
nad starszymi ludźmi z  opieką pielęgniarską lub medyczną, Usługi 
w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, Usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
45 Usługi prawne, Prywatne i  społeczne usługi świadczone przez 
osoby trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób ta-
kie jak: monitorowanie alarmu medycznego, opieka nad domem pod 
nieobecność właścicieli, usługi osobistych doradców w zakresie za-
kupów, usługi serwisów społecznościowych online, usługi towarzy-
skie, usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych online za pomo-
cą aplikacji mobilnych, usługi w zakresie opieki, usługi astrologiczne 
i duchowe, doradztwo w zakresie relacji osobistych, opieka osobista, 
wypożyczanie odzieży, usługi detektywistyczne, usługi agencji po-
średnictwa w zawieraniu znajomości, Usługi w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, Usługi ochroniarskie, Usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymie-
nionych usług .

(111) 356158 (220) 2021 05 27 (210) 529624
(151) 2022 08 10 (441) 2022 04 25
(732) POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) plus
(540) 

(591) zielony, granatowy
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .10, 26 .01 .12, 
26 .11 .03, 26 .11 .12, 26 .03 .23, 26 .04 .02, 26 .04 .05, 26 .04 .10, 26 .04 .11, 
26 .04 .12, 26 .04 .18, 26 .04 .22
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyj-
ne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiaro-
we, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydak-
tycznych, Urządzenia i  przyrządy do  przewodzenia, przełączania, 
przekształcenia, gromadzenia, sterowania i  regulacji energii elek-
trycznej, Urządzenia do  nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania 
dźwięku lub obrazów, Magnetyczne nośniki danych, Nagrane dyski, 
Płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, Mechani-

zmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, Kasy reje-
strujące, Maszyny liczące, Osprzęt do przetwarzania danych, Kompu-
tery, Programy komputerowe, Urządzenia do  gaszenia ognia, 
Publikacje elektroniczne, Oprogramowanie komputerowe, Elektro-
niczne nośniki danych, Nagrania cyfrowe, Nagrania audio, Nagrania 
wideo, Nagrania audio-wideo, Telefony, Tablety, Telewizory, Elektro-
niczne terminale komunikacyjne, Terminale komputerowe, Termina-
le telefoniczne, Terminale danych, Terminale multimedialne, Termi-
nale POS, Terminale poczty elektronicznej, Terminale elektronicznych 
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nia do  przetwarzania dźwięku, Odtwarzacze treści audio-wideo, 
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telewizyjne, Dekodery radiowe, Dekodery sygnałów, Dekodery elek-
troniczne, Dekodery cyfrowe, Urządzenia telewizyjne, Aparatura te-
lewizyjna, Nagrywarki telewizyjne, Kamery, Wzmacniacze sygnałów 
telewizyjnych, Wzmacniacze sygnałów radiowych, Wzmacniacze sy-
gnałów telekomunikacyjnych, Elektroniczne urządzenia monitorują-
ce, Konwertery standardów telewizyjnych, Konwertery standardów 
radiowych, Zestawy kina domowego, Projektory do kina domowego, 
Wyświetlacze do zestawów kina domowego, Projektory, Projektory 
cyfrowe, Projektory multimedialne, Akcesoria do urządzeń komuni-
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ochronne do telefonów, Szkło ochronne do tabletów, Szkło hartowa-
ne do  ochrony ekranów urządzeń mobilnych, Szkło hartowane 
do ochrony ekranów telefonów, Szkło hartowane do ochrony ekra-
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[pióra świetlne], Pióra magnetyczno-optyczne, Torby antystatyczne, 
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dów, w szczególności urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycz-
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dów, w szczególności urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycz-
nych, sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, 
urządzeń do przetwarzania danych, urządzeń do transmisji danych, 
urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, Instalowanie i napra-
wa urządzeń elektrycznych i  elektronicznych, Usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
38 Usługi w  zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, Usługi 
w  zakresie prowadzenia agencji prasowych, Usługa prowadzenia 
portali internetowych w  zakresie: rozpowszechniania wiadomości 
i aktualności, Zbieranie i przesyłanie informacji, Usługi telekomuni-
kacyjne, Usługi komunikacji elektronicznej, Usługi telekomunikacyj-
ne przewodowe, Usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe, Usługi 
telekomunikacji satelitarnej, Usługi komunikacji radiowej, Usługi ko-
munikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, Usługi komuni-
kacji za  pośrednictwem telefonów komórkowych, Usługi łączności 
poprzez terminale komputerowe, Usługi nadawania bezprzewodo-
wego, Usługi nadawania telewizji kablowej, Oferowanie połączeń 
telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, Transfer stru-
mieniowy danych, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja progra-
mów radiowych, Transmisja programów telewizyjnych, Transmisja 
satelitarna, Transmisja wideo na  żądanie, Zapewnianie dostępu 
do globalnych sieci komputerowych, Usługi transmisyjne, Łączność 
poprzez sieci komputerowe, Usługi dostępu do Internetu, Usługi do-
stępu do  sieci komunikacji elektronicznej, Usługi w  zakresie emisji 
radiowej i telewizyjnej, Bezprzewodowa transmisja programów tele-
wizyjnych, Nadawanie programów telewizyjnych, Nadawanie audio, 
wideo i  multimedialne za  pośrednictwem Internetu i  innych sieci 
łącznościowych, 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, 
Nadawanie informacji za pośrednictwem satelity, Nadawanie muzy-
ki, Nadawanie programów przez satelitę, Nadawanie programów te-
lewizji kablowej, Nadawanie programów za pośrednictwem Interne-
tu, Nadawanie telewizji kablowej, Nadawanie wiadomości [środkami 
elektronicznymi], Usługi zapewniania dostępu do treści, stron inter-
netowych i  portali, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego 
do  filmów, innych nagrań i  programów telewizyjnych udostępnia-
nych za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, Zapewnianie do-
stępu telekomunikacyjnego do programów radiowych, Agencje in-
formacyjne, Przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych 
za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, Usługi pocz-
ty elektronicznej, Zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w In-
ternecie, Usługi teletechniczne, Usługi teleinformatyczne, Wypoży-
czanie urządzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie telefonów, 
Wypożyczanie urządzeń służących do  komunikacji za  pośrednic-
twem sieci komunikacji elektronicznej, Rozpowszechnianie i dystry-
bucja analogowych programów telewizyjnych transmitowanych 
za  pośrednictwem satelitów, Rozpowszechnianie i  dystrybucja cy-
frowych programów telewizyjnych transmitowanych za pośrednic-
twem satelitów, Rozpowszechnianie i  dystrybucja analogowych 
programów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem po-
łączenia przewodowego z  odbiornikami telewizyjnymi, Rozpo-
wszechnianie i  dystrybucja cyfrowych programów telewizyjnych 
przekazywanych za  pośrednictwem połączenia przewodowego 
z  odbiornikami telewizyjnymi, Rozpowszechnianie i  dystrybucja 
programów analogowych telewizyjnych transmitowanych za  po-
średnictwem nadajników naziemnych, Rozpowszechnianie i dystry-
bucja cyfrowych programów telewizyjnych transmitowanych za po-
średnictwem nadajników naziemnych, Usługi w zakresie prowadzenia 
stacji radiowych polegające na zapewnianiu infrastruktury technicz-
nej, Usługi w  zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych polegające 
na zapewnianiu infrastruktury technicznej, Usługi informacyjne, do-
radcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 39 
Transport, Transport samochodowy, Transport morski, Transport lot-
niczy, Transport bagażu, Transport osób, Usługi kurierskie, Wypoży-
czanie środków transportu, Pakowanie i składowanie towarów, Orga-
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nizowanie podróży, Usługi w  zakresie przesyłania i  dystrybucji 
energii, w  szczególności elektrycznej i  cieplnej, Zaopatrywanie 
w  energię, w  szczególności elektryczną i  cieplną, Dystrybucja i  za-
opatrywanie w wodę, Usługi zaopatrywania w parę wodną i gorącą 
wodę, Usługi związane z odprowadzaniem ścieków, Usługi związane 
z  wywozem śmieci, Wyznaczanie położenia obiektów za  pomocą 
urządzeń telekomunikacyjnych, Dostarczanie informacji o położeniu 
obiektów lokalizowanych za  pomocą urządzeń telekomunikacyj-
nych, Pośrednictwo w zakresie ww . usług, Usługi informacyjne, do-
radcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 41 
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zowanie sympozjów, Usługi wydawnicze, Elektroniczne usługi wy-
dawnicze, Usługi wydawnicze w  zakresie tekstów elektronicznych, 
Publikowanie, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie drogą elek-
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skład drukarski, Wydawanie książek, Wydawanie wykazów oraz list, 
Wydawanie gazet, Wydawanie czasopism, Wydawanie periodyków, 
Produkcja filmów, Produkcja nagrań wideo, Usługi sprzedaży progra-
mów radiowych, Wynajem stacji radiowych, Usługi sprzedaży pro-
gramów telewizyjnych, Wynajem stacji telewizyjnych, Produkcja pro-
gramów telewizyjnych, Produkcja programów radiowych, Montaż 
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telewizyjnych i radiowych, Produkcja nagrań dźwiękowych, Produk-
cja nagrań muzycznych, Usługi w zakresie nagrań, Usługi studia na-
grań, Usługi postprodukcji filmów, nagrań wideo, programów telewi-
zyjnych i  radiowych, Projekcja filmów, Wypożyczanie filmów, 
Wypożyczanie nagrań wideo, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, 
Dystrybucja filmów, Dystrybucja nagrań wideo, Dystrybucja progra-
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słowa, Badania przemysłowe i usługi w zakresie projektowania prze-
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oprogramowania komputerowego, Oprogramowanie jako usługa 
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usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania kompu-
terowego, Inżynieria oprogramowania komputerowego, Opracowy-
wanie oprogramowania komputerowego, Instalacja oprogramowania 
komputerowego, Aktualizacja oprogramowania komputerowego, 
Konserwacja oprogramowania komputerowego, Konfiguracja opro-
gramowania komputerowego, Naprawa oprogramowania kompute-
rowego, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Udo-
stępnianie oprogramowania komputerowego, Informatyka śledcza, 
Poradnictwo informatyczne, Usługi konsultacyjne dotyczące kom-
puterów i  informatyki, Projektowanie systemów informatycznych, 
Testowanie sprzętu informatycznego, Usługi doradcze w  zakresie 
sieci informatycznych, Usługi w  zakresie ochrony, bezpieczeństwa 
i odzyskiwania systemów informatycznych, Zarządzanie projektami 
informatycznymi, Usługi zarządzania urządzeniami informatyczny-
mi, Usługi doradcze w zakresie technologii informatycznych i kom-
puterowych, Usługi zarządzania projektami w  zakresie technologii 
informatycznych i  komputerowych, Inżynieria komputerowa, Ho-
sting, Hosting serwerów, Hosting portali internetowych, Hosting 
stron internetowych, Hosting platform w  Internecie, Hosting treści 
cyfrowych, Usługi dostawcy hostingu w chmurze, Hosting infrastruk-
tury sieciowej online na rzecz osób trzecich, Hosting aplikacji opro-
gramowania komputerowego, Utrzymywanie portali internetowych 
dla osób trzecich, Utrzymywanie stron internetowych dla osób trze-
cich, Projektowanie stron internetowych, Usługi prowadzenia portali 
internetowych w  zakresie utrzymywania stron internetowych, pro-

gnozy pogody, udostępnienia wyszukiwarek internetowych, Usługi 
udostępniania aplikacji mobilnych i  internetowych, włączając udo-
stępnienie aplikacji za pomocą platform z aplikacjami przeznaczony-
mi do tych celów, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne do-
tyczące uprzednio wymienionych usług, 44 Usługi medyczne, 
Opieka pielęgniarska, Opieka psychologiczna, Opieka medyczna 
i zdrowotna, Domy opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniar-
ską lub medyczną, Usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwie-
rząt, Usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 45 Usługi prawne, Prywatne i spo-
łeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w  celu zaspokojenia 
potrzeb poszczególnych osób takie jak: monitorowanie alarmu me-
dycznego, opieka nad domem pod nieobecność właścicieli, usługi 
osobistych doradców w zakresie zakupów, usługi serwisów społecz-
nościowych online, usługi towarzyskie, usługi tworzenia sieci kon-
taktów społecznych online za  pomocą aplikacji mobilnych, usługi 
w zakresie opieki, usługi astrologiczne i duchowe, doradztwo w za-
kresie relacji osobistych, opieka osobista, wypożyczanie odzieży, 
usługi detektywistyczne, usługi agencji pośrednictwa w zawieraniu 
znajomości, Usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochro-
ny osób i mienia, Usługi ochroniarskie, Usługi informacyjne, dorad-
cze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług .

(111) 356159 (220) 2021 12 09 (210) 537532
(151) 2022 08 16 (441) 2022 05 02
(732) August Storck KG, Berlin (DE)
(540) (znak słowny)
(540) nimm 2 Śmiejżelki Kwaśne Gwiazdki
(510), (511) 30 Słodycze, Wyroby cukiernicze, Gumy i żelki owocowe, 
Pianki, Czekolada, Wyroby czekoladowe, Ciasta, Lody, Popcorn .

(111) 356160 (220) 2021 12 09 (210) 537533
(151) 2022 08 16 (441) 2022 05 02
(732) August Storck KG, Berlin (DE)
(540) (znak słowny)
(540) nimm 2 Śmiejżelki Mlekosmici
(510), (511) 30 Słodycze, Wyroby cukiernicze, Gumy i żelki owocowe, 
Pianki, Czekolada, Wyroby czekoladowe, Ciasta, Lody, Popcorn .

(111) 356161 (220) 2021 08 25 (210) 533116
(151) 2022 07 15 (441) 2022 03 28
(732) PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TELEWIZJA
(540) 

(591) fioletowy, jasnoszary
(531) 26 .04 .01, 26 .04 .04, 26 .04 .10, 26 .04 .22, 26 .05 .01, 26 .05 .08, 
26 .05 .22, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 Aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, 
Urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie te-
lefonii komórkowej, Aparaty do  rejestracji, przekazu i  odtwarzania 
dźwięków i obrazów, Urządzenia do przetwarzania informacji, Urzą-
dzenia współpracujące z  komputerami w  zakresie przekazywania 
dźwięku i obrazu, Oprogramowanie m .in . oprogramowanie do sys-
temu samodzielnej obsługi abonenta usług telekomunikacyjnych 
umożliwiającemu abonentowi m .in . samodzielne zarządzanie usłu-
gami telekomunikacyjnym przez całą dobę, sprawdzanie stanu kon-
ta i finansów, aktywowanie, konfigurowanie i dezaktywowanie usług 
telekomunikacyjnych, sprawdzanie historii połączeń telefonicznych, 
Urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlają-
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cym, Czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, 
Obudowy komórkowe, Uchwyty i  pokrowce do  telefonów komór-
kowych, Nagrane płyty kompaktowe, Płyty DVD i CD ROM, Nagrane 
taśmy wideo, Nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, Grafiki 
na  tapetę w  telefonie komórkowym, Wygaszacze ekranu, Dzwonki 
telefoniczne, Ikony graficzne, Zestawy głośnomówiące, Zestawy 
słuchawkowe, Karty telefoniczne do automatów, karty telefoniczne 
do telefonów komórkowych, Karty sim, Anteny do telefonów, bate-
rie do telefonów, ładowarki do telefonów, 35 Reklama, Organizacja 
kampanii reklamowych, Prezentowanie produktów i  usług w  me-
diach dla celów sprzedaży detalicznej, Publikowanie tekstów spon-
sorowanych, Wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, Usługi 
w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów reklamowych, ofert 
sprzedaży i  próbek reklamowych, również za  pośrednictwem sieci 
teleinformatycznych-Internetu, Pośrednictwo w  zakresie nabywa-
nia usług telekomunikacyjnych, Pośrednictwo w sprzedaży towarów 
za  pośrednictwem Internetu i  sieci telefonicznych, Usługi rejestro-
wania, kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji i ich przeka-
zywanie za  pośrednictwem sieci telefonicznych, Internetu, Dostar-
czanie pakietów informacji, tekstów reklamowych dostosowanych 
do  indywidualnych wymagań odbiorcy, Sprzedaż, m .in . sprzedaż 
aukcyjna i sprzedaż promocyjna, sprzedaż w systemie on-line, za po-
średnictwem sklepu internetowego oraz za pośrednictwem sieci te-
lefonicznych towarów związanych z telekomunikacją oraz towarów 
związanych z sieciami informatycznymi oraz oprogramowania kom-
puterowego, m .in . telefonów komórkowych, telefonów stacjonar-
nych, komputerów, nośników danych, danych, wiadomości, dźwięku 
i obrazu m .in . wypowiedzi głosowych, zdjęć, muzyki, filmów, grafik 
na tapetę w telefonie komórkowym, wygaszaczy ekranu, dzwonków 
telefonicznych, ikon graficznych, treści audio, muzycznych, treści 
multimedialnych, oprogramowania do systemu samodzielnej obsłu-
gi abonenta usług telekomunikacyjnych umożliwiającemu abonen-
towi m .in . samodzielne zarządzanie usługami telekomunikacyjnym 
przez całą dobę, sprawdzanie stanu konta i  finansów, aktywowa-
nie, konfigurowanie i dezaktywowanie usług telekomunikacyjnych, 
sprawdzanie historii połączeń telefonicznych, Usługi w  zakresie in-
formacji handlowej, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, 
38 Usługi telekomunikacji komórkowej i  stacjonarnej, Usługa inter-
netowego oraz mobilnego systemu samodzielnej obsługi abonenta 
usług telekomunikacyjnych umożliwiająca abonentowi m .in . samo-
dzielne zarządzanie usługami telekomunikacyjnym przez całą dobę, 
sprawdzanie stanu konta i finansów, aktywowanie, konfigurowanie 
i dezaktywowanie usług telekomunikacyjnych, sprawdzanie historii 
połączeń telefonicznych, Usługi informacyjne i doradcze dotyczące 
usług telekomunikacyjnych, Usługi umożliwiania dostępu do  Inter-
netu, Usługi przesyłania poczty elektronicznej, natychmiastowego 
powiadamiania i  wiadomości tekstowych, Usługi przesyłania infor-
macji głosowej, tekstowej i  obrazkowej w  sieciach telekomunika-
cyjnych, Usługi przesyłania danych, wiadomości, dźwięku i  obrazu 
m .in . wypowiedzi głosowych, zdjęć, muzyki, filmów, grafik na tapetę 
w  telefonie komórkowym, wygaszaczy ekranu, dzwonków telefo-
nicznych, ikon graficznych, treści audio, muzycznych, treści multi-
medialnych, przez portale telekomunikacyjne i portale internetowe, 
Usługi przesyłania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu m .in . wy-
powiedzi głosowych, zdjęć, muzyki, filmów, grafik na tapetę w tele-
fonie komórkowym, wygaszaczy ekranu, dzwonków telefonicznych, 
ikon graficznych, treści audio, muzycznych, treści multimedialnych, 
za  pośrednictwem sieci telekomunikacji komórkowej, Przesyłanie 
informacji tekstowej, głosowej i obrazkowej za pośrednictwem kom-
puterów i sieci informatycznych, Przekazywanie danych przy pomo-
cy terminali komputerowych, Przesyłanie wiadomości, danych, głosu 
i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, Udostępnianie połączeń 
z  sieciami informatycznymi, Wypożyczanie urządzeń służących 
do przekazywania głosu, obrazu i danych za pomocą telefonii ana-
logowej, cyfrowej, satelitarnej, Udostępnianie stron internetowych 
za  pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na  wyświe-
tlaczu aparatu telefonicznego, Połączenie ze światową siecią kompu-
terową za pośrednictwem telekomunikacji oraz komputerów .

(111) 356162 (220) 2021 08 25 (210) 533114
(151) 2022 07 15 (441) 2022 03 28
(732) PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)

(540) PLAY DLA DOMU
(510), (511) 9 Aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, 
Urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie te-
lefonii komórkowej, Aparaty do  rejestracji, przekazu i  odtwarzania 
dźwięków i obrazów, Urządzenia do przetwarzania informacji, Urzą-
dzenia współpracujące z  komputerami w  zakresie przekazywania 
dźwięku i obrazu, Oprogramowanie m .in . oprogramowanie do sys-
temu samodzielnej obsługi abonenta usług telekomunikacyjnych 
umożliwiającemu abonentowi m .in . samodzielne zarządzanie usłu-
gami telekomunikacyjnym przez całą dobę, sprawdzanie stanu kon-
ta i finansów, aktywowanie, konfigurowanie i dezaktywowanie usług 
telekomunikacyjnych, sprawdzanie historii połączeń telefonicznych, 
Urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlają-
cym, Czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, 
Obudowy komórkowe, Uchwyty i  pokrowce do  telefonów komór-
kowych, Nagrane płyty kompaktowe, Płyty DVD i CD ROM, Nagrane 
taśmy wideo, Nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, Grafiki 
na  tapetę w  telefonie komórkowym, Wygaszacze ekranu, Dzwonki 
telefoniczne, Ikony graficzne, Zestawy głośnomówiące, Zestawy 
słuchawkowe, Karty telefoniczne do automatów, karty telefoniczne 
do telefonów komórkowych, Karty sim, Anteny do telefonów, bate-
rie do telefonów, ładowarki do telefonów, 35 Reklama, Organizacja 
kampanii reklamowych, Prezentowanie produktów i  usług w  me-
diach dla celów sprzedaży detalicznej, Publikowanie tekstów spon-
sorowanych, Wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, Usługi 
w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów reklamowych, ofert 
sprzedaży i  próbek reklamowych, również za  pośrednictwem sieci 
teleinformatycznych-Internetu, Pośrednictwo w  zakresie nabywa-
nia usług telekomunikacyjnych, Pośrednictwo w sprzedaży towarów 
za  pośrednictwem Internetu i  sieci telefonicznych, Usługi rejestro-
wania, kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji i ich przeka-
zywanie za  pośrednictwem sieci telefonicznych, Internetu, Dostar-
czanie pakietów informacji, tekstów reklamowych dostosowanych 
do  indywidualnych wymagań odbiorcy, Sprzedaż, m .in . sprzedaż 
aukcyjna i sprzedaż promocyjna, sprzedaż w systemie on-line, za po-
średnictwem sklepu internetowego oraz za pośrednictwem sieci te-
lefonicznych towarów związanych z telekomunikacją oraz towarów 
związanych z sieciami informatycznymi oraz oprogramowania kom-
puterowego, m .in . telefonów komórkowych, telefonów stacjonar-
nych, komputerów, nośników danych, danych, wiadomości, dźwięku 
i obrazu m .in . wypowiedzi głosowych, zdjęć, muzyki, filmów, grafik 
na tapetę w telefonie komórkowym, wygaszaczy ekranu, dzwonków 
telefonicznych, ikon graficznych, treści audio, muzycznych, treści 
multimedialnych, oprogramowania do systemu samodzielnej obsłu-
gi abonenta usług telekomunikacyjnych umożliwiającemu abonen-
towi m .in . samodzielne zarządzanie usługami telekomunikacyjnym 
przez całą dobę, sprawdzanie stanu konta i  finansów, aktywowa-
nie, konfigurowanie i dezaktywowanie usług telekomunikacyjnych, 
sprawdzanie historii połączeń telefonicznych, Usługi w  zakresie in-
formacji handlowej, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, 
38 Usługi telekomunikacji komórkowej i  stacjonarnej, Usługa inter-
netowego oraz mobilnego systemu samodzielnej obsługi abonenta 
usług telekomunikacyjnych umożliwiająca abonentowi m .in . samo-
dzielne zarządzanie usługami telekomunikacyjnym przez całą dobę, 
sprawdzanie stanu konta i finansów, aktywowanie, konfigurowanie 
i dezaktywowanie usług telekomunikacyjnych, sprawdzanie historii 
połączeń telefonicznych, Usługi informacyjne i doradcze dotyczące 
usług telekomunikacyjnych, Usługi umożliwiania dostępu do  Inter-
netu, Usługi przesyłania poczty elektronicznej, natychmiastowego 
powiadamiania i  wiadomości tekstowych, Usługi przesyłania infor-
macji głosowej, tekstowej i  obrazkowej w  sieciach telekomunika-
cyjnych, Usługi przesyłania danych, wiadomości, dźwięku i  obrazu 
m .in . wypowiedzi głosowych, zdjęć, muzyki, filmów, grafik na tapetę 
w  telefonie komórkowym, wygaszaczy ekranu, dzwonków telefo-
nicznych, ikon graficznych, treści audio, muzycznych, treści multi-
medialnych, przez portale telekomunikacyjne i portale internetowe, 
Usługi przesyłania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu m .in . wy-
powiedzi głosowych, zdjęć, muzyki, filmów, grafik na tapetę w tele-
fonie komórkowym, wygaszaczy ekranu, dzwonków telefonicznych, 
ikon graficznych, treści audio, muzycznych, treści multimedialnych, 
za  pośrednictwem sieci telekomunikacji komórkowej, Przesyłanie 
informacji tekstowej, głosowej i obrazkowej za pośrednictwem kom-
puterów i sieci informatycznych, Przekazywanie danych przy pomo-
cy terminali komputerowych, Przesyłanie wiadomości, danych, głosu 
i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, Udostępnianie połączeń 
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z  sieciami informatycznymi, Wypożyczanie urządzeń służących 
do przekazywania głosu, obrazu i danych za pomocą telefonii ana-
logowej, cyfrowej, satelitarnej, Udostępnianie stron internetowych 
za  pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na  wyświe-
tlaczu aparatu telefonicznego, Połączenie ze światową siecią kompu-
terową za pośrednictwem telekomunikacji oraz komputerów .

(111) 356163 (220) 2021 08 25 (210) 533117
(151) 2022 07 15 (441) 2022 03 28
(732) PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TELEWIZJA + INTERNET
(540) 

(591) fioletowy, jasnoszary
(531) 26 .04 .04, 26 .04 .11, 26 .04 .22, 24 .17 .05, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 Aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, 
Urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie te-
lefonii komórkowej, Aparaty do  rejestracji, przekazu i  odtwarzania 
dźwięków i obrazów, Urządzenia do przetwarzania informacji, Urzą-
dzenia współpracujące z  komputerami w  zakresie przekazywania 
dźwięku i obrazu, Oprogramowanie m .in . oprogramowanie do sys-
temu samodzielnej obsługi abonenta usług telekomunikacyjnych 
umożliwiającemu abonentowi m .in . samodzielne zarządzanie usłu-
gami telekomunikacyjnym przez całą dobę, sprawdzanie stanu kon-
ta i finansów, aktywowanie, konfigurowanie i dezaktywowanie usług 
telekomunikacyjnych, sprawdzanie historii połączeń telefonicznych, 
Urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlają-
cym, Czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, 
Obudowy komórkowe, Uchwyty i  pokrowce do  telefonów komór-
kowych, Nagrane płyty kompaktowe, Płyty DVD i CD ROM, Nagrane 
taśmy wideo, Nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, Grafiki 
na  tapetę w  telefonie komórkowym, Wygaszacze ekranu, Dzwonki 
telefoniczne, Ikony graficzne, Zestawy głośnomówiące, Zestawy 
słuchawkowe, Karty telefoniczne do automatów, karty telefoniczne 
do telefonów komórkowych, Karty sim, Anteny do telefonów, bate-
rie do telefonów, ładowarki do telefonów, 35 Reklama, Organizacja 
kampanii reklamowych, Prezentowanie produktów i  usług w  me-
diach dla celów sprzedaży detalicznej, Publikowanie tekstów spon-
sorowanych, Wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, Usługi 
w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów reklamowych, ofert 
sprzedaży i  próbek reklamowych, również za  pośrednictwem sieci 
teleinformatycznych-Internetu, Pośrednictwo w  zakresie nabywa-
nia usług telekomunikacyjnych, Pośrednictwo w sprzedaży towarów 
za  pośrednictwem Internetu i  sieci telefonicznych, Usługi rejestro-
wania, kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji i ich przeka-
zywanie za  pośrednictwem sieci telefonicznych, Internetu, Dostar-
czanie pakietów informacji, tekstów reklamowych dostosowanych 
do  indywidualnych wymagań odbiorcy, Sprzedaż, m .in . sprzedaż 
aukcyjna i sprzedaż promocyjna, sprzedaż w systemie on-line, za po-
średnictwem sklepu internetowego oraz za pośrednictwem sieci te-
lefonicznych towarów związanych z telekomunikacją oraz towarów 
związanych z sieciami informatycznymi oraz oprogramowania kom-
puterowego, m .in . telefonów komórkowych, telefonów stacjonar-
nych, komputerów, nośników danych, danych, wiadomości, dźwięku 
i obrazu m .in . wypowiedzi głosowych, zdjęć, muzyki, filmów, grafik 
na tapetę w telefonie komórkowym, wygaszaczy ekranu, dzwonków 
telefonicznych, ikon graficznych, treści audio, muzycznych, treści 
multimedialnych, oprogramowania do systemu samodzielnej obsłu-
gi abonenta usług telekomunikacyjnych umożliwiającemu abonen-
towi m .in . samodzielne zarządzanie usługami telekomunikacyjnym 
przez całą dobę, sprawdzanie stanu konta i  finansów, aktywowa-
nie, konfigurowanie i dezaktywowanie usług telekomunikacyjnych, 

sprawdzanie historii połączeń telefonicznych, Usługi w  zakresie in-
formacji handlowej, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, 
38 Usługi telekomunikacji komórkowej i  stacjonarnej, Usługa inter-
netowego oraz mobilnego systemu samodzielnej obsługi abonenta 
usług telekomunikacyjnych umożliwiająca abonentowi m .in . samo-
dzielne zarządzanie usługami telekomunikacyjnym przez całą dobę, 
sprawdzanie stanu konta i finansów, aktywowanie, konfigurowanie 
i dezaktywowanie usług telekomunikacyjnych, sprawdzanie historii 
połączeń telefonicznych, Usługi informacyjne i doradcze dotyczące 
usług telekomunikacyjnych, Usługi umożliwiania dostępu do  Inter-
netu, Usługi przesyłania poczty elektronicznej, natychmiastowego 
powiadamiania i  wiadomości tekstowych, Usługi przesyłania infor-
macji głosowej, tekstowej i  obrazkowej w  sieciach telekomunika-
cyjnych, Usługi przesyłania danych, wiadomości, dźwięku i  obrazu 
m .in . wypowiedzi głosowych, zdjęć, muzyki, filmów, grafik na tapetę 
w  telefonie komórkowym, wygaszaczy ekranu, dzwonków telefo-
nicznych, ikon graficznych, treści audio, muzycznych, treści multi-
medialnych, przez portale telekomunikacyjne i portale internetowe, 
Usługi przesyłania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu m .in . wy-
powiedzi głosowych, zdjęć, muzyki, filmów, grafik na tapetę w tele-
fonie komórkowym, wygaszaczy ekranu, dzwonków telefonicznych, 
ikon graficznych, treści audio, muzycznych, treści multimedialnych, 
za  pośrednictwem sieci telekomunikacji komórkowej, Przesyłanie 
informacji tekstowej, głosowej i obrazkowej za pośrednictwem kom-
puterów i sieci informatycznych, Przekazywanie danych przy pomo-
cy terminali komputerowych, Przesyłanie wiadomości, danych, głosu 
i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, Udostępnianie połączeń 
z  sieciami informatycznymi, Wypożyczanie urządzeń służących 
do przekazywania głosu, obrazu i danych za pomocą telefonii ana-
logowej, cyfrowej, satelitarnej, Udostępnianie stron internetowych 
za  pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na  wyświe-
tlaczu aparatu telefonicznego, Połączenie ze światową siecią kompu-
terową za pośrednictwem telekomunikacji oraz komputerów .

(111) 356164 (220) 2021 12 06 (210) 537349
(151) 2022 07 14 (441) 2022 03 28
(732) AGRO-WIKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opoczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AW AGRO WIKT Sp . z o .o .
(540) 

(591) granatowy, biały
(531) 26 .01 .18, 26 .01 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 7 Maszyny rolnicze, maszyny i  urządzenia do  obróbki 
i przetwórstwa, Betoniarki, Części i akcesoria do maszyn rolniczych, 
maszyn i urządzeń do obróbki i przetwórstwa, zawarte w tej klasie, 
Lemiesze pługów .

(111) 356165 (220) 2021 12 07 (210) 537408
(151) 2022 07 20 (441) 2022 03 21
(732) CARREFOUR, Massy (FR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Carrefour sprint
(540) 

(591) granatowy, czerwony
(531) 29 .01 .01, 29 .01 .04, 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .10, 24 .15 .21, 26 .13 .25
(510), (511) 9 Sprzęt do  przetwarzania danych, Komputerowe bazy 
danych, Oprogramowanie, oprogramowanie komputerowe (progra-
my), Oprogramowanie do telefonów komórkowych, Oprogramowa-
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nie do bezprzewodowego dostarczania treści, Programy komputero-
we (oprogramowanie do pobrania), Oprogramowanie komputerowe 
do pobrania, Oprogramowanie do handlu elektronicznego, Aplika-
cje do pobrania na urządzenia mobilne, Oprogramowanie i aplikacje 
do pobrania do wysyłki, bezpiecznego transportu i dostawy szero-
kiej gamy produktów konsumenckich, Oprogramowanie i aplikacje 
do pobrania umożliwiające konsumentom zamawianie, planowanie, 
ułatwianie, monitorowanie, przeglądanie, śledzenie i  zarządzanie 
transportem, wysyłką i dostawą szerokiej gamy towarów konsump-
cyjnych, 39 Transport, pakowanie i  magazynowanie towarów, Do-
stawa do domu towarów zamówionych zdalnie, Usługi dostawy sze-
rokiej gamy towarów konsumpcyjnych, w tym żywności i napojów, 
artykułów spożywczych, higienicznych i kosmetycznych, produktów 
do pielęgnacji domu, artykułów dla majsterkowiczów, artykułów pa-
pierniczych, tekstylnych, parafarmaceutyków, produktów z  rynku, 
Transport szerokiej gamy towarów konsumpcyjnych, w tym żywności 
i napojów, artykułów spożywczych, artykułów higienicznych i kosme-
tycznych, artykułów do pielęgnacji domu, artykułów dla majsterko-
wiczów, artykułów papierniczych, tekstylnych, parafarmaceutyków, 
produktów z rynku, Informacje dotyczące transportu i dostawy, Udo-
stępnienie strony internetowej z  informacjami o usługach dostawy .

(111) 356166 (220) 2021 12 24 (210) 538070
(151) 2022 07 14 (441) 2022 03 07
(732) MAKOWSKA KAROLINA, Białystok (PL);
MAKSIMIUK WALDEMAR, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAKOWSKA RADCA PRAWNY SP . K .
(540) 

(591) czarny, niebieski
(531) 26 .03 .03, 26 .03 .04, 26 .03 .05, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 45 Doradztwo prawne, Doradztwo prawne w  dziedzi-
nie opodatkowania, Doradztwo związane z  osobistymi sprawami 
prawnymi, Pomoc prawna przy tworzeniu umów, Porady prawne 
i  zastępstwo procesowe, Pośrednictwo w  procedurach prawnych, 
Profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych, 
Sporządzanie ekspertyz prawnych, Udzielanie informacji związanej 
ze  sprawami prawnymi, Udzielanie informacji dotyczących usług 
prawnych, Udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, Usługi infor-
macyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, 
Usługi informacyjne w  odniesieniu do  kwestii prawnych, Usługi 
prawne, Usługi prawne świadczone w związku z procesami sądowy-
mi, Usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodar-
czej, Usługi radców prawnych, Usługi w  zakresie doradztwa praw-
nego, Usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, 
Usługi związane z przeniesieniem tytułu własności [usługi prawne], 
Uwierzytelnianie dokumentów prawnych .   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 356167 (220) 2021 05 05 (210) 528431
(151) 2022 07 28 (441) 2021 06 28
(732) HPS Beteiligungs-und Liegenschafts-verwaltungs GmbH, 
Wien (AT)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAD DOG

(540) 

(591) biały, żółty, pomarańczowy, czerwony, czarny
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 01 .15 .05
(510), (511) 30 Przyprawy, sosy, musztarda, ocet, aromaty, esencje 
i dodatki smakowe do artykułów żywnościowych, dresingi, keczup, 
majonezy, chrzan, tabasco, tortille, 31 Ziarna i produkty rolne, ogrod-
nicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, Żywe zwierzęta, 
Świeże owoce i warzywa, Nasiona, Naturalne rośliny i kwiaty, Słód .

(111) 356168 (220) 2020 06 19 (210) 514953
(151) 2022 07 19 (441) 2022 04 04
(732) MILTON ESSEX SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FACE-COV
(540) 

(591) czarny, czerwony, niebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .02 .18
(510), (511) 10 diagnostyczna aparatura do  celów medycznych, 42 
Usługi oprogramowania jako usługi [SaaS] obejmujące oprogramo-
wanie do  uczenia maszynowego, głębokiego uczenia i  głębokich 
sieci neuronalnych, Usługi w  zakresie technologii informacyjnych, 
Hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogra-
mowania komputerowego .

(111) 356169 (220) 2021 05 28 (210) 529686
(151) 2022 07 27 (441) 2022 04 11
(732) GINVITA CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GV GINVITA CLINIC
(540) 

(591) szary, czerwony, biały
(531) 05 .05 .21, 05 .05 .20, 26 .04 .15, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 27 .05 .22, 29 .01 .13
(510), (511) 44 Pomoc medyczna, Szpitale, Usługi doradcze w zakre-
sie zdrowia, Usługi klinik medycznych, Usługi medyczne, Usługi po-
łożnicze [akuszeria], Usługi sztucznego zapłodnienia, Usługi teleme-
dyczne, Wypożyczanie sprzętu medycznego, Opieka pielęgniarska 
i medyczna, Fizykoterapia, Porady w zakresie farmakologii, Psycho-
logiczne (porady), Wypożyczenie urządzeń sanitarnych .

(111) 356170 (220) 2021 11 10 (210) 536317
(151) 2022 07 19 (441) 2022 04 04
(732) POKORSKA JUSTYNA, Tuszyn (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) VASMI
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej odzieży i do-
datków odzieżowych .

(111) 356171 (220) 2021 11 02 (210) 535991
(151) 2022 07 14 (441) 2022 02 21
(732) NOVITA SPÓŁKA AKCYJNA, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) novita
(540) 

(591) biały, zielony
(531) 26 .04 .03, 26 .04 .16, 26 .11 .03, 26 .11 .13, 27 .05 .01, 29 .01 .03
(510), (511) 21 Czyszczenie [ściereczki do-] [szmatki], Czyszczenie 
(ściereczki do-) [szmatki], Materiały do polerowania [ściereczki], Ście-
reczki antystatyczne do użytku domowego, Ściereczki do czyszcze-
nia, Ściereczki do  czyszczenia soczewek aparatów fotograficznych, 
Ściereczki do kurzu, Ściereczki do polerowania, Ściereczki do prze-
cierania okularów, Ściereczki do ścierania kurzy, Ściereczki do szoro-
wania, Ściereczki do szyb, Ściereczki do wycierania kurzu, Ściereczki 
do  zmywania naczyń, Ściereczki ochronne do  prasowania, Ścierki, 
Ścierki do mycia naczyń, Ścierki do mycia podłóg, Ścierki do wycie-
rania kurzu [szmatki], Ścierki z mikrowłókien do czyszczenia, Szmat-
ki do  butów, Szmatki do  czyszczenia, Szmatki do  okularów, Szmat-
ki do  polerowania obuwia, Szmatki bezkłaczkowe do  czyszczenia, 
Szmatki do przecierania okularów, Szmatki do przecierania soczewek 
optycznych, Szmatki do przecierania szkła, Szmatki do ścierania ku-
rzu, Szmatki i ściereczki do czyszczenia, Szmaty do podłóg, 24 Filc, 
Filc nietkany, Filc w  rolkach, Filce, Filtry z  materiałów tekstylnych, 
Materiały nietkane wykonane z  włókien syntetycznych, Materiały 
nietkane w  postaci bel do  użytku w  produkcji, Materiały nietkane 
w postaci materiałów wyjściowych do użytku w produkcji, Materiały 
przepuszczające powietrze, w belach, wytwarzane z materiałów tek-
stylnych zawierających tworzywa sztuczne, Materiały tekstylne niet-
kane, Materiały tekstylne w belach do produkcji odzieży, Materiały 
tekstylne w  belach wykonane z  materiałów z  tworzyw sztucznych, 
Materiały tekstylne tkane do produkcji artykułów odzieżowych, Ma-
teriały tekstylne przeznaczone na  podszewki w  belach, Materiały 
tekstylne w belach do użytku w produkcji butów, Materiały tekstylne 
w belach do użytku w produkcji obuwia, Nietkane artykuły tekstyl-
ne, Nietkane materiały tekstylne, Nietkane materiały wzmacniają-
ce, Ściereczki barowe, Ściereczki do  mycia ciała [inne niż do  celów 
medycznych], Ściereczki do  mycia ciała z  materiałów tekstylnych 
nietkanych [inne niż do celów medycznych], Ściereczki do usuwania 
makijażu, Ściereczki do  wycierania szklanek do  gospodarstwa do-
mowego, Ściereczki do wycierania naczyń do gospodarstwa domo-
wego, Ściereczki jednorazowe, Ścierki do osuszania naczyń, Ścierki 
do  osuszania szkła [ręczniki], Wyściółki z  materiału do  obuwia, 25 
Cholewki do obuwia, Wkładki do obuwia, Wkładki do obuwia [do bu-
tów i  botków], Wkładki do  obuwia, nie  do  celów ortopedycznych, 
Wkładki [obuwie], Wkładki pod piętę .

(111) 356172 (220) 2020 04 28 (210) 513053
(151) 2022 07 25 (441) 2020 10 12
(732) RADWAŃSKI ADAM FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA 
ZAKAPIOR, Polańczyk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZAKAPIOR ADAM RADWAŃSKI
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i  napojów w  restauracjach, 
dostarczanie posiłków do  bezpośredniego spożycia, oferowanie 
żywności i  napojów dla gości w  restauracjach, przygotowywanie 
i  zaopatrywanie w  żywność i  napoje do  bezpośredniego spożycia, 
przygotowywanie posiłków i napojów, serwowanie jedzenia i napo-
jów, serwowanie napojów alkoholowych, usługi cateringu zewnętrz-
nego, catering jako obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, restauracje oferujące dania na wynos, ser-
wowanie żywności i  napojów dla gości w  restauracjach, udzielanie 
informacji dotyczących restauracji, udzielanie informacji związanych 

z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi barów i  restaura-
cji, usługi kateringowe w  zakresie zaopatrzenia w  żywność, usługi 
w zakresie gotowania posiłków, restauracje dla turystów, rezerwacja 
stolików w  restauracjach, dokonywanie rezerwacji restauracji i  po-
siłków, usługi hotelowe, rezerwacja zakwaterowania w  hotelach, 
pensjonatach, apartamentowcach, organizowanie zakwaterowania 
w  hotelach, wycena zakwaterowania w  hotelach, udzielanie infor-
macji w zakresie hoteli, udostępnianie miejsc noclegowych w hote-
lach, świadczenie usług przez hotele i motele, elektroniczne usługi 
informacyjne związane z  hotelami, rezerwacja hotelowa na  rzecz 
osób trzecich, zapewnianie zakwaterowania w hotelach i motelach, 
udostępnianie informacji online dotyczących rezerwacji hotelowych, 
usługi rezerwacji hoteli świadczone za  pośrednictwem Internetu, 
zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszka-
niach, pensjonaty, domy gościnne, rezerwacja miejsc w  pensjona-
tach, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w pensjonatach, 
wynajmowanie kwater, tymczasowy wynajem pokoi, wynajem za-
kwaterowania na  urlop, usługi w  zakresie wynajmu pokojów, wy-
najem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, wynajmowanie 
zakwaterowania na pobyt czasowy, wynajem zakwaterowanie tym-
czasowego w  domach i  mieszkaniach wakacyjnych, organizowanie 
i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, rezerwacja zakwa-
terowania tymczasowego za  pośrednictwem Internetu, rezerwacja 
zakwaterowania na  rzecz podróżnych, rezerwacja zakwaterowania 
tymczasowego, udostępnianie informacji o usługach tymczasowego 
zakwaterowania, udostępnianie informacji o  tymczasowym zakwa-
terowaniu za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji doty-
czących rezerwacji zakwaterowania, usługi obiektów gościnnych, 
usługi rezerwacji pokojów, usługi w  zakresie kwater wczasowych, 
usługi w  zakresie zakwaterowania, zapewnianie zakwaterowania 
tymczasowego w domach i mieszkaniach, organizowanie zakwate-
rowania dla turystów, organizowanie zakwaterowania wakacyjnego, 
organizowanie zakwaterowania dla wczasowiczów, udostępnianie 
zakwaterowania tymczasowego dla gości, usługi w zakresie zakwa-
terowania wakacyjnego, zapewnianie zakwaterowania tymczasowe-
go w  mieszkaniach wakacyjnych, wynajem domków letniskowych, 
udostępnianie miejsc noclegowych w domkach turystyki indywidu-
alnej, udostępnianie miejsc noclegowych w apartamentowcach .

(111) 356173 (220) 2021 09 17 (210) 534114
(151) 2022 07 29 (441) 2022 04 04
(732) CENTRUM RACHUNKOWO-FINANSOWO-DORADCZE 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEDICUS URODA
(540) 

(531) 10 .03 .07, 26 .11 .01, 27 .05 .01
(510), (511) 10 Aparaty i  instrumenty medyczne: aparatura do  ana-
lizy do  celów medycznych, aparatura do  analizy krwi, aparatura 
do  anestezjologii, aparatura i  instrumenty chirurgiczne, aparaty 
radiologiczne, rentgenowskie, aparaty do  mierzenia ciśnienia krwi, 
aparaty do reanimacji, respiratory, aparatura dentystyczna, aparaty 
do masażu, aparaty dla osób słabo słyszących i ochrony słuchu, urzą-
dzenia diagnostyczne do celów medycznych, aparaty i instrumenty 
urologiczne, przyrządy do ćwiczeń leczniczych fizycznych, przyrzą-
dy do fizykoterapii, fotele lekarskie i dentystyczne, gastroskopy, son-
dy do celów medycznych, urządzenia lecznicze do gimnastyki, łóżka 
specjalne do  celów leczniczych, igły, strzykawki do  celów medycz-
nych, koce elektryczne do  celów leczniczych, kule dla inwalidów, 
lampy do  celów leczniczych, lasery do  celów medycznych, meble 
do celów medycznych, obuwie ortopedyczne, wkładki ortopedycz-
ne, pasy do celów leczniczych, poduszki do celów leczniczych, ste-
toskopy, stymulatory serca, 35 Prowadzenie hurtowni i sklepów z le-
kami, aparaturą i  sprzętem medycznym, import-eksport aparatury 
i  sprzętu medycznego, doradztwo specjalistyczne w zakresie obej-
mującym działalność gospodarczą tj . projektowanie i wykonywanie 
dokumentacji, ekspertyzy specjalistyczne, doradztwo techniczne, 
ekonomiczne i  prawne, rozpowszechnianie materiałów reklamo-
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wych, próbek, druków, prospektów, broszur, dotyczących zagadnień 
lecznictwa i profilaktyki zdrowotnej, 37 Instalacja, konserwacja i na-
prawy maszyn, aparatury, instrumentów i pozostałego sprzętu me-
dycznego, 43 domy opieki dla ludzi w podeszłym wieku, 44 Usługi 
w zakresie diagnostyki i profilaktyki zdrowotnej, rehabilitacyjne, chi-
rurgia plastyczna, implantacja włosów, domy dla rekonwalescentów, 
hospicja, usługi optyczne, usługi pielęgniarskie, usługi położnicze, 
pomoc medyczna, porady w zakresie farmakologii, porady psycho-
logów, usługi w zakresie psychotechniki, usługi stomatologiczne .

(111) 356174 (220) 2019 11 25 (210) 505796
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 10
(732) KRĘCICHWOST KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO,  
Stalowa Wola (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Galicia
(540) 

(591) zielony, biały
(531) 05 .03 .13, 05 .03 .14, 26 .04 .01, 26 .04 .15, 26 .04 .22, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 30 pieczywo świeże, pieczywo bezglutenowe, pieczywo 
bezdrożdżowe, pieczywo konserwowane, pieczywo cukiernicze, 
świeże wyroby ciastkarskie i ciastka, konserwowane wyroby ciastkar-
skie i ciastka, przekąski zbożowe, przekąski ryżowe, chipsy zbożowe, 
biszkopty, herbatniki, ciastka suche, słodkie bułki, bułki nadziewa-
ne, kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, namiastki kawy, 
mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, 
miód, melasa, drożdże, proszek do  pieczenia, sól, musztarda, ocet, 
sosy (przyprawy), przyprawy, lód do chłodzenia .  .

(111) 356175 (220) 2021 12 27 (210) 538122
(151) 2022 06 14 (441) 2022 02 28
(732) TREMONTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TREMONTI SKI & BIKE RESORT
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .03 .01
(510), (511) 35 Zarządzanie hotelami na  rzecz osób trzecich, Zarzą-
dzanie hotelami, Zarządzanie biznesowe hotelami, Zarządzanie 
administracyjne hotelami, Usługi zarządzania hotelami [dla osób 
trzecich], Usługi doradztwa związane z  administrowaniem i  zarzą-
dzaniem hotelami, Zarządzanie działalnością hoteli, dla osób trze-
cich, 36 Ubezpieczanie zakwaterowania hotelowego, 37 Sprzątanie 
hoteli, 43 Organizowanie posiłków w  hotelach, Rezerwacja zakwa-
terowania w  hotelach, Rezerwacja zakwaterowania hotelowego, 
Rezerwacje hotelowe, Rezerwacje miejsc w  hotelach, Świadczenie 
usług przez hotele i motele, Świadczenie usług rezerwacji pokojów 
oraz rezerwacji hoteli, Usługi hotelowe, Usługi restauracji hotelo-
wych, Usługi restauracyjne świadczone przez hotele, Usługi rezer-
wacji hoteli świadczone za  pośrednictwem Internetu, Usługi w  za-
kresie rezerwacji miejsc hotelowych, Usługi w  zakresie rezerwacji 
zakwaterowania w  hotelach, Usługi w  zakresie rezerwacji pokojów 

hotelowych, Usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach, Wycena 
zakwaterowania w hotelach, Zapewnianie zakwaterowania w hote-
lach, Zapewnianie zakwaterowania w hotelach i motelach .

(111) 356176 (220) 2021 11 22 (210) 536754
(151) 2022 05 30 (441) 2022 02 07
(732) BAŁTYKGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rumia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GAZ DLA CIEBIE WWW .GAZDLACIEBIE .PL
(540) 

(531) 01 .15 .15, 27 .05 .01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej, usługi sprzedaży hurto-
wej, usługi sprzedaży za pośrednictwem Internetu i usługi sprzedaży 
wysyłkowej następujących towarów: gaz płynny propan, gaz płynny 
propan-butan, zbiorniki metalowe na gaz (naziemne i podziemne), 
armatura zbiornikowa: zawory bezpieczeństwa, zawory poboru fazy 
płynnej, poziomowskazy, zawory poboru fazy gazowej, zawory tan-
kowania, inna armatura związana z  zewnętrzną instalacją gazową: 
gazomierze, reduktory ciśnienia gazu, urządzenia telemetryczne, Re-
klama i marketing, Usługi prezentacji towarów, Usługi organizowania 
targów handlowych i wystaw, 37 Usługi montażu instalacji gazowej 
zewnętrznej, usługi serwisu instalacji gazowej zewnętrznej, Instala-
cja urządzeń do zaopatrzenia w gaz i do dystrybucji gazu, 39 Trans-
port i dystrybucja gazu płynnego .

(111) 356177 (220) 2021 11 22 (210) 536755
(151) 2022 05 30 (441) 2022 02 07
(732) BAŁTYKGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rumia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GAZ DLA CIEBIE WWW .GAZDLACIEBIE .PL
(540) 

(591) zielony, niebieski
(531) 01 .15 .15, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej, usługi sprzedaży hurto-
wej, usługi sprzedaży za pośrednictwem Internetu i usługi sprzedaży 
wysyłkowej następujących towarów: gaz płynny propan, gaz płynny 
propan-butan, zbiorniki metalowe na gaz (naziemne i podziemne), 
armatura zbiornikowa: zawory bezpieczeństwa, zawory poboru fazy 
płynnej, poziomowskazy, zawory poboru fazy gazowej, zawory tan-
kowania, inna armatura związana z  zewnętrzną instalacją gazową: 
gazomierze, reduktory ciśnienia gazu, urządzenia telemetryczne, Re-
klama i marketing, Usługi prezentacji towarów, Usługi organizowania 
targów handlowych i wystaw, 37 Usługi montażu instalacji gazowej 
zewnętrznej, usługi serwisu instalacji gazowej zewnętrznej, Instala-
cja urządzeń do zaopatrzenia w gaz i do dystrybucji gazu, 39 Trans-
port i dystrybucja gazu płynnego .

(111) 356178 (220) 2021 10 12 (210) 535089
(151) 2022 02 15 (441) 2021 11 02
(732) GABRYŚ MAGDALENA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Face Face Baby
(510), (511) 41 Nauczanie i szkolenia, Nauczanie indywidualne, Usłu-
gi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Organizowanie i prowadze-
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nie seminariów i  warsztatów [szkolenia], Prowadzenie warsztatów 
[szkolenia], Przekazywanie know-how [szkolenia], Przygotowywanie, 
organizowanie i  prowadzenie warsztatów [szkolenia], Skomputery-
zowane szkolenia, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia w zakresie pielę-
gnacji urody, 44 Doradztwo świadczone za pośrednictwem Interne-
tu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Doradztwo dotyczące urody, 
Doradztwo w zakresie urody, Usługi doradcze dotyczące pielęgnacji 
urody, Usługi salonów piękności, Usługi w zakresie pielęgnacji twa-
rzy, Usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, Higiena i pielęgnacja urody 
istot ludzkich, Informacje dotyczące masażu, Masaż, Masaż tkanek 
głębokich, Usługi konsultacji związane z masażami .

(111) 356179 (220) 2020 10 01 (210) 518964
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) BIURO PROJEKTÓW FINANSOWYCH PROFIN  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MY VAGINA
(510), (511) 35 Doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalno-
ścią gospodarczą, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego 
i  organizacji przedsiębiorstw, Doradztwo w  zakresie zarządzania 
biznesowego, w  tym przez Internet, Usługi konsultacyjne w  zakre-
sie działalności gospodarczej dotyczące zarządzania kampaniami 
pozyskiwania funduszy, 41 organizowanie i  prowadzenie szkoleń 
edukacyjnych oferujących rozwój osobisty oraz pogłębianie wiedzy 
dotyczącej ciała i psychologii kobiecej, organizowanie i prowadzenie 
konferencji, spotkań, warsztatów dla kobiet związanych z tematyką 
ich  kobiecości, usługi edukacyjne i  instruktażowe, 42 doradztwo 
w projektowaniu stron internetowych, projektowanie i obsługa por-
tali internetowych z informacjami i poradami dla kobiet dotyczących 
ich kobiecości, seksualności, praw, opracowywanie platform kompu-
terowych, programowanie oprogramowania do  platform informa-
cyjnych w Internecie .

(111) 356180 (220) 2021 12 23 (210) 538055
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 11
(732) SPÓŁDZIELCZA MLECZARNIA SPOMLEK, 
Radzyń Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Serenada Nuggetsy SEROWE
(540) 

(591) żółty, czerwony, czarny
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01
(510), (511) 29 Nabiał, produkty serowarskie, sery, sery twarogowe, 
dojrzewające, topione, produkty serowe, produkty mleczne, gotowe 
posiłki na bazie sera, żywność preparowana i przekąski słone na ba-
zie sera, nuggetsy z  sera, małe kawałki sera w  panierce, nuggetsy 
z kurczaka i sera, małe kawałki kurczaka i sera w panierce, 35 Sprze-
daż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem Inter-
netu artykułów spożywczych, nabiału w  szczególności serów, twa-
rogów, serków, gotowych dań na bazie sera, doradztwo w sprawach 
działalności gospodarczej, organizowanie targów i wystaw w celach 
handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących ar-
tykułów spożywczych, nabiału w  szczególności serów, twarogów, 
serków, gotowych dań na bazie sera, informacja handlowa, promocja 
sprzedaży artykułów spożywczych, nabiału w szczególności serów, 
twarogów, serków, gotowych dań na bazie sera, usługi organizowa-
nia programów lojalnościowych, reklama za  pośrednictwem sieci 
komputerowych Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, 
organizowanie i  prowadzenie kampanii reklamowych dotyczących 
artykułów spożywczych, nabiału w szczególności serów, twarogów, 
serków, gotowych dań na bazie sera .

(111) 356181 (220) 2022 01 29 (210) 539205
(151) 2022 07 27 (441) 2022 04 11
(732) BOJDZIŃSKA EWELINA VELCREDO, Zakręt (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VELCREDO
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 25 Odzież sportowa, Odzież sportowa [z  wyjątkiem rę-
kawic do  golfa], Kurtki jako odzież sportowa, Koszulki kolarskie, 
Spodnie kolarskie, Czapki kolarskie .

(111) 356182 (220) 2022 01 31 (210) 539240
(151) 2022 07 27 (441) 2022 04 11
(732) BOJDZIŃSKA EWELINA VELCREDO, Zakręt (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VC
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 25 Odzież sportowa [z  wyjątkiem rękawic do  golfa], 
Odzież sportowa, Kurtki jako odzież sportowa, Spodnie kolarskie, 
Koszulki kolarskie, Czapki kolarskie, Spodenki rowerowe na szelkach, 
Bluzy sportowe, Biustonosze sportowe pochłaniające wilgoć, Czapki 
i  czapeczki sportowe, Czapki sportowe, Kurtki sportowe, Skarpetki 
sportowe, Stroje sportowe .

(111) 356183 (220) 2022 02 08 (210) 539620
(151) 2022 07 27 (441) 2022 04 04
(732) Glenmark Pharmaceuticals s .r .o ., Praga (CZ)
(540) (znak słowny)
(540) LIROCSA
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i  sanitarne, Produkty lecz-
nicze, Witaminy, Dietetyczne substancje przystosowane do  celów 
medycznych, Żywność dla niemowląt, Plastry, środki opatrunko-
we, Preparaty do  plombowania zębów, Wosk dentystyczny, Środ-
ki dezynfekcyjne i  antyseptyczne, Żywność dietetyczna do  celów 
leczniczych, Antybiotyki, Środki do  leczenia oparzeń, Środki prze-
ciwbólowe, Pastylki i pigułki do celów farmaceutycznych, Minerały 
do celów leczniczych, Mineralne dodatki do żywności, Suplementy 
diety do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie, Die-
tetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, Preparaty ziołowe 
do celów leczniczych .

(111) 356184 (220) 2022 02 10 (210) 539674
(151) 2022 07 15 (441) 2022 03 07
(732) PĘCKA MARCIN SNAPKI, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) snapki
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .17, 02 .01 .01, 26 .01 .01, 26 .01 .05
(510), (511) 25 Odzież, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakry-
cia głowy, Obuwie, 26 Dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdob-
ne artykuły tekstylne, Zawieszki [nie biżuteria ani nie do kluczy, kółek 
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lub łańcuszków], Aplikacje [pasmanteria], Aplikacje z tkanin [pasman-
teria], Rzepy z  nadrukami [dodatki do  odzieży], 28 Gry, zabawki 
i  akcesoria do  zabawy, Rzepy z  nadrukami [akcesoria do  zabawy] .

(111) 356185 (220) 2022 02 24 (210) 540248
(151) 2022 07 06 (441) 2022 03 21
(732) RAM 2 TOMASZ DUER SPÓŁKA JAWNA, Zabrze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PHOENIX
(540) 

(591) niebieski, pomarańczowy
(531) 26 .01 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 28 Żyłki wędkarskie, Żyłki przyponowe, Alarmy powia-
damiające o  złapaniu na  przynętę do  użytku w  wędkarstwie, Blanki 
do wędek, Błystki obrotowe [przynęty wędkarskie], Ciężarki do wędek, 
Ciężarki z  wolframu do  wędkarstwa, Czujniki brania, Czujniki brania 
[sprzęt wędkarski], Elektroniczne wskaźniki brania do użytku w węd-
karstwie, Futerały na wędki, Haczyki wędkarskie, Kołowrotki wędkar-
skie, Krętliki wędkarskie, Mechanizmy do zarzucania żyłki do wędkar-
stwa muchowego, Nadmuchiwane pływadełka dla wędkarzy, Pasy 
wędkarskie, Podbieraki dla wędkarzy, Podpórki do  wędek, Podpórki 
na  wędki, Podpory do  wędek, Podpory na  wędki, Pokrowce na  ko-
łowrotki wędkarskie, Przybory wędkarskie, Przynęty myśliwskie lub 
wędkarskie, Przynęty stosowane w  wędkarstwie, sztuczne, Przynęty 
wędkarskie, Przynęty wędkarskie [syntetyczne], Przypony wędkarskie, 
Przyrządy do wyjmowania haczyków stanowiące część sprzętu węd-
karskiego, Pudełka na  muchy wędkarskie [artykuły wędkarskie], Pu-
dełka na przynęty wędkarskie [artykuły wędkarskie], Rączki do wędek, 
Skrzynki na przybory wędkarskie, Spławiki [sprzęt wędkarski], Spławiki 
wędkarskie, Sprzęt do wędkowania, Sprzęt wędkarski, Sztuczna przy-
nęta, Sztuczne muchy do  wykorzystania w  wędkarstwie, Sztuczne 
przynęty wędkarskie, Torby na  przynętę do  przechowywania przy-
nęty żywej, Torby na sprzęt wędkarski, Torby wędkarskie, Urządzenia 
do zarzucania przynęty, Urządzenia do zarzucania żyłek wędkarskich, 
Wabiki do  myślistwa lub rybołówstwa, Wędkarskie ciężarki, Wędki, 
Wędki do łowienia, Woblery, Woreczki z przynętą do wyrzucania z pro-
cy, Wskaźniki brania dla wędkarstwa podlodowego, Wskaźniki brania 
[sprzęt wędkarski], Zanęta [sztuczna], Zanęty wędkarskie, Zapachowe 
przynęty do łowiectwa i wędkarstwa .

(111) 356186 (220) 2022 02 24 (210) 540291
(151) 2022 07 26 (441) 2022 03 21
(732) BZB UAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BZB UAS
(540) 

(591) czarny, szary
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 15 .01 .13
(510), (511) 12 Pojazdy bezzałogowe, Drony, Części i akcesoria do po-
jazdów, Pojazdy do poruszania się w powietrzu, 35 Usługi sprzedaży 
hurtowej i  detalicznej, w  tym on-line, urządzeń latających, dronów, 
części do nich i akcesorów, 37 Usługi instalacyjne, czyszczenie, napra-
wy i  konserwacja urządzeń latających w  tym dronów, 41 Fotografia 
za pomocą dronów, Usługi wideo-graficzne za pomocą dronów, Usłu-
gi w  zakresie produkcji filmów wideo, Wynajem sprzętu i  urządzeń 
audiowizualnych i fotograficznych, Przygotowanie, tworzenie i prowa-
dzenie szkoleń, kursów i warsztatów edukacyjnych, Egzaminy eduka-
cyjne dla użytkowników chcących uzyskać kwalifikacje w zakresie pilo-
tażu dronów, Szkolenie pilotów dronów, Publikowanie tekstów online 
innych niż reklamowe, 42 Programowanie komputerowe do przetwa-
rzania danych, Zdalny monitoring powietrzny i skanowanie za pomo-
cą dronów, Usługi badawcze za pomocą dronów, Usługi fotogrametrii, 

Usługi oceny pomiarów, Doradztwo techniczne w dziedzinie inżynierii 
lotniczej ukierunkowanej na drony, Przygotowywanie map cyfrowych, 
Tworzenie modeli wizualnych (3D), Usługi w zakresie testów technicz-
nych, Wynajem oprogramowania komputerowego do użytku z drona-
mi, Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego do użyt-
ku z dronami, Usługi w zakresie pomiarów i testów technicznych .

(111) 356187 (220) 2022 03 14 (210) 540861
(151) 2022 07 19 (441) 2022 04 04
(732) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IBUNOVEN ZATOKI
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Pasty, Lotiony, Peelingi, Lakiery 
do paznokci, Maseczki kosmetyczne, Pomadki do ust, Antyperspiranty, 
Preparaty do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Prepa-
raty do golenia, Odświeżacze do ust w aerozolu, Środki do pielęgnacji 
zębów i jamy ustnej, Preparaty do czyszczenia protez zębowych, Żele 
i paski wybielające zęby, Preparaty do pielęgnacji włosów, Szampony, 
Preparaty do  opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy, Chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty do depilacji, Produkty 
toaletowe i kosmetyczne, Środki do czyszczenia, polerowania, szoro-
wania i ścierania, Środki stosowane w praniu, w tym środki wybielają-
ce, Olejki eteryczne, 5 Kosmetyki lecznicze, Produkty farmaceutyczne, 
Produkty lecznicze, Witaminy i  preparaty witaminowe, Suplementy 
diety sporządzone głównie z minerałów, Dodatki witaminowe i mine-
ralne, Mineralne wody do celów leczniczych, Preparaty wspomagające 
leczenie i wzmacniające organizm, Suplementy diety do celów lecz-
niczych, Dietetyczne środki spożywcze do  celów leczniczych, Sub-
stancje dietetyczne do celów leczniczych, Preparaty ziołowe do celów 
medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty lecznicze, Produkty biobójcze, 
Produkty biologiczne do  celów medycznych lub weterynaryjnych, 
Produkty bakteriobójcze do celów medycznych lub weterynaryjnych, 
Szczepionki, Surowice, Produkty krwiopochodne, Produkty biotech-
nologiczne do  celów medycznych lub weterynaryjnych, Preparaty 
farmaceutyczne do  pielęgnacji skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, 
Płyny farmaceutyczne, Żywność dla niemowląt, Plastry, Materiały 
do opatrunków gipsowych, Materiały opatrunkowe, Środki sanitarne 
do  celów medycznych, Środki odkażające, Produkty weterynaryjne, 
Produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, Prepara-
ty diagnostyczne do  celów medycznych, Środki dezynfekcyjne, 10 
Aparaty i instrumenty medyczne, Aparatura diagnostyczna do celów 
medycznych, Aparatura do analizy do celów medycznych, Butelki dla 
niemowląt, Aparatura i instrumenty chirurgiczne, Przyrządy do fizyko-
terapii, Przyborniki lekarskie, Artykuły ortopedyczne, Smoczki dzie-
cięce, Bandaże do celów leczniczych, Poduszki do celów leczniczych, 
Strzykawki do celów medycznych, Aparaty i narzędzia weterynaryjne .

(111) 356188 (220) 2022 03 16 (210) 540959
(151) 2022 07 20 (441) 2022 04 04
(732) KOWALCZYK FILIP WYPALARNIA BIESZCZADZKI WYPAŁ 
KAWY, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYPALARNIA BIESZCZADZKI WYPAŁ KAWY
(540) 

(531) 06 .01 .04, 07 .01 .14, 05 .07 .27, 27 .05 .01
(510), (511) 30 Gotowa kawa i napoje na bazie kawy, Kawa, Kawa aro-
matyzowana, Kawa w formie parzonej, Kawa w postaci całych ziaren, 
Kawa w formie mielonej, Kawa [palona, w proszku, granulowana lub 
w napojach], Kawa rozpuszczalna, Napoje na bazie kawy, Palone ziarna 
kawy, Kapsułki z kawą, Napoje kawowe z mlekiem, 35 Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z kawą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z  kawą, Organizowanie i  przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, 
Reklama, Reklama i  marketing, Reklama online za  pośrednictwem 
sieci komputerowej, Reklama w Internecie dla osób trzecich, Reklama 
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Interne-
tu, 43 Kawiarnie, Usługi kawiarni, Udzielanie informacji związanych 
z  przygotowywaniem żywności i  napojów, Przygotowywanie posił-
ków i napojów, Usługi zaopatrzenia w napoje .
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(111) 356189 (220) 2022 03 20 (210) 541112
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 11
(732) WITEK ZBIGNIEW, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) lulua
(510), (511) 3 Produkty perfumeryjne, Preparaty do mycia i pielęgna-
cji ciała, Kosmetyki w  gotowych zestawach, Nielecznicze preparaty 
do masażu, Woski do masażu, Aromatyczne olejki do kąpieli, Balsamy 
do brody, Balsamy do celów kosmetycznych, Balsamy do ciała, Balsa-
my do golenia, Balsamy do redukcji cellulitu, Balsamy do ust, Balsamy 
do włosów, Balsamy do rąk nielecznicze, Balsamy do stóp (Nieleczni-
cze-), Balsamy do wygładzania i prostowania włosów, Balsamy, inne niż 
do celów medycznych, Balsamy po opalaniu, Balsamy samoopalające 
[kosmetyki], Emulsje [balsamy] do  ochrony przeciwsłonecznej, Kre-
my i balsamy do opalania, Nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], 
Nawilżające balsamy do  skóry [kosmetyki], Perfumowane balsamy 
do  ciała [preparaty toaletowe], Ekstrakty kwiatowe [perfumy], Ko-
smetyki w  formie żeli, Kosmetyki w  postaci kremów, Krem bazowy, 
Krem do opalania, Krem do rak, Krem do skórek wokół paznokci, Krem 
do twarzy, Krem do włosów, Krem pod oczy, Krem przeciwzmarszcz-
kowy, Kremowe mydło do  ciała, Kremy BB, Kremy chroniące przed 
słońcem [kosmetyki], Kremy do aromaterapii, Kremy do ciała, Kremy 
do demakijażu, Kremy do depilacji, Kremy do golenia, Kremy do ma-
sażu, nie  do  celów leczniczych, Kremy do  mycia, Kremy do  oczysz-
czania skóry [nielecznicze], Kremy do odżywiania skóry do celów ko-
smetycznych, Kremy do paznokci, Kremy do pielęgnacji skóry, inne niż 
do użytku medycznego, Kremy do pielęgnacji włosów, Kremy do rąk, 
Kremy do  redukcji cellulitu, Kremy do  twarzy i  ciała, Kremy do  usu-
wania owłosienia, Kremy do włosów, Kremy kosmetyczne odżywcze, 
Kremy na bazie olejków eterycznych do użytku w aromaterapii, Kremy 
na dzień, Kremy na noc, Kremy nawilżające do użytku kosmetycznego, 
Kremy perfumowane, Kremy po opalaniu [do użytku kosmetycznego], 
Kremy po goleniu, Kremy pod prysznic, Kremy przeciwzmarszczkowe, 
Kremy przed goleniem, Kremy przeciw starzeniu się skóry, Kremy sa-
moopalające, Kremy tonizujące [kosmetyki], Kremy ujędrniające ciało, 
Kremy ujędrniające skórę, Kremy z filtrem przeciwsłonecznym, Kremy 
złuszczające, Mydła w kremie, Puder w kremie do twarzy, Zapachowe 
kremy do ciała, Zestawy do golenia, składające się z kremu do golenia 
i środków stosowanych po goleniu, Nawilżające kremy do skóry [ko-
smetyki], Nawilżane chusteczki nasączone balsamem kosmetycznym, 
Kremy nawilżające po goleniu, Maseczki do ciała, Maseczki do twarzy, 
Maseczki do stylizacji włosów, Maseczki do włosów, Maseczki do stóp 
do pielęgnacji skóry, Żelowe maseczki na oczy, Maseczki do rąk do pie-
lęgnacji skóry, Kostki mydła do mycia ciała, Mydła, Mydła do pielęgna-
cji ciała, Mydła do rąk, Mydła do twarzy, Mydła do użytku osobistego, 
Mydła kosmetyczne, Mydła perfumowane, Mydła robione ręcznie, My-
dła w płynie, Mydła w płynie do kąpieli, Mydła w żelu, Perfumowane 
mydła, Mydło w listkach do użytku osobistego, Nielecznicze balsamy, 
Olejek bergamotowy, Olejek do kąpieli, Olejek do włosów, Olejek gol-
teriowy, Olejek jaśminowy, Olejek do układania włosów, Olejek do skó-
rek wokół paznokci, Olejek lawendowy, Olejek miętowy surowy, Olejek 
migdałowy, Olejek różany, Olejek sosnowy, Olejek z drzewa herbacia-
nego, Perfumeryjny olejek miętowy, Aromatyczne olejki eteryczne, 
Cytronowe olejki eteryczne, Naturalne olejki eteryczne, Olejki do bro-
dy, Olejki do aromaterapii [do użytku kosmetycznego], Olejki do ciała 
i twarzy, Olejki do golenia, Olejki do masażu, nielecznicze, Olejki do ką-
pieli i pod prysznic [nielecznicze], Olejki do odżywiania włosów, Olejki 
eteryczne, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Perfumeryjne 
(produkty-), esencjonalne (olejki-), Perfumowane balsamy [preparaty 
toaletowe], Perfumy, Perfumy w płynie, Perfumy w postaci stałej, Per-
fumy o zapachu drewna cedrowego, Pieniące się żele do kąpieli, Pod-
kład w kremie, Wosk do wąsów, Wosk do włosów, Woski do depilacji, 
Woski do epilacji, Woski do układania włosów, Kosmetyczne żele pod 
oczy, Peeling w żelu, Mydła w postaci żelu, Żel po goleniu, Żele do cia-
ła, Żele do czyszczenia zębów, Żele do golenia, Żele do kąpieli i pod 
prysznic nie do celów medycznych, Żele do masażu, inne niż do celów 
medycznych, Żele do opalania, Żele do stylizacji włosów, Żele do twa-
rzy, Żele do utrwalania fryzury, Żele do włosów, Żele nawilżające [ko-
smetyki], Żele opóźniające starzenie, Żele po  opalaniu [kosmetyki], 
Żele pod oczy, Serum do celów kosmetycznych, Serum do pielęgnacji 
włosów, Serum do  układania włosów, Serum pielęgnacyjne, Serum 
przeciwdziałające starzeniu się do użytku kosmetycznego, Nieleczni-
cze szampony do włosów, Szampony z odżywką do włosów, Odżywki 
do włosów, Nielecznicze pasty do zębów, Płyny do płukania ust do ce-

lów niemedycznych, Preparaty do higieny jamy ustnej [nielecznicze], 
Preparaty do  stosowania przed goleniem, Preparaty kosmetyczne 
po goleniu, Preparaty do depilacji i golenia, Płyny do golenia, Pianki 
do golenia, 8 Brzytwy, Maszynki do golenia, nieelektryczne, Maszynki 
do  golenia [zmniejszające ryzyko skaleczenia], Maszynki do  golenia 
z wibrującym ostrzem, Zestawy do golenia, 35 Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z artykułami kosmetycznymi, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z perfumami, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z przyborami toaletowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z  akcesoriami do  pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  przyborami higienicznymi dla ludzi, Usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, 
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w  zakresie perfum, 
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie przyborów 
toaletowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w  za-
kresie akcesoriów do  pielęgnacji ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w zakresie przyborów higienicznych dla ludzi .

(111) 356190 (220) 2022 01 27 (210) 539156
(151) 2022 07 06 (441) 2022 03 21
(732) TORUŃSKIE ANIOŁY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKADEMIA WILFREDO LEONA 9
(540) 

(591) granatowy, czerwony, szary, biały
(531) 01 .01 .02, 01 .01 .10, 24 .11 .25, 24 .01 .18, 27 .05 .01, 27 .07 .21, 29 .01 .14
(510), (511) 25 Gadżety reklamowe takie jak: szaliki, chusty, kominy, 
odzież, obuwie, nakrycia głowy, daszki na głowę przeciwsłoneczne, 
getry, kostiumy kąpielowe, kombinezony, koszule, koszulki, nausz-
niki, skarpety, odzież ze skóry i  imitacji skóry, obuwie sportowe, 35 
Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, materiały reklamo-
we, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży de-
talicznej, 41 Informacja o edukacji i rekreacji, kultura fizyczna, studia 
nagrań filmowych i  radiowych, usługi w zakresie poprawiania kon-
dycji, organizowanie obozów sportowych, campów, organizowanie 
i prowadzenie sympozjów, kongresów, konferencji, zjazdów, organi-
zowanie zawodów sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego, 
organizowanie wystaw z dziedziny kultury, sportu i rekreacji .

(111) 356191 (220) 2022 03 01 (210) 540463
(151) 2022 07 20 (441) 2022 04 04
(732) LANC ANDRZEJ, Rumia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kaszubajki
(510), (511) 9 Pliki multimedialne do  pobrania, E-booki, Edukacyjne 
materiały na zajęcia, do pobrania, Filmy animowane, Komiksy do po-
brania, Książki audio, Nagrania multimedialne, Powieści graficzne 
do  pobrania, Publikacje elektroniczne, Środki edukacyjne do  pobra-
nia, Gry wideo nagrane na  dysku [oprogramowanie komputerowe], 
Gry wideo [gry komputerowe] w formie programów komputerowych 
zapisanych na  nośnikach danych, Pobieralne gry komputerowe, Pu-
blikacje elektroniczne, do  pobrania, 16 Artykuły piśmiennicze, Dru-
kowane książki, czasopisma, gazety i inne media papierowe, Komiksy 
japońskie [manga], Komiksy [książki], Książeczki z opowiadaniami dla 
dzieci, Książki, Książki dla dzieci, Książki do rysowania, Książki kuchar-
skie, Podręczniki, Powieści graficzne, Powieści graficzne typu manga, 
Publikacje drukowane, Publikacje promocyjne, Publikacje reklamowe, 
Drukowane materiały edukacyjne, Karty, Książki edukacyjne, Papiero-
we materiały dydaktyczne, Artykuły papiernicze do  pisania, Druko-
wane materiały dydaktyczne, Książeczki do  kolorowania, Materiały 
do pisania, Podręczniki pomocnicze do nauki, Publikacje edukacyjne, 
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Przybory szkolne [artykuły piśmienne], Sprzęt do  gier fabularnych 
w  postaci podręczników, Tatuaże usuwalne [kalkomanie], Zakładki 
do  książek, Zeszyty, Opakowania na  prezenty, Papier do  pakowania 
prezentów, Torby na  prezenty, Kalendarze, Naklejki, 28 Gry fabular-
ne, Gry karciane, Gry-łamigłówki, Gry memory [gry pamięciowe], Gry 
planszowe, Gry polegające na budowaniu, Gry quizowe, Gry w kości, 
Gry związane z  postaciami fikcyjnymi, Karty do  gry, Edukacyjne gry 
elektroniczne, Gry elektroniczne, Artykuły do zabawy dla dzieci, Elek-
troniczne zabawki do nauki, Figurki do zabawy, Gry, Gry towarzyskie, 
Kostiumy będące przedmiotami do zabawy dla dzieci, Kukiełki, Lalki, 
Maski na twarz będące zabawkami, Maski papierowe, Maskotki, Mó-
wiące lalki, Pacynki, Piłki do gier, Pluszowe zabawki, Postaci zabawko-
we z gumy, Przytulanki w postaci zwierząt, Puzzle, Ubranka dla lalek, 
Zabawki, Zabawki edukacyjne, Zabawki pluszowe, Zabawki wypcha-
ne, Zabawki wykonane z  drewna, Zestawy do  gotowania [zabawki], 
Wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, Gry, zabawki i ak-
cesoria do zabawy, Przyrządy do zabawy do użytku w przedszkolach 
i żłobkach, 35 Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w za-
kresie zabawek, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, 
Usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, 41 Publikowanie, 
sprawozdawczość i pisanie tekstów, Publikacja materiałów edukacyj-
nych, Usługi wydawnicze, Publikacja czasopism, Publikacja elektro-
niczna on-line periodyków i książek, Publikacja i redagowanie książek, 
Publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub 
Internetu, Publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, Pu-
blikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, Publikowanie 
drogą elektroniczną, Publikowanie książek, Publikowanie książek edu-
kacyjnych, Publikowanie książek i  czasopism elektronicznych online, 
Publikowanie materiałów drukowanych, Publikowanie materiałów 
drukowanych dotyczących edukacji, Publikowanie materiałów multi-
medialnych online, Publikowanie podręczników, Udostępnianie elek-
tronicznych publikacji on-line, Wydawanie audiobooków, Wydawanie 
czasopism, Wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, 
Gry internetowe [nie do pobrania], Organizowanie gier i konkursów, 
Prowadzenie parków rozrywki, Usługi w  zakresie parków tematycz-
nych, Usługi w zakresie gier wideo, Imprezy kulturalne, Obozy letnie 
[rozrywka i  edukacja], Obozy rekreacyjne, Organizowanie festynów 
w  celach kulturalnych, Organizowanie festynów w  celach rekreacyj-
nych, Organizowanie festynów w celach rozrywkowych, Organizowa-
nie festynów w  celach edukacyjnych, Zajęcia sportowe i  kulturalne, 
Gry oferowane w  systemie on-line z  sieci komputerowej, Udostęp-
nianie rozrywki multimedialnej za  pomocą strony internetowej, 
Świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci, Edukacja przedszkolna, 
Nauczanie przedszkolne, Usługi przedszkolne [edukacja lub rozryw-
ka], Usługi przedszkoli, Przedszkola, 43 Placówki opieki dziennej nad 
przedszkolakami i  małymi dziećmi, Opieka nad dziećmi w  klubach 
malucha, Opieka nad dziećmi w  żłobkach, Żłobki dla dzieci, Usługi 
w  zakresie żłobków, Żłobki i  ośrodki opieki dziennej, Usługi opieki 
nad dziećmi świadczone w  obiektach handlowych, Usługi obiektów 
gościnnych [zakwaterowanie], Usługi w zakresie kwater wczasowych, 
Centra opieki nad dziećmi, Zapewnianie opieki nad dziećmi po szkole, 
Zapewnianie opieki przed szkołą .

(111) 356192 (220) 2022 03 09 (210) 540760
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 04
(732) RASIŃSKI MACIEJ, RASIŃSKI SZYMON AKLI  
SPÓŁKA CYWILNA, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) A/C TO GO
(510), (511) 1 Preparaty chemiczne do  użytku jako czynniki chło-
dzące, Gazy do użytku w aerozolach, Gazy do użytku w systemach 
chłodniczych, Mieszanki uszczelniające [chemiczne] do  uszczelnia-
nia silników, 11 Urządzenia klimatyzacyjne, Urządzenia klimatyza-
cyjne do użytku w pojazdach, Klimatyzacja do użytku w transporcie, 
Instalacja klimatyzacyjna do  pojazdów, Instalacje klimatyzacyjne 
do samochodów .

(111) 356193 (220) 2022 02 25 (210) 540376
(151) 2022 07 06 (441) 2022 03 21
(732) WACŁAWSKI ADAM, Borówiec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LISEK ŁAKOMCZUSZEK
(510), (511) 9 Filmy animowane, magnetyczne nośniki danych na-
grane, w tym dyski komputerowe audio-video nagrane, 16 Książki, 

28 Zabawki, 41 Nagrywanie piosenek, filmów, programów eduka-
cyjnych i  rozrywkowych, teledysków i  widowisk na  zlecenie osób 
trzecich, organizowanie konkursów rozrywkowych i  edukacyjnych, 
świadczenie usług polegających na  śpiewaniu piosenek, recytacji 
wierszy, czytaniu opowiadań, 45 Zarządzanie prawami autorskimi .

(111) 356194 (220) 2022 03 01 (210) 540450
(151) 2022 07 05 (441) 2022 03 21
(732) PLATINUM WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TERAMANI
(540) 

(531) 01 .01 .05, 01 .01 .10, 03 .01 .02, 24 .17 .02, 19 .09 .01, 19 .09 .02, 
26 .01 .06, 27 .05 .01
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe w  postaci win, win gronowych, 
win owocowych, wyrobów winiarskich, win smakowych i  aromaty-
zowanych, win musujących .

(111) 356195 (220) 2022 02 10 (210) 539675
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) CHODOROWSKI MARIUSZ, Księżyno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHOGI .pl
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 18 .01 .14, 18 .01 .23, 27 .05 .01, 27 .05 .03, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: maszyny budowlane, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: maszyny rolnicze, do  robót 
ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i  górnictwa, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
maszyny do  budowy dróg, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z  następującymi produktami: maszyny budowlane do  konstrukcji 
betonowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następują-
cymi produktami: maszyny do  budowy torów kolejowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: ko-
parki, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi pro-
duktami: koparki rowów, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: koparki do rowów [koparki (czerparki)], 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
koparki hydrauliczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: koparki podsiębierne, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: koparki (czerparki) 
[maszyny], Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: koparki podsiębierne [maszyny], Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: koparki do rowów, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
koparki [maszyny do robót ziemnych], Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z  następującymi produktami: koparki do  maszyn do  roz-
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prężania hydraulicznego, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z  następującymi produktami: koparki [maszyny do  prac ziemnych], 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
łyżki koszące do koparek [maszyny lub części maszyn], Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: łyżki ładu-
jące do koparek, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: ciężarówki, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: przyczepy, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: przyczepy transportowe, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
zaczepy do przyczep, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: złącza do przyczep, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: przyczepy do pojazdów, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z maszynami budowlanymi, 
37 Naprawa ciężarówek, Wynajem dźwigów do  dużych ciężarów, 
Wynajem maszyn budowlanych, Wypożyczanie maszyn budowla-
nych, Wynajem narzędzi budowlanych, Wypożyczanie pojazdów 
budowlanych do burzenia, Usługi w zakresie wypożyczania maszyn 
budowlanych, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń budow-
lanych, Udzielanie informacji w związku z wynajmem maszyn i urzą-
dzeń budowlanych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub 
konserwacją maszyn i  urządzeń budowlanych, Naprawy przyczep, 
Wynajem koparek, Wynajem sprzętu do  robót ziemnych i koparek, 
39 Transport samochodami ciężarowymi, Wynajem samochodów 
ciężarowych, Wynajem pojazdów ciężarowych, Wypożyczanie cięża-
rówek, Holowanie ciężarówek, Przewóz samochodami ciężarowymi, 
Holowanie samochodów lub ciężarówek w  nagłych przypadkach, 
Usługi w zakresie transportu samochodami ciężarowymi, Wynajem 
ciężarówek i przyczep, Wypożyczanie ciężarówek i pojazdów, Dzier-
żawa samochodów ciężarowych, Transport materiałów budowla-
nych, Wypożyczanie przyczep, Wynajem przyczep, Wynajem pojaz-
dów trakcyjnych i przyczep .

(111) 356196 (220) 2022 03 08 (210) 540707
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) OSKROBA JOANNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) yeppa
(540) 

(591) czarny, czerwony, żółty, biały
(531) 26 .01 .01, 02 .09 .08, 26 .05 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 25 Odzież sportowa, T-shirty z krótkim rękawem, Czapki 
z daszkiem, Czapki i czapeczki sportowe, Czapki dziane, Bluzy dreso-
we, Bluzy sportowe, Bluzy sportowe z kapturem, Skarpetki, Obuwie .

(111) 356197 (220) 2022 03 08 (210) 540708
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) OSKROBA JOANNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Yeppa
(510), (511) 12 Hulajnogi (pojazdy), Części i  akcesoria do  pojazdów, 
25 Odzież sportowa, T-shirty z krótkim rękawem, Czapki z daszkiem, 
Czapki i  czapeczki sportowe, Czapki dziane, Bluzy dresowe, Bluzy 
sportowe, Bluzy sportowe z kapturem, Skarpetki, Obuwie .

(111) 356198 (220) 2022 01 04 (210) 538435
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) KOBIELSKI TOMASZ FRIEND-ACTIVE, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) safe to summits wyjedź bezpiecznie w góry

(540) 

(591) ciemnoniebieski, niebieski, granatowy, jasnoniebieski
(531) 27 .05 .01, 24 .01 .11, 06 .01 .02, 29 .01 .12
(510), (511) 39 Transport kolejowy, Transport promowy, Transport 
pasażerski, Transport samochodowy, Transport morski, Transport 
powietrzny, Transport podróżnych, Rezerwacja transportu, Rezerwa-
cja miejsc na podróże, Organizacja wiz podróżnych, paszportów i do-
kumentów na podróż dla osób wyjeżdżających za granicę, Organiza-
cja transportu osobowego na rzecz osób trzecich poprzez aplikację 
online, Informacja o transporcie, Pośrednictwo w transporcie, Usługi 
osoby towarzyszącej podróżnym, Rezerwacja miejsc na  podróże, 
Organizowanie wycieczek, Organizowanie spacerowych i  wyciecz-
kowych rejsów statkami, Usługi transportu na wycieczki ze zwiedza-
niem, Usługi w zakresie organizowania transportu dla wycieczek, 41 
Informacja o rekreacji, Usługi klubów zdrowia, Organizowanie i ob-
sługa konferencji, Organizowanie i obsługa zjazdów, Organizowanie 
i prowadzenie warsztatów i szkoleń, Kształcenie praktyczne /poka-
zy/, Prowadzenie wycieczek górskich i trekkingów z przewodnikiem, 
Prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, Usługi w zakresie obozów 
sportowych, Usługi w zakresie obozów wakacyjnych, Redagowanie 
tekstów innych niż reklamowe, Udostępnianie obiektów i  sprzętu 
sportowego, Udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego .

(111) 356199 (220) 2022 02 11 (210) 539772
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SHECOSMETICS
(540) 

(591) biały, fioletowy
(531) 26 .04 .04, 26 .04 .22, 27 .05 .01, 27 .05 .24, 29 .01 .12
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do pielęgnacji stóp, w tym: kre-
my, żele, peelingi, sole, maski i  maseczki, Artykuły perfumeryjne, 
Dezodoranty, antyperspiranty, Kremy i  preparaty pielęgnacyjne 
do rąk, Kremy do ciała, balsamy, Preparaty do depilacji, produkty my-
jące, mydła, Pumeks, Talk kosmetyczny .

(111) 356200 (220) 2022 02 11 (210) 539809
(151) 2022 07 28 (441) 2022 04 11
(732) JANOSZ ALICJA, JANOSZ TOMASZ FIRMA  
HANDLOWO-USŁUGOWA DUKAT SPÓŁKA CYWILNA, Żywiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dukat 1986
(540) 

(591) ciemnożółty, czarny, beżowy
(531) 24 .05 .01, 24 .05 .03, 05 .07 .27, 05 .03 .20, 19 .03 .03, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 
29 .01 .02, 29 .01 .08
(510), (511) 21 Porcelana, 30 Kawa, herbata, słodycze, czekolada, 39 
Pakowanie prezentów, doręczanie prezentów .
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(111) 356201 (220) 2022 02 01 (210) 539307
(151) 2022 07 06 (441) 2022 03 21
(732) SUCHY DOROTA, Chorzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S&S
(540) 

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 01 .01 .04, 24 .17 .25, 26 .04 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i  nakryć głowy, Nakrycia 
głowy, Odzież, Obuwie, Skarpety termoaktywne, Skarpety sporto-
we, Skarpety do  sportów wodnych, Skarpety do  kostek, Skarpety 
do jogi, Skarpety bez stopy, Skarpetki z palcami, Skarpetki przeciw-
potne, Skarpetki (Podwiązki do-), Skarpetki noszone jako kapcie, 
Skarpetki męskie, Skarpetki japońskie (tabi), Skarpetki do gry w te-
nisa, Skarpetki i  pończochy, Skarpetki dla sportowców, Skarpetki 
dla niemowląt i małych dzieci, Skarpetki, Skarpetki antypoślizgowe, 
Skarpetki sportowe, Skarpetki w  stylu japońskim (tabi), Skarpetki 
wchłaniające pot, Skarpetki wełniane, 36 Gromadzenie funduszy 
i sponsorowanie finansowe, Organizacja zbiórek, Organizacja zbió-
rek charytatywnych, Organizacja zbiórek pieniężnych, Organizowa-
nie działań mających na celu zbieranie funduszy na cele biznesowe, 
Organizowanie działań mających na celu zbieranie funduszy na cele 
charytatywne, Organizowanie funduszy na cele dobroczynne, Orga-
nizowanie wydarzeń mających na  celu zbieranie funduszy na  cele 
charytatywne, Organizowanie zbiórek charytatywnych [na  rzecz 
osób trzecich], Organizowanie zbierania funduszy, Organizowanie 
zbiórek finansowych, Pozyskiwanie funduszy na  projekty pomo-
cy zagranicznej, Pozyskiwanie funduszy na  projekty humanitarne, 
Pozyskiwanie funduszy w celu uczczenia pamięci osób, Usługi zbie-
rania funduszy na cele dobroczynne, Usługi charytatywne, miano-
wicie usługi finansowe, Usługi charytatywne w zakresie datków pie-
niężnych, Usługi filantropijne w zakresie datków pieniężnych, Usługi 
finansowania w  celu sponsorowania firm, Usługi funduszu dobro-
czynnego, Usługi gromadzenia funduszy na cele charytatywne dla 
dzieci potrzebujących, Usługi w zakresie dotacji finansowych, Usługi 
w  zakresie pozyskiwania funduszy, Usługi w  zakresie sponsoringu 
finansowego, Usługi zbierania funduszy na  cele polityczne, Usługi 
zbierania funduszy na cele charytatywne za pośrednictwem orga-
nizowania i prowadzenia gal, Zbieranie funduszy, Zbiórka funduszy 
dobroczynnych jako środki ostrożności i zapobieganie katastrofom, 
Zbiórki funduszy na  cele charytatywne, Zbiórki funduszy na  cele 
dobroczynne, Zbiórki (Organizacja-), Zbiórki funduszy i  sponsoro-
wanie finansowe .

(111) 356202 (220) 2022 02 21 (210) 540094
(151) 2022 07 01 (441) 2022 03 14
(732) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TILIAROSAL C
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Pasty, Lotiony, Peelingi, 
Lakiery do paznokci, Maseczki kosmetyczne, Pomadki do ust, An-
typerspiranty, Preparaty do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust w aerozolu, 
Środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, Preparaty do czyszczenia 
protez zębowych, Żele i paski wybielające zęby, Preparaty do pielę-
gnacji włosów, Szampony, Preparaty do opalania, Produkty perfu-
meryjne, Perfumy, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
Preparaty do  depilacji, Produkty toaletowe i  kosmetyczne, Środki 
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, Środki stoso-
wane w  praniu, w  tym środki wybielające, Olejki eteryczne, 5 Ko-
smetyki lecznicze, Produkty farmaceutyczne, Produkty lecznicze, 
Witaminy i preparaty witaminowe, Suplementy diety sporządzone 

głównie z  minerałów, Dodatki witaminowe i  mineralne, Mineral-
ne wody do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie 
i wzmacniające organizm, Suplementy diety do celów leczniczych, 
Dietetyczne środki spożywcze do  celów leczniczych, Substancje 
dietetyczne do celów leczniczych, Preparaty ziołowe do celów me-
dycznych, Zioła lecznicze, Herbaty lecznicze, Produkty biobójcze, 
Produkty biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, 
Produkty bakteriobójcze do  celów medycznych lub weterynaryj-
nych, Szczepionki, Surowice, Produkty krwiopochodne, Produkty 
biotechnologiczne do  celów medycznych lub weterynaryjnych, 
Preparaty farmaceutyczne do  pielęgnacji skóry, Preparaty przeci-
wtrądzikowe, Płyny farmaceutyczne, Żywność dla niemowląt, Pla-
stry, Materiały do opatrunków gipsowych, Materiały opatrunkowe, 
Środki sanitarne do celów medycznych, Środki odkażające, Produk-
ty weterynaryjne, Produkty chemiczne przeznaczone dla nauk me-
dycznych, Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Środki 
dezynfekcyjne, 10 Aparaty i instrumenty medyczne, Aparatura dia-
gnostyczna do celów medycznych, Aparatura do analizy do celów 
medycznych, Butelki dla niemowląt, Aparatura i instrumenty chirur-
giczne, Przyrządy do  fizykoterapii, Przyborniki lekarskie, Artykuły 
ortopedyczne, Smoczki dziecięce, Bandaże do  celów leczniczych, 
Poduszki do celów leczniczych, Strzykawki do celów medycznych, 
Aparaty i narzędzia weterynaryjne .

(111) 356203 (220) 2022 02 21 (210) 540097
(151) 2022 07 01 (441) 2022 03 14
(732) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) URINERA
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Pasty, Lotiony, Peelingi, 
Lakiery do paznokci, Maseczki kosmetyczne, Pomadki do ust, An-
typerspiranty, Preparaty do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust w aerozolu, 
Środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, Preparaty do czyszczenia 
protez zębowych, Żele i paski wybielające zęby, Preparaty do pielę-
gnacji włosów, Szampony, Preparaty do opalania, Produkty perfu-
meryjne, Perfumy, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
Preparaty do  depilacji, Produkty toaletowe i  kosmetyczne, Środki 
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, Środki stoso-
wane w  praniu, w  tym środki wybielające, Olejki eteryczne, 5 Ko-
smetyki lecznicze, Produkty farmaceutyczne, Produkty lecznicze, 
Witaminy i preparaty witaminowe, Suplementy diety sporządzone 
głównie z  minerałów, Dodatki witaminowe i  mineralne, Mineral-
ne wody do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie 
i wzmacniające organizm, Suplementy diety do celów leczniczych, 
Dietetyczne środki spożywcze do  celów leczniczych, Substancje 
dietetyczne do celów leczniczych, Preparaty ziołowe do celów me-
dycznych, Zioła lecznicze, Herbaty lecznicze, Produkty biobójcze, 
Produkty biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, 
Produkty bakteriobójcze do  celów medycznych lub weterynaryj-
nych, Szczepionki, Surowice, Produkty krwiopochodne, Produkty 
biotechnologiczne do  celów medycznych lub weterynaryjnych, 
Preparaty farmaceutyczne do  pielęgnacji skóry, Preparaty przeci-
wtrądzikowe, Płyny farmaceutyczne, Żywność dla niemowląt, Pla-
stry, Materiały do opatrunków gipsowych, Materiały opatrunkowe, 
Środki sanitarne do celów medycznych, Środki odkażające, Produk-
ty weterynaryjne, Produkty chemiczne przeznaczone dla nauk me-
dycznych, Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Środki 
dezynfekcyjne, 10 Aparaty i instrumenty medyczne, Aparatura dia-
gnostyczna do celów medycznych, Aparatura do analizy do celów 
medycznych, Butelki dla niemowląt, Aparatura i instrumenty chirur-
giczne, Przyrządy do  fizykoterapii, Przyborniki lekarskie, Artykuły 
ortopedyczne, Smoczki dziecięce, Bandaże do  celów leczniczych, 
Poduszki do celów leczniczych, Strzykawki do celów medycznych, 
Aparaty i narzędzia weterynaryjne .

(111) 356204 (220) 2022 02 25 (210) 540306
(151) 2022 07 05 (441) 2022 03 21
(732) PETBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Blizne Łaszczyńskiego (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PET BOX
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(540) 

(591) biały, brązowy, niebieski
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 26 .04 .04, 26 .04 .05, 26 .04 .18, 03 .01 .06, 
03 .01 .08, 03 .01 .16, 03 .01 .24
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z karmami dla 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z karma-
mi dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z  pokarmem dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z pokarmem dla zwierząt domowych .

(111) 356205 (220) 2022 02 25 (210) 540307
(151) 2022 07 05 (441) 2022 03 21
(732) PETBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Blizne Łaszczyńskiego (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PET BED
(540) 

(591) biały, brązowy, niebieski
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 26 .04 .04, 26 .04 .05, 26 .04 .18, 03 .01 .06, 
03 .01 .08, 03 .01 .16, 03 .01 .24
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  budami, 
kojcami i  legowiskami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku z  budami, kojcami i  legowiskami dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z posłaniami dla 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z posła-
niami dla zwierząt domowych .

(111) 356206 (220) 2022 02 28 (210) 540406
(151) 2022 07 12 (441) 2022 03 28
(732) WYSOCKA BARBARA DESIGN, Racławówka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FATTORO
(540) 

(531) 27 .05 .01, 03 .04 .04, 03 .04 .13, 26 .03 .01, 26 .03 .05, 26 .04 .01, 
26 .04 .05, 26 .04 .15, 26 .04 .18
(510), (511) 11 Oprawy oświetleniowe, 21 Wazony .

(111) 356207 (220) 2022 01 12 (210) 538614
(151) 2022 07 15 (441) 2022 03 28
(732) WOLF ARTUR, Ruda Śląska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KING WOLF

(540) 

(591) złoty, czarny
(531) 03 .01 .08, 03 .01 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 37 Usługi myjni pojazdów, Odświeżanie lakieru samo-
chodu .

(111) 356208 (220) 2022 02 08 (210) 539629
(151) 2022 07 12 (441) 2022 03 28
(732) Zentiva, k .s ., Praga (CZ)
(540) (znak słowny)
(540) KAPIZEN
(510), (511) 5 Leki, preparaty farmaceutyczne dla ludzi .

(111) 356209 (220) 2022 02 23 (210) 540223
(151) 2022 07 19 (441) 2022 04 04
(732) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ColoFlor
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Suplementy diety, Substan-
cje dietetyczne do celów leczniczych, Odżywki wzmacniające do ce-
lów leczniczych, Preparaty z witaminami do celów leczniczych, Pre-
paraty wspomagające leczenie .

(111) 356210 (220) 2022 02 24 (210) 540245
(151) 2022 07 14 (441) 2022 03 28
(732) JANCZARCZYK TOMASZ, Szamocin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pasieka Janczarczyk
(540) 

(531) 03 .13 .04, 03 .13 .05, 26 .05 .01, 26 .05 .15, 27 .05 .01
(510), (511) 30 Miód .

(111) 356211 (220) 2022 02 24 (210) 540247
(151) 2022 07 13 (441) 2022 03 28
(732) TOMCZAK KLAUDIA, Ozorowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOBRY-ORZECH .PL
(540) 

(591) biały, czarny, jasnobrązowy, ciemnobrązowy, niebieski, 
różowy, fioletowy
(531) 05 .07 .06, 04 .05 .01, 26 .01 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .15
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(510), (511) 29 Orzechy przetworzone, Pasty na bazie orzechów, Ma-
sło z orzechów, Olej kokosowy, Wiórki kokosowe, Olej z orzechów, Na-
poje na bazie mleka orzechowego, 30 Orzechy w czekoladzie, Mąka 
orzechowa, Orzechowe wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze 
na bazie migdałów, 31 Orzechy, Nieprzetworzone orzechy, Migdały 
[owoce], 35 Usługi handlu detalicznego i  hurtowego (w  tym przez 
sieć Internet oraz inne sieci komunikacji) związane z następującymi 
produktami: orzechy przetworzone, pasty na bazie orzechów, masło 
z orzechów, olej kokosowy, wiórki kokosowe, olej z orzechów, napoje 
na bazie mleka orzechowego, orzechy w czekoladzie, mąka orzecho-
wa, orzechowe wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze na bazie mi-
gdałów, orzechy, nieprzetworzone orzechy, migdały [owoce] .

(111) 356212 (220) 2022 02 25 (210) 540312
(151) 2022 07 12 (441) 2022 03 28
(732) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ESSELIKORT MAX
(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) 356213 (220) 2022 02 28 (210) 540404
(151) 2022 07 19 (441) 2022 04 04
(732) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YZZY
(540) 

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

(111) 356214 (220) 2022 03 01 (210) 540510
(151) 2022 07 12 (441) 2022 03 28
(732) E2K SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Przytkowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) E2K SPORT DANCE CLUB
(540) 

(591) jasnoniebieski, czerwony, czarny, biały
(531) 02 .03 .08, 02 .03 .23, 26 .01 .03, 26 .01 .14, 27 .05 .01, 27 .05 .10, 
27 .05 .17, 29 .01 .14
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i  sportowe, Zajęcia 
sportowe i kulturalne, Usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiek-
tami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, Usługi w zakresie klubów 
tańca, Usługi w zakresie sal tanecznych, Usługi edukacyjne związane 
z  tańcem, Usługi w  zakresie nauki tańca, Udostępnianie obiektów 
i  sprzętu do  tańca, Organizacja konkursów i  imprez tanecznych, 
organizowanie pokazów tańca, Usługi klubów sportowych, Usługi 
fitness klubów, Udostępnianie obiektów i sprzętu dla klubów spor-
towych, Obsługa obiektów sportowych, Organizacja i  przeprowa-
dzanie imprez, wydarzeń i zawodów sportowych, Produkcja imprez 
sportowych, Prowadzenie zawodów sportowych, Organizowanie za-
jęć sportowych, Usługi trenerskie w zakresie sportu, Organizowanie 
obozów sportowych .

(111) 356215 (220) 2022 03 04 (210) 540590
(151) 2022 07 13 (441) 2022 03 28
(732) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IMMUDRINER HOT
(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-
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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) 356216 (220) 2022 03 04 (210) 540594
(151) 2022 07 13 (441) 2022 03 28
(732) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IMMUDRINER JUNIOR
(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) 356217 (220) 2022 03 29 (210) 541509
(151) 2022 08 09 (441) 2022 04 25
(732) HARDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIROTEC
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 27 .05 .01, 27 .01 .04, 29 .01 .12
(510), (511) 1 Detergenty przeznaczone dla procesów produkcyjnych 
i przemysłu, Kity, wypełniacze i pasty przeznaczone dla przemysłu, 
Materiały filtracyjne [chemiczne, mineralne, roślinne i  inne nieprze-
tworzone materiały], Mieszaniny chemiczne i  organiczne do  użyt-
ku w  produkcji żywności i  napojów, Podłoża hodowlane, nawozy 
i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, 
Preparaty i  materiały chemiczne dla filmu, fotografii i  drukowania, 
Skrobia przeznaczona dla procesów produkcyjnych i przemysłu, Sole 
do celów przemysłowych, Substancje, materiały i preparaty chemicz-
ne oraz surowce naturalne, Tworzywa sztuczne nieprzetworzone, 
Żywice sztuczne i syntetyczne nieprzetworzone, Tworzywa sztuczne 
w postaci surowców, Tworzywa sztuczne w postaci nieprzerobionej, 
Tworzywa sztuczne w postaci surowej, 7 Dystrybutory automatycz-

ne, Generatory elektryczności, Maszyny i  urządzenia do  obróbki 
i  przetwórstwa, Maszyny rolnicze, do  robót ziemnych, budowlane, 
dla przemysłu wydobywczego i  górnictwa, Maszyny i  obrabiarki 
do  sytuacji awaryjnych i  ratunkowych, Pompy, kompresory i  dmu-
chawy, Roboty przemysłowe, Urządzenia do przenoszenia i transpor-
tu, Urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, Generatory 
prądu, Maszyny do wytwarzania prądu, Prądnice, Roboty do użytku 
przemysłowego, Szczęki życia [nożyce ratunkowe z  napędem elek-
trycznym], Roboty do zastosowania w przemyśle, Zestawy generato-
rów elektrycznych, 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania 
w elektryce, Magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, Sprzęt do nur-
kowania, Urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontro-
lujące, Urządzenia do  badań naukowych i  laboratoryjne, urządze-
nia dydaktyczne i  symulatory, Urządzenia naukowe i  laboratoryjne 
do obróbki za pomocą energii elektrycznej, Urządzenia nawigacyjne, 
naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, 
Urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, Urządzenia techno-
logii informacyjnej i  audiowizualne, multimedialne i  fotograficzne, 
Urządzenia zabezpieczające, ochronne i  sygnalizacyjne, Utrwalone 
na nośnikach informacje i dane, Przyrządy do nurkowania, Aparaty 
do nurkowania .

(111) 356218 (220) 2022 01 25 (210) 539056
(151) 2022 08 11 (441) 2022 04 25
(732) TRZCIONKA REMIGIUSZ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FBSYS
(510), (511) 28 Wieszaki na  piłki, Wieszaki piłkarskie, ekspozytory 
na piłki .

(111) 356219 (220) 2022 03 27 (210) 541471
(151) 2022 08 16 (441) 2022 05 02
(732) WAŚKO GRZEGORZ FHU MORE, Stryszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SLOW TATRY ZWOLNIJ CELEBRUJ ODDYCHAJ
(540) 

(531) 06 .01 .01, 06 .01 .02, 06 .01 .04, 07 .01 .24, 26 .05 .01, 26 .05 .08, 26 .05 .16, 
26 .11 .03, 26 .11 .09, 26 .11 .25, 27 .05 .01, 27 .05 .10, 27 .05 .17, 29 .01 .12
(510), (511) 41 Usługi rozrywkowe świadczone przez hotele, Usługi 
rozrywkowe ośrodków wczasowych, Udostępnianie basenów ką-
pielowych, Pływalnie [baseny], Organizowanie konferencji, wystaw 
i  konkursów, Usługi w  zakresie rekreacji, Udostępnianie obiektów 
i  sprzętu do  rekreacji sportowej, Udostępnianie obiektów i  sprzę-
tu narciarskiego, Udostępnianie obiektów i  sprzętu rozrywkowego 
w  hotelach, Publikowanie przewodników, map turystycznych, spi-
sów i wykazów miast online i nie do pobrania, do użytku przez po-
dróżnych, Zapewnienie obiektów i sprzętu na potrzeby rozrywki, 43 
Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystycz-
ne, Usługi restauracyjne świadczone przez hotele, Usługi hotelowe, 
Hotelowe usługi kateringowe, Usługi pensjonatów, Tymczasowe 
zakwaterowanie, Usługi zaopatrzenia w  żywność i  napoje, Domy 
turystyczne, Usługi w  zakresie obozów turystycznych [zakwatero-
wanie], Udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, 44 Usługi 
spa, Usługi w zakresie pielęgnacji urody świadczone przez uzdrowi-
sko [spa], Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Masaże, 
Usługi w zakresie zabiegów upiększających .

(111) 356220 (220) 2022 03 27 (210) 541472
(151) 2022 08 16 (441) 2022 05 02
(732) WAŚKO GRZEGORZ FHU MORE, Stryszawa (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) SLOW TATRY
(510), (511) 41 Usługi rozrywkowe świadczone przez hotele, Usługi 
rozrywkowe ośrodków wczasowych, Udostępnianie basenów ką-
pielowych, Pływalnie [baseny], Organizowanie konferencji, wystaw 
i  konkursów, Usługi w  zakresie rekreacji, Udostępnianie obiektów 
i  sprzętu do  rekreacji sportowej, Udostępnianie obiektów i  sprzę-
tu narciarskiego, Udostępnianie obiektów i  sprzętu rozrywkowego 
w  hotelach, Publikowanie przewodników, map turystycznych, spi-
sów i wykazów miast online i nie do pobrania, do użytku przez po-
dróżnych, Zapewnienie obiektów i sprzętu na potrzeby rozrywki, 43 
Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystycz-
ne, Usługi restauracyjne świadczone przez hotele, Usługi hotelowe, 
Hotelowe usługi kateringowe, Usługi pensjonatów, Tymczasowe 
zakwaterowanie, Usługi zaopatrzenia w  żywność i  napoje, Domy 
turystyczne, Usługi w  zakresie obozów turystycznych [zakwatero-
wanie], Udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, 44 Usługi 
spa, Usługi w zakresie pielęgnacji urody świadczone przez uzdrowi-
sko [spa], Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Masaże, 
Usługi w zakresie zabiegów upiększających .

(111) 356221 (220) 2022 03 22 (210) 541174
(151) 2022 07 19 (441) 2022 04 04
(732) RYBNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rybnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) rybnet
(540) 

(591) jasnoszary, ciemnoszary, czarny, czerwony, bordowy
(531) 29 .01 .14, 27 .05 .01, 27 .05 .03, 27 .05 .05, 03 .09 .01, 03 .09 .10, 03 .09 .24
(510), (511) 38 Informacja o telekomunikacji, Łączność poprzez sieci 
komputerowe i  dostęp do  Internetu, Telekomunikacja, Telekomu-
nikacyjne usługi dostępowe, Udostępnianie instalacji telekomuni-
kacyjnych, Usługi dostępu do  telekomunikacji, Usługi dostawców 
usług internetowych (ISP), Usługi informacyjne on-line związane z te-
lekomunikacją, Usługi sieci telekomunikacyjnych, Usługi świadczone 
przez dostawców Internetu, Usługi światłowodowej telekomunikacji, 
Usługi telefoniczne, Usługi telekomunikacyjne, Usługi telekomunika-
cyjnej sieci cyfrowej, Transmisja strumieniowa telewizji przez Inter-
net, Usługi telewizji kablowej, Użytkowanie szerokopasmowych sieci 
telekomunikacyjnych, Zapewnianie dostępu do sieci telekomunika-
cyjnych, Usługi dostawców Internetu (ISP) .

(111) 356222 (220) 2022 03 28 (210) 541497
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) RO-SZ DENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) COVERdent
(510), (511) 5 Preparaty i artykuły dentystyczne .

(111) 356223 (220) 2022 03 29 (210) 541531
(151) 2022 08 17 (441) 2022 05 02
(732) BROWAR JAGIEŁŁO SPÓŁKA JAWNA, Pokrówka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Jagiełło
(510), (511) 32 Piwo, Piwo bezglutenowe, Piwo bezalkoholowe, Piwo 
i piwo bezalkoholowe, Piwo i produkty piwowarskie, Piwo jasne typu 
ale, Piwo o smaku kawy, Piwo pełne jasne, Piwo pszeniczne .

(111) 356224 (220) 2022 04 11 (210) 541870
(151) 2022 08 17 (441) 2022 05 02

(732) MAJ JAKUB P .U .H ., Staszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DERMO eco
(540) 

(591) szary, biały
(531) 26 .04 .02, 26 .04 .04, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Dystrybucja broszur reklamowych, Dystrybucja dru-
kowanych materiałów reklamowych, Dystrybucja materiałów rekla-
mowych, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i  promocyjnych, Dystrybucja tekstów reklamowych, Dystrybucja 
ulotek, broszur, druków i próbek do celów reklamowych, Działalność 
reklamowa, w szczególności w dziedzinie sieci telematycznych i te-
lefonicznych, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu 
reklamowego i mediów na reklamy, Publikacja treści reklamowych, 
Publikowanie druków do celów reklamowych, Publikowanie druków 
do celów reklamowych w postaci elektronicznej, Publikowanie ma-
teriałów i tekstów reklamowych, Publikowanie materiałów reklamo-
wych online, Publikowanie materiałów reklamowych, Publikowanie 
tekstów reklamowych, Reklama i  usługi reklamowe, Reklama po-
przez przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób trzecich 
poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, Rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych w  internecie, Rozpowszechnianie mate-
riałów reklamowych, Rozpowszechnianie produktów do  celów re-
klamowych, Udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w In-
ternecie, Udostępnianie powierzchni reklamowej, Udostępnianie 
przestrzeni reklamowej w mediach elektronicznych, Udostępnianie 
przestrzeni reklamowej za  pomocą środków elektronicznych oraz 
globalnych sieci informacyjnych, Usługi promocyjne i  reklamowe, 
Usługi reklamowe, Usługi reklamowe dotyczące baz danych, Usługi 
reklamowe i marketingowe online, Usługi reklamowe za pośrednic-
twem bazy danych, Usługi reklamowe związane z  prowadzeniem 
działalności gospodarczej, Usługi rozpowszechniania materiałów re-
klamowych, Usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych, 
Wynajem czasu reklamowego we  wszystkich środkach przekazu, 
Wynajem powierzchni reklamowej na stronach internetowych, Wy-
najem powierzchni reklamowej i  materiałów reklamowych, Wyna-
jem przestrzeni reklamowej w  Internecie, Wynajem przestrzeni re-
klamowej on-line .

(111) 356225 (220) 2022 03 23 (210) 541370
(151) 2022 08 17 (441) 2022 04 19
(732) POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ePUCHAR POLSKI
(540) 

(591) biały, czarny, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 29 .01 .14, 27 .05 .01, 03 .07 .01, 03 .07 .24, 24 .01 .09
(510), (511) 35 Usługi agencji reklamowych, Usługi promocji za-
wodów sportowych, a  zwłaszcza piłkarskich, Usługi pozyskiwania 
i  systematyzacji danych do  komputerowych baz danych, Usługi 
zarządzania plikami komputerowymi, Usługi rozpowszechniania 
materiałów reklamowych oraz ogłoszeń reklamowych, usługi po-
wielania dokumentów, Usługi reklamy radiowej, telewizyjnej oraz 
za  pośrednictwem sieci komputerowej, Usługi organizowania tar-



Nr 45/2022 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 71

gów handlowych lub reklamowych, Usługi zarządzania zbiorami in-
formatycznymi, Usługi wypożyczania materiałów reklamowych, 38 
Transmisja programów radiowych i telewizyjnych, Transmisja imprez 
w zakresie sportów elektronicznych, 41 Usługi: organizowania i pro-
wadzenia konferencji, kongresów, kursów, seminariów, sympozjów, 
zjazdów, obozów, zawodów sportowych, zawodów e-sportowych, 
imprez w zakresie sportów elektronicznych, Organizowania turystyki 
i wypoczynku, wynajmowania stadionów, Udostępnianie obiektów 
i  sprzętu do  sportów elektronicznych, Usługi wydawnicze, Usługi 
kasyn, Usługi organizowania loterii oraz gier hazardowych, Usługi 
obsługi gier komputerowych w  systemie on-line, Usługi informacji 
o rekreacji, imprezach sportowych, Produkcja programów telewizyj-
nych i  radiowych, Prezentowanie programów telewizyjnych, Usługi 
montażu programów radiowych i telewizyjnych, Usługi wypożycza-
nia nagrań dźwiękowych, Organizowanie konkursów edukacyjnych 
lub rozrywkowych, Publikacje multimedialne, 42 Zarządzanie porta-
lem internetowym, Usługi tworzenia, utrzymywania, opracowywa-
nia portali internetowych .

(111) 356226 (220) 2016 03 23 K (210) 541647
(151) 2022 08 17 (441) 2022 05 02
(732) NOVEL BRANDS LIMITED, Brighton (GB)
(540) (znak słowny)
(540) Reality Engine
(510), (511) 9 Oprogramowanie do  rzeczywistości rozszerzonej 
do użytku w urządzeniach mobilnych w celu integracji danych elek-
tronicznych ze  środowiskiem świata zewnętrznego, 35 Agencje re-
klamowe, 42 Projektowanie oprogramowania komputerowego .

(111) 356227 (220) 2022 02 15 (210) 539849
(151) 2022 08 10 (441) 2022 04 25
(732) PURA VIDA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Pura Vida
(510), (511) 39 Usługi agencji rezerwującej podróże, Usługi agencji 
rezerwującej podróże lotnicze, Usługi w  zakresie rezerwacji bile-
tów na podróże i wycieczki, Udostępnianie pojazdów na wycieczki 
i  wyprawy, Usługi agencji rezerwującej wycieczki ze  zwiedzaniem, 
Usługi transportu na  wycieczki ze  zwiedzaniem, Wycieczki (Orga-
nizowanie-), Usługi informacji, doradztwa i  rezerwacji w  zakresie 
transportu, Transport, Oprowadzanie wycieczek, Organizacja i rezer-
wowanie wycieczek, Organizacja wycieczek, Organizacja wycieczek 
turystycznych, Organizacja wycieczek ze  zwiedzaniem, Organizo-
wanie i rezerwowanie podróży w ramach wakacji zorganizowanych, 
Organizowanie transportu wakacyjnego, Organizowanie wycieczek 
ze zwiedzaniem w ramach wakacji zorganizowanych, Organizowanie 
wypożyczania samochodów w  ramach wakacji zorganizowanych, 
Organizowanie wypraw w ramach wakacji zorganizowanych, Rezer-
wowanie podróży i wycieczek wakacyjnych, Usługi agencji podróży 
w zakresie organizowania podróży wakacyjnych, 41 Konferencje (Or-
ganizowanie i prowadzenie-), Organizacja konferencji edukacyjnych, 
43 Udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania, Usługi w za-
kresie zapewniania obiektów na spotkania, Hotele, hostele i pensjo-
naty, zakwaterowanie wakacyjne i  turystyczne, Świadczenie usług 
przez hotele i  motele, Ocena zakwaterowania wakacyjnego, Orga-
nizowanie zakwaterowania wakacyjnego, Rezerwowanie tymczaso-
wego zakwaterowania w  postaci domów wakacyjnych, Udzielanie 
informacji online dotyczących rezerwacji zakwaterowania na  czas 
wakacji, Usługi agencji w zakresie rezerwacji zakwaterowania na wa-
kacje, Usługi rezerwacji zakwaterowania na wakacje, Usługi w zakre-
sie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], Usługi w  zakresie za-
kwaterowania wakacyjnego, Usługi zakwaterowania tymczasowego 
świadczone przez obozy wakacyjne, Wynajem wakacyjnych miejsc 
noclegowych, Wynajem zakwaterowanie tymczasowego w domach 
i mieszkaniach wakacyjnych, Zapewnianie zakwaterowania tymcza-
sowego w domach wakacyjnych, Zapewnianie zakwaterowania tym-
czasowego w mieszkaniach wakacyjnych .

(111) 356228 (220) 2022 03 14 (210) 540895
(151) 2022 08 17 (441) 2022 05 02
(732) E . GRYCAN, M . GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan (PL)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRYCAN LODY OD POKOLEŃ Sorbet Truskawka Banan 
Pomarańcza JAKOŚĆ GWARANTUJĘ OSOBIŚCIE Z .GRYCAN ZGrycan 
EUROPEAN VEGETARIAN UNION V-LABEL .EU VEGAN BEZ GLUTENU 
BEZ LAKTOZY
(540) 

(591) biały, czarny, brązowy, złoty, żółty, czerwony, zielony, 
pomarańczowy, fioletowy, różowy
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .05, 27 .05 .09, 25 .01 .15, 19 .03 .01, 08 .01 .18, 05 .07 .08, 
05 .07 .11, 05 .07 .18
(510), (511) 30 Sorbety, lody, desery lodowe, desery z sorbetów .

(111) 356229 (220) 2022 03 22 (210) 541301
(151) 2022 08 17 (441) 2022 05 02
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bielenda in good hands
(510), (511) 3 Kosmetyki .

(111) 356230 (220) 2022 03 31 (210) 541601
(151) 2022 08 16 (441) 2022 04 25
(732) GLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WM
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .22
(510), (511) 16 Artykuły do korektorowania i ścierania, Artykuły do pi-
sania i  stemplowania, Flamastry ścieralne, Gąbki do  kredy, Gąbki 
do ścierania tablic [gąbki do kredy], Gąbki do tablic suchościeralnych, 
Gumki, Gumki do ścierania, Gumki do wymazywania tekstu pisanego, 
Gumki elektryczne, Gumki-nakładki na  ołówek, Korektory w  piórze, 
Korektory w płynie, Korektory w płynie [artykuły biurowe], Korektory 
w płynie do dokumentów, Korektory w płynie do matryc drukarskich, 
Ołówki korekcyjne, Ołówki korekcyjne do maszyn do pisania, Przybory 
do wycierania tablic do pisania, Przyrządy do usuwania atramentu, Ru-
chome głowice w  postaci kulki z  czcionkami do  maszyn do  pisania, 
Skrobaki wymazujące biurowe, Sztyfty korekcyjne, Taśmy korekcyjne 
do  maszyn do  pisania, Wkłady do  gumek do  wycierania na  ołówki, 
Wkłady zapasowe taśmy korygującej do stosowania biurowego, Wyro-
by przeznaczone do wymazywania, Artykuły piśmiennicze, Atrament 
do  narzędzi piśmienniczych, Atrament do  pisania, Atrament kaligra-
ficzny, Kredki ołówkowe, Kredki do  kolorowania, Kreda do  pisania, 
Końcówki do długopisów, Kolorowe ołówki grafitowe, Kamienie pisar-
skie, Kamienie atramentowe [kałamarze], Kałamarze (wpuszczane 
w pulpit), Kałamarze, Grafity do ołówków, Flamastry, Grafitowe wkłady 
do  ołówków automatycznych, Długopisy z  brokatem do  materiałów 
piśmiennych, Datowniki, Bibuły do  suszenia tuszu, Bibuły, Kubki 
na  ołówki, Kulki do  piór kulkowych, Markery do  ścierania na  mokro, 
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Markery do skóry, Materiały do rysowania na tablicach, Mazaki, Naboje 
z atramentem do przyborów piśmienniczych, Nakładki na ołówki, Na-
sączone tuszem (Poduszki-), Nasadki do ołówków, Nawilżacze do po-
wierzchni klejących [artykuły biurowe], Obsadki do piór, Ołówki auto-
matyczne, Ołówki automatyczne z  wkładem grafitowym, Ołówki 
do rysowania, Ołówki kolorowe, Ołówki na grafit [ołówki automatycz-
ne], Ołówki obsługiwane mechanicznie, Ołówki z gumkami do wycie-
rania, Ołówki z systemem wysuwania, Opaski na rękę do przytrzymy-
wania przyborów do  pisania, Oprawy do  piór i  ołówków, Osłony 
do  długopisów do  przypinania do  kieszeni, Ozdoby do  ołówków, 
Ozdoby do ołówków [artykuły papiernicze], Pędzelki do kaligrafii, Pę-
dzelki do  kaligrafii japońskiej (shodo), Pędzelki do  kaligrafii ziemnej, 
Pędzle do  pisania, Pieczątki datujące [datowniki], Pieczątki gumowe 
do  dokumentów, Pieczątki kauczukowe, Pieczątki numeratory, Pie-
czątki odciskowe, Pieczątki z adresem, Pióra bez tuszu, Pióra i długopi-
sy, Pióra i długopisy [artykuły biurowe], Pióra i długopisy z metali szla-
chetnych, Pióra kulkowe, Pióra [na  atrament], Pióra wieczne, Pióra 
z końcówkami porowatymi, Pióra ze stali, Pióra żelowe, Piórniki, Piórni-
ki pudełka na przybory do pisania, Piórniki rolowane, Pisaki UV, Pisaki 
z  końcówką pędzelkową, Podpórki na  pióra, Podstawki na  kałamarz 
i pióra, Poduszki do stempli, pieczęci, Poduszki nasączone tuszem, Po-
duszki z tuszem, Poduszki z tuszem do pieczątek, Pojemniki na długo-
pisy, Pojemniki na markery, Pojemniki na ołówki, Przedłużacze ołów-
ków, Przedłużenia do ołówków, Przyrządy do pisania, Pudełka na pióra, 
Pudełka na pióra i długopisy, Pudełka na pióra i ołówki, Rysiki, Skórza-
ne piórniki na ołówki, Skuwki do ołówków, Stalówki, Stalówki do przy-
borów do pisania, Stalówki ze złota, Stemple do pieczętowania, Stem-
ple do znakowania, Stemple na atrament, Stojaki na pióra i długopisy, 
Suszki, Teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły papierni-
cze], Tkaniny do pisania wodą do ćwiczenia kaligrafii, Tusz do wiecz-
nych piór, Tusz w postaci pałeczek (sumi), Tusze do pieczątek, Tusze 
do  znakowania do  celów biurowych, Uchwyty do  pędzli do  pisania, 
Uchwyty do wieszania pędzli do pisania, Uchwyty [nakładki] do przy-
borów do pisania, Upominkowe etui na przybory do pisania, Usuwalne 
znaczki (stemple), Wieczne pióra, Wierszowniki [poligrafia], Wkłady 
atramentowe, Wkłady atramentowe do  piór wiecznych, Wkłady 
do długopisów, Wkłady do markerów, Wkłady do ołówków automa-
tycznych, Wkłady do piór, Wkłady do piór kulkowych, Zbiorniczki z tu-
szem do  wiecznych piór, Zbiorniki z  tuszem, Zestawy długopisów 
i ołówków, Zestawy do odcisków palców, Zestawy ołówków, Zestawy 
piór i  długopisów, Zestawy piśmienne, Zeszyty do  kaligrafii pędzel-
kiem, Zeszyty do kaligrafii piórem, Złote stalówki do przyrządów do pi-
sania, Zwijane maty bambusowe do przechowywania pędzli do pisa-
nia, Atrament, Artykuły biurowe, Artykuły biurowe [z  wyjątkiem 
mebli], Artykuły papiernicze do pisania, Artykuły papiernicze na przy-
jęcia, Bloczki do pisania, Bloczki do zapisywania, Bloczki do notowania, 
Bloczki do notowania zamówień, Biurowe artykuły papiernicze, Blocz-
ki do zapisywania instrukcji zażywania leków, Bloczki do zapisywania 
wyników, Bloczki karteczek samoprzylepnych [artykuły biurowe], 
Bloczki na zaproszenia na przyjęcia, Bloczki notatnikowe, Bloczki ra-
chunków, Bloczki rachunkowe, Bloki [artykuły papiernicze], Bloki 
do pisania, Bloki do pisania [listowe], Bloki do zapisywania wyników, 
Bloki księgowe, Bloki listowe, Bloki papierowe, Bloki z luźnymi kartka-
mi, Brokat do celów biurowych, Broszury, Broszury dotyczące gier, Bro-
szury drukowane, Broszury z  programem, Cyrkle, Cyrkle kreślarskie, 
Dekoracje na przyjęcia z papieru metalizowanego, Długopisy koloro-
we, Dozowniki taśmy klejącej do użytku domowego lub biurowego, 
Dozowniki taśmy klejącej [artykuły biurowe], Dozowniki taśmy przy-
lepnej [artykuły biurowe], Druki w  formie obrazów, Druki handlowe, 
Druki litograficzne, Drukowane materiały piśmienne, Drukowane ma-
teriały ilustracyjne, Ekierki, Ekierki do rysowania, Elektryczne dziurka-
cze, Etui do notatników, Etui na identyfikatory [artykuły biurowe], Etui 
na książeczkę czekową, Etui na książeczki czekowe, Etykiety papiero-
we do ścierania na mokro, Etykiety papierowe na bagaż, Etykiety pa-
pierowe odprawionego bagażu, Flamastry zakreślacze, Kalendarze, 
Kalendarze kieszonkowe, Kalendarze na  biurko, Kalendarze ścienne, 
Kalendarze wskazujące dzień tygodnia, Kalendarze z kartkami do wy-
rywania, Koperty, Koperty [artykuły piśmienne], Koperty do  użytku 
biurowego, Korektory w  taśmie [artykuły biurowe], Kreda, Kreda 
do znakowania, Kreda szkolna, Linijki, Markery, pisaki, Markery do do-
kumentów, Markery z farbą, Markery z końcówką z włókna, Materiały 
do pisania, Materiały piśmienne, Materiały piśmienne i wyposażenie 
edukacyjne, Notesy, Notatniki, Papierowe materiały biurowe, Pinezki, 
Pinezki [artykuły papiernicze], Pinezki do  deski kreślarskiej, Pinezki 
do tablicy korkowej, Pinezki kreślarskie, Pinezki z metalu, Pisaki do ka-

ligrafii, Pisaki kolorowe, Pisanie (Bloki do-), Pisanie notatek (Bloczki do-
), Plany dnia [terminarze], Plany drukowane, Plany, Przybory szkolne 
[artykuły piśmienne], Przybory do  szkicowania, Przybory do  pisania 
wykonane z włókien, Tablice na notatki, Tablice magnetyczne jako ar-
tykuły biurowe, Tablice magnetyczne do planowania zajęć i spotkań, 
Tablice na  notatki [artykuły biurowe], Tablice suchościeralne, Tablice 
suchościeralne o  właściwościach magnetycznych, Tablice z  kartkami 
do prezentacji [flipchart], Terminarze [materiały drukowane], Zakreśla-
cze, Zdrapywanki do  rysowania, Materiały do  rysowania, Materiały 
drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Ma-
teriały i środki dla artystów i do dekoracji, Papier i karton, Blejtramy dla 
artystów, Chiński tusz, Kolorowe długopisy, Kreda do kolorowania, Kre-
da do rysowania, Kreda do litografii, Kreda do użytku przez artystów, 
Kreda kolorowa, Kreda w  sprayu, Kredki świecowe, Ołówki, Ołówki 
akwarelowe, Ołówki dla artystów, Ołówki węglowe, Pastele, Pastele 
dla artystów, Pastele [kredki], Pastele olejne, Pędzelki do  rysowania, 
Pędzle, Pędzle dla malarzy pokojowych, Pędzle do  nanoszenia farb, 
Pędzle używane przez malarzy pokojowych, Piasek kolorowany do ce-
lów rzemieślniczych i artystycznych, Pióra dla artystów, Pióra na tusz 
chiński, Piórka do  rysowania [grafiony], Płótna dla artystów, Plansze, 
płytki grawerskie, Płótna malarskie, Płótno do malarstwa, Płótno ma-
larskie, Płótna jedwabne [artykuły malarskie], Płótno w arkuszach dla 
artystów, Przyrządy do rysowania, Pudełka z farbami [artykuły szkol-
ne], Pudełka z farbami do użytku szkolnego, Pudełka z farbami i pędz-
lami, Tablice kreślarskie, Uchwyty do kredy, Węgiel rysunkowy dla arty-
stów, Zestawy do  malowania dla dzieci, Zestawy do  malowania dla 
artystów, Zestawy rysunkowe [komplety kreślarskie], Zestawy trójką-
tów kreślarskich do rysowania, Zeszyty do pisania lub rysowania, Zna-
kowanie (Kreda do-) .

(111) 356231 (220) 2022 01 25 (210) 539018
(151) 2022 08 17 (441) 2022 03 28
(732) TARNOWSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA, Tarnów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EnoTarnowskie
(510), (511) 33 Wino winogronowe, Napoje na  bazie wina, Musujące 
białe wina, Musujące wina czerwone, Wina, Wina alkoholowe, Wina 
niemusujące, Białe wino, Czerwone wino, Wino alkoholizowane, Na-
poje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Preparaty do produkcji napojów 
alkoholowych, Preparaty alkoholowe do  sporządzania napojów, 35 
Usługi reklamowe w zakresie turystyki i podróży, 39 Informacja tury-
styczna, Organizacja wycieczek turystycznych, Rezerwacja podróży 
za  pośrednictwem biur turystycznych, Udzielanie informacji tury-
stycznych za  pośrednictwem Internetu, Udzielanie informacji tury-
stom związanych z wyprawami i zwiedzaniem, Usługi przewodników 
turystycznych oraz informacja o  podróży, Usługi rezerwacji podró-
ży turystycznych, Zwiedzanie turystyczne, Zwiedzanie turystyczne, 
zwiedzanie turystyczne z  przewodnikiem, usługi organizowania wy-
cieczek, Organizacja i  rezerwacja wypraw, Organizacja i  rezerwacja 
rejsów, Organizacja i rezerwacja podróży, Organizacja i rezerwowanie 
wycieczek, Organizowanie biletów lotniczych, biletów rejsowych i bi-
letów kolejowych, 41 Publikowanie katalogów dotyczących turystyki, 
Usługi edukacyjne związane z ochroną środowiska, Usługi edukacyjne, 
rozrywkowe i sportowe, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Usługi wy-
najmu związane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu 
i  kultury, Administrowanie [organizacja] działalnością kulturalną, Na-
uczanie i  szkolenia, Organizacja i  przeprowadzanie degustacji wina 
do celów rozrywkowych, Organizowanie imprez w celach kulturalnych, 
rozrywkowych i  sportowych, Rozrywka związana z  degustacją wina .

(111) 356232 (220) 2022 02 18 (210) 540042
(151) 2022 08 17 (441) 2022 05 02
(732) FUNDACJA POMAGAMY NIE ZIEWAMY, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POMAGAMY NIE ZIEWAMY
(540) 

(591) zielony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .03, 02 .09 .01
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(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia gło-
wy, Obuwie, Odzież, Apaszki [chustki], Ascoty [krawaty], Bermudy 
(szorty), Bezrękawniki, Blezery, Bluzki, Bluzki z  krótkimi rękawami, 
Bluzy dresowe, Bluzy polarowe, Bluzy sportowe, Bluzy sportowe 
z  kapturem, Bluzy z  kapturem, Bojówki, Bolerka, Chustki [apaszki], 
Chusty na  głowę, Chusty noszone na  ramionach, Chusty [odzież], 
Ciepłe kurtki robocze, Ciepłe rękawiczki do urządzeń z ekranem do-
tykowym, Czapeczki na przyjęcia [odzież], Damskie sukienki na uro-
czystości, Damskie luźne topy, Długie kurtki, Długie luźne stroje, 
Dolne części ubrań [odzież], Dresy ortalionowe, Dresy wiatroszczel-
ne, Duże luźne kaptury [odzież], Dwurzędowe kurtki marynarskie 
[bosmanki], Dzianina [odzież], Dżinsy, Fartuchy, Garnitury męskie, 
Garnitury w  sportowym stylu, Getry, Golfy, Grube kurtki, Grube 
płaszcze, Kamizelki, Kimona, Kombinezony, Komplety do  biegania 
[odzież], Kominiarki, Komplety do  joggingu [odzież], Komplety ko-
szulek i spodenek, Komplety odzieżowe ze spodenkami, Komplety 
sportowe, Kostiumy, Koszule, Koszulki polo, Kurtki, Kurtki sportowe, 
Maski ochronne [odzież], Męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie 
i kamizelki, Narzutki na ramiona [odzież], Odzież codzienna, Odzież 
damska, Odzież gotowa, Odzież dziana, Odzież męska, damska 
i dziecięca, Odzież treningowa, Peleryny [narzutki], Spodenki, Spód-
nice, Spodnie, Swetry, Szale, Szarfy [do ubrania], Szelki, Szorty, Try-
koty [ubrania], Ubrania codzienne, Wiatrówki, 36 Zbiórki funduszy 
i  sponsorowanie finansowe, Gromadzenie funduszy i  sponsorowa-
nie finansowe, Organizacja zbiórek pieniężnych i  rzeczowych, or-
ganizowanie zbiórek funduszy dla osób trzecich i funduszy na cele 
dobroczynne .

(111) 356233 (220) 2022 03 09 (210) 540746
(151) 2022 08 08 (441) 2022 04 04
(732) VOLT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VOLT POLSKA
(540) 

(591) niebieski, zielony
(531) 24 .17 .25, 27 .05 .01, 26 .02 .16, 29 .01 .12
(510), (511) 7 Zasilacze awaryjne UPS [maszyny] do  wytwarzania 
prądu elektrycznego, Zasilacze elektryczne [generatory], Akumu-
latory hydrauliczne, Elektryczne przetwornice jednotwornikowe, 
Konwertory katalityczne, Konwertory katalityczne do silników elek-
trycznych i  silników, Konwertory paliwa do  silników spalinowych 
wewnętrznego spalania, Generatory wytwarzające energię elek-
tryczną z energii słonecznej, Silniki elektryczne i silniki do modeli 
pojazdów, statków powietrznych i łodzi, Pompy do instalacji grzew-
czych, Spawarki, Spawarki elektryczne, 9 Zasilacze awaryjne UPS, 
Zasilacze wysokonapięciowe, Zasilacze sieciowe [baterie], Zasilacze 
napięcia stabilizowanego, Zasilacze prądu stałego, Zasilacze siecio-
we [transformatory], Zasilacze do ogrodzeń elektrycznych, Zasila-
cze prądu stałego i zmiennego, Elektroniczne zasilacze, Urządzenia 
do  nieprzerywalnego zasilania energii [zasilacze UPS], Zasilacze 
awaryjne do  komputerów, Stabilizatory napięcia, Akumulatory al-
kaliczne, Akumulatory zapłonowe, Baterie akumulatorowe litowe, 
Akumulatory, elektryczne, do pojazdów, Prostowniki, Przetwornice 
jednotwornikowe, Inwertery elektryczne, Przemienniki [inwerte-
ry], Fotowoltaiczne urządzenia i  instalacje do  wytwarzania ener-
gii elektrycznej z  energii słonecznej, Kolektory słoneczne do  wy-
twarzania energii elektrycznej, Panele słoneczne do  wytwarzania 
energii elektrycznej, Ogniwa słoneczne do  wytwarzania energii 
elektrycznej, Regulatory napięcia, Regulatory elektryczne, Kontro-
lery i  regulatory, Termostaty elektryczne, Termostaty pokojowe, 
Czujniki ciepła [termostaty], Regulatory termiczne [termostaty], 11 
Lampy elektryczne, Lampy słoneczne, Lampy LED, Lampy (urzą-
dzenia oświetleniowe), Przenośne lampy [oświetleniowe], Lampy 
na  energię słoneczną, Przenośne lampy ręczne [oświetleniowe], 
Urządzenia sterujące [zawory termostatyczne] do instalacji grzew-
czych, Czujniki temperatury [zawory termostatyczne] do  grzejni-

ków centralnego ogrzewania, Regulatory temperatury [zawory ter-
mostatyczne] do grzejników centralnego ogrzewania, Ogrzewacze 
powietrza, Rury oświetleniowe będące częściami urządzeń zabija-
jących owady, Systemy nawadniania kropelkowego, Automatyczne 
urządzenia zraszające do  nawadniania w  ogrodnictwie, Zraszacze 
[automatyczne instalacje] do nawadniania kwiatów i  roślin, Syste-
my zraszające do  nawadniania trawników, Wentylatory elektrycz-
ne, Przenośne wentylatory elektryczne, Wentylatory do  użytku 
domowego, Wentylatory osiowe, Nawilżacze powietrza, Grzej-
niki elektryczne, 21 Ultradźwiękowe urządzenia do  odstraszania 
szkodników, Ultradźwiękowe urządzenia do  odstraszania ptaków, 
Ultradźwiękowe odstraszacze komarów, 39 Logistyka transportu, 
Spedycja, Spedycja towarów, Spedycja towarów drogą lądową, 
Spedycja towarów drogą powietrzną, Spedycja ładunków drogą 
morską, Usługi spedycji, Usługi agencji spedycyjnej .

(111) 356234 (220) 2022 03 11 (210) 540840
(151) 2022 08 17 (441) 2022 05 02
(732) LIPIŃSKA MAŁGORZATA MARK-MEGI,  
Tuszynek Majoracki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VYN
(540) 

(591) złoty, czarny
(531) 26 .03 .15, 26 .03 .16, 26 .03 .24, 05 .05 .20, 27 .05 .05, 27 .05 .24, 29 .01 .12
(510), (511) 25 Odzież damska i dziecięca .

(111) 356235 (220) 2022 03 24 (210) 541372
(151) 2022 08 18 (441) 2022 05 02
(732) UNIVERSUM SPÓŁDZIELNIA PRACY, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) universum
(540) 

(591) ciemnoniebieski, niebieski
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 01 .15 .05, 13 .01 .01
(510), (511) 35 Usługi w  zakresie sprzedaży: trumien i  urn pogrze-
bowych, nagrobków, krzyży metalowych, niemetalowych i  drew-
nianych, odzieży żałobnej, obuwia, nakryć głowy, Pośrednictwo 
w działalności handlowej dla osób trzecich, Pośrednictwo w zawie-
raniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Pośrednictwo 
w zawieraniu umów kupna i sprzedaży kwiatów i wieńców nagrob-
nych, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży nekrolo-
gów umieszczanych w prasie i internecie i innych mediach, 37 Usługi 
montażu i demontażu nagrobków oraz pomników i krzyży cmentar-
nych, Naprawa nagrobków, Konserwacja nagrobków, Czyszczenie 
kamieniarki, Czyszczenie i  pielęgnacja grobów, Usługi sprzątania 
grobów, Usługi sprzątania wokół grobów, Montowanie elementów 
nagrobków, pomników i krzyży cmentarnych, 39 Usługi transporto-
we w zakresie przewozu zwłok, 40 Usługi rzemieślnicze wytwarzania 
na zamówienie elementów nagrobków, pomników i krzyży cmentar-
nych, Rzeźbienie w kamieniu, Kucie napisów w kamieniu, Grawero-
wanie nagrobków, 45 Usługi pogrzebowe, Usługi pogrzebowe towa-
rzyszące kremacji, Usługi dotyczące kremacji i pochówku zmarłych, 
Pośrednictwo w  procedurach prawnych związanych z  pogrzebami, 
Pośrednictwo w procedurach prawnych związanych z uzyskiwaniem 
aktów zgonu .

(111) 356236 (220) 2022 03 24 (210) 541377
(151) 2022 08 17 (441) 2022 04 19
(732) ROMANOWSKI LESZEK FORMY UŻYTKOWE, Szyce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PSZE PIEKARNIA
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(540) 

(591) beżowy, czarny
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 08 .01 .01, 08 .01 .03, 26 .11 .12
(510), (511) 30 Chleb, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i  ciasteczka, 
Bezy, Bułeczki z czekoladą, Bułeczki z dżemem, Bułeczki z owocami, 
Bułki z cynamonem, Ciasteczka solone, Ciastka serowe, Słodkie ba-
beczki Panettone, Słodkie bułki, Słodkie wyroby cukiernicze (nie dla 
celów medycznych), Smakowe wyroby cukiernicze na  bazie cukru, 
Wyroby piekarnicze bezglutenowe, Chleb bezdrożdżowy, Chleb bez-
glutenowy, Chleb chrupki, Chleb czosnkowy, Chleb i bułki, Chleb ra-
zowy, Chleb słodowy z owocami, Chleb wielozbożowy, Chleb z przy-
prawami, Chleb z ziarnami soi, Chleb żytni, Grube paluszki chlebowe, 
Świeży chleb, Bułki, Bułki chrupiące, Bułki nadziewane, Bułki z  na-
dzieniem, Bułeczki, Bułeczki chrupkie, Bułeczki słodkie, Bułeczki 
z kremem, Bułeczki z rodzynkami z mleczną czekoladą, Drożdżowe 
bułeczki, Słodkie bułeczki, Croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], 
Rogaliki, Wyroby piekarnicze, Wyroby piekarnicze zawierające kremy 
i owoce, Miękkie precle .

(111) 356237 (220) 2022 03 30 (210) 541567
(151) 2022 08 17 (441) 2022 04 25
(732) PAN DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CITY PARK HOTEL & RESIDENCE
(540) 

(531) 27 .05 .01, 05 .01 .03, 05 .01 .05, 05 .01 .16
(510), (511) 36 Organizowanie wynajmu nieruchomości, Organizacja 
najmu nieruchomości handlowych, Wynajem lokali na cele biurowe, 
Wynajem pomieszczeń biurowych, Wynajem powierzchni biurowej, 
Usługi w  zakresie zakwaterowań, Usługi zarządzania nieruchomo-
ściami, Wynajem sal wystawowych, Zarządzanie nieruchomościami, 
Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, Usługi agencji 
pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Dzierżawa nierucho-
mości [tylko nieruchomości], Wynajem mieszkań, 41 Organizowanie 
konferencji, wystaw i konkursów, Parki i miasteczka rozrywki i tema-
tyczne, zoo i muzea, Informacja o rozrywce, Informacja o wypoczyn-
ku, Organizacja i przeprowadzanie konkursów piękności, Organizacja 
i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja i prezentacja 
widowisk, Organizowanie balów, Organizowanie konkursów pięk-
ności, Usługi klubów [dyskotek], Usługi rozrywkowe świadczone 
w  dyskotekach, Obsługa salonów gier [sale], Udostępnianie obiek-
tów i  sprzętu dla kasyn [gry hazardowe], Informacja o  imprezach 
rozrywkowych, Informacja o rekreacji, Organizowanie i prowadzenie 
konferencji, kongresów i  sympozjów, Konkursy (Organizowanie-) 
[edukacja lub rozrywka], Organizowanie i  prowadzenie koncertów, 
Organizowanie i  prowadzanie konferencji i  seminariów, Organizo-
wanie i prowadzenie zjazdów, Organizowanie loterii, Organizowanie 
obozów sportowych, Organizacja przyjęć, Organizowanie widowisk 
[impresariat], Organizacja wystaw do  celów kulturalnych lub edu-
kacyjnych, Planowanie przyjęć [rozrywka], Organizowanie spektakli 
rozrywkowych, Rozrywka, 43 Biura zakwaterowania [hotele, pen-
sjonaty], Domy turystyczne, Motele, Świadczenie usług przez hotele 
i  motele, Organizowanie zakwaterowania w  hotelach, Pensjonaty, 
Pensjonaty, domy gościnne, Zapewnianie zakwaterowania w  hote-
lach, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Dokonywanie 
rezerwacji restauracji i  posiłków, Bary, Bary szybkiej obsługi [snac-
k-bary], Kafeterie [bufety], Kawiarnie, Koktajlbary, Imprezy firmowe 

[zapewnianie jedzenia i  napojów], Oferowanie żywności i  napojów 
dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w restau-
racjach i barach, Przygotowywanie posiłków i napojów, Serwowanie 
jedzenia i napojów, Snack-bary, Stołówki, Usługi barów i restauracji, 
Usługi restauracyjne, Organizowanie zakwaterowania tymczasowe-
go, 44 Usługi saun, Masaż, Fizjoterapia, Higiena i pielęgnacja urody, 
Usługi spa, Opieka medyczna i zdrowotna .

(111) 356238 (220) 2022 03 30 (210) 541569
(151) 2022 08 18 (441) 2022 04 25
(732) VADUSÉ DERMATOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vadusé DERMATOLOGIE
(540) 

(591) niebieski, czarny
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01
(510), (511) 3 Kosmetyki .

(111) 356239 (220) 2022 03 31 (210) 541576
(151) 2022 08 18 (441) 2022 04 25
(732) MODERN LOOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FESTIWAL LEGEND MUZYKI
(540) 

(591) pomarańczowy
(531) 29 .01 .01, 27 .05 .01, 22 .01 .15, 22 .01 .21, 22 .01 .25
(510), (511) 41 Organizowanie festiwali, Organizowanie festiwali 
w celach rozrywkowych, Usługi festiwali muzycznych, Udostępnia-
nie informacji online związanych z mediami audiowizualnymi, Kon-
certy muzyczne, Przedstawienia muzyczne, Produkcja muzyczna, 
Usługi prezenterów muzyki, Muzyczne usługi wydawnicze, Usługi 
bibliotek muzycznych, Wykonywanie programów muzycznych, 
Organizacja konkursów muzycznych, Organizowanie imprez mu-
zycznych, Produkcja nagrań muzycznych, Organizowanie widowisk 
muzycznych, Organizowanie wydarzeń muzycznych, Prezentacja 
koncertów muzycznych, Zapewnianie muzyki na  żywo, Rozrywka 
z  udziałem muzyki, Koncerty muzyczne na  żywo, Koncerty mu-
zyczne za  pośrednictwem radia, Udostępnianie muzyki cyfrowej 
[nie  do  ściągnięcia] z  Internetu, Udostępnianie publikacji elektro-
nicznych online z dziedziny muzyki, nie do pobrania, Usługi w zakre-
sie dostarczania rozrywki w formie występów muzycznych na żywo, 
Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Tworzenie [opracowywa-
nie] treści edukacyjnych do podcastów, Usługi rozrywkowe w zakre-
sie dzielenia się nagraniami audio i  wideo, Udostępnianie muzyki 
cyfrowej [nie do ściągnięcia] na witrynach internetowych MP3, Udo-
stępnianie muzyki cyfrowej z  internetowych stron MP3, Radiowe 
programy rozrywkowe .

(111) 356240 (220) 2022 03 31 (210) 541591
(151) 2022 08 18 (441) 2022 04 25
(732) PUPIL FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowe Skalmierzyce (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PUPIL KARMA
(540) 

(591) różowy, niebieski, granatowy, pomarańczowy, szary
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 03 .01 .06, 03 .01 .08, 03 .01 .16, 03 .01 .24, 
05 .03 .11, 05 .03 .13, 11 .03 .18, 26 .04 .09, 26 .04 .15
(510), (511) 5 Produkty i  preparaty weterynaryjne, 30 Kawa, Herba-
ta, Przyprawy, Produkty zbożowe, 31 Artykuły spożywcze dla zwie-
rząt, Pokarm dla zwierząt, Napoje dla zwierząt, Ciastka dla zwierząt, 
Przekąski dla psów, Mleko dla kotów, 35 Usługi sprzedaży detalicz-
nej artykułów żywnościowych dla zwierząt i  towarów dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży hurtowej artykułów żywnościowych dla zwierząt 
i  towarów dla zwierząt, Usługi sprzedaży za  pośrednictwem Inter-
netu artykułów żywnościowych dla zwierząt i towarów dla zwierząt, 
Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców 
towarów i usług, Usługi reklamowe i promocyjne, 39 Dystrybucja po-
karmów dla zwierząt .

(111) 356241 (220) 2022 06 21 (210) 544297
(151) 2022 10 18 (441) 2022 07 04
(732) ROLMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) agencja WIN-WIN
(540) 

(531) 24 .17 .01, 27 .05 .01
(510), (511) 41 Degustacje win [usługi edukacyjne], Degustacje win 
[usługi rozrywkowe], Imprezy z  degustacją win w  celach edukacyj-
nych, Szkoły dla kelnerów specjalizujących się w  podawaniu win, 
Organizacja i przeprowadzanie degustacji wina do celów rozrywko-
wych, Organizacja i przeprowadzanie degustacji wina do celów edu-
kacyjnych, Rozrywka związana z degustacją wina .

(111) 356242 (220) 2022 06 24 (210) 544391
(151) 2022 10 18 (441) 2022 07 04
(732) Shenzhen Qianzimei Cosmetics Co ., Ltd, Shenzhen (CN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LANBENA
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .17
(510), (511) 3 Kosmetyki, Maski kosmetyczne, Olejki eteryczne, Mydło 
[detergent], Puder do makijażu, Płyn do kąpieli, Środki do demakija-
żu, Kremy przeciwzmarszczkowe, Kremy przeciw piegom, Kremy wy-
bielające do skóry .

(111) 356243 (220) 2022 03 28 (210) 541205
(151) 2022 09 19 (441) 2022 05 16
(732) ZIELIŃSKI DARIUSZ CLAIRENE, Pruszków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Pan Knot
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, Re-
klama on-line w  sieci komputerowej, Reklama w  prasie popularnej 
i  profesjonalnej, Reklama w  Internecie dla osób trzecich, Reklama 
w  czasopismach, broszurach i  gazetach, Reklama poprzez wszyst-
kie publiczne środki komunikacji, Pokazy do  celów promocyjnych 
i  reklamowych, Usługi prowadzenia sklepów i  hurtowni, Sprzedaż 
hurtowa i detaliczna oraz za pośrednictwem sklepu internetowego 
następujących towarów: akcesoria pogrzebowe, wózki pogrzebowe, 
katafalki, podstawy pod trumny i urny, trumny, sarkofagi, urny, oku-
cia do trumien, nosidła do urn, kwiaty, wieńce i wiązanki z kwiatów, 

ubrania, krzyże, klepsydry, nekrologi, tabliczki, znicze, lampiony, 
świeczniki, lichtarze, stojaki na wieńce, namioty pogrzebowe, worki 
na zwłoki, modlitewniki, różańce, wyroby kamieniarskie, figurki i po-
sążki z betonu, kamienia i marmuru, grobowce, groby, pomniki, płyty 
nagrobne, nagrobki, obudowy nagrobne .

(111) 356244 (220) 2022 05 17 (210) 543107
(151) 2022 10 18 (441) 2022 07 04
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ELBITECH 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Inowrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) elbitech GOOD ENERGY
(540) 

(591) jasnozielony
(531) 29 .01 .11, 27 .05 .01, 01 .15 .03
(510), (511) 9 Alarmy, Alarmy antywłamaniowe, Alarmy dźwiękowe, 
Alarmy pożarowe, Amperomierze, Anteny, Aparatura do  kontrolo-
wania temperatury, Aparatura elektryczna do  komutacji, Baterie 
do  oświetlania, Baterie elektryczne, Baterie słoneczne, Bezpieczniki 
topikowe, Cewki elektromagnetyczne, Cewki elektryczne, Często-
tliwościomierze, Czujniki piezoelektryczne, Czytniki kodów kresko-
wych, Diody elektroluminescencyjne z punktami kwantowymi [QLED], 
Diody świecące [LED], Drukarki komputerowe, Drut bezpiecznikowy, 
Drut miedziany izolowany, Druty [przewody] telefoniczne, Dyski kom-
paktowe [CD-ROM-y], Dzwonki [urządzenia ostrzegające], Dzwonki 
alarmowe elektryczne, Ekrany wideo, Elektroniczne systemy kon-
troli dostępu do  drzwi ryglowanych, Elektryczne dzwonki do  drzwi, 
Elektryczne i elektroniczne urządzenia modyfikujące dźwięk [efekty] 
do  instrumentów muzycznych, Elektryczne instalacje przeciwwła-
maniowe, Elektryczne ściemniacze światła, Elektryczne urządzenia 
kontrolno-sterujące, Etui na  smartfony, Głośniki, Gniazdka elektrycz-
ne, Gniazdka, wtyczki i  inne kontakty [złącza elektryczne], Instalacje 
elektryczne, Instalacje elektryczne do  zdalnego sterowania procesa-
mi przemysłowymi, Instalacje tryskaczy przeciwpożarowych, Inteli-
gentne bransoletki (przyrządy pomiarowe), Interaktywne terminale 
z ekranami dotykowymi, Interfejsy audio, Interfejsy komputerowe, Ka-
ble elektryczne, Kable koncentryczne, Kable rozruchowe do silników, 
Kable światłowodowe, Kamery termowizyjne, Karkasy dla cewek elek-
trycznych, Klawiatury komputerowe, Kłódki, elektroniczne, Kompute-
ry, Komputery kieszonkowe [PDA], Komputery przenośne [podręczne], 
Kondensatory, Końcówki [elektryczność], Lampy optyczne, Ładowarki 
do  baterii, Łączniki elektryczne, Magnetyczne nośniki danych, Ma-
nipulatory kulkowe [urządzenia komputerowe], Maszty do  anten 
bezprzewodowych, Materiały na  przewody instalacji elektrycznych 
[kable], Mierniki sygnału satelitarnego, Mikrofony, Mikroprocesory, 
Miksery audio, Monitory [sprzęt komputerowy], Myszy [sprzęt do prze-
twarzania danych], Nadajniki [telekomunikacja], Nadajniki sygnałów 
elektronicznych, Napędy dysków do komputera, Nośniki do rejestracji 
dźwięku, Obudowy głośników, Ochronniki przepięciowe, Odbiorniki 
audiowizualne, Odbiorniki radiotelefoniczne, Odbiorniki radiotelegra-
ficzne, Odblaskowe kamizelki ochronne, Odgromniki, Odtwarzacze 
płyt DVD, Odtwarzacze płyt fonograficznych, Odtwarzacze płyt kom-
paktowych, Ograniczniki [elektryczność], Ogrodzenia zelektryfikowa-
ne, Omomierze, Oporniki elektryczne [rezystory], Organiczne diody 
elektroluminescencyjne [OLED], Panele słoneczne do  wytwarzania 
energii elektrycznej, Podkładki pod myszy komputerowe, Pokrowce 
do tabletów, Pokrowce na laptopy, Pokrowce na smartfony, Półprze-
wodniki, Procesory centralne, Programy sterujące komputerowe, 
nagrane, Projektory, Projektory wideo, Prostowniki, Przekaźniki elek-
tryczne, Przełączniki czasowe automatyczne, Przełączniki elektryczne, 
Przemienniki, inwertory [elektryczność], Przenośne odtwarzacze mul-
timedialne, Przepływomierze, Przetworniki elektryczne, Przewodniki 
elektryczne, Przewody akustyczne, Przewody elektryczne, Przyciski 
do dzwonków, Przykładnice pomiarowe, Przyrządy do pomiaru odle-
głości, Przyrządy do wskazywania temperatury, Przyrządy pomiarowe, 
Pulpity rozdzielcze [elektryczność], Puszki odgałęźne [elektryczność], 
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Puszki przyłączeniowe [elektryczność], Reduktory [elektryczność], 
Skrzynki rozgałęźne [elektryczność], Słuchawki [zakładane na głowę], 
Słuchawki do  komunikacji zdalnej, Smartfony, Sprzęt komputerowy, 
Sprzęt peryferyjny do komputerów, Sprzężenia elektryczne, Stacje ła-
dowania dla pojazdów elektrycznych, Stateczniki [oświetlenie], Styki 
elektryczne, Sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, Szafy rozdzielcze 
[elektryczność], Światłowody, Tablety, Tablice połączeń, Tablice roz-
dzielcze [elektryczność], Tablice sterownicze [elektryczność], Tablice 
sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, Telefony, Telefony bez-
przewodowe, Telefony komórkowe, Torby do noszenia komputerów, 
Transformatory elektryczne, Transformatory podwyższające napięcie, 
Tuleje łączące do kabli elektrycznych, Tworniki [elektryczność], Układy 
scalone, Urządzenia przeciwzakłóceniowe [elektryczność], Urządzenia 
wysokiej częstotliwości, Urządzenia zdalnego sterowania, Wideofony, 
Woltomierze, Wskaźniki elektroniczne emitujące światło, Wykrywacze 
dymu, Wzmacniacze, Zamki elektryczne, Zawory elektromagnetyczne 
[przełączniki elektromagnetyczne], Zelektryfikowane szyny do zawie-
szania reflektorów punktowych, Złącza do przewodów elektrycznych, 
Złączki do przewodów [elektryczność], 11 Czajniki elektryczne, Lam-
py bezpieczeństwa, Lampy elektryczne, Lampy oświetleniowe, Lam-
py stojące, Lampy ultrafioletowe, nie do celów medycznych, Latarki, 
Latarki kieszonkowe, elektryczne, Latarnie oświetleniowe, Reflekto-
ry do  lamp, Reflektory do  pojazdów, Reflektory punktowe, Rurowe 
lampy wyładowcze [elektryczne] do  oświetlenia, Rury oświetlenio-
we, Urządzenia elektryczne do  ogrzewania, Urządzenia i  maszyny 
do  oczyszczania powietrza, Urządzenia klimatyzacyjne, Wentylatory 
[części instalacji klimatyzacyjnych], Wentylatory elektryczne do użyt-
ku osobistego, Żarniki do  lamp elektrycznych, Żarniki elektryczne 
do  ogrzewania, Żarówki do  kierunkowskazów w  pojazdach, Żarów-
ki oświetleniowe, Żyrandole, 37 Eliminacja zakłóceń w  instalacjach 
elektrycznych, Informacja o  naprawach, Instalacja, konserwacja i  na-
prawa maszyn, Instalowanie i  naprawa alarmów przeciwwłamanio-
wych, Instalowanie i  naprawa urządzeń elektrycznych, Instalowanie 
oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Instalowanie, konserwacja 
i  naprawa sprzętu komputerowego, Instalowanie, konserwacja oraz 
naprawa maszyn i  urządzeń biurowych, Montaż i  naprawa instalacji 
alarmowych przeciwpożarowych, Montaż i naprawa instalacji grzew-
czych, Naprawa linii wysokiego napięcia, Układanie kabli, Usługi 
elektryków, Wynajem sprzętu budowlanego, 39 Magazynowanie 
elektronicznych nośników danych lub dokumentów, Wynajmowanie 
magazynów, 42 Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, 
Analizy systemów komputerowych, Audyt energetyczny, Badania 
dotyczące technologii telekomunikacyjnych, Doradztwo dotyczące 
bezpieczeństwa komputerowego, Doradztwo w  dziedzinie bezpie-
czeństwa danych, Doradztwo w  dziedzinie bezpieczeństwa interne-
towego, Doradztwo w  zakresie oprogramowania komputerowego, 
Doradztwo w  zakresie oszczędności energii, Doradztwo w  zakresie 
projektowania i  rozbudowy sprzętu komputerowego, Doradztwo 
w zakresie projektowania stron internetowych, Dostarczanie informa-
cji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem 
strony internetowej, Hosting serwerów, Hosting stron internetowych, 
Instalacja oprogramowania komputerowego, Kalibrowanie [pomiary], 
Konserwacja oprogramowania komputerowego, Miernictwo [pomia-
ry], Monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdal-
nego, Monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania 
awarii, Monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania 
nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, 
Opracowywanie projektów technicznych, Oprogramowanie jako usłu-
ga [SaaS], Programowanie komputerów, Projektowanie oprogramo-
wania komputerowego, Projektowanie systemów komputerowych, 
Tworzenie i  utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, 
Usługi doradcze w  dziedzinie technologii komputerowej, Usługi do-
radcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, Usługi podmio-
tów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, Usługi w zakresie ochrony 
antywirusowej komputerów, Wynajmowanie serwerów WWW .

(111) 356245 (220) 2022 03 17 (210) 541086
(151) 2022 10 04 (441) 2022 06 20
(732) ANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Ożarów Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Happy Kiddo
(510), (511) 16 Papier, karton, artykuły papiernicze, artykuły szkolne 
pomocne do nauki przedszkolnej i szkolnej, kredki szkolne i dla ar-

tystów, ołówki szkolne i dla artystów, palety do akwareli, kartony ry-
sunkowe, kartony barwne, papier w arkuszach, bloki rysunkowe, kal-
komanie, kleje biurowe, książeczki do kolorowania, pędzle i pędzelki 
szkolne i dla artystów, przybory kreślarskie, tablice do pisania, kreda, 
nalepki, naklejki, modele do  składania i  sklejania do  celów eduka-
cyjnych, obrusy papierowe, serwetki papierowe, papierowe torebki 
na prezenty, 28 Gry, zabawki, sprzęt sportowy, balony do gry, karty 
do gry, kule do gry, kulki do gry, piłki do gry, pionki do gry, rakiety 
do gry, gry planszowe, gry towarzyskie (salonowe), huśtawki, klocki, 
konie na biegunach, kości do gry, kubki na kości do gry, kręgle, samo-
chody do zabawy, rowerki, latawce, szpule do latawców, lotki do gry, 
lotnie, maskotki, maski zabawkowe, misie pluszowe, paralotnie, pier-
ścienie do  rzucania, stoły do  piłki nożnej, piłeczki do  gier, piniaty, 
kapiszonowe pistolety, pistolety (zabawki), plansze do gry w warca-
by, pluszowe zabawki, pojazdy (zabawki), wrotki, rolki, sanki, szachy, 
warcaby, zabawki ruchome, zabawki sterowane radiem, żaglówki za-
bawkowe, kukiełki, lalki, ubranka dla lalek, zestawy wyposażeniowe 
dla lalek, butelki dla lalek, domki dla lalek, łóżka dla lalek, pokoiki dla 
lalek, nosidełka dla lalek, wózki dla lalek, smoczki dla lalek, śliniaki 
dla lalek, przybory toaletowe zabawkowe, pieluchy dla lalek, buciki 
dla lalek, zastawa zabawkowa, czapeczki dla lalek, sztuczne jedzenie 
zabawkowe, pościel dla lalek .

(111) 356246 (220) 2022 04 28 (210) 542559
(151) 2022 09 22 (441) 2022 06 06
(732) ŻYŁKA EWA VEILO, Zawada (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V Veilo authentic collection since 1993
(540) 

(591) ciemnofioletowy, jasnofioletowy
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .17, 27 .05 .19, 27 .05 .21, 27 .07 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 24 Narzuty na łóżka, 25 Odzież męska, damska i dziecię-
ca, Dzianina [odzież], Alby, Bandany na  szyję, Berety, Bielizna oso-
bista, Bielizna wchłaniająca pot, Boa na  szyję, Body [odzież], Body 
[bielizna], Bokserki, Bryczesy, Chustki na  głowę, Ciepłe rękawiczki 
do urządzeń z ekranem dotykowym, Czapki wełniane, Czapki z dasz-
kiem, Czapki jako nakrycia głowy, Daszki, Daszki czapek, Długie 
luźne stroje, Fartuchy [odzież], Getry, Getry [ochraniacze] zakładane 
na  buty, Gorsety, Halki, półhalki, Kieszenie do  odzieży, Kimona, Ki-
mona do karate, Kombinezony, Koszule, Koszule z krótkimi rękawami, 
Koszulki z krótkim rękawem, Krótkie haleczki na ramiączkach, Kurt-
ki [odzież], Kurtki bluzy, Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem 
i wiatrem, Legginsy, Majtki, Maseczki na twarz [odzież], nie do celów 
medycznych lub sanitarnych, Maski na  oczy do  spania, Mitry [na-
krycia głowy], Mycki, piuski, Nakrycia głowy, Napiętki do  obuwia, 
Narzutki na ramiona, Peleryny [narzutki], Nauszniki [odzież], Ociepla-
cze, Odzież haftowana, Odzież papierowa, Swetry [odzież], Odzież 
sportowa, Kombinezony [odzież], Odzież ze skóry, Odzież z  lateksu, 
Odzież z  diodami elektroluminescencyjnymi LED, Odzież z  imitacji 
skóry, Odzież dla kierowców samochodowych, Odzież dla rowerzy-
stów, Odzież gimnastyczna, Odzież sportowa zawierająca czujniki 
cyfrowe, Odzież zawierająca substancje odchudzające, Ogrzewacze 
stóp . nieelektryczne, Okrycia wierzchnie [odzież], Opaski na  głowę 
[odzież], Pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], Pasy elastycz-
ne wyszczuplające [bielizna], Peleryny fryzjerskie, Piżamy, Płaszcze 
kąpielowe, Podkoszulki, Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki spor-
towe, Podszewki gotowe [część garderoby], Poncza, Pulowery, Ręka-
wice narciarskie, Rękawiczki, Rękawiczki samochodowe, Rękawiczki 
dla rowerzystów, Rękawiczki z  jednym palcem, Skarpetki, Skarpetki 
przeciwpotne, Spódnice, Spódnico-spodenki, Stroje do  judo, Stroje 
na  maskaradę, Stroje plażowe, Stroje przeciwdeszczowe, Sukien-
ka na  szelkach do  noszenia na  bluzkę, Swetry, Szale, Szaliki, Szaliki 
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rurkowe (kominy) na szyję, Szarfy [do ubrania], Szlafroki, Śliniaki nie-
papierowe, Śliniaki dla niemowląt [niepapierowe], Taśmy do spodni 
pod stopy, Togi, Trykoty, Turbany, Walonki [buty filcowe], Woalki, we-
lony, Wyprawki dziecięce [odzież], 35 Handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Dostarczanie 
informacji konsumentom na  temat towarów i  usług, Dostarczanie 
informacji handlowych konsumentom, Nabywanie towarów w imie-
niu innych przedsiębiorstw, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z  odzieżą, Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, 
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w  zakresie artyku-
łów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze  sprze-
dażą odzieży i  dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  tkaninami, Usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie ar-
tykułów sportowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzie-
żą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy, Usługi 
w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, Usługi w za-
kresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi w zakresie 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Doradz-
two w  zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Informacja 
handlowa, Komputerowe bazy danych (Pozyskiwanie danych do-), 
Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, Handlo-
we informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji 
konsumenckiej], Wyszukiwanie informacji w  plikach informatycz-
nych dla osób trzecich, Reklama online za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, Reklama online za  pośrednictwem komputerowej sieci 
komunikacyjnej, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych .

(111) 356247 (220) 2022 05 02 (210) 542674
(151) 2022 10 04 (441) 2022 05 30
(732) ARP-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Świętochłowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AM ADO-MED APARATURA MEDYCZNA
(540) 

(591) niebieski, biały, czerwony
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 26 .01 .18
(510), (511) 10 Medyczne urządzenia rentgenowskie, Medyczne 
przyrządy diagnostyczne, Urządzenia i  instrumenty medyczne, 
Ultradźwiękowe medyczne, Urządzenia diagnostyczne, Urządzenia 
do  obrazowania medycznego, Medyczne urządzenia diagnostycz-
ne do  celów medycznych, Urządzenia do  diagnostyki obrazowej 
do użytku medycznego, 37 Konserwacja sprzętu medycznego, Usłu-
gi naprawy sprzętu medycznego, 44 Wypożyczanie sprzętu medycz-
nego .

(111) 356248 (220) 2022 01 29 (210) 539203
(151) 2022 08 22 (441) 2022 05 02
(732) STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY PROCH, Pionki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KS PROCH 1926
(540) 

(591) zielony, biały
(531) 24 .01 .05, 27 .05 .01, 29 .01 .12

(510), (511) 14 Odznaki pamiątkowe, Medale pamiątkowe, Wyroby 
jubilerskie, 16 Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Drukowa-
ne książki, czasopisma, gazety i inne media papierowe, Materiały 
szkoleniowe i instruktażowe, Afisze, plakaty, 25 Bandany, Banda-
ny na  szyję, Czapki i  czapeczki sportowe, Buty piłkarskie, Bieli-
zna, Bielizna funkcjonalna, Funkcjonalne koszulki termoaktywne, 
Funkcjonalne spodnie termoaktywne, Akcesoria na  szyję, Bezrę-
kawniki, Bluzy dresowe, Bluzy sportowe, Bluzy sportowe z kaptu-
rem, Chustki na  głowę, Garnitury w  sportowym stylu, Kamizelki, 
Koszulki piłkarskie, Koszulki polo, Koszulki sportowe z krótkimi rę-
kawami, Krawaty, Krótkie spodnie, Kurtki, Kurtki jako odzież spor-
towa, Odzież codzienna, Odzież gimnastyczna, Odzież sportowa, 
Płaszcze sportowe, Skarpety sportowe, Spodnie sportowe, Stroje 
sportowe, Topy sportowe do rozgrzewki, 35 Dystrybucja broszur 
reklamowych, Dystrybucja materiałów promocyjnych, Dystry-
bucja tekstów reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych w  internecie, Rozpowszechnianie reklam poprzez 
Internet, Oferowanie i  wynajem przestrzeni reklamowej, czasu 
reklamowego i  mediów na  reklamy, Dostarczanie powierzchni 
reklamowych w globalnej sieci komputerowej, Zapewnianie prze-
strzeni reklamowej w  czasopismach, gazetach i  magazynach, 41 
Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, Udostępnianie 
publikacji on-line, Udostępnianie publikacji elektronicznych, Do-
starczanie informacji na temat aktywności sportowych, Edukacja 
sportowa, Fitness kluby, Informacje na temat sportu, Kursy szko-
leniowe dotyczące zajęć sportowych, Nauczanie gry w piłkę noż-
ną, Nauka w zakresie sportu, Obozy sportowe, Obsługa obiektów 
sportowych, Organizacja i  przeprowadzanie wydarzeń sporto-
wych, Organizacja imprez i  konkursów sportowych, Organizacja 
imprez sportowych w  dziedzinie piłki nożnej, Organizowanie, 
przygotowywanie i prowadzenie meczów piłki nożnej, Rezerwo-
wanie obiektów sportowych, Udostępnianie obiektów i  sprzętu 
dla klubów sportowych, Usługi klubów zdrowia [fitness], Usługi 
siłowni, Usługi informacyjne w  zakresie biletów na  wydarzenia 
sportowe, Usługi kas biletowych .

(111) 356249 (220) 2022 02 16 (210) 539922
(151) 2022 08 17 (441) 2022 05 02
(732) NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOVA Free Your Design
(540) 

(531) 26 .05 .01, 26 .05 .18, 26 .05 .18, 27 .05 .01
(510), (511) 6 Metalowe materiały budowlane, Metalowe elewa-
cje ścienne, Elewacje wentylowane metalowe, Barierki ochron-
ne metalowe, Belki metalowe, Belki stropowe metalowe, Blacha 
w  postaci płyt i  arkuszy, Blacha stalowa ocynkowana, Boazeria 
metalowa, Bramy metalowe, Materiały zbrojeniowe metalowe dla 
budownictwa, Płyty metalowe dla budownictwa, Dachówki meta-
lowe, Pokrycia dachowe metalowe, Daszki metalowe dla budow-
nictwa, Drabiny metalowe, Futryny do  drzwi metalowe, Gzymsy 
metalowe, Metalowe haki, Metalowe kolki, Konstrukcje metalowe 
szkieletów ramowych dla budownictwa, Konstrukcje metalowe 
dla budownictwa, Materiały konstrukcyjne metalowe, Kratowni-
ce metalowe, Konstrukcje metalowe przenośne, Kosze dachowe 
metalowe dla budownictwa, Maszty i słupy metalowe, Obudowy 
do szybów naftowych metalowe, Odrzwia metalowe, Ogrodzenia 
metalowe, Okna metalowe, Okładziny metalowe dla budownic-
twa, Okucia metalowe, Okucia metalowe do mebli, Osłony do rur 
metalowe, Ościeżnice metalowe, Panele konstrukcyjne metalo-
we, Płytki podłogowe metalowe, Płyty konstrukcyjne metalowe, 
Płyty kotwiące, Podłogi metalowe, Pomosty prefabrykowane 
metalowe, Prowadnice do  drzwi przesuwnych z  metalu, Prze-
wody centralnego ogrzewania metalowe, Przewody metalowe 
do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, Obudowy schodów 
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metalowe, Stopnie schodów metalowe, Szklarnie przenośne me-
talowe, Wsporniki metalowe dla budownictwa, Zasłony metalo-
we, Zbiorniki metalowe, 19 Niemetalowe materiały budowlane, 
Okładziny elewacyjne niemetalowe, Powierzchnie asfaltowe, 
Belki niemetalowe, Betonowe elementy budowlane, Bitumiczne 
wyroby dla budownictwa, Boazerie, Bramy niemetalowe, Drewno 
budowlane, Budowlane materiały niemetalowe, Budowlane płyty 
niemetalowe, Niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budow-
nictwa, Budynki niemetalowe przenośne, Ramy niemetalowe dla 
cieplarni, Pokrycia dachowe niemetalowe, Szkło izolacyjne w bu-
downictwie, Karton budowlany, Obudowy kominków, Kratownice 
niemetalowe, Maszty i słupy niemetalowe, Ramy okienne nieme-
talowe, Okiennice niemetalowe, Okna niemetalowe, Okładziny 
drewniane, Płytki podłogowe niemetalowe, Płytki niemetalowe 
dla budownictwa, Pokrycia niemetalowe dla budownictwa, Pro-
file niemetalowe dla budownictwa, Schody niemetalowe, Sufity 
niemetalowe, Belki stropowe niemetalowe, Szkło budowlane, 35 
Usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodar-
czej budowlanej i handlowej, Usługi dotyczące zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą budowlaną i handlową, Usługi doradztwa 
w  zakresie organizowania i  zarządzania działalnością gospodar-
czą budowlaną i  handlową, Usługi doradztwa specjalistycznego 
w  sprawach działalności gospodarczej budowlanej i  handlowej, 
Pozyskiwanie i udostępnianie informacji o działalności gospodar-
czej budowlanej i handlowej, Usługi doradztwa w zakresie zarzą-
dzania personalnego, Doradztwo podatkowe, Usługi księgowości 
i  rachunkowości, Sprzedaż hurtowa i  detaliczna materiałów bu-
dowlanych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem in-
ternetu materiałów budowlanych, Promocja sprzedaży, Reklama 
za  pośrednictwem sieci komputerowych, Publikowanie tekstów 
reklamowych, Reklama radiowa i telewizyjna, Organizowanie tar-
gów i wystaw celach handlowych i  reklamowych, Rozpowszech-
nianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, Badania rynku i opinii 
publicznej, Usługi w  zakresie marketingu i  prezentacji, Pokazy 
towarów i prezentowanie usług w celach handlowych i reklamo-
wych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Wynajmo-
wanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, Uaktualnianie 
materiałów reklamowych, Zarządzanie zbiorami informatyczny-
mi, Pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych dla komputero-
wych baz danych, Komputerowe zarządzanie plikami, Powielanie 
dokumentów, Wycena działalności gospodarczej, Audyt przed-
siębiorstw, Pozyskiwania informacji o  działalności gospodarczej, 
Prognozy ekonomiczne, Weryfikacja rachunków w zakresie usług 
księgowych, 37 Usługi budowlane, Usługi budowlane dotyczące 
montażu elewacji budynków, Budowa domów wielo oraz jedno-
rodzinnych, Budowa obiektów przemysłowych, Budowa obiektów 
usługowo-handlowych, Usługi budowlane dotyczące infrastruk-
tury technicznej, Prace remontowe w  zakresie usług budowla-
nych, Prace konserwacyjne w zakresie usług budowlanych, Prace 
wykończeniowe w  zakresie usług budowlanych, Usługi budow-
lane instalacyjne, Usługi informacji oraz nadzoru budowlanego, 
Instalowanie i  naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Instalowa-
nie i  naprawa urządzeń elektrycznych, Tynkowanie, Malowanie, 
Uszczelnianie budynków, Zabezpieczanie budynków przed wil-
gocią, Asfaltowanie, Układanie nawierzchni dróg, Instalowanie 
i  naprawa urządzeń przeciwwłamaniowych, Usługi generalnego 
wykonawcy i  inwestora zastępczego robót budowlanych, Wy-
najem sprzętu budowlanego, Usługi doradztwa budowlanego, 
42 Usługi w  zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych 
z  zakresu budownictwa dla osób trzecich, Usługi projektowania 
budynków w tym konstrukcji elewacyjnych, Opracowywania pro-
jektów technicznych, Architektura, Projektowanie elewacji bu-
dynków, Badania, opinie, ekspertyzy i analizy techniczne w zakre-
sie budownictwa, Pomiary gruntu, Badania, ekspertyzy i pomiary 
geologiczne, Pomiary geodezyjne, Pomiary inwentaryzacyjne bu-
dowlane, Usługi opracowywania projektów technicznych związa-
nych z konstrukcjami elewacyjnymi budynków, Usługi w zakresie 
planowania urbanistycznego .

(111) 356250 (220) 2022 03 11 (210) 540853
(151) 2022 08 17 (441) 2022 05 02
(732) ŁUKASZ PAWEŁ P .U .H . ŁUKASZ GOLD DRÓB, Oława (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gród Ryczyn

(540) 

(591) ciemnobrązowy, jasnobrązowy, beżowy
(531) 07 .01 .01, 26 .01 .02, 26 .01 .16, 26 .01 .18, 27 .05 .01, 27 .05 .24, 29 .01 .13
(510), (511) 29 Smalec, Pasty mięsne (w  tym pasztety, smalec), Ser 
z mleka koziego, Mięso i wędliny, 30 Miód, Kluski, Pierogi, Sosy, 33 
Miód pitny, Nalewki gorzkie .

(111) 356251 (220) 2022 03 23 (210) 541328
(151) 2022 08 18 (441) 2022 04 19
(732) PTAK SPÓŁKA AKCYJNA, Rzgów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GALERIA PTAK
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 35 Usługi zgrupowania na rzecz osób trzecich następu-
jących towarów: odzież, obuwie, nakrycia głowy, akcesoria odzieżo-
we, biżuteria, kosmetyki, akcesoria kosmetyczne, torby podróżne, 
walizki, torebki, produkty wyposażenia i  dekoracji wnętrz biuro-
wych i mieszkalnych, przybory oraz pojemniki kuchenne i gospo-
darstwa domowego, przybory kuchenne nieelektryczne, przybo-
ry do  użytku domowego do  czyszczenia, gry i  zabawki, artykuły 
sportowe i gimnastyczne, ozdoby choinkowe, ozdoby na przyjęcia 
z  tworzyw sztucznych, pozwalające nabywcy wygodnie je  oglą-
dać i kupować w hurtowniach lub w sklepach detalicznych, w tym 
w sklepach internetowych albo z katalogów względnie za pośred-
nictwem systemu telezakupów, bądź na  stronach internetowych 
z wykorzystaniem zamówień korespondencyjnych lub przy użyciu 
środków telekomunikacji albo komunikacji elektronicznej, Usłu-
gi sklepów detalicznych obejmujące następujące towary: odzież, 
obuwie, nakrycia głowy, akcesoria odzieżowe, biżuteria, kosmetyki, 
akcesoria kosmetyczne, torby podróżne, walizki, torebki, produkty 
wyposażenia i  dekoracji wnętrz biurowych i  mieszkalnych, przy-
bory oraz pojemniki kuchenne i  gospodarstwa domowego, przy-
bory kuchenne nieelektryczne, przybory do  użytku domowego 
do  czyszczenia, gry i  zabawki, artykuły sportowe i  gimnastyczne, 
ozdoby choinkowe, ozdoby na  przyjęcia z  tworzyw sztucznych, 
Usługi w zakresie prowadzenia centrum handlowego, Administro-
wanie i  zarządzanie centrami handlowymi, sklepami, punktami 
usługowymi, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Dystrybucja 
i  rozpowszechnianie materiałów reklamowych i  promocyjnych, 
Dystrybucja produktów do celów reklamowych, Rozpowszechnia-
nie materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, Rozpro-
wadzanie próbek dla celów reklamowych, Usługi reklamowe, 36 
Wydzierżawianie i  wynajmowanie centrów handlowych, Wynaj-
mowanie obiektów i  lokali handlowych, biurowych, usługowych, 
Usługi związane z  dzierżawą, zarządzaniem i  administrowaniem 
nieruchomościami oraz ich  obrotem, Wynajem nieruchomości, 
Organizowanie wynajmu nieruchomości, Organizacja najmu nieru-
chomości handlowych, Pobieranie czynszu .

(111) 356252 (220) 2022 03 25 (210) 541416
(151) 2022 08 18 (441) 2022 04 19
(732) AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W ŁOMŻY, Łomża (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W ŁOMŻY
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(540) 

(591) ciemnoczerwony, czarny
(531) 07 .03 .02, 07 .03 .25, 27 .05 .09, 29 .01 .12
(510), (511) 16 Albumy, Afisze, plakaty, Artykuły biurowe, Broszu-
ry, Drukowane materiały szkoleniowe i  instruktażowe, Drukowane 
ulotki informacyjne, Drukowane foldery informacyjne, Emblematy 
papierowe, Fotografie, Indeksy, skorowidze, Kalendarze, Kartki oko-
licznościowe, Karty pocztowe, Materiały szkoleniowe i dydaktyczne, 
Publikacje drukowane, Proporczyki z papieru, Papierowe identyfika-
tory imienne, Zakładki, Zaproszenia, 35 Zarządzanie działalnością 
gospodarczą, Promocja sprzedaży wyników prac badawczo-rozwo-
jowych oraz wyników badań naukowych, Zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, Zarządzanie bazami danych, Organizowanie targów 
w celach handlowych i reklamowych, Organizowanie wystaw do ce-
lów działalności gospodarczej, Organizowanie prezentacji w celach 
biznesowych, Doradztwo specjalistyczne w  sprawach działalności 
gospodarczej, 41 Wyższe uczelnie [edukacja], Nauczanie, Kształ-
cenie, Doradztwo specjalistyczne w  zakresie edukacji, Informacja 
o  edukacji, Organizowanie szkoleń, Organizowanie kursów, Orga-
nizowanie warsztatów, Organizowanie konferencji, Organizowanie 
kongresów, Organizowanie seminariów, Organizowanie sympozjów, 
Organizowanie zjazdów, Organizowanie konkursów edukacyjnych 
lub rozrywkowych, Organizowanie wystaw kulturalnych lub eduka-
cyjnych, Organizowanie obozów sportowych, Publikowanie książek 
i  recenzji, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie mate-
riałów drukowanych dotyczących edukacji, Wypożyczanie książek 
i  czasopism, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
42 Badania naukowe, Usługi badawczo-rozwojowe, Doradztwo 
naukowe, Prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, Przepro-
wadzanie doświadczeń przemysłowych, Projektowanie naukowe 
i  technologiczne, Usługi świadczone przez laboratoria naukowe, 
Wynajem sprzętu naukowego i  technologicznego, Projektowanie 
i opracowywanie systemów komputerowych, Przemysłowe analizy 
i  usługi badawcze, 43 Tymczasowe zakwaterowanie, Wynajmowa-
nie sal na zebrania .

(111) 356253 (220) 2022 03 25 (210) 541419
(151) 2022 08 18 (441) 2022 04 19
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-
HANDLOWE KOMBINAT BUDOWLANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOMBINAT MIESZKANIA I APARTAMENTY
(540) 

(591) biały, czerwony
(531) 26 .13 .25, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .24, 29 .01 .12
(510), (511) 36 Finansowanie projektów deweloperskich, Inwestycje 
majątkowe [nieruchomości], Doradztwo w  zakresie nieruchomości, 
Finansowanie inwestycji budowlanych, Finansowanie nieruchomo-
ści, Organizowanie finansowania w zakresie operacji budowlanych, 
Organizowanie finansowania projektów budowlanych, Zarządzanie 
finansowe projektami budowlanymi, Inwestowanie w  nieruchomo-
ści, Inwestycje finansowe, 37 Budownictwo, Budownictwo miesz-
kaniowe, Konsultacje budowlane, Doradztwo inżynieryjne [bu-
downictwo], Usługi doradztwa budowlanego, Nadzór budowlany, 
Informacja budowlana .

(111) 356254 (220) 2022 03 25 (210) 541429
(151) 2022 08 18 (441) 2022 04 19
(732) DMS BARRELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TRUPEK
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Piwo, 33 Alkohole wysoko-
procentowe, Napoje alkoholowe niskoprocentowe, Wódka, Likiery, 
Gorzkie nalewki, Whisky, Brandy, Rum, Dżin, Miód pitny, Wino, Wino 
musujące .

(111) 356255 (220) 2022 03 30 (210) 541549
(151) 2022 08 18 (441) 2022 04 25
(732) STALMUT MAREK MAŚKA-SPÓŁKA JAWNA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Mafot
(510), (511) 35 Usługi w  zakresie sprzedaży hurtowej, detalicznej 
i internetowej towarów związanych z instalacjami fotowoltaicznymi 
i  instalacjami solarnymi w  postaci: paneli fotowoltaicznych, paneli 
solarnych, elementów złącznych używanych do  montażu instalacji 
fotowoltaicznych i  solarnych, profili metalowych, naziemnych kon-
strukcji metalowych do mocowania instalacji fotowoltaicznych i  in-
stalacji solarnych, elementów uziemiających, kabli elektrycznych, 
pomp ciepła, falowników, inwertorów, stacji do ładowania akumula-
torów pojazdów elektrycznych .

(111) 356256 (220) 2022 03 30 (210) 541568
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 11
(732) PASJATV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pasjatv dystrybucja kanałów tv
(540) 

(591) czerwony, czarny
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .11, 26 .11 .01, 
26 .11 .05, 26 .11 .09
(510), (511) 38 Usługi telekomunikacyjne, Bezprzewodowa transmi-
sja i nadawanie programów telewizyjnych, Emisja abonowanych pro-
gramów telewizyjnych, Emisja filmów za pośrednictwem Internetu, 
Emisja i  transmisja programów telewizyjnych za  opłatą [pay-per
-view], Emisja programów telewizyjnych i radiowych, Emisja progra-
mów telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem sieci kablowych 
lub bezprzewodowych, Emisja programów telewizyjnych za pomocą 
usług wideo na życzenie [VOD] i  telewizji za opłatą [pay-per-view], 
Emisja programów telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, Emi-
sja telewizyjna, Emisja treści wideo, Emitowanie filmów kinowych 
za  pośrednictwem satelitów, Emitowanie filmów kinowych za  po-
średnictwem telewizji, Emitowanie i transmitowanie programów te-
lewizji kablowej, Interaktywne usługi teletekstowe, Nadawanie au-
dio, wideo i multimedialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci 
łącznościowych, Nadawanie bezprzewodowe, Nadawanie cyfrowych 
treści audio, Nadawanie i  transmisja programów radiowych, Nada-
wanie i  transmisja programów telewizyjnych, Nadawanie muzyki, 
Nadawanie programów drogą radiową, Nadawanie informacji za po-
średnictwem telewizji, Nadawanie programów przez satelitę, Nada-
wanie programów telewizji kablowej, Nadawanie programów telewi-
zyjnych drogą satelitarną, Nadawanie programów telewizyjnych 
i radiowych, Nadawanie programów w telewizji, Nadawanie progra-
mów wizualnych i dźwiękowych za pośrednictwem Internetu, Nada-
wanie programów za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, 
Nadawanie programów za  pośrednictwem Internetu, Nadawanie 
programów związanych z  telezakupami, Nadawanie symultaniczne 
telewizji za pośrednictwem globalnych sieci komunikacyjnych, Inter-
netu i sieci bezprzewodowych, Nadawanie telewizji kablowej, Nada-
wanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem 
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Internetu, Podcasting, Pomoc osobom trzecim w dostarczaniu usług 
komunikacyjnych telewizji kablowej, Przekazywanie informacji dro-
gą telewizyjną, Przesyłanie webcastów, Przydzielanie kanałów teleko-
munikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, Rozpowszech-
nianie programów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem 
połączenia przewodowego z  odbiornikami telewizyjnymi, Rozpo-
wszechnianie programów telewizyjnych przekazywanych za pośred-
nictwem połączenia mikrofalowego z  odbiornikami telewizyjnymi, 
Rozpowszechnianie programów telewizyjnych transmitowanych 
za pośrednictwem satelitów, Telewizja kablowa nadająca informacje, 
Transmisja programów telewizyjnych, Transmisja audio, Transmisja 
cyfrowych programów audio i wideo przez światową sieć kompute-
rową, Transmisja danych audio za pośrednictwem Internetu, Trans-
misja danych i nadawanie danych, Transmisja danych wideo za po-
średnictwem Internetu, Transmisja imprez w  zakresie sportów 
elektronicznych, Transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, tek-
stu, zdjęć, gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio 
i informacji za pośrednictwem Internetu, Transmisja nadawcza za po-
mocą satelity, Transmisja programów drogą kablową, Transmisja pro-
gramów drogą kablową i  satelitarną, Transmisja programów drogą 
satelitarną, Transmisja programów radiowych i  telewizyjnych przez 
satelitę, Transmisja programów radiowych i telewizyjnych, Transmi-
sja programów telewizyjnych drogą kablową, Transmisja radiowa in-
formacji i  innych programów, Transmisja strumieniowa telewizji 
przez internet, Transmisja telewizji kablowych, Transmisja treści ge-
nerowanych przez użytkownika za pośrednictwem Internetu, Trans-
misja wizji za  pomocą satelity, Transmisje audycji telewizyjnych, 
Transmisje radiowe i  telewizyjne, w tym również drogą sieci kablo-
wych, Transmisje telewizyjne, Udostępnianie łączności za pośrednic-
twem transmisji telewizyjnej, Udzielanie dostępu do telewizji inter-
netowej, Udzielanie informacji o  nadawaniu telewizji kablowej, 
Udzielanie telewizyjnych informacji związanych z  radiotelefonami, 
Usługi emisji radiowej, telewizyjnej i kablowej, Usługi emisji satelitar-
nej w zakresie wydarzeń sportowych, Usługi emisji treści audio i wi-
deo świadczone za pośrednictwem Internetu, Usługi emisyjne w za-
kresie telewizji opartej na  protokole internetowym (IPTV), Usługi 
informacyjne dotyczące nadawania programów, Usługi nadawania 
drogą kablowa i satelitarną, Usługi nadawania interaktywnej telewi-
zji i radia, Usługi nadawania programów telewizji kablowej i telewizji, 
Usługi nadawania programów telewizyjnych, Usługi przekazu sateli-
tarnego, Usługi telewizji kablowej, Usługi transmisji audiowizualnej, 
Usługi transmisji drogą satelitarną i kablową, Usługi transmisji kablo-
wej, Usługi transmisji programów telewizyjnych za  opłatą (pay per 
view), Usługi w zakresie komunikacji telewizyjnej, Usługi w zakresie 
transmisji telewizyjnych i radiowych, Usługi związane z taśmami wy-
świetlającymi tekst, Użytkowanie kablowych sieci telewizyjnych, 
Użytkowanie systemów telewizji kablowej, Użytkowanie urządzeń 
do transmisji, Videocasting, Zapewnianie dostępu do telewizji za po-
średnictwem dekoderów, Udostępnianie sprzętu do nadawania sy-
gnału telewizyjnego poza studiem, Udostępnianie urządzeń łączno-
ściowych za pomocą satelitów radiowych, Udostępnianie urządzeń 
łącznościowych drogą kablową, Wynajem dekoderów sygnału 
[do użytku w komunikacji], Wynajem dekoderów sygnału, Wynajem 
konwerterów częstotliwości [do  użytku w  komunikacji], Wynajem 
modemów, Wynajem odbiorczych anten satelitarnych, Wynajem 
sprzętu do telewizji kablowej, Wynajem sprzętu do transmisji obra-
zów, Wynajem sprzętu do  transmisji informacji, Wynajem sprzętu 
i obiektów telekomunikacyjnych, Wynajem systemów łączności bez-
przewodowej, Wypożyczanie sprzętu do nadawania telewizji, Wypo-
życzanie urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego umożliwiającego 
łączność z sieciami, Wypożyczanie urządzeń komunikacyjnych, Wy-
pożyczanie urządzeń służących do  nadawania sygnałów dźwięko-
wych, Wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie 
zestawów do nadawania satelitarnego, Zapewnianie instalacji tele-
konferencyjnych, Łączność poprzez sieci komputerowe i  dostęp 
do  Internetu, Zapewnianie dostępu do  treści, stron internetowych 
i  portali, Bezprzewodowe elektroniczne przesyłanie danych, Bez-
przewodowe elektroniczne przesyłanie obrazów, Bezprzewodowy 
transfer danych za  pośrednictwem protokołów komunikacji bez-
przewodowej [WAP], Bezprzewodowy transfer danych przez Inter-
net, Bezprzewodowy transfer danych za  pośrednictwem cyfrowej 
telefonii komórkowej, Dostarczanie dokumentów online za pośred-
nictwem globalnej sieci komputerowej, Dostarczanie elektronicz-
nych łączy komunikacyjnych, Dostarczanie muzyki cyfrowej za  po-
mocą telekomunikacji, Elektroniczna transmisja danych, Elektroniczne 

przesyłanie wiadomości, Elektroniczne przesyłanie obrazów, zdjęć, 
obrazów graficznych i  ilustracji przez światową sieć komputerową, 
Elektroniczne usługi przekazywania wiadomości, Udostępnianie In-
ternetu dla forum dyskusyjnego, Komputerowa transmisja informacji 
udostępnianych za pomocą kodów dostępu lub terminali, Kompute-
rowa transmisja wiadomości, informacji i obrazów, Nadawanie wia-
domości [środkami elektronicznymi], Odbieranie i dostarczanie wia-
domości za  pomocą poczty elektronicznej, Poczta elektroniczna 
i  skrzynki pocztowe, Poczta elektroniczna, przesyłanie informacji, 
Przesyłanie informacji przez sieci bezprzewodowe lub kablowe, Prze-
syłanie oprogramowania do  rozrywki interaktywnej, Satelitarna 
transmisja danych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej 
on-line, Świadczenie usług on-line w zakresie tablic ogłoszeń i poko-
jów rozmów [chatroom], Transmisja danych drogą kablową, Transmi-
sja danych i  informacji za pośrednictwem elektronicznych środków 
komunikacyjnych, Transmisja danych, Transmisja danych przez Inter-
net, Transmisja danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednic-
twem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, Transmisja danych 
za pomocą środków elektronicznych, Transmisja danych za pomocą 
urządzeń audiowizualnych, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja 
plików danych, audio, wideo i  multimedialnych, Transmisja plików 
danych, audio, wideo i multimedialnych, w tym plików do pobrania 
i plików udostępnianych za pomocą transmisji strumieniowej przez 
światową sieć komputerową, Transmisja publikacji elektronicznych 
online, Transmisja skomputeryzowanych danych drogą telewizyjną, 
Transmisja skomputeryzowanych danych drogą kablową, Transmisja 
sygnałów zawierających dźwięk, obraz i dane, Transmisja treści audio 
i wideo za pośrednictwem linii ISDN, Transmisja treści audio i wideo 
za pośrednictwem sieci komputerowych, Transmisja treści multime-
dialnych przez Internet, Transmisja wideo na żądanie, Udostępnianie 
internetowego forum dyskusyjnego, Udostępnianie linii do  czatów 
przy wykorzystaniu Internetu, Udostępnianie on-line interaktywnej 
tablicy ogłoszeniowej, Udostępnianie online elektronicznych tablic 
informacyjnych w celu przesyłania wiadomości pomiędzy użytkow-
nikami komputerów, Udostępnianie online forów do przesyłania wia-
domości między użytkownikami komputerów, Udostępnianie poko-
jów rozmów [chatroom] on-line w  celu przesyłania wiadomości 
pomiędzy użytkownikami komputerów, Udostępnianie pokojów 
rozmów [chatroom] on-line dla serwisów społecznościowych, Udo-
stępnianie połączeń telekomunikacyjnych z  Internetem lub bazami 
danych, Usługa łączności elektronicznej za  pomocą komputera, 
Usługi dostępu do  Internetu, Usługi dostępu do  ogólnoświatowej 
sieci komputerowej, Usługi dotyczące bramek telekomunikacyjnych, 
Usługi komputerowych tablic ogłoszeń, Usługi komunikacji interak-
tywnej za pośrednictwem komputerów, Usługi komunikacji interne-
towej, Usługi komunikacyjne w  zakresie wideokonferencji, Usługi 
łączności on-line, Usługi łączności świadczone w Internecie, Automa-
tyczny transfer danych cyfrowych za pomocą kanałów telekomuni-
kacyjnych, Bezpieczna transmisja danych, dźwięków lub obrazów, 
Cyfrowa transmisja danych za  pośrednictwem Internetu, Cyfrowa 
transmisja głosu, Doradztwo w  dziedzinie telekomunikacji, Dostar-
czanie cyfrowego dźwięku i/lub wideo za pomocą telekomunikacji, 
Dostarczanie raportów dotyczących łączności, Dostarczanie wiado-
mości za  pośrednictwem mediów audiowizualnych, Dostarczanie 
wiadomości za  pośrednictwem środków elektronicznych, Elektro-
niczna transmisja wiadomości i danych, Elektroniczna transmisja i re-
transmisja dźwięków, obrazów, dokumentów, wiadomości i danych, 
Interaktywne przesyłanie treści wideo przez sieci cyfrowe, Interak-
tywne usługi nadawania programów i łączności, Interaktywne usługi 
telekomunikacyjne, Interaktywne usługi wideotekstowe, Komunika-
cja telewizyjna w  celu zebrań, Odbiór programów telewizyjnych 
do  dalszej transmisji dla abonentów, Organizowanie [zapewnianie] 
usług konferencji elektronicznych, Pakietowa transmisja danych i ob-
razów, Przekaz danych za  pomocą telekomunikacji, Przekazywanie 
danych za pomocą telekomunikacji, Przekazywanie informacji za po-
mocą środków elektronicznych, Przesyłanie danych, dźwięków i ob-
razów drogą satelitarną, Przesyłanie danych za pośrednictwem środ-
ków elektronicznych, Przesyłanie danych za  pośrednictwem 
telekomunikacji, Przesyłanie dźwięków i obrazów drogą satelitarną, 
Przesyłanie informacji drogą satelitarną, Przesyłanie tekstu za pomo-
cą ekranu telewizyjnego, Przesyłanie treści audio-wizualnych za po-
średnictwem satelity lub interaktywnych sieci multimedialnych, 
Przesyłanie zakodowanych wiadomości i obrazów, Retransmisja ob-
razów za  pomocą satelity, Retransmisja programów telewizyjnych 
za  pośrednictwem satelity pozaziemskiej, Świadczenie usług w  za-
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kresie prywatnych radioodbiorników przenośnych, Transmisja da-
nych, dźwięków i  obrazów za  pośrednictwem satelitów, Transmisja 
danych na rzecz osób trzecich, Transmisja danych za pośrednictwem 
satelity, Usługi łączności elektronicznej związane z autoryzacją kart 
kredytowych, Usługi łączności kablowej, Usługi łączności satelitarnej, 
Usługi nadawcze, Usługi przesyłania danych dostępne za pomocą ha-
sła, Usługi telekomunikacyjne za pośrednictwem satelity, Usługi tele-
komunikacyjne świadczone za  pośrednictwem sieci światłowodo-
wych, bezprzewodowych i  kablowych, Usługi telekomunikacyjnej 
sieci cyfrowej, Usługi transmisji elektronicznej i  telekomunikacyjnej, 
Usługi transmisji głosu i danych, Usługi transmisji wideo, Usługi w za-
kresie bezprzewodowej komunikacji szerokopasmowej, Usługi w za-
kresie elektronicznej transmisji głosu, Usługi w zakresie elektronicz-
nej transmisji obrazów, Usługi w  zakresie transmisji informacji 
za  pośrednictwem sieci cyfrowych, Usługi wideokomunikacyjne, 
Usługi wideokonferencji, Usługi wysyłania wideo, Użytkowanie anten 
odbiorników naziemno-satelitarnych, Użytkowanie przekaźników te-
lewizyjnych typu ziemia-satelita, Użytkowanie satelitów telekomuni-
kacyjnych, Użytkowanie sieci telekomunikacyjnej .

(111) 356257 (220) 2022 03 10 (210) 540801
(151) 2022 08 17 (441) 2022 05 02
(732) BIAŁY ARKADIUSZ, BIAŁY BERENIKA PROMYCZEK 
PRACOWNIA RENTGENOWSKA SPÓŁKA CYWILNA, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PROMYCZEK
(510), (511) 44 Usługi medyczne .

(111) 356258 (220) 2022 03 29 (210) 541514
(151) 2022 08 09 (441) 2022 04 25
(732) TELEDOCTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MASTIFF
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 03 .01 .08, 27 .05 .01, 26 .04 .01, 26 .04 .15, 29 .01 .13
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia gło-
wy, Odzież, Obuwie .

(111) 356259 (220) 2022 04 01 (210) 541620
(151) 2022 08 09 (441) 2022 04 25
(732) SAROSIEK ARTUR ALPAS, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIEG ZBÓJA
(540) 

(591) ciemnoczerwony, żółty, biały, szary, czerwony
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 14 .07 .06, 26 .13 .25
(510), (511) 41 Usługi rezerwacji biletów na  atrakcje i  wydarzenia 
edukacyjne, rozrywkowe i  sportowe, Edukacja, rozrywka i  sport, 
Chronometraż imprez sportowych, Organizacja i  przeprowadzanie 
zawodów sportowych .

(111) 356260 (220) 2022 04 05 (210) 541663
(151) 2022 08 16 (441) 2022 05 02
(732) 4 YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Księżyno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bez Cukiernia
(540) 

(591) różowy, czarny
(531) 26 .04 .02, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 27 .05 .10, 27 .05 .17, 29 .01 .12
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Batoniki 
energetyczne na bazie zbóż, Batoniki muesli, Batoniki na bazie cze-
kolady będące zamiennikami posiłków, Batoniki na  bazie pszenicy, 
Batoniki owsiane, Batoniki z  polewą czekoladową, Batoniki zawie-
rające mieszankę ziaren, orzechów i  suszonych owoców [wyroby 
cukiernicze], Batoniki zbożowe będące zamiennikami posiłków, Ba-
tony sezamowe, Batony spożywcze na bazie zbóż, Batony zbożowe, 
Ciastka zbożowe do  spożycia przez ludzi, Przekąski na  bazie wafli 
ryżowych, Przekąski wykonane z  mąki razowej, Batony z  orzechów 
w karmelu, Bezy, Brownie [ciastka czekoladowe], Brioszki (drożdżowe 
bułeczki), Bułeczki chrupkie, Bułeczki z kremem, Bułeczki z rodzynka-
mi z mleczną czekoladą, Bułki chrupiące, Ciasta, Ciasta czekoladowe, 
Ciasta czekoladowe wykonane z  czekoladowego biszkoptu, Ciasta 
mrożone, Ciasta [słodkie lub słone], Ciasta w  polewie czekolado-
wej, Ciasta wegańskie, Ciasta z bakaliami, Ciasta z cukierkami, Ciasta 
z dyni, Ciasta z kremem, Ciasta z melasą, Ciasteczka, Ciasteczka ma-
ślane, Ciasteczka migdałowe, Ciastka, Ciastka czekoladowe, Ciastka 
migdałowe, Ciastka owsiane spożywcze, Ciastka w polewie o smaku 
czekoladowym, Ciasto kruche, Ciasto migdałowe, Ciasto na słodkie 
wypieki, Ciasto śliwkowe, Ciasto śniadaniowe, Crème brûlée [przypa-
lony krem], Czekoladowe wafle karmelowe, Duńskie ciastka maślane, 
Eklerki, Herbatniki, Kruche ciastka maślane częściowo oblane polewą 
o smaku czekoladowym, Kruche ciastka maślane częściowo oblane 
czekoladą, Kruche ciasto, Makaroniki (ciastka), Naleśniki [cienkie], 
Napoleonki, Pączki, Pasty czekoladowe, Rogaliki, Sernik, Słodkie bu-
łeczki typu muffin, Słodkie drożdżowe bułki duńskie, Szarlotka, Tarty 
(słodkie lub słone), Tarty (z owocami), Wafelki, 43 Usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, Kawiarnie, Koktajlbary, Lodziarnie .

(111) 356261 (220) 2022 04 05 (210) 541664
(151) 2022 08 16 (441) 2022 05 02
(732) 4 YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Księżyno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fit Flurry
(540) 

(591) biały, niebieski
(531) 01 .15 .15, 26 .01 .03, 26 .01 .13, 26 .01 .16, 26 .01 .18, 26 .11 .13, 
27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 30 Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i  sorbety, 
Batony lodowe, Ciasta lodowe, Desery lodowe, Desery z  warstwą 
lodów, owoców i  bitej śmietany [parfait], Lizaki lodowe, Lizaki lo-
dowe o  smaku mlecznym, Lizaki lodowe zawierające mleko, Lizaki 
mrożone, Lód, Lodowe słodycze, Lodowe wyroby cukiernicze, Lody 
bez mleka, Lody jadalne, Lody mleczne, Lody na bazie jogurtu [lody 
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jako główny składnik], Lody o smaku czekoladowym, Lody owocowe, 
Lody owocowe w postaci batonów, Lody spożywcze, Lody truflowe, 
Lody typu sandwich, Lody wielosmakowe, Lody włoskie, Lody wodne 
o smaku owocowym w postaci lizaków, Lody wodne [sorbety], Lody 
z owocami, Lody zawierające czekoladę, Mieszanki do przyrządzania 
produktów lodowych, Mieszanki do  sporządzania lodów, Mrożone 
wyroby cukiernicze zawierające lody, Produkty lodowe na bazie soi, 
Słodycze lodowe, Słodycze lodowe w postaci lizaków, Sorbety [lody], 
Tort lodowy, Wegańskie lody, Wyroby lodowe, 43 Lodziarnie .

(111) 356262 (220) 2022 04 06 (210) 541718
(151) 2022 08 18 (441) 2022 05 02
(732) PHARM SUPPLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RETINEA PHARMA
(540) 

(591) niebieski, ciemnoniebieski, granatowy
(531) 02 .09 .04, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 3 Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Środki perfume-
ryjne i zapachowe, Środki toaletowe, 5 Preparaty i artykuły higienicz-
ne, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, 35 Usługi reklamowe, 
promocyjne i marketingowe, Usługi reklamowe, marketingowe i pro-
mocyjne, Pomoc w  prowadzeniu działalności gospodarczej, zarzą-
dzanie i administrowanie działalnością gospodarczą .

(111) 356263 (220) 2022 02 15 (210) 539851
(151) 2022 08 17 (441) 2022 05 02
(732) ŁYSOŃ BARBARA, Sułkowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bee&Love
(510), (511) 14 Biżuteria, Artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] 
do użytku osobistego, Wyroby jubilerskie, Pudełka na biżuterię [szka-
tułki lub puzderka], Wisiorki do kluczy (ozdoby lub breloczki), Figurki 
ozdobne wykonane z metali szlachetnych .

(111) 356264 (220) 2022 02 07 (210) 539571
(151) 2022 08 22 (441) 2022 04 25
(732) SIA E100 LV, Ryga (LV)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e100
(540) 

(531) 26 .04 .17, 26 .04 .18
(510), (511) 9 Urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kon-
trolujące, Czujniki, detektory i instrumenty monitorujące, Kontrolery 
i regulatory, Urządzenia do monitorowania, Urządzenia do rejestro-
wania i nagrywania danych, Urządzenia do testowania i kontroli jako-
ści, Urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do na-
mierzania celu i  kartograficzne, Urządzenia zabezpieczające, 
ochronne i  sygnalizacyjne, Utrwalone na  nośnikach informacje 
i dane, Aparatura do monitoringu obiektów śledzonych [elektronicz-
na], Elektroniczne systemy nawigacyjne, Urządzenia technologii in-
formacyjnej i audiowizualne, multimedialne i  fotograficzne, Alarmy 
i  urządzenia ostrzegawcze, Aparatura sygnalizacyjna, Mechanizmy 
kontroli dostępu, Urządzenia zabezpieczające i ochronne, Dane zapi-
sane elektronicznie, Komputerowe bazy danych, Aplikacje kompute-
rowe do pobrania, Oprogramowanie do pobrania na komputery, tele-
fony komórkowe i  inne urządzenia mobilne umożliwiające 
użytkownikowi uzyskiwanie dostępu do witryny internetowej w po-

szukiwaniu informacji, w tym w celu dostępu do informacji i ich po-
brania, przeszukiwania Internetu, zamieszczania recenzji i ocen, Pro-
gramy komputerowe do pobrania, Programy komputerowe nagrane, 
Programy sterujące komputerowe, nagrane, Urządzenia i  nośniki 
do przechowywania danych, Urządzenia do fakturowania, Aplikacje 
do pobrania, Aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórko-
wymi, Aplikacje do pobrania na smartfony, Aplikacje do przepływu 
pracy, Edukacyjne aplikacje komputerowe, Edukacyjne aplikacje mo-
bilne, Edukacyjne aplikacje na  tablety, Mobilne aplikacje, Oprogra-
mowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, Interaktywne multi-
medialne programy komputerowe, Komputerowe programy 
operacyjne, Komputerowe programy użytkowe do  zarządzania pli-
kami, Oprogramowanie komputerowe [programy] do  zarządzania 
bazami danych, Programy komputerowe do korzystania z Internetu 
i sieci www, Programy komputerowe do przetwarzania danych, Pro-
gramy komputerowe do  zdalnego łączenia się z  komputerami lub 
sieciami komputerowymi, Programy komputerowe stosowane 
do  elektronicznych systemów kasowych, Programy komputerowe 
umożliwiające dostęp, przeglądanie i przeszukiwanie baz danych on
-line, Programy komputerowe w  formie czytelnej dla urządzeń 
do  stosowania w  zarządzaniu bazami danych, Karty kodowane, 
w tym kodowane karty magnetyczne i kodowane magnetyczne kar-
ty przedpłacone, Magnetyczne karty identyfikacyjne, Elektroniczne 
i magnetyczne karty identyfikacyjne do użytku w związku z płatno-
ścią za  usługi, Karty bankowe [kodowane lub magnetyczne], Karty 
chipowe, Karty kodowane do  użytku w  transakcjach w  punktach 
sprzedaży, Kodowane karty płatnicze, Kodowane karty podarunko-
we, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie 
i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, mar-
ketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketin-
gowe, Usługi aukcyjne, Usługi handlu hurtowego w  odniesieniu 
do oprogramowania komputerowego, Dystrybucja materiałów rekla-
mowych, marketingowych i promocyjnych, Udostępnianie powierzch-
ni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, Usługi programów lojal-
nościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Usługi public relations, 
Administrowanie programami motywacyjnymi w  celu promowania 
sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, Agencje reklamowe, Mar-
keting towarów i usług na rzecz innych, Produkcja materiałów rekla-
mowych i reklam, Fakturowanie, Fakturowanie przedsiębiorstw, Usłu-
gi fakturowania na  rzecz osób trzecich, Aktualizacja i  utrzymywanie 
danych w komputerowych bazach danych, Indeksowanie stron inter-
netowych w  celach handlowych lub reklamowych, Komputerowe 
bazy danych (Pozyskiwanie danych do-), Komputerowe zarządzanie 
plikami, Marketing w ramach wydawania oprogramowania, Optyma-
lizacja stron internetowych, Optymalizacja wyszukiwarek do  celów 
promocji dodatkowej, Systematyzacja danych w  komputerowych 
bazach danych, Udostępnianie informacji o  działalności gospodar-
czej za pośrednictwem strony internetowej, Usługi komunikacji kor-
poracyjnej, Wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla 
osób trzecich, Usługi doradztwa w  zakresie działalności gospodar-
czej, Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania 
ze  sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z  przedsiębiorcami 
potrzebującymi finansowania, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi 
reklamowe mające na  celu promowanie handlu elektronicznego, 
Usługi zarządzania działalnością gospodarczą dotyczące handlu 
elektronicznego, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie rekla-
my, marketingu i promocji, Oferowanie i wynajem przestrzeni rekla-
mowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Usługi w zakresie 
targów i wystaw handlowych, Usługi w zakresie wystaw i prezentacji 
produktów, Dostarczanie powierzchni reklamowych w globalnej sie-
ci komputerowej, Świadczenie usług w zakresie reklamy komputero-
wej, Udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, 
Udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towa-
rów i usług, Udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach elek-
tronicznych, Wynajem powierzchni reklamowej na stronach interne-
towych, Wynajem przestrzeni reklamowej on-line, Zapewnianie 
przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, Po-
zyskiwanie danych do komputerowych baz danych, Abonowanie do-
stępu do serwisu telekomunikacyjnych baz danych, Dostarczanie in-
formacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem 
internetu, Gromadzenie, na rzecz innych osób, różnych usług teleko-
munikacyjnych w celu umożliwienia klientom wygodnego porówny-
wania i kupowania tych usług, Organizacja subskrypcji usług interne-
towych, Organizowanie subskrypcji w zakresie publikacji online dla 
osób trzecich, Promowanie sprzedaży benzyny, oleju, benzyny gazo-
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wej, oleju napędowego, paliw mineralnych innym podmiotom, 
Sprzedaż hurtowa i detaliczna benzyny, oleju, gazu opałowego, oleju 
napędowego, paliw mineralnych na  stacjach benzynowych, Zarzą-
dzanie działalnością gospodarczą w  zakresie stacji benzynowych 
[dla osób trzecich], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwa-
mi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami, 36 Wydawanie 
kart przedpłaconych i bonów, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi finan-
sowe, monetarne i bankowe, Emisja kart przedpłaconych, Emisja ta-
lonów, kuponów i  bonów wartościowych, Wydawanie bonów uży-
wanych jako pieniądze, Wydawanie bonów wartościowych 
w związku z programami lojalnościowymi, Wydawanie certyfikatów 
upominkowych, które mogą być zrealizowane poprzez wymianę 
na towary lub usługi, Wydawanie kart podarunkowych, Wydawanie 
kuponów rabatowych, Wydawanie płatniczych kart upominkowych, 
Wystawianie czeków podróżnych, Ściąganie należności i  faktoring, 
Usługi finansowania, Usługi udzielania pożyczek i  kredytów, usługi 
leasingowe, Przelewy i  transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, 
Informacja finansowa, usługi doradcze i  konsultingowe w  zakresie 
finansów, Działalność finansowa, Usługi gwarancyjne, Gwarancje, 
ekspertyzy i oceny ubezpieczeniowe, Administracja w zakresie ubez-
pieczeń, Finansowe usługi dotyczące ubezpieczenia mechanicznych 
pojazdów, Pośrednictwo w ubezpieczeniach transportowych, Pośred-
nictwo w ubezpieczeniach od następstw nieszczęśliwych wypadków, 
Pośrednictwo w ubezpieczeniach samochodowych, Wydawanie kart 
paliwowych, Udzielanie informacji finansowych związanych z wydat-
kami na paliwo, Udzielanie kredytu na pokrycie wydatków na paliwo, 
37 Ładowanie baterii i  innych urządzeń magazynujących energię 
oraz wynajem sprzętu do nich, Instalowanie, konserwacja i naprawa 
sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, Naprawa, 
konserwacja, tankowanie i  ładowanie pojazdów, Doładowywanie 
baterii i akumulatorów, Usługi związane z tapicerką i naprawą pojaz-
dów, Usługi warsztatów w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów 
mechanicznych, Usługi warsztatów naprawy pojazdów silnikowych, 
Usługi myjni pojazdów, Usługi stacji naprawy pojazdów, Usługi stacji 
obsługi pojazdów [tankowanie i usługi konserwacyjne], Usługi stacji 
obsługi pojazdów [tankowanie i obsługa], Usługi tuningu pojazdów, 
Usługi w zakresie naprawy pojazdów w nagłych wypadkach [pomoc 
drogowa], Polerowanie pojazdów, Przegląd pojazdów, Regulacja [tu-
ning] pojazdów, Obsługa i naprawy pojazdów silnikowych, Naprawa 
lub konserwacja sprzętu stacji benzynowych, Udzielanie informacji 
związanych z naprawą lub konserwacją sprzętu stacji benzynowych, 
39 Wypożyczanie pojazdów wyposażonych w  GPS, Wypożyczanie 
pojazdów silnikowych, Wynajem przestrzeni parkingowej dla pojaz-
dów, Wynajmowanie miejsc parkingowych i  garaży dla pojazdów, 
Wynajmowanie pojazdów, Wypożyczanie części pojazdów, Usługi 
w zakresie garażowania pojazdów, Usługi w zakresie parkowania po-
jazdów, Usługi składów w zakresie przechowywania pojazdów, Śle-
dzenie pojazdów do przewozu pasażerów lub ładunków przy użyciu 
komputera lub systemów globalnego pozycjonowania [informacja 
o transporcie], Śledzenie pojazdów pasażerskich za pomocą kompu-
tera lub systemów globalnego pozycjonowania [informacja o trans-
porcie], Usługi holowania pojazdów, Usługi lokalizacji pojazdów, 
Usługi pomocy drogowej dla pojazdów silnikowych, Czarterowanie 
pojazdów do transportu, Czarterowanie pojazdów podróżnych, Do-
starczanie paliwa, Magazynowanie paliw gazowych, Organizowanie 
dystrybucji paliwa, Organizowanie magazynowania paliw, Organizo-
wanie transportu paliw, Usługi dystrybucji paliw, 42 Usługi w zakre-
sie przeglądu nowych i używanych pojazdów dla osób kupujących 
lub sprzedających swoje pojazdy, Usługi projektowania pojazdów, 
Badanie techniczne pojazdów, Kontrola techniczna pojazdów, Pro-
jektowanie części do  pojazdów lądowych, Projektowanie części 
do pojazdów mechanicznych .

(111) 356265 (220) 2022 02 08 (210) 539627
(151) 2022 08 22 (441) 2022 04 25
(732) JAGUŚCIK-RUDNICKA RENATA, Ubysławice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LAVOROS
(510), (511) 35 Agencje pośrednictwa pracy, Agencje zatrudnienia, 
Agencje zatrudnienia tymczasowego .

(111) 356266 (220) 2022 02 11 (210) 539764
(151) 2022 08 22 (441) 2022 03 21

(732) CITY 88 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1896 WHISKY BAR
(540) 

(531) 26 .11 .13, 25 .01 .05, 27 .05 .01, 27 .07 .01
(510), (511) 41 Usługi klubów [dyskotek], Usługi rozrywkowe świad-
czone w  dyskotekach, Usługi związane z  dyskotekami, Obsługa sa-
lonów gier [sale], Udostępnianie obiektów i  sprzętu dla kasyn [gry 
hazardowe], Informacja o  imprezach rozrywkowych, Informacja 
o  rekreacji, Świadczenie usług w  zakresie karaoke, Organizowanie 
i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, Konkursy (Orga-
nizowanie-) [edukacja lub rozrywka], Organizacja konkursów piękno-
ści, Usługi klubów nocnych, Organizowanie balów, Organizowanie 
i prowadzenie koncertów, Organizowanie i prowadzanie konferencji 
i seminariów, Organizowanie i prowadzenie zjazdów, Organizowanie 
koncertów, Organizowanie loterii, Organizowanie obozów sporto-
wych, Organizacja przyjęć, Organizowanie widowisk [impresariat], 
Organizacja wystaw do celów kulturalnych lub edukacyjnych, Parki 
i miasteczka rozrywki i  tematyczne, zoo i muzea, Planowanie przy-
jęć [rozrywka], Organizowanie spektakli rozrywkowych, Rozrywka, 
Informacja o  rozrywce, Informacja o wypoczynku, 43 Bary szybkiej 
obsługi [snack-bary], Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], 
Kafeterie [bufety], Kawiarnie, Obsługa gastronomiczna z  własnym 
zapleczem, produktami i transportem, Restauracje samoobsługowe, 
Serwowanie żywności i  napojów dla gości w  restauracjach, Ofero-
wanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Usługi w zakre-
sie kwater wczasowych, Wynajmowanie kwater, Rezerwacje miejsc 
w  hotelach, Stołówki, Usługi barowe, Wynajmowanie sal konferen-
cyjnych, Wynajmowanie sal na zebrania .

(111) 356267 (220) 2022 02 15 (210) 539979
(151) 2022 08 17 (441) 2022 05 02
(732) GMINA LUBLIN, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lub tech
(540) 

(591) czarny, różowy, fioletowy, pomarańczowy, zielony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .15, 26 .11 .13
(510), (511) 35 Organizowanie targów handlowych, 41 Organizowa-
nie i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongre-
sów, Organizowanie i prowadzenie seminariów .

(111) 356268 (220) 2022 02 22 (210) 540146
(151) 2022 08 22 (441) 2022 05 02
(732) TRADE DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przemyśl (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sofik
(540) 

(591) biały, szary, niebieski, pomarańczowy, żółty, czerwony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .15
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(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Soki, Napoje owocowe nieal-
koholowe, Napoje owocowe i soki owocowe, Napoje owocowe, Na-
poje owocowe z koncentratu lub syropu, z dodatkiem wody i cukru, 
Napoje na bazie soku z winogron, Napoje na bazie soku z czerwone-
go żeń-szenia, Napoje na bazie soku z imbiru, Napoje na bazie owo-
ców lub warzyw, Napoje na bazie owoców, Napoje na bazie kokosu, 
Napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, Napoje aromatyzowa-
ne owocami, Napój z  soku cytrynowego z  cukrem, Mieszane soki 
owocowe .

(111) 356269 (220) 2022 03 22 (210) 541311
(151) 2022 08 09 (441) 2022 04 19
(732) SAMP MAŁGORZATA, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mayflies
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 25 Odzież damska .

(111) 356270 (220) 2022 03 30 (210) 541553
(151) 2022 08 22 (441) 2022 04 25
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) EMBOXA
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki sanitarne 
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystoso-
wane do medycznego użycia, suplementy diety dla ludzi .

(111) 356271 (220) 2022 03 30 (210) 541562
(151) 2022 08 17 (441) 2022 04 25
(732) TATARCZUCH MARTA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BESSONIANA
(540) 

(591) czarny, różowy
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01
(510), (511) 25 Odzież, Odzież damska, Odzież dziecięca, Odzież nie-
mowlęca, Odzież męska, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzie-
ży i  dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z odzieżą .

(111) 356272 (220) 2022 04 07 (210) 541722
(151) 2022 08 18 (441) 2022 05 02
(732) PIETRZYK SZYMON, Zakopane (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SO GASTRO pizza
(540) 

(591) biały, ciemnoczerwony, ciemnozielony, czarny, czerwony, 
złoty, zielony
(531) 26 .03 .23, 27 .05 .01, 27 .05 .02, 29 .01 .15

(510), (511) 43 Usługi restauracyjne, Obsługa gastronomiczna z wła-
snym zapleczem, produktami i transportem .

(111) 356273 (220) 2022 04 11 (210) 541858
(151) 2022 08 17 (441) 2022 05 02
(732) GAWLIK ŁUKASZ, Dębica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bruczek
(540) 

(591) niebieski, biały, granatowy, żółty, szary
(531) 27 .05 .01, 26 .15 .09, 26 .04 .14, 29 .01 .15
(510), (511) 9 Oprogramowanie do aplikacji Internetowych, Mobilne 
aplikacje, Aplikacje do pobrania, Aplikacje komputerowe do pobra-
nia, Aplikacje do pobrania na smartfony .

(111) 356274 (220) 2022 02 03 (210) 539449
(151) 2022 08 23 (441) 2022 05 09
(732) TARABAROV VLADYSLAV, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HARAZDO
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usłu-
gi reklamowe, marketingowe i promocyjne .

(111) 356275 (220) 2022 02 11 (210) 539767
(151) 2022 08 23 (441) 2022 05 09
(732) SVINTSITSKYI TARAS, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) amz KONWERTER
(540) 

(591) czarny, szary, pomarańczowy
(531) 24 .15 .01, 26 .04 .09, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi 
transakcji finansowych, Programy komputerowe dotyczące spraw fi-
nansowych, Oprogramowanie dla księgowości, 41 Nauczanie i szko-
lenia w  dziedzinie biznesu, przemysłu i  technologii informacyjnej, 
Nauczanie i  szkolenia, Edukacja w  dziedzinie informatyki, Eduka-
cyjne usługi doradcze, 42 Usługi w zakresie kopiowania i konwersji 
danych, usługi kodowania danych, Konwersja danych i  programów 
komputerowych [inna niż konwersja fizyczna], Konwersja danych 
elektronicznych, Konwersja danych lub dokumentów na formę elek-
troniczną, Konwersja programów komputerowych i danych, inna niż 
konwersja fizyczna, Konwertowanie wieloplatformowe treści cyfro-
wych na  inne formy treści cyfrowych, Dekodowanie danych, Trans-
fer danych dokumentowych z  jednego formatu komputerowego 
na inny .

(111) 356276 (220) 2022 02 22 (210) 540154
(151) 2022 08 17 (441) 2022 05 02
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(732) LCP PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Multipark
(540) 

(531) 27 .05 .05, 27 .05 .24
(510), (511) 35 Badania marketingowe, Badania opinii publicznej, 
Badania rynku, Badania w dziedzinie działalności gospodarczej, Do-
radztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospo-
darczej, Organizowanie targów i wystaw handlowych i reklamowych 
w  zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i  technologii 
architektonicznej, Doradztwo w  zakresie zarządzania personelem, 
Dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospek-
tów, broszur), Handlowe wyceny i doradztwo, Pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, Prowadzenie komputerowych baz 
danych, systematyzacja i sortowanie danych w komputerowych ba-
zach danych, Komputerowe zarządzanie plikami, Analiza kosztów, 
Organizowanie wystaw w  celach handlowych lub reklamowych, 
Public relations, Reklama, Reklama za  pośrednictwem sieci kom-
puterowej, Reklamy korespondencyjne, Przygotowywanie reklam 
prasowych, Reklamy radiowe, Reklamy telewizyjne, Tworzenie rekla-
mowych i sponsorowanych tekstów, Rekrutacja personelu, Opraco-
wanie zestawień statystycznych, Kreowanie wizerunku firmy, usług, 
towaru, Wynajem czasu reklamowego we  wszystkich środkach 
przekazu, Wynajmowanie nośników reklamowych, Wyszukiwanie 
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, Wyszukiwa-
nie w  komputerowych bazach danych, Zarządzanie zbiorami infor-
matycznymi, Zarządzanie biznesowe centrami handlowymi, Usługi 
rachunkowo-księgowe, 36 Usługi w zakresie doradztwa, organizacji 
i zarządzania, finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych polegają-
cych na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i nie-
mieszkalnych przeznaczonych do  sprzedaży, wynajmowania, uży-
czania, zarządzania nieruchomościami, pośrednictwo w  sprawach 
kupna, sprzedaży, najmu, dzierżawy nieruchomości, budynków, lo-
kali i powierzchni użytkowej, Wycena nieruchomości, Wynajem lub 
dzierżawa nieruchomości, lokali mieszkalnych i  powierzchni użyt-
kowej, administrowanie nieruchomościami, lokalami, powierzchnią 
użytkową, Doradztwo w  zakresie zarządzania i  administrowania 
obiektami mieszkalnymi i  zespołami osiedlowymi, Usługi wynajmu 
budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, Pomoc w zarządzaniu 
przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, Usługi 
w zakresie doradztwa w zarządzaniu nieruchomościami, Usługi po-
średnictwa w sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, 
Usługi finansowe, Doradztwo finansowe, doradztwo podatkowe, 
Pośrednictwo pieniężne, Usługi maklerskie, Leasing finansowy, Infor-
macja o powyższych usługach, Usługi zarządzania nieruchomościa-
mi związane z centrami handlowymi .

(111) 356277 (220) 2022 03 04 (210) 540613
(151) 2022 08 22 (441) 2022 05 02
(732) ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚNIEŻKA GROUP
(540) 

(591) ciemnoniebieski
(531) 26 .04 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .11
(510), (511) 1 Preparaty chemiczne do  barwienia emalii i  szkła, Pre-
paraty chemiczne do  wytwarzania barwników, Środki chemiczne 
do  ożywiania kolorów do  celów przemysłowych, Kleje do  celów 

przemysłowych, Środki klejące, Rozpuszczalniki do  lakierów, Grunt 
do  ścian, Preparaty chemiczne do  wytwarzania farb, Nieprzetwo-
rzone żywice syntetyczne, 2 Farby, Pokosty, Lakiery, Emalie, Środki 
antykorozyjne, Środki do  konserwacji drewna, Farby do  drewna, 
Podkłady, Bejce do drewna, Farby wewnętrzne i  zewnętrzne, Farby 
wodne, bakteriobójcze, przeciw zanieczyszczeniom, Farby ceramicz-
ne, Barwniki, Preparaty zabezpieczające do  metali, Rozcieńczalniki 
do  farb i  lakierów, Utrwalacze, Zagęszczacze do  farb i  barwników, 
Żywice naturalne w stanie surowym, Farby dekoracyjne, Farby i lakie-
ry w sprayu, Farby do znakowania dróg, Tynki wapienne, Preparaty 
gruntujące, 17 Farby, oleje i  lakiery izolacyjne, Zaprawy izolacyjne, 
Kit, Materiały uszczelniające i  izolacyjne, Tynki izolacyjne, Żywice 
półprzetworzone, 19 Materiały budowlane niemetalowe, Cement 
i związki cementujące i mieszanki cementowe, Cementowe powłoki 
ścienne, Zaprawy budowlane, Budowlane elementy wykończeniowe 
niemetalowe, Gładzie do  ścian, tynki w  tym tynki gipsowe, Środki 
do wygładzania powierzchni ściennych, 35 Reklama i promocja sprze-
daży, Kreowanie wizerunku firmy, usług i towarów, Administrowanie 
i  zarządzanie sprzedażą, Marketing handlowy, Sprzedaż hurtowa 
detaliczna w tym sprzedaż online wyrobów budowlanych i materia-
łów wykończeniowych, Informacje na temat sprzedaży produktów, 
Zarządzanie bazami klientów, Organizacja targów handlowych .

(111) 356278 (220) 2022 03 06 (210) 540636
(151) 2022 08 04 (441) 2022 04 19
(732) MIKO MONIKA, Lubochnia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BeWoolly
(540) 

(591) zielony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .11, 09 .01 .01, 09 .01 .06
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia gło-
wy, Obuwie, Odzież .

(111) 356279 (220) 2022 03 09 (210) 540743
(151) 2022 08 08 (441) 2022 04 04
(732) STYKA JACEK BATNA CONSULTING, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dom4 .pl nieruchomości
(540) 

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 27 .05 .01, 27 .01 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, Usługi promocji i reklamy on-line, 
Doradztwo w zakresie reklamy, Usługi reklamowe dotyczące nieru-
chomości, Usługi agencji reklamowej, Usługi marketingowe, prowa-
dzenie kampanii reklamowych, Działania public relations polegające 
na kreowaniu wizerunku firmy lub organizacji, Udostępnianie miejsc 
na  reklamy w  budowanych i  administrowanych nieruchomościach, 
Administrowanie i  zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi 
i niemieszkalnymi, 36 Usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomo-
ściami, Wycena nieruchomości, Analizy ekonomiczne i  finansowe, 
Administrowanie i  zarządzanie nieruchomościami, Usługi agencji 
nieruchomości, Wynajem domów, wynajem mieszkań, wynajem po-
wierzchni biurowych .

(111) 356280 (220) 2022 03 09 (210) 540761
(151) 2022 08 04 (441) 2022 04 19
(732) SANTIAGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) SANTIAGO
(540) 

(531) 26 .03 .02, 26 .03 .05, 27 .05 .01, 26 .11 .03, 26 .11 .08
(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu .

(111) 356281 (220) 2022 03 10 (210) 540785
(151) 2022 08 23 (441) 2022 05 02
(732) BLITZ ENERGY DRINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rząśnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLITZ
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 32 Napoje energetyzujące, Napoje energetyzujące za-
wierające kofeinę .

(111) 356282 (220) 2022 03 21 (210) 541165
(151) 2022 08 23 (441) 2022 05 09
(732) BPI-REVIVE MATEJKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hi_STORIA WARTA POZNANIA
(540) 

(591) ciemnoniebieski
(531) 24 .17 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .11
(510), (511) 36 Usługi w zakresie obrotu nieruchomościami, Admini-
strowanie i  zarządzanie nieruchomościami: Wynajmowanie miesz-
kań, pomieszczeń biurowych i  handlowych, 37 Usługi budowlane 
i  konstrukcyjne, Usługi generalnych wykonawców budowlanych, 
Usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, Nadzór bu-
dowlany, 42 Usługi w zakresie projektowania budynków, Doradztwo 
w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych .

(111) 356283 (220) 2022 03 21 (210) 541167
(151) 2022 08 23 (441) 2022 05 09
(732) ZAWADZKA DOROTA STUDIO, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚpiewStudio
(540) 

(531) 26 .11 .12, 26 .01 .01, 27 .05 .01
(510), (511) 41 Lekcje śpiewu .

(111) 356284 (220) 2022 03 31 (210) 541585
(151) 2022 08 23 (441) 2022 05 09
(732) AUTORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AUTORO PODNOŚNIKI PARKINGOWE I WINDY
(540) 

(591) szary, zielony, biały
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 03 .07 .01, 03 .07 .19, 03 .07 .24, 26 .01 .22, 
26 .01 .15, 24 .15 .01, 26 .04 .04
(510), (511) 7 Windy budowlane, Windy dla obsługi, Windy do użyt-
ku w klatkach schodowych, Windy i podnośniki, Windy pasażerskie 
do  budynków, Windy schodowe, Platformy parkingowe dla pojaz-
dów [karuzelowe systemy parkingowe], Elektryczne podnośniki 
do przemieszczania, parkowania i przechowywania pojazdów lądo-
wych, Dźwigniki hydrauliczne, Dźwigniki [inne niż sterowane ręcz-
nie], Dźwigniki [maszyny], Dźwigniki śrubowe [maszyny], Dźwigniki 
zębatkowe, Dźwigniki elektryczne, Dźwigniki elastyczne obsługiwa-
ne elektrycznie, Dźwigniki hydrauliczne montowane na przyczepie, 
10 Windy dla inwalidów, 37 Naprawa lub konserwacja mechanicz-
nych systemów parkingowych, Udzielanie informacji związanych 
z  naprawą lub konserwacją mechanicznych systemów parkingo-
wych .

(111) 356285 (220) 2022 04 12 (210) 541926
(151) 2022 08 23 (441) 2022 05 09
(732) STOWARZYSZENIE ROZWOJU ROZGŁOŚNI RADIOWEJ 
W ELBLĄGU, Elbląg (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) z Wami FM
(540) 

(591) niebieski, żółty, czerwony, czarny
(531) 16 .01 .01, 28 .05 .99, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 9 Programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania 
dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmo-
wej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w  for-
macie MP3, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach 
multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, zapisane nośniki obrazu 
i dźwięku, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, 
programy komputerowe, programy komputerowe umożliwiające 
użytkownikom telewizji oglądanie i  zakup towarów, za  pośrednic-
twem cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy do prowadzenia 
gier komputerowych, konkursów przystosowane do użycia z odbior-
nikiem telewizyjnym jako ekranem komputerowym, programy kom-
puterowe do  obsługi interaktywnej telewizji, urządzenia do  zapisu 
audio i video w postaci skompresowanej, anteny radiowe i telewizyj-
ne, urządzenia do zapisywania, zapamiętywania i odtwarzania obra-
zów, dźwięków i zapisu wideo w postaci plików MP3, 35 Usługi w za-
kresie reklamy: organizacja i  prowadzenie kampanii reklamowych, 
wynajem i  sprzedaż miejsca i  czasu na  cele reklamowe w  środkach 
masowego przekazu, usługi produkcji audycji i filmów reklamowych 
dla radia, telewizji, filmu, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i do-
ręczania prospektów i  próbek reklamowych, organizacji pokazów 
i wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi badania opinii 
publicznej, badania rynku mediów i reklamy, 38 Usługi telekomunika-
cyjne, usługi agencji informacyjnej: zbieranie rozpowszechnianie in-
formacji, usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, repor-
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taży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych 
i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi: 
emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, ob-
sługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych 
dźwięku, obrazu i  sygnału cyfrowego, rozpowszechniania progra-
mów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych-Internetu, 
usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, na-
ziemnego kablowego i światłowodowego, usługi telekomunikacyjne 
spersonalizowane-zakres dostępu do  treści informacyjnych i  usług 
indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możliwością wy-
korzystania przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu 
wyboru usług, uczestniczenia w  grach konkursach, głosowaniach 
i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem informacji 
od  i  do  klienta, usługi telekomunikacyjne przeznaczone do  obsługi 
sprzedaży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią komunikację 
z  klientem, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z  umożliwianiem 
wyboru z  pośród wielu programów i  inteligentnej automatycznej 
selekcji programów które mają być nagrywane, usługi emisji i trans-
misji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i  konkursów, 
usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych, 
umożliwianie dostępu do  stron WWW za  pośrednictwem przekazu 
telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, udzielanie 
informacji i  usługi konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych 
usług, dostarczanie dostępu do Internetu, wynajem miejsca na strony 
WWW, usługi poczty elektronicznej, organizacja i przekazywanie ser-
wisów internetowych www, dostarczanie dostępu do stron MP3 w In-
ternecie, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych 
i zbiorów obrazów w sieci internetowej, zapewnienie dostępu do sieci 
LAN-przesyłanie danych z i do sieci lokalnej (Local Area Network) jak 
również umożliwianie dostępu do  Internetu za  pośrednictwem tej 
sieci, prowadzenie serwerów i  portali internetowych, umożliwianie 
dostępu do  krajowych i  międzynarodowych serwerów i  portali in-
ternetowych, 41 Usługi w zakresie rozrywki i nauczania: organizacja 
rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja 
filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewi-
zyjnych, organizacji teleturniejów i  konkursów, organizacja audycji 
z  interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki i  usług 
edukacyjnych za  pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, dostęp 
do wyżej wymienionych usług edukacyjnych i rozrywkowych w syste-
mie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, usługi wynajmowania 
sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku i obrazu, dostarczanie 
informacji o  rozrywce, edukacji, programach radiowych i  telewizyj-
nych, imprezach sportowych, usługi automatycznego zapisywania 
programów telewizyjnych zgodnie z  preferencjami odbiorców i  na-
stępnie odtwarzanie ich  w  czasie wybranym przez odbiorcę, usługi 
rozrywkowe polegające na  udostępnianiu muzyki, video, dźwięku 
i obrazu w postaci plików dostępnych ze stron WWW poprzez Inter-
net, usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, organi-
zacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, usługi organizacji 
imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usłu-
gi wydawnicze: publikowanie książek i materiałów drukowanych, pu-
blikowanie w formie elektronicznej książek, magazynów, czasopism, 
gazet udostępnianie ich  w  sieci internetowej, usługi obsługi tech-
nicznej i  organizacyjnej produkcji telewizyjnej i  filmowej, wynajem 
urządzeń do odbioru i nadawania sygnału telewizyjnego i  radiowe-
go, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania 
i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego .

(111) 356286 (220) 2022 02 21 (210) 540135
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) PROGRAM PREFERENCJI MARKETINGOWYCH  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GENTLE
(540) 

(531) 26 .04 .02, 26 .04 .22, 27 .05 .01

(510), (511) 25 Odzież, 35 Usługi sprzedaży detalicznej odzieży, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej odzieży .

(111) 356287 (220) 2022 02 21 (210) 540136
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) PROGRAM PREFERENCJI MARKETINGOWYCH SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) G
(540) 

(531) 26 .04 .01, 26 .04 .10, 26 .04 .18, 27 .05 .21
(510), (511) 25 Odzież, 35 Usługi sprzedaży detalicznej odzieży, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej odzieży .

(111) 356288 (220) 2022 03 01 (210) 540482
(151) 2022 08 16 (441) 2022 05 02
(732) CENTRUM ROZLICZEŃ ELEKTRONICZNYCH  
POLSKIE EPŁATNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA, Tajęcina (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pep Polskie ePłatności
(540) 

(591) biały, czerwony, pomarańczowy, czarny
(531) 26 .01 .03, 26 .01 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 9 Platformy oprogramowania komputerowego, oprogra-
mowanie komputerowe umożliwiające przetwarzanie opłat elek-
tronicznych, oprogramowanie dla urządzeń mobilnych do realizacji 
płatności elektronicznych, oprogramowanie komputerowe umoż-
liwiające integrację terminali płatniczych z  systemami kasowymi, 
oprogramowanie do  obsługi przesyłek kurierskich, kart flotowych, 
akcji rabatowych, lojalnościowych i  promocji, oprogramowanie 
do obsługi doładowań do telefonów i rejestracji kart SIM, oprogra-
mowanie umożliwiające dokonanie płatności za rachunki, oprogra-
mowanie do obsługi doładowań energetycznych, oprogramowanie 
do  obsługi kart przedpłaconych, czytniki, elektroniczne terminale 
płatnicze, terminale elektroniczne do  punktów sprzedaży, przewo-
dowe i bezprzewodowe komputerowe urządzenia peryferyjne, mo-
bilne aplikacje, sprzęt przetwarzający dane i  komputery do  umoż-
liwiania płatności online, części i  osprzęt do  wszystkich uprzednio 
wymienionych towarów, 35 Obsługa programów lojalnościowych 
dla klientów, monitorowanie programów lojalnościowych dla klien-
tów, zarządzanie programami lojalnościowymi, rejestracja użyt-
kowników kart SIM, reklama usług finansowych, aktualizacja i utrzy-
mywanie danych w  komputerowych bazach danych, Zarządzanie 
komputerowymi bazami danych, Skomputeryzowane zarządzanie 
danymi pozyskanymi za pośrednictwem Internetu, 36 Usługi finan-
sowe umożliwiające dokonywanie bezkontaktowych płatności mo-
bilnych w punktach sprzedaży detalicznej, online i hurtowej, usługi 
finansowe umożliwiające posiadaczowi karty wypłatę gotówki, usłu-
gi finansowe dotyczące kart flotowych, elektroniczne transakcje pie-
niężne, elektroniczne transakcje za pomocą kart kredytowych, kart 
bankowych, kart kredytowych, kart debetowych, kart płatniczych, 
kart przedpłaconych, udostępnianie wielu opcji płatniczych za  po-
średnictwem terminali elektronicznych obsługiwanych samodzielnie 
przez klientów, transfer pieniądza elektronicznego, finansowe usługi 
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w zakresie przedpłacania, usługi zwrotu kosztów za transakcje inter-
netowe, usługi w  zakresie doładowania telefonów komórkowych, 
usługi związane z  dokonywaniem płatności on-line, doradztwo fi-
nansowe w  zakresie przeprowadzania bezgotówkowych transakcji 
płatniczych, rozliczanie i uzgadnianie transakcji finansowych za po-
średnictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, usługi finanso-
we w  zakresie umożliwiania transferu środków pieniężnych, usługi 
informacyjne, i doradcze w zakresie uprzednio wymienionych usług, 
38 Przesyłanie informacji dotyczących usług finansowych przez in-
ternet, usługi łączności elektronicznej w zakresie przygotowywania 
informacji finansowych, udostępnianie urządzeń transmisyjnych 
umożliwiających wymianę danych dotyczących finansów drogą 
elektroniczną, Udostępnianie komputerowych baz danych doty-
czących działalności finansowej, 42 Projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania komputerowego dla usług finansowych instala-
cje i aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie 
i opracowywanie interfejsów programowania aplikacji, usługi w za-
kresie pomocy technicznej w  zakresie rozwiązywania problemów 
dotyczących oprogramowania komputerowego .

(111) 356289 (220) 2022 03 03 (210) 540565
(151) 2022 08 08 (441) 2022 04 25
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE CENTNAS 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krotoszyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTNAS
(540) 

(591) zielony, żółty, biały, szary
(531) 01 .15 .15, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 31 Płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i le-
śne, Surowe i nieprzetworzone produkty rolne .

(111) 356290 (220) 2022 01 19 (210) 538858
(151) 2022 08 09 (441) 2022 04 25
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW KORAL  
SPÓŁKA JAWNA, Limanowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GRUPA KORAL
(510), (511) 5 Lody w tym sorbetowe, desery lodowe, jogurty mrożo-
ne, lizaki, sosy do deserów-wszystko dietetyczne, bezcukrowe dla ce-
lów leczniczych, 29 Bita śmietana, chrupki owocowe, owoce kandy-
zowane, owoce lukrowane, owoce mrożone, owoce konserwowane, 
owoce konserwowane w alkoholu, owoce puszkowane, chipsy owo-
cowe, sałatki owocowe, galaretki owocowe, skórki owocowe, warzy-
wa mrożone, 30 Lody, torty lodowe, batony lodowe, lody sorbeto-
we, lody w proszku, batony lukrecjowe, biszkopty, budynie, chałwa, 
ciasta, ciastka, ciasta mrożone, cukierki, czekolada, desery z udziałem 
lodów, galaretki owocowe (słodycze), gofry, guma do żucia, herbata 
mrożona, herbatniki, jadalne ozdoby do ciast i  lodów, jogurty mro-
żone, krakersy, kremy, lizaki, marcepan, melasa, muesli, musy, napoje 
chłodzące energetyczne, napoje chłodzące na bazie czekolady, her-
baty, kakao lub kawy, pierniki, placki, płatki kukurydziane, puddingi, 
rolady lodowe, sandwicze lodowe, słodycze ozdobne na  choinkę, 
sosy do  deserów, torty lodowe, wyroby cukiernicze, 32 Aperitify 
bezalkoholowe, ekstrakty z owoców bezalkoholowe, koktajle bezal-
koholowe, napoje bezalkoholowe, nektary owocowe, soki owocowe, 
soki warzywne, wody gazowane, wody mineralne, 35 Badanie rynku, 
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności go-
spodarczej, sondaże opinii, Reklama na rzecz osób trzecich, Sprzedaż 
promocyjna towarów, Promocja usług na rzecz osób trzecich, dystry-
bucja materiałów reklamowych, wynajem miejsc na  zamieszczanie 
reklam, Usługi w zakresie prowadzenia hurtowni towarów spożyw-
czych takich jak: mleko produkty mleczarskie, jaja, tłuszcze mięso, 
ryby, owoce morza, tłuszcze zwierzęce i roślinne, mąka, chleb i wyro-
by piekarskie cukier, kawa, herbata, kakao i czekolada, wyroby cukier-
nicze i słodycze, lody i desery lodowe, przyprawy, owoce, warzywa 
i zioła, napoje bezalkoholowe, wyroby tytoniowe, Usługi w zakresie 

prowadzenia sprzedaży detalicznej wyżej wymienionych towarów, 
39 Magazynowanie towarów, w tym w chłodniach, wynajmowanie 
magazynów i  chłodni, pakowanie produktów, usługi łamania lodu, 
wynajmowanie lodówek i zamrażarek, Transport drogowy towarów, 
w  tym przewożonych w  warunkach chłodniczych, Usługi wynajmu 
samochodów ciężarowych, w tym samochodów-chłodni, usługi wy-
najmowania miejsc parkingowych, 43 Bary szybkiej obsługi, domy 
turystyczne, hotele, kafeterie, kawiarnie, koktajl-bary, lodziarnie, mo-
tele, pensjonaty, przygotowywanie dań na zamówienie, restauracje, 
snack-bary, usługi barowe, wynajem urządzeń gastronomicznych .

(111) 356291 (220) 2022 02 08 (210) 539644
(151) 2022 08 11 (441) 2022 04 11
(732) 3WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Duszek BABU
(540) 

(591) turkusowy, biały, różowy, jasnoróżowy, jasnozielony, czarny
(531) 04 .05 .99, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 9 Aplikacje do pobrania, Aplikacje komputerowe do po-
brania, Aplikacje do  pobrania na  smartfony, Programy komputero-
we, Muzyczne nagrania dźwiękowe do pobrania, Muzyczne nagrania 
dźwiękowe, Muzyczne nagrania wideo, Muzyka cyfrowa do pobrania 
z  komputerowej bazy danych lub Internetu, Nagrane dyski wideo, 
Nagrania wideo, Nagrania audio, Nagrane filmy, Nagrania muzyczne, 
Nagrane płyty DVD, Nagrane płyty CD ROM, Pliki graficzne do  po-
bierania, Pliki muzyczne do  pobierania, Publikacje elektroniczne, 
Mobilne aplikacje, Oprogramowanie i  aplikacje do  urządzeń prze-
nośnych, Pliki multimedialne do pobrania, Pobieralne gry kompute-
rowe, Aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, 
Gry wideo [gry komputerowe] w formie programów komputerowych 
zapisanych na nośnikach danych, Publikacje elektroniczne zawiera-
jące gry, Filmy do pobrania, Filmy wideo, Dyski optyczne z muzyką, 
E-booki, Czasopisma elektroniczne, Filmy animowane, Grafiki kom-
puterowe do pobrania, Książki audio, Pobieralne publikacje elektro-
niczne o charakterze czasopism w dziedzinie gier wideo, Podcasty, 
Podcasty do pobrania, Środki edukacyjne do pobrania, Videocasty, 
Oprogramowanie do  smartfonów, Oprogramowanie do  pobrania, 
Oprogramowanie interaktywne, Oprogramowanie komputerowe, 
Oprogramowanie gier, Oprogramowanie do  rzeczywistości wirtu-
alnej i  rozszerzonej, Oprogramowanie użytkowe, Nagrania cyfro-
we, Oprogramowanie komputerowe, nagrane, Oprogramowanie 
do przetwarzania w chmurze, 35 Administrowanie programami lo-
jalności konsumenta, Agencje reklamowe, Doradztwo w dziedzinie 
strategii komunikacyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie 
strategii komunikacyjnych w reklamie, Dostarczanie informacji doty-
czących kontaktów handlowych i biznesowych, Komputerowe zarzą-
dzanie plikami, Marketing ukierunkowany, Marketing w ramach wy-
dawania oprogramowania, Promowanie towarów i  usług w  formie 
sponsorowania wydarzeń sportowych, Promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, Profilowanie konsumentów do  celów komercyjnych lub 
marketingowych, Produkcja filmów reklamowych, Prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Poszukiwa-
nia w zakresie patronatu, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowy-
mi lub handlowymi, Pokazy towarów, Pisanie scenariuszy do celów 
reklamowych, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Organizowanie 
targów handlowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Rejestra-
cja komunikatów pisemnych i danych, Reklama, Reklamy telewizyjne, 
Reklamy radiowe, Reklama zewnętrzna, Reklama typu „płać za klik-
nięcie”, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Re-
klama korespondencyjna, Rozpowszechnianie reklam, Rozwijanie 
koncepcji reklamowych, Sporządzanie indeksów informacji do  ce-
lów handlowych lub reklamowych, Sprzedaż detaliczna środków 
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia 
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medycznego, Tworzenie tekstów reklamowych, Udostępnianie in-
formacji o  działalności gospodarczej za  pośrednictwem strony in-
ternetowej, Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi handlu 
detalicznego online w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi 
handlu detalicznego online w  zakresie muzyki i  filmów nagranych 
oraz do pobrania, Usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów 
farmaceutycznych, weterynaryjnych i  sanitarnych oraz materiałów 
medycznych, Usługi marketingowe, Usługi pośrednictwa w handlu, 
Usługi public relations, Usługi relacji z  mediami, Usługi w  zakresie 
opracowania graficznego do celów reklamowych, Wynajem bilbor-
dów [tablic reklamowych], Wynajem czasu reklamowego we wszyst-
kich środkach przekazu, Wynajem dystrybutorów automatycznych, 
Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wypożyczanie materiałów 
reklamowych, Wypożyczanie stoisk handlowych, Wystawy w celach 
handlowych lub reklamowych, Zapewnianie platformy internetowej 
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Zarządzanie handlo-
we w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, 
Zarządzanie w  zakresie zamówień handlowych, Usługi w  zakresie 
detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej świadczone online w  zakresie artykułów 
kosmetycznych, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą 
subskrybowanych pudełek zawierających kosmetyki, Usługi skle-
pów detalicznych online związane z  produktami kosmetycznymi 
i pielęgnacyjnymi, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do opro-
gramowania komputerowego, Usługi handlu detalicznego w  od-
niesieniu do  oprogramowania komputerowego, Usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku z  artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi handlu de-
talicznego dotyczące tekstyliów domowych, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie 
artykułów odzieżowych, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
ze  sprzedażą odzieży i  dodatków odzieżowych, Usługi w  zakresie 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie zabawek, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku z  zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku ze  sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
ze  sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z grami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem infor-
matycznym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grami, Wynajem 
przestrzeni reklamowej on-line, Analiza trendów biznesowych, Ana-
liza trendów marketingowych, Marketing cyfrowy, Marketing bez-
pośredni, Marketing internetowy, Organizowanie i przeprowadzanie 
wydarzeń promocyjnych, Produkcja materiałów reklamowych, Pro-
dukcja reklam, Promocja sprzedaży, Reklama i  marketing, Produk-
cja nagrań wideo w  celach reklamowych, Produkcja nagrań wideo 
w  celach marketingowych, Usługi handlu detalicznego związane 
z  pobieralnymi publikacjami elektronicznymi, Usługi informacyjne 
i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów 
kosmetycznych, Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności .

(111) 356292 (220) 2022 02 09 (210) 539685
(151) 2022 08 11 (441) 2022 04 11
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW KORAL  
SPÓŁKA JAWNA, Limanowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SLICK
(510), (511) 30 Lody, batony i lizaki lodowe, sandwicze lodowe, rolady 
lodowe, torty lodowe, jogurty mrożone (jako lody), lody sorbetowe, 
desery z udziałem lodów, lody w proszku, galaretki owocowe (jako 
słodycze), ciasta, ciastka, ciasta mrożone, jadalne ozdoby do ciast i lo-
dów, wyroby cukiernicze, sosy do deserów w tym do lodów, napoje 
mrożone na bazie czekolady, herbaty, kakao lub kawy .

(111) 356293 (220) 2022 02 11 (210) 539796
(151) 2022 08 09 (441) 2022 04 25
(732) FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA SZIK-H . SZYDEŁKO  
SPÓŁKA JAWNA, Tyczyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) SZIK części samochodowe
(540) 

(591) żółty, czarny
(531) 26 .01 .02, 26 .01 .18, 26 .11 .02, 26 .11 .12, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami 
samochodowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie części 
samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie części sa-
mochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów sa-
mochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów 
samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej i  hurtowej takich 
towarów jak: płyny hamulcowe, oleje hamulcowe, płyny chłodzące 
do  chłodnic pojazdów, płyny do  układu kierowniczego ze  wspo-
maganiem, płyny do spryskiwaczy szyb samochodowych, oleje sil-
nikowe, oleje smarujące do  silników benzynowych, oleje smarowe 
do  silników pojazdów mechanicznych, oleje samochodowe, oleje 
smarujące do  urządzeń samochodowych, opony, części i  akcesoria 
do pojazdów lądowych, 37 Mycie pojazdów, Polerowanie pojazdów, 
Czyszczenie pojazdów, Malowanie pojazdów, Odnawianie pojaz-
dów, Konserwacja pojazdów, Przegląd pojazdów, Remont pojazdów, 
Kompleksowe czyszczenie pojazdów, Konserwacja pojazdów me-
chanicznych, Mycie pojazdów mechanicznych, Regeneracja silników 
pojazdów, Usługi awaryjnych napraw pojazdów, Usługi warsztatów 
naprawy pojazdów, Instalowanie części do  pojazdów, Usługi stacji 
obsługi pojazdów, Konserwacja i naprawa pojazdów, Usługi napraw 
awarii pojazdów, Usługi stacji naprawy pojazdów, Doradztwo doty-
czące naprawy pojazdów, Ładowanie akumulatorów do  pojazdów, 
Obsługa i  naprawy pojazdów silnikowych, Konserwacja lub napra-
wa pojazdów samochodowych, Montaż [instalowanie] akcesoriów 
do  pojazdów, Montaż [instalowanie] części do  pojazdów, Naprawa 
i konserwacja pojazdów lądowych, Dostarczanie informacji o napra-
wach pojazdów, Dostarczanie informacji o  konserwacji pojazdów, 
Konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, Usługi doradcze w zakresie 
konserwacji pojazdów, Usługi doradcze w  zakresie naprawy pojaz-
dów, Zakładanie i  naprawa opon do  pojazdów, Usługi warsztatów 
w zakresie konserwacji pojazdów, Naprawa i konserwacja pojazdów 
mechanicznych, ich  części oraz silników pojazdów mechanicznych 
i  części do  nich, Naprawa i  konserwacja pojazdów mechanicznych 
i ich części, Usługi w zakresie naprawy pojazdów w nagłych wypad-
kach [pomoc drogowa], Usługi myjni pojazdów, Udostępnianie sa-
moobsługowej myjni samochodowej, Naprawa pojazdów w ramach 
usług pomocy drogowej .

(111) 356294 (220) 2022 02 14 (210) 539852
(151) 2022 08 10 (441) 2022 04 25
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ENDOKRINOL
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do  celów 
medycznych, Substancje dietetyczne do  celów leczniczych, Su-
plementy diety, Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
do  celów zdrowotnych, Żywność dla niemowląt, Zioła lecznicze, 
ekstrakty roślinne o  przeznaczeniu leczniczym, Wyroby medyczne 
do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, 
proszków, pianek, aerozoli, gum, lizaków .

(111) 356295 (220) 2022 03 10 (210) 540825
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 04
(732) LCL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LCL RENT
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(540) 

(591) czarny, szary
(531) 24 .15 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 39 Pojazdy-wypożyczenie, doręczanie paczek przez ku-
riera, dostarczanie pojazdów, dostarczanie towarów, dzierżawa ma-
gazynów, dzierżawa samochodów ciężarowych, holowanie, maga-
zynowanie, organizowanie rozładunku towarów, pakowanie, usługi 
transportu związane z transportem i magazynowaniem .

(111) 356296 (220) 2022 03 30 (210) 541228
(151) 2022 08 03 (441) 2022 04 19
(732) AFORE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorlice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Afore POLSKA
(540) 

(591) czarny, ciemnoczerwony
(531) 26 .11 .01, 26 .11 .08, 27 .05 .01, 26 .13 .25, 01 .03 .02, 29 .01 .12
(510), (511) 9 Moduły fotowoltaiczne, falowniki fotowoltaiczne, ko-
mórki fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły słoneczne, kalibro-
wane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, instalacje fotowoltaiczne 
do  wytwarzania energii elektrycznej (elektrownie fotowoltaiczne), 
urządzenia fotowoltaiczne do  wytwarzania energii elektrycznej, 
urządzenia fotowoltaiczne do  przekształcania promieniowania sło-
necznego na energie elektryczną, fotowoltaiczne urządzenia i insta-
lacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, prze-
mienniki, inwertory [elektryczność], urządzenia do  przetwarzania 
danych, instalacje elektryczne, elektryczne urządzenia kontrolno-ste-
rujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, przekaźniki elektryczne .

(111) 356297 (220) 2022 03 23 (210) 541374
(151) 2022 08 09 (441) 2022 04 25
(732) ZW INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APARTAMENTY MODENA ZW INVESTMENT
(540) 

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 27 .05 .01, 26 .04 .01, 26 .04 .05, 26 .04 .18, 29 .01 .12
(510), (511) 37 Budownictwo .

(111) 356298 (220) 2021 08 02 K (210) 541513
(151) 2022 08 09 (441) 2022 04 25
(732) RIGHTEX ELECTRONIC LIMITED, Sheung Wan (CN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AITO
(540) 

(531) 27 .05 .01

(510), (511) 12 Samogenerujące lokomotywy elektryczne [lokomo-
tywy spalinowo-elektryczne], Pojazdy elektryczne, Pojazdy zdalnie 
sterowane inne niż zabawki, Samochody hybrydowe, Samochody 
elektryczne, Samochody, Silniki benzynowe do pojazdów lądowych, 
Osłony przeciwdeszczowe okien do  samochodów, Wycieraczki 
przednie do  samochodów, Alarmy cofania do  pojazdów, Obwody 
hydrauliczne do  samochodów, Skrzynie biegów do  samochodów, 
Deski rozdzielcze do  samochodów, Drzwi do  samochodów, Me-
chanizmy sprzęgła do  samochodów, Urządzenia antykradzieżowe 
do  pojazdów, Samochody samojezdne, Koła samochodowe, Silniki 
do pojazdów lądowych, Silniki do samochodów, Motorowery, Samo-
balansujące jednokołowe skutery elektryczne, Monocykle elektrycz-
ne, Samobalansujące dwukołowe skutery elektryczne, Skutery na-
pędzane elektrycznie [pojazdy], Pojazdy samobalansujące, Skutery 
pchane [pojazdy], Rowery, Monocykle samobalansujące, Elektryczne 
wózki inwalidzkie, Drony z kamerą, inne niż zabawki, Drony z kamerą, 
Hamulce do  pojazdów, Tapicerka do  pojazdów, Pompy powietrzne 
[akcesoria do pojazdów], Foteliki dla dzieci do pojazdów, Pokrowce 
na siedzenia do pojazdów, Podwozie pojazdu, Alarmy antykradzieżo-
we do pojazdów, Joysticki do pojazdów, Szyby przednie dla pojazdów .

(111) 356299 (220) 2022 04 06 (210) 541742
(151) 2022 08 09 (441) 2022 04 25
(732) FUZERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FUZERS
(510), (511) 35 Administrowanie programami lojalności konsumen-
ta, Agencje informacji handlowej, Agencje reklamowe, Aktualizacja 
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, Aktuali-
zacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, Analizy kosztów, Audyt 
działalności gospodarczej, Badania biznesowe, Badania dotyczące 
działalności gospodarczej, Badania opinii publicznej, Badania ryn-
kowe, Badania w zakresie biznesu, Bezpośrednia reklama pocztowa, 
Doradztwo biznesowe w  zakresie transformacji cyfrowej, Doradz-
two w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesem, Dostarczanie informacji dotyczą-
cych kontaktów handlowych i  biznesowych, Marketing opierający 
się na współpracy z influencerem [influencer marketing], Marketing 
ukierunkowany, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Optymaliza-
cja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, Usługi ekspertów 
w zakresie efektywności biznesowej, 41 Badania edukacyjne, Organi-
zowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Orga-
nizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie 
kongresów, Organizowanie l prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie 
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Przekazywanie wie-
dzy biznesowej i know-how [szkolenie], Publikowanie książek, Publi-
kowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, Sprawdziany edukacyjne .

(111) 356300 (220) 2022 02 15 (210) 539924
(151) 2022 08 10 (441) 2022 04 25
(732) FUNDACJA HASCO-LEK, Wrocław (PL);
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POMAGANIE MAMY W DNA
(540) 

(591) niebieski
(531) 02 .09 .15, 26 .11 .03, 26 .11 .12, 27 .05 .01, 29 .01 .04
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Wyroby medyczne w  po-
staci kapsułek i  tabletek, Leki, Suplementy diety, Substancje die-
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tetyczne do  celów leczniczych, Preparaty do  celów medycznych, 
Preparaty farmaceutyczne stosowane w  leczeniu ludzi, Preparaty 
ziołowe, Preparaty ziołowo-witaminowe, 35 Usługi promocyjne 
i  reklamowe związane ze  wspieraniem i  stymulowaniem rozwoju 
ochrony i  profilaktyki zdrowotnej, Usługi promocyjne i  reklamowe 
w zakresie promowania zdrowego życia, zdrowej żywności oraz ra-
cjonalnego odżywiania, Usługi związane z promocją pomocy dzie-
ciom, Organizowanie aukcji publicznych, Promowanie i  wspieranie 
rozwoju ochrony i  profilaktyki zdrowotnej, 36 Tworzenie funduszy 
oraz pozyskiwanie i  podział środków finansowych na  wspieranie 
rozwoju, ochrony i profilaktyki zdrowotnej, Usługi w zakresie spon-
soringu finansowego, Pozyskiwanie środków finansowych na rozwój 
ochrony i  profilaktyki zdrowotnej poprzez organizowanie imprez, 
balów, koncertów, spektakli, przedstawień teatralnych i  kabareto-
wych, festiwali, wystaw, pokazów, szkoleń, warsztatów, sympozjów 
i  konferencji, Wspieranie działalności poprzez organizowanie zbió-
rek finansowych na rzecz zapewnienia opieki medycznej dzieciom, 
39 Transport, pakowanie i  składowanie towarów, 41 Nauczanie, 
Kształcenie, Rozrywka, Usługi sportowe i kulturalne, Organizowanie 
i  prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych i  edukacyj-
nych, Prowadzenie szkół, Organizowanie i prowadzenie przedszkoli 
integracyjnych, Doradztwo w  zakresie nauki, edukacji, kształcenia, 
oświaty i  wychowania, Informacja o  edukacji, Szkolenie i  doskona-
lenie umiejętności terapeutów, rehabilitantów, organizacja i prowa-
dzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, 
szkoleń, konkursów oraz targów i  wystaw edukacyjnych lub kultu-
ralnych, Usługi związane z organizacją wypoczynku i  rekreacją, Or-
ganizowanie sportowych lub naukowych: obozów, kolonii, wczasów, 
zjazdów dla osób niepełnosprawnych i zdrowych, Organizowanie ce-
remonii rozdawania nagród w uznaniu wybitnych osiągnięć i zasług 
w dziedzinie rozwoju ochrony i profilaktyki zdrowotnej, 42 Naukowe 
i  techniczne usługi i  badania oraz ich  projektowanie, przemysłowa 
analiza i usługi badawcze, 43 Usługi w zakresie zapewniania opieki 
i schronienia dzieciom pokrzywdzonym przez los, ich rodzinom oraz 
ich społecznościom lokalnym, w związku z działalnością dobroczyn-
ną, Prowadzenie ośrodków i placówek dziennego pobytu dla osób 
niepełnosprawnych, 44 Usługi medyczne, Usługi weterynaryjne, 
Poradnie psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne, terapeutyczne 
oraz psychoterapeutyczne, Rehabilitacja fizyczna i  społeczna osób 
pokrzywdzonych przez los .   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 356301 (220) 2022 02 01 (210) 539340
(151) 2022 08 12 (441) 2022 04 19
(732) EWOXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Rzgów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ROMERON FIRSTCLASS
(510), (511) 3 Środki perfumeryjne i zapachowe, Produkty perfume-
ryjne, olejki eteryczne, Perfumy, Perfumy w  płynie, Perfumy w  po-
staci stałej, Preparaty do  odymiania [perfumy], Ekstrakty kwiatowe 
[perfumy] .

(111) 356302 (220) 2022 03 17 (210) 541059
(151) 2022 08 16 (441) 2022 04 11
(732) EN CASA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EC EN CASA PREMIUM REAL ESTATE
(540) 

(591) brązowy, ciemnoszary
(531) 26 .01 .01, 29 .01 .12, 27 .05 .01
(510), (511) 36 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami .

(111) 356303 (220) 2022 03 18 (210) 541135
(151) 2022 08 16 (441) 2022 05 02

(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŻUBRÓWKA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI RZEŚKI ROKITNIK
(540) 

(591) brązowy, jasnożółty, jasnopomarańczowy, 
ciemnopomarańczowy, zielony, czarny, beżowy
(531) 03 .04 .04, 05 .03 .20, 27 .05 .01, 27 .05 .10, 29 .01 .15
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa .

(111) 356304 (220) 2022 03 23 (210) 541369
(151) 2022 08 17 (441) 2022 04 19
(732) British American Tobacco (Brands) Limited, Londyn (GB)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) neo designed for glo Tobacco Twist
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 34 Tytoń, surowy lub przetworzony, Wyroby tytoniowe, 
Substytuty tytoniu (nie  do  celów medycznych), Wszystkie do  pod-
grzewania, ale nie do spalania, Artykuły dla palaczy, Urządzenia elek-
troniczne i ich części do podgrzewania tytoniu .

(111) 356305 (220) 2022 04 11 (210) 541892
(151) 2022 08 16 (441) 2022 05 02
(732) REINHOLZ SZYMON, Gruczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIODY GRUCZEŃSKIE
(540) 

(591) biały, czarny, żółty
(531) 03 .13 .04, 26 .01 .15, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 30 Miody kremowane z  dodatkami, Miód naturalny, 
Mleczko pszczele, Syrop cukru inwertowanego [miód sztuczny] .

(111) 356306 (220) 2022 04 11 (210) 541893
(151) 2022 08 16 (441) 2022 05 02
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(732) BIZNES NA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIZNES NA PLUS
(540) 

(591) złoty, czarny, biały
(531) 26 .11 .09, 26 .11 .13, 24 .17 .05, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Analizy kosztów, Audyt działalności gospodarczej, 
Audyt finansowy, Badania biznesowe, Badania dotyczące działal-
ności gospodarczej, Badania rynkowe, Badania w  zakresie biznesu, 
Doradztwo w  zakresie organizacji działalności gospodarczej, Do-
radztwo w  zakresie organizowania i  prowadzenia działalności go-
spodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Handlowe 
informacje i  porady udzielane konsumentom w  wyborze towarów 
i usług, Negocjowanie i  rozliczanie transakcji handlowych dla osób 
trzecich, Negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, Ob-
sługa administracyjna firm na  zlecenie, Outsourcing (doradztwo 
biznesowe), Informacja o  działalności gospodarczej, Pomoc przy 
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, 
Pomoc w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi doradcze 
w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi doradztwa w  za-
kresie działalności gospodarczej, Usługi ekspertów w zakresie efek-
tywności biznesowej, Usługi marketingowe, 36 Agencje ściągania 
wierzytelności, Doradztwo w  sprawach finansowych, Doradztwo 
w zakresie długów, Usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, 41 
Doradztwo zawodowe, Kształcenie praktyczne [pokazy], Organizo-
wanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organi-
zowanie i  prowadzenie kongresów, Organizowanie i  prowadzenie 
seminariów, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowa-
nie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Przekazywanie know-how 
[szkolenia], Redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), 45 
Audyty zgodności z  prawem, Audyty zgodności z  przepisami, Ba-
dania prawne, Mediacje, Sprawy sporne (usługi pomocy w), Usługi 
alternatywnego rozwiązywania sporów, Usługi arbitrażowe, Usługi 
monitorowania prawnego, Usługi prawne związane z  negocjacją 
kontraktów dla osób trzecich, Usługi w  zakresie przygotowywania 
dokumentów prawnych .

(111) 356307 (220) 2022 02 15 (210) 539888
(151) 2022 08 10 (441) 2022 04 25
(732) KOWALCZYK MONIKA, Nowa Iwiczna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IPR POINT CHRONIMY, CO NIEPOWTARZALNE WE PROTECT 
WHAT IS UNIQUE
(540) 

(591) zielony, czerwony, biały
(531) 26 .01 .06, 26 .01 .18, 26 .11 .01, 26 .11 .13, 27 .05 .01, 27 .05 .23, 29 .01 .13
(510), (511) 41 Nauczanie, Edukacja, organizowanie i  prowadzenie 
szkoleń, warsztatów, konferencji, kongresów, seminariów, sympo-
zjów, Tłumaczenia, 45 Usługi kancelarii patentowych, Usługi rzecz-
ników patentowych, Usługi prawne, Doradztwo prawne, Doradztwo 
dotyczące własności przemysłowej, Doradztwo w zakresie patentów, 

Doradztwo związane z  ochroną patentową, Doradztwo związane 
z  ochroną znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów 
użytkowych, wynalazków, oznaczeń geograficznych, nowych od-
mian roślin oraz praw autorskich, Usługi prawne dotyczące nabywa-
nia własności intelektualnej, Doradztwo związane z rejestracją nazw 
domen, Usługi doradcze w zakresie nazw domen, Doradztwo w za-
kresie sporów sądowych, Badania prawne, Badania w zakresie wła-
sności intelektualnej, Porady prawne i zastępstwo procesowe, Usługi 
prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, Usługi praw-
ne dotyczące rejestracji znaków towarowych i  wzorów przemysło-
wych, Usługi prawne dotyczące praw własności intelektualnej, Usługi 
prawne z zakresu wykorzystywania patentów, Usługi prawne zwią-
zane z licencjonowaniem praw autorskich, Usługi prawne dotyczące 
licencji, Usługi w zakresie własności intelektualnej, Usługi doradztwa 
w zakresie własności intelektualnej dla wynalazców, Usługi prawne 
związane z eksploatacją praw własności intelektualnej, Zarządzanie 
prawami własności intelektualnej, Doradztwo związane z zarządza-
niem własnością intelektualną i prawami autorskimi, Usługi nadzoru 
w zakresie własności intelektualnej, Licencjonowanie praw własności 
przemysłowej i praw autorskich [usługi prawne], Pomoc prawna przy 
tworzeniu umów, Usługi prawne w zakresie negocjowania i sporzą-
dzania umów związanych z prawami własności intelektualnej, Usługi 
prawne w zakresie procedur związanych z prawami własności inte-
lektualnej, Usługi monitorowania prawnego, Monitorowanie znaków 
towarowych [usługi prawne], Monitorowanie praw własności intelek-
tualnej do celów doradztwa prawnego, Mediacja [usługi prawne], Ar-
bitraż, Wycena wartości niematerialnych i prawnych, Egzekwowanie 
praw do własności intelektualnej .

(111) 356308 (220) 2022 03 16 (210) 541012
(151) 2022 08 11 (441) 2022 04 19
(732) ALABRUDZIŃSKI DARIUSZ, Wieniec Zalesie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZEBRA ZESPÓŁ EKSPERCKICH BIUR RACHUNKOWYCH 
ALABRUDZIŃSCY
(540) 

(591) złoty, brązowy, czarny
(531) 26 .04 .03, 26 .04 .15, 03 .03 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Analizy kosztów, doradztwo w  zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące rachunkowości, doradztwo i informacja do-
tycząca rachunkowości, doradztwo księgowe w zakresie podatków, 
doradztwo z  zakresu księgowości, doradztwo podatkowe [rachun-
kowość], księgowość i rachunkowość, porady związane z przygoto-
wywaniem zeznań podatkowych, przygotowywanie i  wypełnianie 
zeznań podatkowych, przygotowywanie sprawozdań finansowych 
i analiz dla przedsiębiorstw, fakturowanie, przygotowanie listy płac .

(111) 356309 (220) 2022 03 16 (210) 541013
(151) 2022 08 11 (441) 2022 04 19
(732) ALABRUDZIŃSKI DARIUSZ, Wieniec Zalesie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZEBRA Zespół Eksperckich Biur Rachunkowych Alabrudzińscy
(510), (511) 35 Analizy kosztów, doradztwo w  zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące rachunkowości, doradztwo i informacja do-
tycząca rachunkowości, doradztwo księgowe w zakresie podatków, 
doradztwo z  zakresu księgowości, doradztwo podatkowe [rachun-
kowość], księgowość i rachunkowość, porady związane z przygoto-
wywaniem zeznań podatkowych, przygotowywanie i  wypełnianie 
zeznań podatkowych, przygotowywanie sprawozdań finansowych 
i analiz dla przedsiębiorstw, fakturowanie, przygotowanie listy płac .

(111) 356310 (220) 2022 02 10 (210) 539702
(151) 2022 08 22 (441) 2022 04 25
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(732) Anhui Deep Blue Medical Technology Co ., Ltd ., Anhui (CN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEEPBLUE
(540) 

(591) czarny, biały, szary
(531) 03 .09 .04, 26 .11 .03, 26 .04 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 5 Odczynniki chemiczne do  celów medycznych lub 
weterynaryjnych, Narkotyki do  celów medycznych, Preparaty dia-
gnostyczne do celów medycznych, Papier odczynnikowy do celów 
medycznych, Środki dezynfekujące do  celów higienicznych, Diete-
tyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Leki do ce-
lów weterynaryjnych, Preparaty diagnostyczne do celów weteryna-
ryjnych, Materiały opatrunkowe, medyczne, Chusteczki odkażające, 
dezynfekujące .

(111) 356311 (220) 2022 03 17 (210) 541062
(151) 2022 08 16 (441) 2022 04 11
(732) EN CASA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EC EN CASA NEW DEVELOPMENT
(540) 

(591) brązowy, ciemnoszary
(531) 26 .01 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 36 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami .

(111) 356312 (220) 2022 01 13 (210) 538673
(151) 2022 08 09 (441) 2022 04 25
(732) K18 ULTIMATE BUSINESS PARTNERS LTD, Larnaka (CY)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K18
(540) 

(591) biały, granatowy
(531) 29 .01 .04, 29 .01 .06, 29 .01 .12, 27 .07 .01, 27 .07 .17, 27 .07 .24, 
27 .05 .01, 27 .05 .17, 27 .05 .21, 27 .05 .24
(510), (511) 45 Usługi prawne i  społeczne usługi świadczone przez 
osoby trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób .

(111) 356313 (220) 2022 02 11 (210) 539805
(151) 2022 08 10 (441) 2022 04 25
(732) POLSTAL W . DUDEK SPÓŁKA Z OGRANICZNĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZOJA
(510), (511) 6 Dachówka metalowa .

(111) 356314 (220) 2022 02 15 (210) 539916
(151) 2022 08 10 (441) 2022 04 25
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TVP abc2
(540) 

(591) niebieski, zielony, żółty, czerwony
(531) 27 .05 .01, 27 .07 .01, 27 .07 .17, 27 .07 .21, 29 .01 .14
(510), (511) 9 Magnetyczne nośniki danych, Nagrane dyski, Mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, Sprzęt 
do przetwarzania danych, komputery, Nagrania dźwięku, obrazu i fil-
mowe utrwalone w  formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, 
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji 
przystosowanej do  odtwarzania w  komputerach multimedialnych, 
w  odtwarzaczach CD, DVD, Urządzenia do  nagrywania, zapisywa-
nia, odtwarzania i  reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i  zapisu 
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, Audiowizualne urządze-
nia do  nauki, Urządzenia do  transmisji multimedialnych, programy 
telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multime-
dialnej, Gry telewizyjne, Pobieralne gry komputerowe, Programy 
komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, kon-
kursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy kompute-
rowe do obsługi interaktywnej telewizji, Karty magnetyczne, Suszar-
ki do klisz, 16 Druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, 
albumy, broszury, periodyki i  inne publikacje w  formie papierowej, 
papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, fotografie 
[wydrukowane], Podpisane fotografie, Albumy fotograficzne, Odbitki 
fotograficzne, Mini albumy fotograficzne, Urządzenia do oprawiania 
fotografii, Fotografie oprawione i nieoprawione, Narożniki do przy-
klejania fotografii, Samoprzylepne narożniki do  fotografii, Rogi 
do mocowania fotografii, Pudełka do przechowywania fotografii, Al-
bumy fotograficzne kolekcjonerskie, Karty do albumów fotograficz-
nych, Fotografie kolekcjonerskie zawodnikami sportowymi, Ramki 
i  stojaki do  fotografii, Albumy do  wklejania [albumy fotograficzne), 
Papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czu-
łością], Materiały piśmienne, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, 
28 Gry i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, Przenośne 
gry komputerowe, Gry planszowe, Gry przystosowane do  użytku 
z  odbiornikami telewizyjnymi, Artykuły sportowe i  gimnastyczne 
(nie  ujęte w  innych klasach), Ozdoby choinkowe, 35 Usługi rekla-
mowe, Produkcja reklam w  systemie multimedialnym, organizacja 
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca 
i  czasu na  cele reklamowe w  środkach masowego przekazu, two-
rzenie reklamowych i  sponsorowanych tekstów, produkcja reklam 
radiowych oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, 
Organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, 
Usługi marketingu i  public relations, Merchandising, Reklamowy 
serwis ogłoszeniowy, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów 
w  rodzaju sprzętu, artykułów i  programów multimedialnych, gier 
telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów szklanych, 
porcelanowych i  ceramicznych i  artykułów: kosmetycznych, higie-
nicznych i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych 
i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie interne-
towym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie 
zakupu w dobrych warunkach, Promowanie koncertów muzycznych, 
Promocja [reklama] koncertów, 38 Obsługa przekazu i  przekazy-
wanie dźwięku i/lub  obrazu, także w  systemie cyfrowym, poprzez 
sieci komunikacyjne, w  tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną 
kablową, światłowodową i Internet, Organizowanie systemów trans-
misyjnych dźwięku, obrazu i  sygnału cyfrowego, Rozpowszechnia-
nie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych 
i  fabularnych, widowisk rozrywkowych i  sportowych oraz audycji 
z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewi-
zji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, Zbieranie i przekazywanie 
informacji poprzez sieci komunikacyjne, Dostarczanie informacji on
-line z komputerowych baz danych, Usługi teletekstowe i audiotek-
stowe, Organizacja i  prowadzenie serwisu ogłoszeniowego, w  tym 
udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, Reali-
zowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, Dostęp do treści, 
stron internetowych i portali, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, 
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Działalność sportowa i kulturalna, Usługi wydawnicze, pisanie i pu-
blikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne 
on-line książek i periodyków, Produkcja programów radiowych i te-
lewizyjnych, Organizowanie, montaż i  produkcja programów i  im-
prez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, Usługi 
organizowania nauki i  szkoleń w  dziedzinie multimedialnej, Orga-
nizowanie konkursów, organizowanie imprez o  charakterze eduka-
cyjnym i kulturalnym, Usługi w zakresie interaktywnych programów 
i  gier odtwarzanych za  pośrednictwem sieci komputerowych i  ko-
munikacyjnych, Usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, Produkcja 
filmów, seriali, Realizacja spektakli, Produkcja radiowa, filmowa, tele-
wizyjna i kinowa, Koncerty muzyczne, Prezentacja koncertów, Orga-
nizowanie koncertów, Rezerwacje koncertów, Zarządzanie koncerta-
mi, Obsługa koncertów muzycznych, Usługi koncertów muzycznych, 
Organizowanie koncertów muzycznych, Prezentacja koncertów mu-
zycznych, Usługi koncertów śpiewu, Produkcja koncertów muzycz-
nych, Koncerty muzyczne na żywo, Rezerwacja biletów na koncerty, 
Rozrywka w  postaci koncertów, Organizowanie koncertów muzyki 
pop, Organizowanie i prowadzenie koncertów, Biura rezerwacji bile-
tów koncertowych, Koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, 
Koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, Usługi rezerwacji bile-
tów na  koncerty, Przygotowywanie, organizowanie i  prowadzenie 
koncertów, Organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, 
Usługi rozrywkowe w  postaci występów koncertowych, Usługi re-
zerwacji biletów do  teatru i  na  koncerty, Usługi rezerwacji biletów 
i rezerwacji miejsc na koncerty muzyczne, Usługi doradcze i Informa-
cyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadze-
niem koncertów .

(111) 356315 (220) 2022 03 22 (210) 541327
(151) 2022 08 16 (441) 2022 05 02
(732) GRUPA BMB PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA, Poniszowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RUBICON
(540) 

(531) 17 .02 .04, 27 .05 .01
(510), (511) 9 Urządzenia lub przyrządy do mierzenia lub obliczania 
odległości, Sprzęt i przyrządy do przetwarzania informacji z funkcją 
wskazywania lub pomiaru czasu, Urządzenia lub przyrządy do mie-
rzenia lub obliczania odległości, z  których wszystkie mogą być 
noszone lub przystosowane do  noszenia, Urządzenia i  przyrządy 
do przetwarzania informacji funkcją wskazywania lub pomiaru cza-
su, z których wszystkie mogą być noszone lub przystosowane do no-
szenia, Urządzenia i przyrządy do monitorowania (inne niż do użytku 
medycznego), Przenośne elektroniczne monitory lub wyświetlacze 
tętna, Monitory lub wyświetlacze prędkości, odległości lub tempa, 
Mierniki lub wyświetlacze mocy dla ludzi, Czujniki lub wyświetlacze 
do monitorowania aktywności, Czujniki lub wyświetlacze rejestrują-
ce aktywność [inne niż do użytku medycznego], Globalne systemy 
pozycjonowania (GPS), w  tym zegarki, lub urządzenia komunikacji 
bezprzewodowej, lub czujniki do  pomiaru temperatury, lub kom-
binacje dowolnych z tych urządzeń, Liczniki do oceny wpływu ćwi-
czeń na osobę, Urządzenia lub instrumenty do globalnego pozycjo-
nowania, Aparaty lub przyrządy do  pomiaru, rejestracji lub oceny 
mocy, Aparaty lub przyrządy do pomiaru, rejestracji lub oceny mocy 
u sportowców lub sportsmenek, Urządzenia lub przyrządy do reje-
strowania lub oceny wydolności fizycznej, Urządzenia lub przyrządy 
do rejestrowania lub oceny wyników sportowych, czujnik do pomia-
ru temperatury, słuchawki bezprzewodowe, 14 Zegarki z systemem 
globalnego pozycjonowania (GPS) lub z  wbudowaną funkcją GPS, 
Zegarki z  funkcją komunikacji bezprzewodowej, Zegarki z  wbudo-
wanym oprogramowaniem i wbudowanymi ekranami do wyświetla-
nia, wysyłania i odbierania tekstów, danych i  informacji, Przenośne 
cyfrowe urządzenia elektroniczne w formie zegarka na rękę ze zinte-
growanym oprogramowaniem i ze zintegrowanymi ekranami do wy-
świetlania, wysyłania i odbierania tekstów, danych i informacji, akce-
soria do zegarków, Części do zegarków .

(111) 356316 (220) 2022 04 06 (210) 541730
(151) 2022 08 09 (441) 2022 04 25
(732) SIKORA KATARZYNA OMEGA PARTNER, Leszno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OMEGA PARTNER
(510), (511) 6 Modułowe wiaty metalowe, Wiaty z  metalu, Metalo-
we wiaty autobusowe, Łopatki metalowe [wiatrowskazy], Metalowe 
wiaty dla rowerów, Wiaty [budynki] z  metalu, Wiatrowskazy [kurki 
dachowe] metalowe, Chorągiewki z metalu [wiatrowskazy], Metalo-
we wiaty do przechowywania [blaszaki], Wiaty przystankowe [kon-
strukcje] z  metalu, Wiaty rowerowe [konstrukcje] z  metalu, Wiaty 
metalowe stawiane na przystankach autobusowy cli, Wiaty wykona-
ne głównie z materiałów metalowych, Poruszane wiatrem urządze-
nie odstraszające ptaki, metalowe, Wiaty wykonane z metalowych, 
prefabrykowanych materiałów izolowanych, Zamki do  rowerów, 
Metalowe zamki do rowerów, Metalowe urządzenia do parkowania 
rowerów, Metalowe stojaki do  przechowywania rowerów, Stojaki 
[konstrukcje] z metalu na  rowery, Stojaki podtrzymujące [konstruk-
cje] z metalu na rowery, Tablice rejestracyjne z metalu do wyścigów 
rowerowych, Kompozytowe rurki aluminiowe stosowane w produk-
cji ram do  rowerów, Zadaszenia metalowe [konstrukcje], Altanki, 
głównie z metalu, Altanki [konstrukcje metalowe], Altanki metalowe, 
Altany [Konstrukcje metalowe], Altany konstrukcje z metalu, Altany 
przenośne wykonane głównie z  metali, Barierki metalowe, Barierki 
bezpieczeństwa z metalu, Barierki metalowe do kontroli ruchu pie-
szych, Bariery metalowe na  autostrady, Budynki o  szkielecie meta-
lowym, Daszki z  metalu z  umocowanymi lub ruchomymi listwami, 
Konstrukcje przenośne metalowe, Konstrukcje metalowe [szkielety 
ramowe do budowli], Konstrukcje metalowe, Konstrukcje budowla-
ne z  metalu, Metalowe konstrukcje, Metalowe konstrukcje budow-
lane, Metalowe, modułowe elementy budowlane, Metalowe osłony 
przed deszczem, Metalowe przystanki autobusowe, Słupki metalo-
we do użytku jako przystanki autobusowe, Zamki do pojazdów me-
talowe, Blokady na  koła pojazdów, Metalowe rampy dla pojazdów, 
Rampy metalowe do  parkowania pojazdów, Metalowe krawężniki
-ograniczniki parkingowe, Stal konstrukcyjna, Konstrukcje stalowe, 
Wyroby ze stali, Panele metalowe, Metalowe panele ogrodzeniowe, 
Panele konstrukcyjne metalowe, Panele z  metalu, 19 Niemetalowe 
ograniczniki parkingowe, Niemetalowe wiaty do  przechowywa-
nia, Niemetalowe wiaty na wózki [konstrukcje], Niemetalowe wiaty 
do  ochrony przed deszczem, Wiaty autobusowe [konstrukcje] zro-
bione z materiałów niemetalowych, Wiaty przystankowe [znaki lub 
konstrukcje] z  materiałów niemetalowych, Parkowanie rowerów 
[Urządzenia niemetalowe do-], Urządzenia niemetalowe do  par-
kowania rowerów, Stojaki do  przechowywania rowerów, niemeta-
lowe, Schowki na  rowery [konstrukcje] z  materiałów metalowych, 
Słupy z  materiałów niemetalowych do  użytku jako przystanki au-
tobusowe, Altany [konstrukcje niemetalowe], Altanki [konstrukcje 
nie z metalu], Altanka (konstrukcje nie z metalu], Przenośne altanki 
składające się głównie nie z metalu, Balustrady, Balustrady nie z me-
talu, Balustrady niemetalowe, Bariery, niemetalowe, Barierki, nieme-
talowe, do  kontroli pieszych w  ruchu drogowym, Budki ogrodowe 
z  drewna, Budowle drewniane, Budowle przenośne niemetalowe, 
Drewniane poręcze, Drogowe bariery ochronne z betonu, Drogowe 
bariery ochronne z  tworzyw sztucznych, Drogowe bariery ochron-
ne z  drewna, Konstrukcje przenośne niemetalowe, Konstrukcje 
samonośne niemetalowe, Konstrukcje wykonane z materiałów nie-
metalowych, Ogrodzenia niemetalowe, Ogrodzenie niemetalowe, 
Ogrodzenia z  tworzyw sztucznych, Ogrodzenia z  siatki plecionej, 
niemetalowe, Ogrodzenia [płoty] graniczne z materiałów niemetalo-
wych, 35 Zarządzanie działalnością gospodarczą, Administrowanie 
działalnością gospodarczą, Organizacja działalności gospodarczej, 
Planowanie działalności gospodarczej, Usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej w zakresie następujących towarów: Modułowe wiaty me-
talowe, Wiaty z metalu, Metalowe wiaty autobusowe, Łopatki meta-
lowe [wiatrowskazy], Metalowe wiaty dla rowerów, Wiaty [budynki] 
z  metalu, Wiatrowskazy [kurki dachowe] metalowe, Chorągiewki 
z metalu [wiatrowskazy], Metalowe wiaty do przechowywania [bla-
szaki], Wiaty przystankowe [konstrukcje] z metalu, Wiaty rowerowe 
[konstrukcje] z  metalu, Wiaty metalowe stawiane na  przystankach 
autobusowych, Wiaty wykonane głównie z materiałów metalowych, 
Urządzenie odstraszające ptaki poruszane wiatrem, metalowe, Wiaty 
wykonane z  metalowych, prefabrykowanych materiałów izolowa-
nych, Zamki do  rowerów, Metalowe zamki do  rowerów, Metalowe 
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urządzenia do  parkowania rowerów, Metalowe stojaki do  przecho-
wywania rowerów, Stojaki [konstrukcje] z metalu na rowery, Stojaki 
podtrzymujące [konstrukcje] z  metalu na  rowery, Tablice rejestra-
cyjne z metalu do wyścigów rowerowych, Kompozytowe rurki alu-
miniowe stosowane w  produkcji ram do  rowerów, Zadaszenia me-
talowe [konstrukcje], Altanki, głównie z metalu, Altanki [konstrukcje 
metalowe], Altanki metalowe, Altany [Konstrukcje metalowe], Altany 
konstrukcje z metalu, Altany przenośne wykonane głównie z metali, 
Barierki metalowe, Barierki bezpieczeństwa z metalu, Barierki meta-
lowe do kontroli ruchu pieszych, Bariery metalowe na autostrady, Bu-
dynki o szkielecie metalowym, Daszki z metalu z umocowanymi lub 
ruchomymi listwami, Konstrukcje przenośne metalowe, Konstrukcje 
metalowe [szkielety ramowe do  budowli], Konstrukcje metalowe, 
Konstrukcje budowlane z metalu, Metalowe konstrukcje, Metalowe 
konstrukcje budowlane, Metalowe, modułowe elementy budowlane, 
Metalowe osłony przed deszczem, Metalowe przystanki autobuso-
we, Słupki metalowe do użytku jako przystanki autobusowe, Zamki 
do pojazdów metalowe, Blokady na koła pojazdów, Metalowe rampy 
dla pojazdów, Rampy metalowe do parkowania pojazdów, Metalowe 
krawężniki-ograniczniki parkingowe, Stal konstrukcyjna, Konstrukcje 
stalowe, Wyroby ze stali, Panele metalowe, Metalowe panele ogro-
dzeniowe, Panele konstrukcyjne metalowe, Panele z metalu, Nieme-
talowe ograniczniki parkingowe, Niemetalowe wiaty do  przecho-
wywania, Niemetalowe wiaty na  wózki [konstrukcje], Niemetalowe 
wiaty do ochrony przed deszczem, Wiaty autobusowe [konstrukcje] 
zrobione z  materiałów niemetalowych, Wiaty przystankowe [znaki 
lub konstrukcje] z materiałów niemetalowych, Parkowanie rowerów 
[Urządzenia niemetalowe do-], Stojaki do przechowywania rowerów, 
niemetalowe, Schowki na rowery [konstrukcje] z materiałów metalo-
wych, Słupy z materiałów niemetalowych do użytku jako przystanki 
autobusowe, Altany [konstrukcje niemetalowe], Altanki [konstrukcje 
nie z metalu], Altanka [konstrukcje nie z metalu], Przenośne altanki 
składające się głównie nie z metalu, Balustrady, Balustrady nie z me-
talu, Balustrady niemetalowe, Bariery, niemetalowe, Barierki, nieme-
talowe, do  kontroli pieszych w  ruchu drogowym, Budki ogrodowe 
z  drewna, Budowle drewniane, Budowle przenośne niemetalowe, 
Drewniane poręcze, Drogowe bariery ochronne z betonu, Drogowe 
bariery ochronne z  tworzyw sztucznych, Drogowe bariery ochron-
ne z  drewna, Konstrukcje przenośne niemetalowe, Niemetalowe 
konstrukcje samonośne, Konstrukcje wykonane z  materiałów nie-
metalowych, Ogrodzenia niemetalowe, Ogrodzenie niemetalowe, 
Ogrodzenia z  tworzyw sztucznych, Ogrodzenia z  siatki plecionej, 
niemetalowe, Ogrodzenia [płoty] graniczne z materiałów niemetalo-
wych .

(111) 356317 (220) 2022 02 22 (210) 540176
(151) 2022 08 23 (441) 2022 05 09
(732) LCP PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M Multipark
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .05
(510), (511) 35 Badania marketingowe, Badania opinii publicznej, 
Badania rynku, Badania w dziedzinie działalności gospodarczej, Do-
radztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospo-
darczej, Organizowanie targów i wystaw handlowych i reklamowych 
w  zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i  technologii 
architektonicznej, Doradztwo w  zakresie zarządzania personelem, 
Dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospek-
tów, broszur), Handlowe wyceny i doradztwo, Pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, Prowadzenie komputerowych baz 
danych, systematyzacja i sortowanie danych w komputerowych ba-

zach danych, Komputerowe zarządzanie plikami, Analiza kosztów, 
Organizowanie wystaw w  celach handlowych lub reklamowych, 
Public relations, Reklama, Reklama za  pośrednictwem sieci kom-
puterowej, Reklamy korespondencyjne, Przygotowywanie reklam 
prasowych, Reklamy radiowe, Reklamy telewizyjne, Tworzenie rekla-
mowych i sponsorowanych tekstów, Rekrutacja personelu, Opraco-
wanie zestawień statystycznych, Kreowanie wizerunku firmy, usług, 
towaru, Wynajem czasu reklamowego we  wszystkich środkach 
przekazu, Wynajmowanie nośników reklamowych, Wyszukiwanie 
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, Wyszukiwa-
nie w  komputerowych bazach danych, Zarządzanie zbiorami infor-
matycznymi, Zarządzanie biznesowe centrami handlowymi, Usługi 
rachunkowo-księgowe, 36 Usługi w zakresie doradztwa, organizacji 
i zarządzania, finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych polegają-
cych na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i nie-
mieszkalnych przeznaczonych do  sprzedaży, wynajmowania, uży-
czania, zarządzania nieruchomościami, pośrednictwo w  sprawach 
kupna, sprzedaży, najmu, dzierżawy nieruchomości, budynków, lo-
kali i powierzchni użytkowej, Wycena nieruchomości, Wynajem lub 
dzierżawa nieruchomości, lokali mieszkalnych i  powierzchni użyt-
kowej, administrowanie nieruchomościami, lokalami, powierzchnią 
użytkową, Doradztwo w  zakresie zarządzania i  administrowania 
obiektami mieszkalnymi i  zespołami osiedlowymi, Usługi wynajmu 
budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, Pomoc w zarządzaniu 
przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, Usługi 
w zakresie doradztwa w zarządzaniu nieruchomościami, Usługi po-
średnictwa w sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, 
Usługi finansowe, Doradztwo finansowe, doradztwo podatkowe, 
Pośrednictwo pieniężne, Usługi maklerskie, Leasing finansowy, Infor-
macja o powyższych usługach, Usługi zarządzania nieruchomościa-
mi związane z centrami handlowymi .

(111) 356318 (220) 2022 02 22 (210) 540178
(151) 2022 08 23 (441) 2022 05 09
(732) LCP PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M Multiparc
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .05
(510), (511) 35 Badania marketingowe, Badania opinii publicznej, 
Badania rynku, Badania w  dziedzinie działalności gospodarczej, 
Doradztwo w  zakresie organizowania i  prowadzenia działalności 
gospodarczej, Organizowanie targów i  wystaw handlowych i  re-
klamowych w  zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury 
i  technologii architektonicznej, Doradztwo w  zakresie zarządza-
nia personelem, Dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, 
druków, prospektów, broszur), Handlowe wyceny i  doradztwo, 
Pozyskiwanie danych do  komputerowych baz danych, Prowa-
dzenie komputerowych baz danych, systematyzacja i  sortowanie 
danych w  komputerowych bazach danych, Komputerowe zarzą-
dzanie plikami, Analiza kosztów, Organizowanie wystaw w  celach 
handlowych lub reklamowych, Public relations, Reklama, Reklama 
za  pośrednictwem sieci komputerowej, Reklamy koresponden-
cyjne, Przygotowywanie reklam prasowych, Reklamy radiowe, 
Reklamy telewizyjne, Tworzenie reklamowych i  sponsorowanych 
tekstów, Rekrutacja personelu, Opracowanie zestawień statystycz-
nych, Kreowanie wizerunku firmy, usług, towaru, Wynajem czasu 
reklamowego we  wszystkich środkach przekazu, Wynajmowanie 
nośników reklamowych, Wyszukiwanie informacji w  plikach kom-
puterowych dla osób trzecich, Wyszukiwanie w  komputerowych 
bazach danych, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, Zarządza-
nie biznesowe centrami handlowymi, Usługi rachunkowo-księ-
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gowe, 36 Usługi w  zakresie doradztwa, organizacji i  zarządzania, 
finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na  bu-
dowie i/lub  przygotowaniu obiektów mieszkalnych i  niemieszkal-
nych przeznaczonych do  sprzedaży, wynajmowania, użyczania, 
zarządzania nieruchomościami, pośrednictwo w  sprawach kupna, 
sprzedaży, najmu, dzierżawy nieruchomości, budynków, lokali i po-
wierzchni użytkowej, Wycena nieruchomości, Wynajem lub dzier-
żawa nieruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej, 
administrowanie nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użyt-
kową, Doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania obiek-
tami mieszkalnymi i  zespołami osiedlowymi, Usługi wynajmu bu-
dynków, lokali mieszkalnych i  użytkowych, Pomoc w  zarządzaniu 
przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, Usługi 
w zakresie doradztwa w zarządzaniu nieruchomościami, Usługi po-
średnictwa w sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, 
Usługi finansowe, Doradztwo finansowe, doradztwo podatkowe, 
Pośrednictwo pieniężne, Usługi maklerskie, Leasing finansowy, In-
formacja o powyższych usługach, Usługi zarządzania nieruchomo-
ściami związane z centrami handlowymi .

(111) 356319 (220) 2022 02 22 (210) 540181
(151) 2022 08 23 (441) 2022 05 09
(732) LCP PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M Multiparc
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .05
(510), (511) 35 Badania marketingowe, Badania opinii publicznej, 
Badania rynku, Badania w  dziedzinie działalności gospodarczej, 
Doradztwo w  zakresie organizowania i  prowadzenia działalności 
gospodarczej, Organizowanie targów i  wystaw handlowych i  re-
klamowych w  zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury 
i  technologii architektonicznej, Doradztwo w  zakresie zarządza-
nia personelem, Dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, 
druków, prospektów, broszur), Handlowe wyceny i  doradztwo, 
Pozyskiwanie danych do  komputerowych baz danych, Prowa-
dzenie komputerowych baz danych, systematyzacja i  sortowanie 
danych w  komputerowych bazach danych, Komputerowe zarzą-
dzanie plikami, Analiza kosztów, Organizowanie wystaw w  celach 
handlowych lub reklamowych, Public relations, Reklama, Reklama 
za  pośrednictwem sieci komputerowej, Reklamy koresponden-
cyjne, Przygotowywanie reklam prasowych, Reklamy radiowe, 
Reklamy telewizyjne, Tworzenie reklamowych i  sponsorowanych 
tekstów, Rekrutacja personelu, Opracowanie zestawień statystycz-
nych, Kreowanie wizerunku firmy, usług, towaru, Wynajem czasu 
reklamowego we  wszystkich środkach przekazu, Wynajmowanie 
nośników reklamowych, Wyszukiwanie informacji w  plikach kom-
puterowych dla osób trzecich, Wyszukiwanie w  komputerowych 
bazach danych, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, Zarządza-
nie biznesowe centrami handlowymi, Usługi rachunkowo-księ-
gowe, 36 Usługi w  zakresie doradztwa, organizacji i  zarządzania, 
finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na  bu-
dowie i/lub  przygotowaniu obiektów mieszkalnych i  niemieszkal-
nych przeznaczonych do  sprzedaży, wynajmowania, użyczania, 
zarządzania nieruchomościami, pośrednictwo w  sprawach kupna, 
sprzedaży, najmu, dzierżawy nieruchomości, budynków, lokali i po-
wierzchni użytkowej, Wycena nieruchomości, Wynajem lub dzier-
żawa nieruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej, 
administrowanie nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użyt-
kową, Doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania obiek-
tami mieszkalnymi i  zespołami osiedlowymi, Usługi wynajmu bu-
dynków, lokali mieszkalnych i  użytkowych, Pomoc w  zarządzaniu 

przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, Usługi 
w zakresie doradztwa w zarządzaniu nieruchomościami, Usługi po-
średnictwa w sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, 
Usługi finansowe, Doradztwo finansowe, doradztwo podatkowe, 
Pośrednictwo pieniężne, Usługi maklerskie, Leasing finansowy, In-
formacja o powyższych usługach, Usługi zarządzania nieruchomo-
ściami związane z centrami handlowymi .

(111) 356320 (220) 2022 03 01 (210) 540483
(151) 2022 08 23 (441) 2022 05 09
(732) BILLBIRD SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) billbird Grupa Polskie ePłatności S .A .
(540) 

(591) ciemnoniebieski, pomarańczowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe umożliwiające prze-
twarzanie opłat elektronicznych, platformy oprogramowania kom-
puterowego, oprogramowanie dla urządzeń mobilnych do  reali-
zacji płatności elektronicznych, oprogramowanie komputerowe 
umożliwiające integrację terminali płatniczych z  systemami kaso-
wymi oraz obsługę faktur, oprogramowanie do  obsługi paczek, 
akcji rabatowych, lojalnościowych i  promocji, oprogramowanie 
do  obsługi doładowań do  telefonów i  rejestracji kart SIM, opro-
gramowanie umożliwiające dokonanie płatności za  rachunki oraz 
dokonanie przekazów pieniężnych w  różnych walutach, oprogra-
mowanie do  obsługi doładowań energetycznych, oprogramowa-
nie do  obsługi rezerwacji biletów, oprogramowanie do  obsługi 
kart przedpłaconych, oprogramowanie do obsługi loterii, czytniki, 
skanery, elektroniczne terminale płatnicze, terminale elektroniczne 
do punktów sprzedaży, przewodowe i bezprzewodowe kompute-
rowe urządzenia peryferyjne, mobilne aplikacje, sprzęt przetwa-
rzający dane i komputery do umożliwiania płatności online, części 
i osprzęt do wszystkich uprzednio wymienionych towarów, 36 Usłu-
gi finansowe umożliwiające dokonywanie bezkontaktowych płat-
ności mobilnych w punktach sprzedaży detalicznej, online i hurto-
wej, usługi finansowe umożliwiające posiadaczowi karty wypłatę 
gotówki, usługi finansowe dotyczące kart flotowych, elektroniczne 
transakcje pieniężne, elektroniczne transakcje za pomocą kart kre-
dytowych, kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych, 
kart płatniczych, kart przedpłaconych, udostępnianie wielu opcji 
płatniczych za  pośrednictwem terminali elektronicznych obsługi-
wanych samodzielnie przez klientów, transfer pieniądza elektro-
nicznego, finansowe usługi w zakresie przedpłacania, usługi zwrotu 
kosztów za transakcje internetowe, usługi w zakresie doładowania 
telefonów komórkowych, usługi związane z  dokonywaniem płat-
ności on-line, doradztwo finansowe w  zakresie przeprowadzania 
bezgotówkowych transakcji płatniczych, rozliczanie i uzgadnianie 
transakcji finansowych za pośrednictwem elektronicznych sieci ko-
munikacyjnych, usługi finansowe w zakresie umożliwiania transfe-
ru środków pieniężnych, usługi informacyjne, i doradcze w zakresie 
uprzednio wymienionych usług, 38 Przesyłanie informacji doty-
czących usług finansowych przez internet, usługi łączności elek-
tronicznej w  zakresie przygotowywania informacji finansowych, 
udostępnianie urządzeń transmisyjnych umożliwiających wymianę 
danych dotyczących finansów drogą elektroniczną, Udostępnianie 
komputerowych baz danych dotyczących działalności finansowej, 
42 Projektowanie i  opracowywanie oprogramowania komputero-
wego dla usług finansowych instalacje i aktualizacja oprogramowa-
nia komputerowego, projektowanie i  opracowywanie interfejsów 
programowania aplikacji, usługi w  zakresie pomocy technicznej 
w zakresie rozwiązywania problemów dotyczących oprogramowa-
nia komputerowego .

(111) 356321 (220) 2022 03 02 (210) 540533
(151) 2022 08 23 (441) 2022 05 09
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(732) BIELECKI SEBASTIAN OPTIMA, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W WONTECH
(540) 

(591) szary, biały
(531) 26 .01 .03, 26 .01 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 10 Aparaty i  instrumenty medyczne i  weterynaryjne, 
Lasery do  użytku medycznego, Lasery do  zabiegów kosmetycz-
nych twarzy i  skóry, Lasery do  celów medycznych, Lasery do  nie-
medycznego użytku kosmetycznego, Lasery do  usuwania tatuaży, 
Urządzenia medyczne i  estetyczne do  zabiegów odmładzających 
i  pielęgnacyjnych do  zabiegów kosmetycznych, medycznych i  der-
matologicznych skóry, Urządzenia do  przeprowadzania zabiegów 
z zakresu poprawy wyglądu i sylwetki .

(111) 356322 (220) 2022 03 04 (210) 540609
(151) 2022 08 23 (441) 2022 05 09
(732) NEOTHERM HERZYK, RUTKA, NOWAK  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) overwool
(540) 

(591) żółty, szary, biały
(531) 26 .11 .03, 26 .11 .08, 26 .11 .13, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 17 Izolacje budynków, Docieplenia i ocieplenia budyn-
ków, Ciepłochronne materiały, Wełna mineralna, Materiały wypeł-
niające, uszczelniające, izolacyjne naturalne, syntetyczne i półprze-
tworzone .

(111) 356323 (220) 2022 03 17 (210) 541058
(151) 2022 08 16 (441) 2022 04 11
(732) ASPROD SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) bułka jagiellonka
(510), (511) 30 Bułki .

(111) 356324 (220) 2022 03 17 (210) 541060
(151) 2022 08 16 (441) 2022 04 11
(732) EN CASA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Entrada
(540) 

(591) ciemnoszary
(531) 27 .05 .01
(510), (511) 36 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami .

(111) 356325 (220) 2022 03 21 (210) 541179
(151) 2022 08 16 (441) 2022 05 02
(732) CONNECT TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zebrzydowice (PL)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BESKID ENERGY
(540) 

(591) czarny, niebieski
(531) 26 .11 .03, 26 .11 .09, 27 .05 .01, 27 .05 .10, 29 .01 .12
(510), (511) 9 Fotowoltaiczne moduły słoneczne, Akumulatory 
energii fotowoltaicznej, Instalacje fotowoltaiczne do  wytwarza-
nia energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], Urządzenia 
fotowoltaiczne do  wytwarzania energii elektrycznej, Instalacje 
elektryczne, Elektryczne i elektroniczne instalacje do wideomoni-
toringu, Instalacje elektrycznego okablowania, Elektryczne insta-
lacje sterujące, 11 Instalacje oświetleniowe, Elektryczne instalacje 
oświetleniowe do wnętrz, Pompy ciepła, 37 Montaż i konserwacja 
instalacji fotowoltaicznych, Montaż i konserwacja pomp ciepła, In-
stalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, Konserwacja, naprawa 
i  odnowa urządzeń i  instalacji fotowoltaicznych, 42 Sporządzanie 
projektów i  opracowywanie systemów fotowoltaicznych, Sporzą-
dzanie projektów pomp ciepła i instalacji ogrzewania .

(111) 356326 (220) 2022 03 14 (210) 540932
(151) 2022 08 17 (441) 2022 05 02
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Hasco-lek-Ekspert w leczeniu bólu
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Suplementy diety i prepa-
raty dietetyczne, Wyroby medyczne w postaci kapsułek i tabletek, 
Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Preparaty do celów 
medycznych, Preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu lu-
dzi, Preparaty ziołowe, preparaty ziołowo-witaminowe, Doustne 
środki przeciwbólowe, 35 Usługi promocyjne i reklamowe związa-
ne ze wspieraniem i stymulowaniem rozwoju ochrony i profilaktyki 
zdrowotnej, Usługi promocyjne i reklamowe w zakresie promowa-
nia zdrowego życia, zdrowej żywności oraz racjonalnego odżywia-
nia, Usługa związana z  promocją pomocy dzieciom, Organizowa-
nie aukcji publicznych, Promowanie i wspieranie rozwoju ochrony 
i  profilaktyki zdrowotnej, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, 
Usługi sportowe i kulturalne, Doradztwo w zakresie nauki, edukacji, 
kształcenia, oświaty i wychowania, Informacja o edukacji, Szkolenie 
i doskonalenie umiejętności terapeutów, rehabilitantów, organiza-
cja i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, 
zjazdów, szkoleń, konkursów oraz targów i  wystaw edukacyjnych 
i kulturalnych, 44 Usługi medyczne, Usługi klinik medycznych, Po-
moc medyczna, Fizjoterapia, Opieka Medyczna, Usługi w  zakresie 
opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji 
urody ludzi, Usługi farmaceutyczne, Doradztwo żywieniowe, Do-
starczanie informacji dotyczących zdrowia, Profesjonalne doradz-
two w  zakresie ochrony zdrowia, Doradztwo w  zakresie leczenia 
farmakologicznego .

(111) 356327 (220) 2022 03 28 (210) 541207
(151) 2022 08 09 (441) 2022 04 25
(732) GORMETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorzów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GORMETAL
(510), (511) 37 Usługi budowlane .

(111) 356328 (220) 2022 04 01 (210) 541247
(151) 2022 08 10 (441) 2022 04 25
(732) LENIAK WOJCIECH, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FL FINANSE LUBLIN
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(540) 

(591) biały, czarny, złoty
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 27 .05 .08, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .11, 
27 .05 .22, 27 .05 .24, 03 .04 .11, 03 .04 .13, 03 .04 .24, 03 .04 .26, 03 .04 .29, 
05 .03 .13, 05 .03 .16, 05 .03 .19, 26 .11 .08, 26 .11 .10, 26 .11 .12, 26 .04 .02, 
26 .04 .05, 26 .04 .12, 26 .04 .15, 26 .04 .18, 26 .04 .22, 24 .01 .09, 24 .01 .10, 
24 .01 .13, 24 .01 .15
(510), (511) 36 Analizy finansowe, Doradztwo finansowe, Doradztwo 
kredytowe, Doradztwo ubezpieczeniowe, Inwestycje finansowe, Le-
asing finansowy, Pośrednictwo w  umowach kredytowych, Pośred-
nictwo ubezpieczeniowe, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi w zakre-
sie kredytów finansowych .

(111) 356329 (220) 2022 03 22 (210) 541351
(151) 2022 08 03 (441) 2022 04 19
(732) FLORIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Florimed
(510), (511) 44 Usługi lekarskie .

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) 035882 (180) 2032 09 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 043037 (180) 2032 01 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 052022 (180) 2032 12 21 Prawo przedłużono w całości .
(111) 059893 (180) 2032 12 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 077343 (180) 2032 02 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 078140 (180) 2032 03 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 079300 (180) 2032 10 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 079418 (180) 2032 11 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 079752 (180) 2032 10 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 079821 (180) 2032 11 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 079822 (180) 2032 11 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 081063 (180) 2032 04 14 Prawo przedłużono w całości .
(111) 082104 (180) 2032 10 16 Prawo przedłużono w całości .
(111) 082714 (180) 2032 10 16 Prawo przedłużono w całości .
(111) 083564 (180) 2032 12 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 083817 (180) 2033 03 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 084029 (180) 2033 04 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 084361 (180) 2032 11 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 084482 (180) 2032 10 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 085069 (180) 2032 11 23 Prawo przedłużono w całości .
(111) 101553 (180) 2032 10 28 Prawo przedłużono w całości .
(111) 155132 (180) 2031 01 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 163410 (180) 2031 12 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 167502 (180) 2032 10 28 Prawo przedłużono w całości .
(111) 168466 (180) 2032 10 08 Prawo przedłużono w całości .

(111) 168514 (180) 2032 10 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 168743 (180) 2032 10 21 Prawo przedłużono w całości .
(111) 168753 (180) 2032 10 28 Prawo przedłużono w całości .
(111) 169662 (180) 2032 11 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 170059 (180) 2032 12 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 171093 (180) 2032 11 14 Prawo przedłużono w całości .
(111) 171100 (180) 2032 11 21 Prawo przedłużono w całości .
(111) 171101 (180) 2032 11 21 Prawo przedłużono w całości .
(111) 171416 (180) 2032 12 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 171427 (180) 2032 12 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 171457 (180) 2033 01 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 171459 (180) 2033 01 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 171460 (180) 2033 01 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 171728 (180) 2032 11 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 171962 (180) 2032 11 14 Prawo przedłużono w całości .
(111) 172642 (180) 2033 03 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 172644 (180) 2033 03 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 172719 (180) 2032 08 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 172931 (180) 2032 11 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 173366 (180) 2032 10 14 Prawo przedłużono w całości .
(111) 173469 (180) 2032 12 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 173838 (180) 2032 08 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 173916 (180) 2033 02 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 174155 (180) 2032 11 29 Prawo przedłużono w całości .
(111) 174528 (180) 2032 12 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 174538 (180) 2033 03 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 188332 (180) 2032 12 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 199305 (180) 2032 10 09 Prawo przedłużono w całości .
(111) 207721 (180) 2032 10 15 Prawo przedłużono w całości .
(111) 213421 (180) 2032 04 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 241738 (180) 2030 05 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259246 (180) 2032 01 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259338 (180) 2032 09 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259534 (180) 2032 03 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259628 (180) 2032 07 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259931 (180) 2032 06 25 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 16: opakowania, papier 
do  pakowania, pojemniki do  pa-
kowania, materiały z  tworzyw 
sztucznych do pakowania, tektura 
i wyroby z tych materiałów w tym 
pudełka, pudła, tacki, podstawki, 
kartony i pudła z papieru, wyroby 
i opakowania jednorazowe do pi-
cia, jedzenia, przechowywania 
żywności, pakowania wyrobów 
gastronomicznych i cukierniczych, 
opakowania i  wyroby z  tworzyw 
sztucznych dla gastronomii, wy-
robów cukierniczych w  tym opa-
kowania typu OPS-PET, PP, PS, 
worki i  torby na  śmieci z  papieru 
lub tworzyw sztucznych, torebki 
do pakowania (koperty, woreczki) 
z papieru lub tworzyw sztucznych 
wraz z  taśmami i  klipsami do  za-
mykania, torebki i  opakowania 
do  gotowania, pieczenia, folie 
do  pakowania w  tym folie z  two-
rzyw sztucznych, folie spożywcze 
oraz przeznaczone do  pakowania 
pieczywa i  wyrobów cukierni-
czych, worki i  torby ekologiczne 
do  pakowania w  tym torby z  pa-
pieru, bawełny, materiałów eko-
logicznych i  tworzyw sztucznych, 
foremki aluminiowe w tym do pa-
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kowania żywności, etykiety, met-
ki, podkładki, serwetki z  papieru, 
kartonu lub tworzyw sztucznych 
pod wyroby gastronomiczne i cu-
kiernicze w  tym pod torty, ciasta, 
produkty żywnościowe, tacki 
styropianowe w  tym typu EPS 
do  pakowania żywności, kosze 
do  pakowania w  tym z  tworzyw 
sztucznych; 35: usługi sprzedaży 
hurtowej i  detalicznej oraz po-
przez strony www, w  e-sklepach, 
na aukcjach internetowych papie-
ru w  tym pakowego, opakowań, 
pudełek w  tym z  papieru i  tektu-
ry także na  pizze, toreb papiero-
wych, folii do pakowania, worków 
do  pakowania w  tym typu HDPE, 
PE, PP oraz taśm i  klipsów do  za-
mykania worków, środków chemii 
profesjonalnej oraz gospodarczej, 
serwetek, świec, obrusów, arty-
kułów dekoracyjnych, ręczników 
papierowych, czyściw, dozowni-
ków, stojaków, papieru toaleto-
wego, profesjonalnych systemów 
dozowania, profesjonalnych sys-
temów czyszczących, akcesoriów 
do sprzątania, worków i pojemni-
ków na odpady w tym jednorazo-
wych, reklamówek i  toreb ekolo-
gicznych, rękawic jednorazowych, 
folii i  urządzeń pakujących, kub-
ków i  kieliszków jednorazowych 
z  papieru, styropianu, z  tworzyw, 
talerzy i  misek jednorazowych 
z papieru, styropianu i/lub z  two-
rzywa, tacek tekturowych, pojem-
ników styropianowych, sztućców, 
rurek, szaszłyków, wykałaczek, 
serwetek, świec, obrusów z  pa-
pieru i  tworzyw sztucznych, ar-
tykułów dekoracyjnych w  tym 
do  ozdoby napojów, żywności, 
opakowań jednorazowych dla ga-
stronomii z papieru oraz tworzyw 
sztucznych, w  tym także naczyń 
oraz sztućców, papieru, folii, opa-
kowań z  tworzyw do  pakowania 
wyrobów cukierniczych oraz prze-
znaczonych dla gastronomii, opa-
kowań z tektury, pudełek do pizzy, 
rolek kasowych, rolek do metkow-
nic, etykiet do  wag, opakowań 
konfekcjonowanych, maszyn pa-
kujących, urządzeń do  pakowa-
nia ręcznego artykułów spożyw-
czych i  przemysłowych, urządzeń 
do  zabezpieczania towarów oraz 
akcesoria spinające, pakowaczy, 
zgrzewarek ręcznych do  zamyka-
nia worków, obcinaczy do folii lub 
papieru, zgrzewarek do  zamyka-
nia pojemników, węgla drzewne-
go, brykietu, dystrybucja materia-
łów reklamowych i promocyjnych, 
rozpowszechnianie materiałów re-

klamowych, reklama w tym za po-
średnictwem sieci komputerowej, 
prezentowanie produktów i usług 
w  mediach oraz poprzez Internet 
dla celów sprzedaży, zbieranie 
i  narządzanie zbiorami danych 
(klientów i  dostawców), prezen-
towanie produktów i  usług dla 
osób trzecich w  celu sprzedaży, 
promocja sprzedaży dla osób trze-
cich, reklama za  pośrednictwem 
sieci komputerowej, informacja 
handlowa, publikowanie tekstów 
reklamowych, marketing rekla-
mowy, kreowanie wizerunku fir-
my, usług, towarów, zarządzanie 
w zakresie zamówień handlowych 
w  tym przesyłanie handlowej in-
formacji tekstowej i  obrazowej 
w sieci internetowej przy pomocy 
komputera .

(111) 260096 (180) 2032 09 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260551 (180) 2032 07 20 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 7: maszyny rolnicze, 
młoty pneumatyczne, narzędzia 
ręczne o napędzie innym niż ręcz-
ny, wiertarki ręczne elektryczne, 
pistolety dozujące klej, elektrycz-
ne, pistolety do malowania, pom-
py [maszyny], maszyny na sprężo-
ne powietrze, ciśnienie (zawory -) 
[części maszyn], przyrządy do  lu-
towania gazowego .

(111) 260862 (180) 2032 08 09 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260863 (180) 2032 08 09 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261198 (180) 2032 10 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261341 (180) 2032 11 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261655 (180) 2032 07 20 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 29: owoce konserwo-
wane, suszone, gotowane, liofili-
zowane i sproszkowane, warzywa 
konserwowane, suszone i  goto-
wane, galaretki, dżemy, kompo-
ty, chrupki owocowe, produkty 
spożywcze i  napoje na  bazie soi 
nie  ujęte w  innych klasach, soja 
konserwowana, sałatki, zupy, jaja, 
mleko, produkty mleczne, oleje 
i tłuszcze jadalne .

(111) 261717 (180) 2032 10 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261985 (180) 2032 10 29 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262021 (180) 2032 12 14 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262022 (180) 2032 12 14 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262138 (180) 2032 11 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262289 (180) 2032 10 29 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262298 (180) 2032 11 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262630 (180) 2032 12 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263037 (180) 2032 10 16 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263038 (180) 2032 10 16 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263299 (180) 2033 01 14 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263689 (180) 2032 10 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264079 (180) 2032 12 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264219 (180) 2032 10 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 265064 (180) 2032 12 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 265153 (180) 2033 04 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 265191 (180) 2033 05 08 Prawo przedłużono w całości .
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(111) 265201 (180) 2033 03 18 Prawo przedłużono w całości.
(111) 265202 (180) 2033 03 18 Prawo przedłużono w całości.
(111) 265324 (180) 2032 11 14 Prawo przedłużono w całości.
(111) 265775 (180) 2032 10 29 Prawo przedłużono w całości.
(111) 266316 (180) 2032 04 23 Prawo przedłużono w całości.
(111) 266536 (180) 2032 10 29 Prawo przedłużono w całości.
(111) 267451 (180) 2032 09 28 Prawo przedłużono w całości.
(111) 272244 (180) 2032 07 11 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) 364214 07/2010
(210) 482936 ZT32/2018
(210) 492268 ZT50/2018
(210) 501748 ZT33/2019
(210) 510675 ZT18/2020
(210) 515333 U
(210) 519351 U
(210) 533444 U
(210) 536385 U
(210) 538213 U
(210) 538224 U

(210) 541403 U
(210) 543255 U
(210) 538732 U
(210) 541318 U
(210) 541890 U
(210) 541047 U
(210) 542341 U
(210) 541696 U
(210) 541467 U
(210) 502061 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) 468375 ZT32/2017
(210) 542394 U
(210) 512629 U
(210) 539200 U
(210) 542071 U
(210) 542486 U
(210) 542694 U
(210) 543362 U
(210) 543363 U

(210) 543364 U
(210) 543365 U
(210) 543366 U
(210) 543710 U
(210) 543711 U
(210) 543905 U
(210) 545515 U
(210) 545565 U

wygaśnięcie prawa

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

(111) 230176 (141) 2019 05 17 Prawo wygasło w części doty-
czącej towarów i/lub usług: 43: 
usługi gastronomiczne związane 
z podawaniem potraw i napojów 
w barach, jadłodajniach, kafete-

riach, kawiarniach, restauracjach 
i stołówkach; przygotowanie dań 
na zamówienie oraz ich dosta-
wa-katering; obsługa imprez pro-
mocyjnych, okolicznościowych, 
plenerowych, przyjęć, bankietów, 
zabaw, balów na zlecenie osób 
trzecich polegające na zaopatrze-
niu w żywność i napoje. 

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) 046138 A. Wykreślono: DIDIER-WERKE A.G., Wiesbaden, 
Niemcy; Wpisano: RHI Magnesita Deutschland AG, Wiesbaden, 
Niemcy.

(111) 046866 A. Wykreślono: DIDIER-WERKE A.G., Wiesbaden, 
Niemcy; Wpisano: RHI Magnesita Deutschland AG, Wiesbaden, 
Niemcy.

(111) 078745 A. Wykreślono: DRYVIT SYSTEMS, INC. / RHO-
DE ISLAND CORPORATION/, WEST WARWICK, Stany Zjednoczone 
Ameryki; Wpisano: Tremco Acquisition LLC, Beachwood, Stany 
Zjednoczone Ameryki.

(111) 078745 A. Wykreślono: Tremco Acquisition LLC, Be-
achwood, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Tremco CPG Inc., 
Beachwood, Stany Zjednoczone Ameryki.

(111) 091879 A. Wykreślono: LINCOLN ELECTRIC BESTER 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielawa, Pol-
ska; Wpisano: Lincoln Global, Inc., City of  Industry, Stany Zjedno-
czone Ameryki.

(111) 091879 A. Wykreślono: Lincoln Global, Inc., City of  In-
dustry, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Lincoln Global, Inc., 
City of Industry, Stany Zjednoczone Ameryki.

(111) 092621 A. Wykreślono: LINCOLN ELECTRIC BESTER 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielawa, Pol-
ska; Wpisano: Lincoln Global, Inc., City of  Industry, Stany Zjedno-
czone Ameryki.

(111) 092621 A. Wykreślono: Lincoln Global, Inc., City of  In-
dustry, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Lincoln Global, Inc., 
Santa Fe Springs, Stany Zjednoczone Ameryki.

(111) 143536 A. Wykreślono: CHANEL SARL, 8750 Glaris, Bur-
gstrasse 26, Szwajcaria; Wpisano: CHANEL SARL, Genewa, Szwaj-
caria.

(111) 145645 A. Wykreślono: A  F JONES (EXPORTERS) CEY-
LON LDT., COLOMBO, Sri Lanka; Wpisano: A.F. JONES EXPORTERS 
CEYLON (PRIVATE) LIMITED, Colombo, Sri Lanka.
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(111) 145686 A. Wykreślono: ABOUT-S SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siemiatycze, Polska 200793425; 
Wpisano: 3LD Spółka publiczna z  ograniczoną odpowiedzialno-
ścią, Ostande, Belgia.

(111) 150724 A. Wykreślono: „MR” Mirosław Minkina, 40-157 
Katowice Al. Korfantego 125A, Polska 273288021; Wpisano: GRUPA 
BMB PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 384895479.

(111) 165921 A. Wykreślono: „RSX” Robert Kępka, Stanisław 
Szymczyk Spółka Jawna, Katowice, Polska 003492370; Wpisano: IN-
STANTA SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żory, 
Polska 276733272.

(111) 172121 A. Wykreślono: Louvre Hotels Group, Paryż, 
Francja; Wpisano: Louvre Hotels GROUP, Puteaux, Francja.

(111) 174617 A. Wykreślono: Louvre Hotels GROUP, Paryż, 
Francja; Wpisano: Louvre Hotels GROUP, Puteaux, Francja.

(111) 179584 A. Wykreślono: „MR” Mirosław Minkina, Katowi-
ce, Polska 273288021; Wpisano: GRUPA BMB PROSTA SPÓŁKA AK-
CYJNA, Katowice, Polska 384895479.

(111) 184351 A. Wykreślono: Telekomunikacja Polska Spółka 
Akcyjna, Warszawa, Polska 012100784; Wpisano: ORANGE POLSKA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 012100784.

(111) 201043 A. Wykreślono: CLARENA 8B CLARENA SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY-
TOWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wilczyce, Polska; Wpisano: PO-
PŁAWSKA GROUP SPÓŁKA JAWNA, Wilczyce, Polska 020104340.

(111) 201044 A. Wykreślono: CLARENA Sp. z  o.o. Sp.k., Wro-
cław, Polska 020104340; Wpisano: POPŁAWSKA GROUP SPÓŁKA 
JAWNA, Wilczyce, Polska 020104340.

(111) 205079 A. Wykreślono: AIB SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Knurów, Polska 
243375140; Wpisano: AIB SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Knurów, Polska 243139847.

(111) 206685 A. Wykreślono: Sanofi-Aventis Spółka z ograni-
czoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska; Wpisano: OPELLA 
HEALTHCARE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ, Warszawa, Polska 387093705.

(111) 228034 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS SPÓŁKA 
AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Lesznowola, Pol-
ska 015585664; Wpisano: EVELINE COSMETICS SPÓŁKA AKCYJNA 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lesznowola, Polska 015585664 .

(111) 228034 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS SPÓŁ-
KA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lesznowola, Polska 
015585664 ; Wpisano: EVELINE COSMETICS BRAND CONCEPT DE-
VELOPMENT SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Łódź, Polska 364377895.

(111) 228034 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS BRAND 
CONCEPT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 364377895; Wpisano: CHRISTIAN LAU-
RENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warsza-
wa, Polska 142738307.

(111) 228034 A. Wykreślono: CHRISTIAN LAURENT SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
142738307; Wpisano: BEAUTY BRANDS CONCEPT SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, 142738307 .

(111) 229733 A. Wykreślono: Firma Transportowo-Handlo-
wo-Usługowa „PANMAR” Sz. Czekański, W. Szmyd Spółka Jawna, 
Krosno, Polska 370009017; Wpisano: PANMAR CZEKAŃSKA SZMYD 
SPÓŁKA JAWNA, Krosno, Polska.

(111) 230462 D. Wykreślono: „W dniu 23 maja 2014 r. na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Ka-
towicach Wydział IX Gospodarczy - Rejestru Zastawów (sygn. akt 
KA.IX.Ns-Rej.Za 3569/14/266) wpisano do Rejestr Zastawów po po-
zycją 2400576 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym 

na znak towarowy R-230462 w celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących Danielowi Brodowskiemu zamieszkałemu w Pion-
kach wobec Hygienika Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu”.

(111) 230545 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELO-
BRANŻOWE „VEGAS” SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza, Polska 532307790; Wpisano: FANDIL-
LO MANAGEMENT LIMITED, Limassol, Cypr.

(111) 230923 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELO-
BRANŻOWE „VEGAS” SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza, Polska 532307790; Wpisano: FANDIL-
LO MANAGEMENT LIMITED, Limassol, Cypr.

(111) 231911 A. Wykreślono: NLP Neuroedukacja Spółka 
z  ograniczoną odpowiedzialnością, Lublin, Polska 430014137; 
Wpisano: NEUROEDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Lublin, Polska 430014437.

(111) 232919 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELO-
BRANŻOWE VEGAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza, Polska 532307790; Wpisano: FANDILLO 
MANAGEMENT LIMITED, Limassol, Cypr.

(111) 233291 A. Wykreślono: AVERY DENNISON CORPORA-
TION, PASADENA, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Avery 
Dennison Corporation, Glendale, Stany Zjednoczone Ameryki.

(111) 233980 A. Wykreślono: KSP Polonia Warszawa Spor-
towa Spółka Akcyjna, Warszawa, Polska; Wpisano: KSP POLONIA 
WARSZAWA SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI, Warsza-
wa, Polska 411188764.

(111) 233981 A. Wykreślono: KSP Polonia Warszawa Sportowa 
Spółka Akcyjna, Warszawa, Polska; Wpisano: KSP POLONIA WAR-
SZAWA SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA W  UPADŁOŚCI, Warszawa, 
Polska 411188764.

(111) 234378 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK Spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 015837798; Wpi-
sano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, 
Polska 630303023.

(111) 234379 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK Spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 015837798; Wpi-
sano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, 
Polska 630303023.

(111) 234482 A. Wykreślono: AQUANETTA Kaczor, Matoga, 
Smolarek Spółka Jawna, Kraków, Polska 120873181; Wpisano: AQU-
ANETTA SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kra-
ków, Polska 122951577.

(111) 234951 A. Wykreślono: Metal-Odlew Lesław Kwitkow-
ski, Jerzy Nykiel Spółka Jawna, Stalowa Wola, Polska 831371635; 
Wpisano: METAL-ODLEW SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Stalowa Wola, Polska 180179918.

(111) 235178 A. Wykreślono: DESA UNICUM - DOM AUKCYJNY 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 142733824; Wpisano: DESA UNICUM SPÓŁKA AKCYJNA, War-
szawa, Polska 142733824.

(111) 235196 A. Wykreślono: INCO-VERITAS Spółka Akcyjna, 
Warszawa, Polska 000599764; Wpisano: GRUPA INCO SPÓŁKA AK-
CYJNA, Warszawa, Polska 000599764.

(111) 235610 A. Wykreślono: KRAJEWSKI SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łowicz, Polska; Wpisano: SYNTEX 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łowicz, Polska 
101079590.

(111) 236897 A. Wykreślono: ARISTAR Spółka z  ograniczoną 
odpowiedzialnością, Częstochowa, Polska 152077387; Wpisano: 
ARISTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁ-
KA KOMANDYTOWA, Katowice, Polska 242783747.
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(111) 237572 A. Wykreślono: SILVERMEDIA SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRAKÓW, Polska 356592358; 
Wpisano: SILVERMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 
356592358.

(111) 237574 A. Wykreślono: SILVERMEDIA SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRAKÓW, Polska 356592358; Wpi-
sano: SILVERMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356592358.

(111) 237690 A. Wykreślono: MARIAN CZARNECKI, Rachanie, 
Polska; Wpisano: IZABELA CZARNECKA, Kraków, Polska.

(111) 239945 A. Wykreślono: Śródmiejski Ośrodek Kultury
-Ośrodek Dokumentacji i Inicjatyw Artystycznych Piwnica Pod Ba-
ranami, Kraków, Polska 001232818; Wpisano: KRAKOWSKIE FORUM 
KULTURY, Kraków, Polska 001232818.

(111) 240261 A. Wykreślono: MARIAN CZARNECKI, Rachanie, 
Polska; Wpisano: IZABELA CZARNECKA, Kraków, Polska.

(111) 246162 A. Wykreślono: F.H.U. BADORA CZĘŚCI SAMO-
CHODOWE Aneta Badora, Częstochowa, Polska 152124158; Wpisa-
no: BREMFERO Aneta Badora, Kłobuck, Polska 152124158.

(111) 248078 A. Wykreślono: JGV SPÓŁKA Z  OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, 
Łódź, Polska 101682458; Wpisano: APJ TRUST SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 101680577 .

(111) 254119 A. Wykreślono: MARIAN CZARNECKI, Rachanie, 
Polska; Wpisano: IZABELA CZARNECKA, Kraków, Polska.

(111) 254833 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War-
szawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930.

(111) 254833 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609.

(111) 256024 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War-
szawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930.

(111) 256024 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609.

(111) 258222 A. Wykreślono: IRYD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gołdap, Polska 519467897; Wpisano: IRYD 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niedrzwica, 
Polska 519467897.

(111) 259690 A. Wykreślono: INVOLT SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Miłoszyce, Polska 021820801; Wpisa-
no: INVOLT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Wrocław, Polska 021820801.

(111) 259691 A. Wykreślono: INVOLT SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Miłoszyce, Polska 021820801; Wpisa-
no: INVOLT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Wrocław, Polska 021820801.

(111) 260485 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War-
szawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930.

(111) 260485 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609.

(111) 260487 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War-
szawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930.

(111) 260487 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609.

(111) 260489 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War-
szawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930.

(111) 260489 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609.

(111) 260494 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War-
szawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930.

(111) 260494 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609.

(111) 261713 A. Wykreślono: Sanofi-Aventis Spółka z  ograni-
czoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska; Wpisano: OPELLA 
HEALTHCARE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ, Warszawa, Polska 387093705.

(111) 261818 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War-
szawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930.

(111) 261818 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609.

(111) 264359 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War-
szawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930.

(111) 264359 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609.

(111) 268622 A. Wykreślono: CZAJKOWSKI ARTUR MARKAR-
TUR, Lublin, Polska 430401306; Wpisano: MARKARTUR Artur Czaj-
kowski, Zadębie, Polska 430401306.

(111) 269070 D. Wykreślono: „W  dniu 23 lutego 2015 r. 
na  podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. War-
szawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za  2393/15/553) wpisano do  Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2436717 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na  znak towarowy R-269070 w  celu zabezpie-
czenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA 
z  siedzibą w  Warszawie wobec BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA 
z  siedzibą w  Warszawie; DELECTA SPÓŁKA AKCYJNA z  siedzibą 
we Włocławku”.

(111) 269963 A. Wykreślono: ROSZKOWSKA JOANNA PAKOS-
FERA, Łomianki, Polska 017240946; Wpisano: STUDIO DN JOANNA 
ROSZKOWSKA, Łomianki, Polska 016153547.

(111) 273173 A. Wykreślono: MARIAN CZARNECKI, Rachanie, 
Polska; Wpisano: IZABELA CZARNECKA, Kraków, Polska.
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(111) 275300 A. Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279.

(111) 278584 A. Wykreślono: CZAJKOWSKI ARTUR MARKAR-
TUR, Lublin, Polska 430401306; Wpisano: MARKARTUR Artur Czaj-
kowski, Zadębie, Polska 430401306.

(111) 281986 A. Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279.

(111) 282274 A. Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279.

(111) 282414 A. Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279.

(111) 282415 A. Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279.

(111) 282516 A. Wykreślono: Sanofi-Aventis Spółka z ograni-
czoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska; Wpisano: OPELLA 
HEALTHCARE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ, Warszawa, Polska 387093705.

(111) 282746 A. Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska; 
Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279.

(111) 288068 A. Wykreślono: KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, Polska 870363980; Wpisano: KRAJOWA 
GRUPA SPOŻYWCZA SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, Polska 870363980.

(111) 288069 A. Wykreślono: KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, Polska 870363980; Wpisano: KRAJOWA 
GRUPA SPOŻYWCZA SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, Polska 870363980.

(111) 288480 A. Wykreślono: IMS BUDOWNICTWO SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJEKT 5 SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Kraków, Polska 123155434; Wpisano: IMS BUDOW-
NICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRO-
JEKT 8 SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 382424273.

(111) 289107 A. Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279.

(111) 289752 A. Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279.

(111) 292196 A. Wykreślono: MINKINA MIROSŁAW MR, Kato-
wice, Polska 273288021; Wpisano: GRUPA BMB PROSTA SPÓŁKA 
AKCYJNA, Katowice, Polska 384895479.

(111) 295446 A. Wykreślono: Sanofi-Aventis Spółka z ograni-
czoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska; Wpisano: OPELLA 
HEALTHCARE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ, Warszawa, Polska 387093705.

(111) 298592 A. Wykreślono: BARTOSZ KRALA, AA HERKU-
LES, Katowice, Polska 240997266; Wpisano: AA HERKULES SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 
521471182.

(111) 300570 A. Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279.

(111) 301467 A. Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279.

(111) 301757 A. Wykreślono: CZAJKOWSKI ARTUR MARKAR-
TUR, Lublin, Polska 430401306; Wpisano: MARKARTUR Artur Czaj-
kowski, Zadębie, Polska 430401306.

(111) 302533 A. Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279.

(111) 302545 A. Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279.

(111) 305481 A. Wykreślono: TOPLIFT SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice, 
Polska 243700769; Wpisano: TOPLIFT KRALA SPÓŁKA KOMANDY-
TOWA, Katowice, Polska 243700769.

(111) 305790 A. Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279.

(111) 306329 A. Wykreślono: CZAJKOWSKI ARTUR MARKAR-
TUR, Lublin, Polska 430401306; Wpisano: MARKARTUR Artur Czaj-
kowski, Zadębie, Polska 430401306.

(111) 306596 A. Wykreślono: TOPLIFT SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice, 
Polska 243700769; Wpisano: TOPLIFT KRALA SPÓŁKA KOMANDY-
TOWA, Katowice, Polska 243700769.

(111) 310961 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War-
szawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930.

(111) 310961 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609.

(111) 312558 A. Wykreślono: ANNA JESIONOWSKA, MIŁOŚNI-
CY 4 KÓŁEK, Gdańsk, Polska 367086224; Wpisano: MIŁOŚNICY 4 KÓ-
ŁEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gostomko, 
Polska 385099980.

(111) 312753 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War-
szawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930.

(111) 312753 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609.

(111) 313080 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War-
szawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930.

(111) 313080 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609.
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(111) 313081 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War-
szawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930.

(111) 316774 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War-
szawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930.

(111) 318356 A. Wykreślono: BARTOSZ KRALA, AA HERKU-
LES, Katowice, Polska 240997266; Wpisano: AA HERKULES SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 
521471182.

(111) 324327 A. Wykreślono: JOANNA ROSZKOWSKA, PAKOS-
FERA, Łomianki, Polska 016153547; Wpisano: STUDIO DN JOANNA 
ROSZKOWSKA, Łomianki, Polska 016153547.

(111) 327446 A. Wykreślono: CZAJKOWSKI ARTUR MARKAR-
TUR, Lublin, Polska 430401306; Wpisano: MARKARTUR Artur Czaj-
kowski, Zadębie, Polska.

(111) 330084 A. Wykreślono: MIROSŁAW JÓZEF MINKINA, MR, 
Katowice, Polska 273288021; Wpisano: GRUPA BMB PROSTA SPÓŁ-
KA AKCYJNA, Katowice, Polska 384895479.

(111) 332358 A. Wykreślono: KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, Polska 870363980; Wpisano: KRAJOWA 
GRUPA SPOŻYWCZA SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, Polska 870363980.

(111) 338819 A. Wykreślono: ŻABICKA KATARZYNA, ŻABICKI 
ŁUKASZ SVERUM NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA CYWILNA, Częstocho-
wa, Polska 367640330; Wpisano: NIERUCHOMOŚCI 112 ŁUKASZ ŻA-
BICKI, Częstochowa, Polska 152067816.

(111) 338820 A. Wykreślono: ŻABICKA KATARZYNA, ŻABICKI 
ŁUKASZ SVERUM NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA CYWILNA, Częstocho-
wa, Polska 367640330; Wpisano: NIERUCHOMOŚCI 112 ŁUKASZ ŻA-
BICKI, Częstochowa, Polska 152067816.

(111) 341937 A. Wykreślono: CENTRUM MEDYCZNE MULTI-
MED TADEUSZ JUCYK SPÓŁKA JAWNA, Konin, Polska 311018769; 
Wpisano: CENTRUM MEDYCZNE MULTIMED TADEUSZ JUCYK 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konin, Polska 
311018769.

(111) 342782 D. Wpisano: „W dniu 31 sierpnia 2022 r. na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Ka-
towicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt 
KA.IX.Ns-Rej.Za 4548/22/289) wpisano do Rejestru Zastawów pod 
pozycją 2727368 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzie-
lonym na znak towarowy R.342782 w celu zabezpieczenia wierzy-
telności przysługujących AGNIESZCE NIEDZIELSKIEJ zamieszkałej 
w  Katowicach wobec GÓRNICZY KLUB SPORTOWY ”KATOWICE” 
z siedzibą w Katowicach”.

(111) 346995 A. Wykreślono: TJ REST SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tykocin, Polska 380675380; Wpisano: 
SKŁODOWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Tykocin, Polska 052134183.

(111) 350767 A. Wykreślono: ROZRYWKA SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141789975; 
Wpisano: WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 
142734203.

(111) 350924 A. Wykreślono: ROZRYWKA SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141789975; 
Wpisano: WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 
142734203.

rejestracja mięDzynaroDowa 
 uznana  

na terytorium rzeczypospolitej polskiej

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

(111) 706282 (540) NEWAY
(531) CFE: 27.05.01 (511) 6
(732) Neway Valve (Suzhou) Co., Ltd.,  
No. 999 Xiangjiang Road, Suzhou New District,  
Suzhou, Jiangsu (CN)
(151) 2022 01 24 (441) 2022 03 07 (581) 2022 02 17

(111) 709443 (540) VERUM (511) 5
(732) COSWELL S.p.A., Via P. Gobetti 4, I-40050 Funo di Argelato (IT)
(151) 2022 01 19 (441) 2022 02 28 (581) 2022 02 10

(111) 780640 (540) Göral Kuruy emisleri
(531) CFE: 02.09.14, 05.07.06,  
26.04.07, 27.05.01, 29.01.01 (511) 29
(732) SABRİ BAKIŞGAN VE OĞULLARI GIDA SANAYİ TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ, Sani Konukoğlu Bulv. 50,  
Nolu Sk. Bila No Şehitkamil, GAZIANTEP (TR)
(151) 2021 11 05 (441) 2022 03 07 (581) 2022 02 17

(111) 830487 (540) GLORIA JEANS TRADE MARK
(531) CFE: 27.05.01, 29.01.01 (511) 25
(732) Melnikov Vladimir Vladimirovich,  
d. 185/31, ul. 2-ya Volodarskogo, RU-344004 Rostov-na-Donu (RU)
(151) 2021 11 09 (441) 2021 12 27 (581) 2021 12 09

(111) 950487 (540) VERUM PlantaFibra
(531) CFE: 27.05.10 (511) 5, 29
(732) COSWELL S.p.A., Via P. Gobetti 4, I-40050 Funo di Argelato (IT)
(151) 2022 01 19 (441) 2022 02 28 (581) 2022 02 10

(111) 1390650 (540) APL
(531) CFE: 05.03.15, 29.01.14 (511) 3, 5, 16, 29, 30
(732) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „EyPiEl Rus”,
ul. Tikhvinskaya, d. 10, et. 1, komnata 1-39, pomeshchenie V,  
RU-127055 Moscow (RU)
(151) 2021 12 30 (441) 2022 02 28 (581) 2022 02 10

(111) 1592156 (540) BLOSTEN (511) 11, 35
(732) Raphael Farfeleder, Pfeiffergasse 3/109, A-1150 Wien (AT)
(151) 2022 01 31 (441) 2022 03 07 (581) 2022 02 17

(111) 1599898 (540) Bavaria blu
(531) CFE: 27.01.12, 27.05.01 (511) 29
(732) RL Anlagen GmbH, Bahnhofstr. 16, 83278 Traunstein (DE)
(151) 2021 02 09 (441) 2021 07 19 (581) 2021 07 01

(111) 1606141 (540) Dimal (511) 7, 9, 37
(732) Obshchestvo s ogranichennoi otvetstvennostyu 
«Kirovskij zavod elektromagnitov «DimAl», ul. Rozy Lyuksemburg 100, 
RU-610005 Kirov (RU)
(151) 2021 03 26 (441) 2021 08 23 (581) 2021 08 05

(111) 1632773 (540) STASYALEX
(531) CFE: 03.07.16, 26.11.01, 27.05.01 (511) 3, 35
(732) Aleksandrovich Aleksey Aleksandrovich,  
ul. Gagarina, d. 28, kv. 1, 211156 Chashniki, Vitebskaya oblast (BY)
(151) 2021 07 29 (441) 2022 01 03 (581) 2021 12 16
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(111) 1641336 (540) TRUSTED HANDWORK
(531) CFE: 27.05.01 (511) 25
(732) Vision C AG, Bahnhofplatz 7, CH-7000 Chur (CH)
(151) 2021 08 06 (441) 2022 02 21 (581) 2022 02 03
(111) 1642407 (540) SVETLOV JEWELRY
(531) CFE: 01.01.02, 25.12.25,  
26.04.05, 27.03.12, 27.05.03, 29.01.12 (511) 14, 36
(732) Limited Liability Company „BELGORODSKIY YUVELIRNYY 
ZAVOD „ART-KARAT”,  
B. Khmelnitsky avenue, building 111 B, city of Belgorod, 
RU-308000 Belgorod region (RU)
(151) 2021 03 19 (441) 2022 02 21 (581) 2022 02 03
(111) 1642766 
(531) CFE: 26.13.25 (511) 12
(732) Ningbo Kaabo Technology CO., LTD,  
4th Floor, No. 1 Building, 885 Chunhua Road,  
Wangchun Industrial Park, Haishu District, Ningbo, Zhejiang (CN)
(151) 2021 12 13 (441) 2022 02 28 (581) 2022 02 10
(111) 1642868 (540) Propeller (511) 33
(732) Tovarishchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu  
„Global Beverages”, Prospekt Al Farabi 116/23, 6, Medeuskii raion,  
050023 Almaty (KZ)
(151) 2021 08 10 (441) 2022 02 28 (581) 2022 02 10
(111) 1642960 (540) obode
(531) CFE: 27.05.01 (511) 7, 9, 35
(732) Midea Robozone Technology Co., Ltd.,  
No. 39 Caohu Avenue, Xiangcheng Development Zone, Suzhou, 
Jiangsu Province (CN)
(151) 2021 11 22 (441) 2022 02 28 (581) 2022 02 10
(111) 1642964 (540) Itidy
(531) CFE: 02.09.01, 27.05.01 (511) 3
(732) GUANGDONG YOUKAI TECHNOLOGY CO., LTD.,  
Second and third floors, block F,  
No. 2, Xinlian Zhongjin Road, Lishui Town, Nanhai District,  
Foshan City, Guangdong Province (CN)
(151) 2021 12 03 (441) 2022 02 28 (581) 2022 02 10
(111) 1644407 (540) LOOKS BY WOLFGANG JOOP
(531) CFE: 26.11.01, 27.05.10, 29.01.12 (511) 3, 9, 25
(732) AL Accessible Luxury GmbH,  
Ribbeckstraße 6-7, 14469 Potsdam (DE)
(151) 2021 09 06 (441) 2022 03 07 (581) 2022 02 17
(111) 1644430 (540) BAMA (511) 1, 3, 4, 5, 10, 21, 25
(732) Bama GmbH,  
Pfalzgraf-Otto-Straße 50, 74821 Mosbach (DE)
(151) 2021 10 01 (441) 2022 03 07 (581) 2022 02 17
(111) 1644475 (540) RaiPOS
(531) CFE: 03.03.15, 16.01.11, 20.05.16,  
21.01.25, 26.04.16, 27.05.24, 29.01.13 (511) 9, 36, 42
(732) Raiffeisen Bank International AG,  
Am Stadtpark 9, A-1030 Wien (AT)
(151) 2021 11 10 (441) 2022 03 07 (581) 2022 02 17
(111) 1644486 (540) LUXLAVIE (511) 3, 5, 10
(732) Galderma Holding SA, Zählerweg 10, CH-6300 Zug (CH)
(151) 2021 11 29 (441) 2022 03 07 (581) 2022 02 17
(111) 1644590 
(531) CFE: 26.01.02 (511) 12, 37
(732) Chery Automobile Co., Ltd.,  
8 Changchun Road, Economy & Technology Development Zone, 
Wuhu City, 241009 Anhui Province (CN)
(151) 2021 12 15 (441) 2022 03 07 (581) 2022 02 17
(111) 1644669 (540) P PromensZlín
(531) CFE: 27.05.01 (511) 7, 12, 17, 42
(732) Promens Zlín a.s.,  
Cecilka 38, CZ-760 01 Zlín, Příluky (CZ)
(151) 2021 10 15 (441) 2022 03 07 (581) 2022 02 17

(111) 1644736 (540) SMILING JOKER
(531) CFE: 02.01.01, 26.01.05,  
27.01.12, 27.05.01, 29.01.15 (511) 9, 28, 41
(732) EAGLELINE LIMITED,  
The Victoria Centre, Unit 2, Lower Ground Floor, Valletta Road, 
IL-MOSTA (MT)
(151) 2021 09 16 (441) 2022 03 07 (581) 2022 02 17

(111) 1644737 (540) Smiling Jokerll
(531) CFE: 27.01.12, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15 (511) 9, 28, 41
(732) EAGLELINE LIMITED,  
The Victoria Centre, Unit 2, Lower Ground Floor, Valletta Road, 
IL-MOSTA (MT)
(151) 2021 09 16 (441) 2022 03 07 (581) 2022 02 17

(111) 1644889 (540) PAVELOCK (511) 19
(732) Semmelrock International GmbH,  
Wienerbergerplatz 1, A-1100 Wien (AT)
(151) 2021 09 23 (441) 2022 03 07 (581) 2022 02 17

(111) 1644962 (540) MIA SECRET (511) 3, 8, 11, 21, 25, 35, 44
(732) De Roblin, Inc.,  
17011 Green Drive, City of Industry, CA 91745 (US)
(151) 2021 08 25 (441) 2022 03 07 (581) 2022 02 17

(111) 1645126 (540) CARPATHIA LABORATORIUM (511) 3, 5, 35
(732) Herba Drug, s. r. o.,  
Mlynská 1335, SK-053 11 Smižany (SK)
(151) 2021 12 02 (441) 2022 03 07 (581) 2022 02 17

(111) 1645127 (540) ARISTID (511) 9, 35, 41, 42
(732) ARISTID GROUP,  
49 avenue d’Iéna, F-75116 Paris (FR)
(151) 2021 11 30 (441) 2022 03 07 (581) 2022 02 17

(111) 1645170 (540) NIOD
(531) CFE: 26.04.05, 27.05.01 (511) 3, 35, 44
(732) Deciem Beauty Group Inc.,  
15 Fraser Avenue, Toronto, ON, M6K1Y7 (CA)
(151) 2022 01 11 (441) 2022 03 07 (581) 2022 02 17

(111) 1645171 (540) NIOD NON INVASIVE OPTIONS IN DER-
MAL SCIENCE
(531) CFE: 26.04.05, 27.05.01 (511) 3, 35, 44
(732) Deciem Beauty Group Inc.,  
15 Fraser Avenue, Toronto, ON, M6K1Y7 (CA)
(151) 2022 01 11 (441) 2022 03 07 (581) 2022 02 17

(111) 1645191 (540) ENDLESS WEL
(531) CFE: 27.05.01 (511) 6, 20
(732) TIANJIN GOLDEN BRIDGE  
WELDING MATERIALS GROUP CO., LTD.,  
No. 1 Liujing Road, Dongli Economic Development Area,  
300399 Tianjin (CN)
(151) 2021 10 12 (441) 2022 03 07 (581) 2022 02 17

(111) 1645211 (540) rtc
(531) CFE: 27.05.01, 29.01.04 (511) 17
(732) RTC TEC BAĞLANTI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş., 
Aydınlı Mah. İstanbul, Deri OSB, Kadife Cadde No: 2,  
Tuzla / İSTANBUL (TR)
(151) 2021 10 15 (441) 2022 03 07 (581) 2022 02 17

(111) 1645527 (540) KASTAMONU
(531) CFE: 26.15.01, 29.01.12 (511) 19, 20, 35
(732) KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİC.  
ANONİM ŞİRKETİ, ALTUNİZADE MAH. KISIKLI CAD. ALLİANZ,  
13 Üsküdar, İstanbul (TR)
(151) 2021 06 10 (441) 2022 03 07 (581) 2022 02 17

(111) 1645626 (540) Keralini (511) 11, 19, 20
(732) Limited Liability Company „TRANS STONE”,  
prov. Chuhuivskyi, 19 A, kv. 64, m. Kyiv, 03067 (UA)
(151) 2021 09 29 (441) 2022 03 07 (581) 2022 02 17



106 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 45/2022

(111) 1645654 (540) ARCEO WHEELS
(531) CFE: 26.11.01, 27.05.10, 29.01.12 (511) 12
(732) Arceo GmbH,  
Schönbacherstr. 41-43, 35745 Herborn (DE)
(151) 2021 10 27 (441) 2022 03 07 (581) 2022 02 17

(111) 1645663 (540) CTPAHA
(531) CFE: 25.01.05, 27.05.17, 28.05.00, 29.01.13 (511) 25, 35
(732) Saviuk Vitali Ivanovich,  
prospekt Chernyakhovskogo, d. 27 A, kv. 39210015, g. Vitebsk (BY)
(151) 2021 10 21 (441) 2022 03 07 (581) 2022 02 17

(111) 1645706 (540) D
(531) CFE: 01.15.11, 26.01.01, 27.05.21, 28.05.00 (511) 9, 11
(732) DAICHI Limited Liability Company,  
Staropetrovskiy pr-d 11, korp. 1, 3 floor of. 20,  
RU-125130 Moscow (RU)
(151) 2021 12 08 (441) 2022 03 07 (581) 2022 02 17

(111) 1645784 (540) XMD (511) 42
(732) Xenter, Inc.,  
2463 South 3850 West, Salt Lake City, UT 84120 (US)
(151) 2022 01 13 (441) 2022 03 07 (581) 2022 02 17

(111) 1645797 (540) Fudix
(531) CFE: 27.05.01, 29.01.04 (511) 1
(732) Zirax LLC,  
Svetly Yar workers settlement, bld. 6, md. 4,  
Svetloyarsk district, RU-404171, Volgograd region (RU)
(151) 2021 12 20 (441) 2022 03 07 (581) 2022 02 17

(111) 1645876 (540) Difogal
(531) CFE: 27.05.01 (511) 5
(732) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d.,  
Batajnički drum bb, 11080 Beograd-Zemun (RS)
(151) 2021 11 24 (441) 2022 03 14 (581) 2022 02 24

(111) 1646300 (540) EMERSON
(531) CFE: 01.15.03, 26.04.04, 27.05.17 (511) 25
(732) EMMANOUIL ANARGYROU & SIA OE,  
28 PANOS STREET, GALATSI ATHENS, ATTICA (GR)
(151) 2021 12 10 (441) 2022 03 14 (581) 2022 02 24

(111) 1646413 (540) RH
(531) CFE: 26.13.25, 27.05.01 (511) 1, 7, 17
(732) Guangzhou Ruihe New Materials Technology Co., Ltd.,  
168 Fengshen Avenue, Xiuquan Street, Huadu District,  
Guangzhou City, 510820 Guangdong Province (CN)
(151) 2021 11 25 (441) 2022 03 14 (581) 2022 02 24

(111) 1646560 (540) obp OFFSHORE BUSINESS PROCESSING
(531) CFE: 24.15.01, 27.05.01, 29.01.12 (511) 35, 39, 42
(732) OFFSHORE BUSINESS PROCESSING INC.,  
17th Cyberscape Gamma, Topaz & Ruby Rds. Ortigas Center,  
Pasig City, Metro Manila (PH)
(151) 2021 07 12 (441) 2022 03 14 (581) 2022 02 24

(111) 1646675 (540) Hi nova
(531) CFE: 27.05.01 (511) 9
(732) China Post Communications Equipment Co., Ltd.,  
6 / F, Block D No. 156, Fuxingmennei Street, 
Xicheng District, 100031 Beijing (CN)
(151) 2021 12 16 (441) 2022 03 14 (581) 2022 02 24

(111) 1646690 (540) TALOS (511) 6, 11, 17, 19
(732) PARTICIPATION GESTION  
DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL (PGDI),  
9 rue des frères Sizaire ZA de la Touche Tizon,  
F-35230 NOYAL-CHÂTILLON-SUR-SEICHE (FR)
(151) 2021 12 14 (441) 2022 03 14 (581) 2022 02 24

(111) 1646691 (540) MERCURY (511) 6, 11, 17, 19
(732) PARTICIPATION GESTION  
DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL (PGDI),  
9 rue des frères Sizaire ZA de la Touche Tizon,  
F-35230 NOYAL-CHÂTILLON-SUR-SEICHE (FR)
(151) 2021 12 14 (441) 2022 03 14 (581) 2022 02 24

(111) 1646692 (540) ARTEMIS (511) 6, 11, 17, 19
(732) PARTICIPATION GESTION  
DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL (PGDI),  
9 rue des frères Sizaire ZA de la Touche Tizon,  
F-35230 NOYAL-CHÂTILLON-SUR-SEICHE (FR)
(151) 2021 12 14 (441) 2022 03 14 (581) 2022 02 24

(111) 1646693 (540) KEPLER (511) 6, 11, 17, 19
(732) PARTICIPATION GESTION  
DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL (PGDI),  
9 rue des frères Sizaire ZA de la Touche Tizon, 
F-35230 NOYAL-CHÂTILLON-SUR-SEICHE (FR)
(151) 2021 12 14 (441) 2022 03 14 (581) 2022 02 24

(111) 1646974 (540) BRAVOAUTO (511) 12, 35, 36, 37, 39
(732) Inchcape Plc.,  
22a St. James’s Square, London SW1Y 5LP (GB)
(151) 2021 11 24 (441) 2022 03 14 (581) 2022 02 24

(111) 1647095 (540) Skinly (511) 3, 5, 32, 35
(732) Dr. Justinus Wagner,  
Höheweg 29, CH-3800 Interlaken (CH)
(151) 2021 10 18 (441) 2022 03 14 (581) 2022 02 24

(111) 1647112 (540) MAXIMORS (511) 18
(732) HERMES INTERNATIONAL,  
24 rue du Faubourg, Saint-Honoré, F-75008 PARIS (FR)
(151) 2021 12 20 (441) 2022 03 14 (581) 2022 02 24

rejestracja mięDzynaroDowa,  
w której wyDano Decyzję  

o Definitywnej oDmowie uznania ochrony  
na terytorium rzeczypospolitej polskiej

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

(111) 1585304 (540) DERMA+CURE (511) 5
(732) MP Labo,  
Boulevard Marcel Pagnol, F-06130 Grasse (FR)
(151) 2021 01 14 (441) 2021 04 26 (581) 2021 04 08

(111) 1585305 (540) RENAL+CURE (511) 5
(732) MP Labo,  
Boulevard Marcel Pagnol, F-06130 Grasse (FR)
(151) 2021 01 14 (441) 2021 04 26 (581) 2021 04 08

(111) 1585307 (540) CARDI+CURE (511) 5
(732) MP Labo,  
Boulevard Marcel Pagnol, F-06130 Grasse (FR)
(151) 2021 01 14 (441) 2021 04 26 (581) 2021 04 08
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C Z Ę Ś Ć  II

KOMUNIKATY URZĘDOWE

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2022 r  wydaną na podstawie art  25 ust  1 w związku z art  
18 ust  4 i art  19 ust  1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r  o rzecznikach patentowych (Dz  U  z 2021 r  poz  944), wpisano na listę rzeczników paten-
towych pod nr:

3628 Głowacka Agnieszka Ewa Łódź

lista rZecZniKÓW patentoWYcH 
(WpisY i sKreślenia)
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