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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 241 671 do nr 241 705)

w) część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 241703 (41) 2020 12 28 
(51) A01D 34/66 (2006 01) 
 A01D 34/00 (2006 01)
(21) 430363 (22) 2019 06 25
(72) LISICKI JANUSZ, Pukinin (PL)

(73) LISICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Rawa Mazowiecka (PL)
(54) Kosiarka bębnowa

(B1) (11) 241687 (41) 2021 10 18 
(51) A01G 31/02 (2006 01) 
 A01G 24/60 (2018 01) 
 B30B 7/02 (2006 01) 
 B30B 1/32 (2006 01)
(21) 433571 (22) 2020 04 16
(72) PARAFINIUK STANISŁAW, Romaszki (PL)
(73) INSTYTUT MASZYN SPOŻYWCZYCH  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Maszyna do zagęszczania podłoża
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(B1) (11) 241699 (41) 2022 01 17 
(51) A01M 21/04 (2006 01) 
 A01M 21/00 (2006 01)
(21) 437279 (22) 2021 03 11
(72) SŁOWIŃSKI KRZYSZTOF, Bilsko (PL); TABOR SYLWESTER, 
Kraków (PL); GRYGIERZEC BEATA, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET ROLNICZY IM  HUGONA KOŁŁĄTAJA 
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Urządzenie do zwalczania chwastów i  ich nasion, zwłaszcza 
barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden)

(B1) (11) 241694 (41) 2021 06 28 
(51) A41D 13/008 (2006 01) 
 A62B 17/00 (2006 01)
(21) 432324 (22) 2019 12 20
(72) PTAK SZYMON, Masłońskie (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ, Warszawa (PL)
(54) Ubranie ochronne, zwłaszcza dla strażaka

(B1) (11) 241676 (41) 2017 02 13 
(51) A47C 21/04 (2006 01)
(21) 413409 (22) 2015 08 03
(72) POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL); GUZ ŁUKASZ, Lublin (PL); 
DUDZIŃSKA MARZENNA, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Urządzenie do zintegrowanego wentylowania łóżek

(B1) (11) 241685 (41) 2021 11 15 
(51) A47J 33/00 (2006 01) 
 A47J 37/07 (2006 01) 
 A47J 36/18 (2006 01)
(21) 433884 (22) 2020 05 09
(72) NADOLSKI PIOTR, Kalisz (PL)
(73) NADOLSKI PIOTR PPHU ZYGA, Mąkoszyce (PL)
(54) Ognisko mobilne

(B1) (11) 241677 (41) 2022 04 19 
(51) A61J 3/10 (2006 01) 
 B30B 15/00 (2006 01)
(21) 435690 (22) 2020 10 13
(72) ŁYSKANOWSKI ADAM, Szczecin (PL); LUBIANIEC ARKADIUSZ, 
Tanowo (PL); SKRZYPEK SEBASTIAN, Szczecin (PL);  
JAKUBIAK ARTUR, Szczecin (PL)
(73) ADAMUS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Stempel

(B1) (11) 241702 (41) 2022 03 28 
(51) A61K 8/19 (2006 01) 
 A61K 8/30 (2006 01) 
 A61K 8/89 (2006 01) 
 A61Q 1/08 (2006 01) 
 A61Q 1/10 (2006 01) 
 A61Q 1/12 (2006 01)
(21) 435429 (22) 2020 09 22
(72) GALANT MARIOLA, Kościerzyna (PL)
(73) WIBO ADAMCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kartuzy (PL)
(54) Sposób wytwarzania kosmetyków rozświetlających

(B1) (11) 241697 (41) 2022 01 17 
(51) A61K 36/15 (2006 01) 
 A61K 47/46 (2006 01) 
 A61K 47/52 (2017 01) 
 A61K 47/55 (2017 01) 
 A61P 33/02 (2006 01)
(21) 434642 (22) 2020 07 13
(72) RÓŻAŃSKI HENRYK, Krosno (PL); IWIŃSKI HUBERT, 
Grodzisk Mazowiecki (PL); SZUMNY ANTONI, Wrocław (PL)

(73) KARPACKA PAŃSTWOWA UCZELNIA W KROŚNIE, Krosno (PL)
(54) Kompozycja pierwotniakobójcza do leczenia i/lub zapobiega-
nia chorób wywoływanych przez pierwotniaki u ludzi zawierająca 
olejek cedrowy oraz sposób jej wytwarzania

(B1) (11) 241688 (41) 2021 12 06 
(51) A61L 27/44 (2006 01) 
 A61L 27/50 (2006 01) 
 A61L 27/58 (2006 01) 
 A61K 47/02 (2006 01)
(21) 434120 (22) 2020 05 29
(72) PROKOPOWICZ MAGDALENA, Gdańsk (PL);  
SZEWCZYK ADRIAN, Gdańsk (PL)
(73) GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Gdańsk (PL)
(54) Kompozycja farmaceutyczna do implantacji tkanki kostnej, 
sposób jej otrzymywania oraz jej zastosowanie do leczenia i/lub re-
generacji tkanki kostnej 

(B1) (11) 241690 (41) 2022 06 27 
(51) B21D 17/02 (2006 01) 
 B21D 22/02 (2006 01) 
 B21C 37/15 (2006 01) 
 B21C 23/08 (2006 01)
(21) 436435 (22) 2020 12 21
(72) KUT STANISŁAW, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM  IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, 
Rzeszów (PL)
(54) Narzędzie do kształtowania tulei, zwłaszcza tulei cienkościen-
nych

(B1) (11) 241689 (41) 2022 06 27 
(51) B21D 17/04 (2006 01) 
 B21D 22/02 (2006 01) 
 B21C 37/15 (2006 01)
(21) 436433 (22) 2020 12 21
(72) KUT STANISŁAW, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM  IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, 
Rzeszów (PL)
(54) Sposób profilowania rury, zwłaszcza o przekroju kwadratowym

(B1) (11) 241704 (41) 2020 12 28 
(51) B24D 15/08 (2006 01) 
 B23Q 1/25 (2006 01)
(21) 430356 (22) 2019 06 24
(72) RAJCH CEZARY, Zamość (PL); RAJCH JANUSZ, Zamość (PL)
(73) RAJCH CEZARY, Zamość (PL); RAJCH JANUSZ, Zamość (PL)
(54) Ostrzałka do ogrodniczych noży szkółkarskich, zwłaszcza oku-
lizaków

(B1) (11) 241696 (41) 2021 12 20 
(51) B26D 3/26 (2006 01) 
 A23N 15/00 (2006 01) 
 A47J 17/00 (2006 01)
(21) 434342 (22) 2020 06 17
(72) JADWISIEŃCZAK KRZYSZTOF, Olsztyn (PL);  
KONOPKA STANISŁAW, Olsztyn (PL); DUBER-SKWARSKA OLGA, 
Barczewo (PL); MAJKOWSKA-GADOMSKA JOANNA, Olsztyn (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, 
Olsztyn (PL)
(54) Kruszarka do warzyw

(B1) (11) 241686 (41) 2022 05 30 
(51) B31B 70/62 (2017 01) 
 B31B 70/64 (2017 01) 
 B65D 30/10 (2006 01) 
 B65D 33/22 (2006 01)
(21) 436045 (22) 2020 11 23
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(72) STOSIK ADAM, Kwidzyn (PL); ROGALA SŁAWOMIR, 
Sadlinki (PL)
(73) STOSIK ADAM ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ – 
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE 
LESTER, Kwidzyn (PL)
(54) Sposób wytwarzania toreb papierowych

(B1) (11) 241678 (41) 2019 11 04 
(51) B62K 5/02 (2013 01) 
 B62K 5/023 (2013 01) 
 B62M 1/14 (2006 01) 
 B62K 5/06 (2006 01) 
 B62K 19/02 (2006 01) 
 B62K 19/24 (2006 01) 
 B62K 25/04 (2006 01) 
 B60G 5/04 (2006 01) 
 B60G 7/02 (2006 01)
(21) 425307 (22) 2018 04 23
(72) WAŁĘGA ZDZISŁAW, Zielona Góra (PL)
(73) UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI, Zielona Góra (PL)
(54) Rower trójkołowy z napędem ręcznym, zwłaszcza dla osób 
z niedowładem kończyn dolnych

(B1) (11) 241681 (41) 2021 09 06 
(51) B65D 81/32 (2006 01) 
 B65D 51/28 (2006 01) 
 B65D 25/04 (2006 01) 
 B05B 11/02 (2006 01)
(21) 433109 (22) 2020 03 03
(72) ADAMCZEWSKI MAREK, Łódź (PL)
(73) ADAMCZEWSKI MAREK, Łódź (PL)
(54) Wkładka do szyjki butelki

(B1) (11) 241695 (41) 2020 11 16 
(51) B65D 90/48 (2006 01) 
 G01F 23/00 (2006 01)
(21) 433357 (22) 2020 03 27
(72) NOWICKI MACIEJ, Lublin (PL); PASIERBIEWICZ KAMIL, 
Lublin (PL); CIECIELĄG KRZYSZTOF, Świdnik (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Pojemnik ze wskaźnikiem wypełnienia, zwłaszcza dla osób 
niewidomych

(B1) (11) 241705 (41) 2020 11 16 
(51) C01B 3/00 (2006 01) 
 F17C 1/00 (2006 01)
(21) 429931 (22) 2019 05 15
(72) BOGUCKI BOHDAN, Gdynia (PL)
(73) BOGUCKI BOHDAN, Gdynia (PL)
(54) Zbiornik ciśnieniowy, zwłaszcza do magazynowania wodoru

(B1) (11) 241693 (41) 2021 05 31 
(51) C09K 5/14 (2006 01) 
 B01J 2/28 (2006 01) 
 B01J 2/30 (2006 01)
(21) 431814 (22) 2019 11 18
(72) OBRANIAK ANDRZEJ, Łódź (PL); HEIM DARIUSZ, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Granulat kompozytowy o podwyższonej zdolności magazyno-
wania ciepła oraz sposób wytwarzania granulatu kompozytowego 
o podwyższonej zdolności magazynowania ciepła

(B1) (11) 241679 (41) 2018 07 30 
(51) C10L 5/04 (2006 01) 
 C10L 5/06 (2006 01) 
 C10L 5/44 (2006 01) 
 C10L 9/10 (2006 01)
(21) 423546 (22) 2016 02 08

(30) 2015/02744  2015 04 22 ZA
(86) 2016 02 08  PCT/IB16/50646
(87) 2016 10 27  WO16/170439
(72) WAANDERS FRANS BOUDEWIJN, Potchefstroom (ZA); 
MARX SANETTE, Potchefstroom (ZA); BUNT JOHN REGINALD, 
Potchefstroom (ZA)
(73) NORTH-WEST UNIVERSITY, Potchefstroom (ZA)
(54) Sposób wytwarzania węglowych brykietów surowcowych oraz 
zastosowanie węglowych brykietów wytworzonych tym sposobem

(B1) (11) 241698 (41) 2022 08 01 
(51) C12N 9/12 (2006 01) 
 C12N 15/54 (2006 01) 
 C12N 15/62 (2006 01) 
 C12Q 1/6806 (2018 01)
(21) 436784 (22) 2021 01 27
(72) SKWARECKA MARTA, Grodztwo (PL); 
SZEMIAKO KASJAN, Gdańsk (PL); OLSZEWSKI MARCIN, Gdańsk (PL); 
ŻOŁĘDOWSKA SABINA, Gdańsk (PL); NIDZWORSKI DAWID, 
Gdańsk (PL)
(73) INSTYTUT BIOTECHNOLOGII I MEDYCYNY MOLEKULARNEJ, 
Gdańsk (PL)
(54) Polimeraza Pwo-NeqSSB, sposób jej otrzymywania, plazmid 
rekombinantowy, startery oraz zastosowanie polimerazy

(B1) (11) 241671 (41) 2020 08 10 
(51) C12P 19/44 (2006 01) 
 C07H 15/26 (2006 01) 
 C12R 1/645 (2006 01)
(21) 428745 (22) 2019 01 31
(72) ŁUŻNY MATEUSZ, Wrocław (PL); KOZŁOWSKA EWA, 
Wrocław (PL); TRONINA TOMASZ, Międzybórz (PL);  
MAZUR MARCELINA, Wrocław (PL); KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA, 
Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, 
Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania 2’-O-β-D-(4”-O-metyloglukopiranozylo)-
5’-metoksyflawonu

(B1) (11) 241672 (41) 2020 09 21 
(51) C12P 19/44 (2006 01) 
 C07H 15/26 (2006 01) 
 C12R 1/645 (2006 01)
(21) 429214 (22) 2019 03 11
(72) ŁUŻNY MATEUSZ, Wrocław (PL); KOZŁOWSKA EWA, 
Wrocław (PL); TRONINA TOMASZ, Międzybórz (PL);  
KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA, Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ, 
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania 3’-O-β-D-(4”-O-metyloglukopiranozylo)-
flawonu

(B1) (11) 241683 (41) 2019 05 06 
(51) E04D 13/16 (2006 01) 
 E04B 1/78 (2006 01)
(21) 427609 (22) 2018 10 31
(30) 1760291  2017 10 31 FR
(72) THIERRY LAURENT, Mirepoix (FR); DURAN MAXIME, 
Labastide Beauvoir (FR)
(73) ORION FINANCEMENT, Paryż (FR)
(54) System izolacji termicznej budynku

(B1) (11) 241675 (41) 2019 07 15 
(51) E21B 7/02 (2006 01) 
 B23B 45/02 (2006 01) 
 B23Q 11/10 (2006 01)
(21) 425441 (22) 2018 04 30
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(72) KACZMARCZYK ZBIGNIEW, Gierałtowice (PL);  
KAWAŁKO MAREK, Sulisławice (PL)
(73) KACZMARCZYK ZBIGNIEW, Gierałtowice (PL);  
KAWAŁKO MAREK, Sulisławice (PL)
(54) Wiertarka górnicza elektryczna

(B1) (11) 241674 (41) 2022 06 13 
(51) F24F 13/30 (2006 01) 
 F24F 12/00 (2006 01) 
 F28D 11/06 (2006 01) 
 F24F 13/22 (2006 01)
(21) 436320 (22) 2020 12 11
(72) ŻOŁNOWSKI MATEUSZ, Nakla (PL)
(73) CLIMA GOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rumia (PL)
(54) Układ rekuperacji z rurowo-lamelowym wymiennikiem ciepła

(B1) (11) 241701 (41) 2022 05 23 
(51) F24H 1/24 (2006 01) 
 F24H 9/18 (2006 01) 
 F23G 7/10 (2006 01) 
 F23H 13/06 (2021 01) 
 F23L 1/02 (2006 01) 
 F23L 9/04 (2006 01) 
 F23G 5/16 (2006 01) 
 F23B 10/02 (2011 01) 
 F23B 50/02 (2006 01) 
 F23B 80/02 (2006 01) 
 F23J 3/02 (2006 01) 
 F28G 3/10 (2006 01)
(21) 436043 (22) 2020 11 20
(72) JOŃSKI JAN, Mokobody (PL); JOŃSKI MACIEJ, Dąbrowa (PL)
(73) JOŃSKI JAN, Mokobody (PL)
(54) Kocioł grzewczy dolnego spalania opalany biomasą drzewną 
z krzyżową komorą spalania i ruchomym rusztem

(B1) (11) 241673 (41) 2021 11 15 
(51) F24T 10/13 (2018 01) 
 F24T 10/40 (2018 01) 
 F28D 15/04 (2006 01)
(21) 433915 (22) 2020 05 13
(72) ŁUKASZEWICZ ANDRZEJ KAZIMIERZ, Białystok (PL)
(73) ŁUKASZEWICZ ANDRZEJ KAZIMIERZ, Białystok (PL)
(54) Kaskadowa gruntowa rurka ciepła

(B1) (11) 241682 (41) 2022 05 30 
(51) G01L 1/00 (2006 01) 
 G01B 7/16 (2006 01)
(21) 436145 (22) 2020 11 27
(72) BEDNARSKI ŁUKASZ, Kielce (PL); SIEŃKO RAFAŁ MAREK, 
Kraków (PL)
(73) SHM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Libertów (PL)
(54) Sposób i detektor do wykrywania momentu uplastycznienia 
materiału

(B1) (11) 241684 (41) 2021 06 28 
(51) G01M 17/00 (2006 01) 
 G01M 17/10 (2006 01) 
 G01L 5/28 (2006 01) 
 G01L 3/24 (2006 01)
(21) 432264 (22) 2019 12 17
(72) FILIPCZYK JAN, Zabrze (PL); NYKIEL TOMASZ, 
Częstochowa (PL); CICHOŃ JAROSŁAW, Gliwice (PL)
(73) W S O P  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Knurów (PL)
(54) Stanowisko do badania hamulców pojazdów o małym roz-
stawie kół

(B1) (11) 241691 (41) 2022 07 11 
(51) G01N 3/02 (2006 01) 
 G01N 3/56 (2006 01)
(21) 436628 (22) 2021 01 05
(72) GAŁDA LIDIA, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM  IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, 
Rzeszów (PL)
(54) Węzeł ślizgowy tarcia w styku rozłożonym testera do badań 
tribologicznych

(B1) (11) 241692 (41) 2020 06 29 
(51) G02B 3/14 (2006 01) 
 G02B 3/10 (2006 01) 
 G01F 1/00 (2006 01) 
 G02B 7/04 (2006 01) 
 G02B 27/00 (2006 01)
(21) 428228 (22) 2018 12 18
(72) DOBEK KRZYSZTOF, Poznań (PL); BRAZEVIC SABINA, 
Poznań (PL)
(73) UNIWERSYTET IM  ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, 
Poznań (PL)
(54) Układ optyczny z soczewką o pasywnie zmiennej ogniskowej

(B1) (11) 241700 (41) 2022 05 23 
(51) H02H 3/08 (2006 01) 
 H03K 17/79 (2006 01) 
 H03K 17/725 (2006 01) 
 H03K 17/94 (2006 01)
(21) 439703 (22) 2021 12 01
(72) GORYCA ZBIGNIEW, Radom (PL); RÓŻOWICZ SEBASTIAN, 
Bilcza (PL); GORYCA KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Układ zabezpieczenia zwarciowego

(B1) (11) 241680 (41) 2021 07 26 
(51) H03K 17/975 (2006 01) 
 H01G 5/16 (2006 01)
(21) 432660 (22) 2020 01 24
(72) WOŹNIAK MAREK, Gdynia (PL); BOGUSZ ANTONI, Kraków (PL)
(73) MERIT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Zespół przełącznika pojemnościowego

 Symbol Nr 
 MKP patentu

 1 2

 Symbol Nr 
 MKP patentu

 1 2

INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW, 
WEDŁUG SYMBOLI MKP

A01D 34/66 (2006 01) 241703
A01D 34/00 (2006 01) 241703*
A01G 31/02 (2006 01) 241687
A01G 24/60 (2018 01) 241687*
A01M 21/04 (2006 01) 241699
A01M 21/00 (2006 01) 241699*
A23N 15/00 (2006 01) 241696*
A41D 13/008 (2006 01) 241694
A47C 21/04 (2006 01) 241676
A47J 33/00 (2006 01) 241685
A47J 37/07 (2006 01) 241685*

A47J 36/18 (2006 01) 241685*
A47J 17/00 (2006 01) 241696*
A61J 3/10 (2006 01) 241677
A61K 8/19 (2006 01) 241702
A61K 8/30 (2006 01) 241702*
A61K 8/89 (2006 01) 241702*
A61K 36/15 (2006 01) 241697
A61K 47/46 (2006 01) 241697*
A61K 47/52 (2017 01) 241697*
A61K 47/55 (2017 01) 241697*
A61K 47/02 (2006 01) 241688*

* 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

A61L 27/44 (2006 01) 241688
A61L 27/50 (2006 01) 241688*
A61L 27/58 (2006 01) 241688*
A61P 33/02 (2006 01) 241697*
A61Q 1/08 (2006 01) 241702*
A61Q 1/10 (2006 01) 241702*
A61Q 1/12 (2006 01) 241702*
A62B 17/00 (2006 01) 241694*
B01J 2/28 (2006 01) 241693*
B01J 2/30 (2006 01) 241693*
B05B 11/02 (2006 01) 241681*
B21C 37/15 (2006 01) 241690*
B21C 23/08 (2006 01) 241690*
B21C 37/15 (2006 01) 241689*
B21D 17/02 (2006 01) 241690
B21D 22/02 (2006 01) 241690*
B21D 17/04 (2006 01) 241689
B21D 22/02 (2006 01) 241689*
B23B 45/02 (2006 01) 241675*
B23Q 1/25 (2006 01) 241704*
B23Q 11/10 (2006 01) 241675*
B24D 15/08 (2006 01) 241704
B26D 3/26 (2006 01) 241696
B30B 7/02 (2006 01) 241687*
B30B 1/32 (2006 01) 241687*
B30B 15/00 (2006 01) 241677*
B31B 70/62 (2017 01) 241686
B31B 70/64 (2017 01) 241686*
B60G 5/04 (2006 01) 241678*
B60G 7/02 (2006 01) 241678*
B62K 5/02 (2013 01) 241678
B62K 5/023 (2013 01) 241678*
B62K 5/06 (2006 01) 241678*
B62K 19/02 (2006 01) 241678*
B62K 19/24 (2006 01) 241678*
B62K 25/04 (2006 01) 241678*
B62M 1/14 (2006 01) 241678*
B65D 30/10 (2006 01) 241686*
B65D 33/22 (2006 01) 241686*
B65D 81/32 (2006 01) 241681
B65D 51/28 (2006 01) 241681*
B65D 25/04 (2006 01) 241681*
B65D 90/48 (2006 01) 241695
C01B 3/00 (2006 01) 241705
C07H 15/26 (2006 01) 241671*
C07H 15/26 (2006 01) 241672*
C09K 5/14 (2006 01) 241693
C10L 5/04 (2006 01) 241679
C10L 5/06 (2006 01) 241679*
C10L 5/44 (2006 01) 241679*
C10L 9/10 (2006 01) 241679*

C12N 9/12 (2006 01) 241698
C12N 15/54 (2006 01) 241698*
C12N 15/62 (2006 01) 241698*
C12P 19/44 (2006 01) 241671
C12P 19/44 (2006 01) 241672
C12Q 1/6806 (2018 01) 241698*
C12R 1/645 (2006 01) 241671*
C12R 1/645 (2006 01) 241672*
E04B 1/78 (2006 01) 241683*
E04D 13/16 (2006 01) 241683
E21B 7/02 (2006 01) 241675
F17C 1/00 (2006 01) 241705*
F23B 10/02 (2011 01) 241701*
F23B 50/02 (2006 01) 241701*
F23B 80/02 (2006 01) 241701*
F23G 7/10 (2006 01) 241701*
F23G 5/16 (2006 01) 241701*
F23H 13/06 (2021 01) 241701*
F23J 3/02 (2006 01) 241701*
F23L 1/02 (2006 01) 241701*
F23L 9/04 (2006 01) 241701*
F24F 13/30 (2006 01) 241674
F24F 12/00 (2006 01) 241674*
F24F 13/22 (2006 01) 241674*
F24H 1/24 (2006 01) 241701
F24H 9/18 (2006 01) 241701*
F24T 10/13 (2018 01) 241673
F24T 10/40 (2018 01) 241673*
F28D 11/06 (2006 01) 241674*
F28D 15/04 (2006 01) 241673*
F28G 3/10 (2006 01) 241701*
G01B 7/16 (2006 01) 241682*
G01F 23/00 (2006 01) 241695*
G01F 1/00 (2006 01) 241692*
G01L 1/00 (2006 01) 241682
G01L 5/28 (2006 01) 241684*
G01L 3/24 (2006 01) 241684*
G01M 17/00 (2006 01) 241684
G01M 17/10 (2006 01) 241684*
G01N 3/02 (2006 01) 241691
G01N 3/56 (2006 01) 241691*
G02B 3/14 (2006 01) 241692
G02B 3/10 (2006 01) 241692*
G02B 7/04 (2006 01) 241692*
G02B 27/00 (2006 01) 241692*
H01G 5/16 (2006 01) 241680*
H02H 3/08 (2006 01) 241700
H03K 17/79 (2006 01) 241700*
H03K 17/725 (2006 01) 241700*
H03K 17/94 (2006 01) 241700*
H03K 17/975 (2006 01) 241680

 1 2  1 2

 Nr Symbol 
 patentu MKP

 1 2

 Nr Symbol 
 patentu MKP

 1 2

INDEKS NUMEROWY 
UDZIELONYCH PATENTÓW

241671 C12P 19/44 (2006 01)
241672 C12P 19/44 (2006 01)
241673 F24T 10/13 (2018 01)
241674 F24F 13/30 (2006 01)
241675 E21B 7/02 (2006 01)

241676 A47C 21/04 (2006 01)
241677 A61J 3/10 (2006 01)
241678 B62K 5/02 (2013 01)
241679 C10L 5/04 (2006 01)
241680 H03K 17/975 (2006 01)

241681 B65D 81/32 (2006 01)
241682 G01L 1/00 (2006 01)
241683 E04D 13/16 (2006 01)
241684 G01M 17/00 (2006 01)
241685 A47J 33/00 (2006 01)
241686 B31B 70/62 (2017 01)
241687 A01G 31/02 (2006 01)
241688 A61L 27/44 (2006 01)
241689 B21D 17/04 (2006 01)
241690 B21D 17/02 (2006 01)
241691 G01N 3/02 (2006 01)
241692 G02B 3/14 (2006 01)
241693 C09K 5/14 (2006 01)

241694 A41D 13/008 (2006 01)
241695 B65D 90/48 (2006 01)
241696 B26D 3/26 (2006 01)
241697 A61K 36/15 (2006 01)
241698 C12N 9/12 (2006 01)
241699 A01M 21/04 (2006 01)
241700 H02H 3/08 (2006 01)
241701 F24H 1/24 (2006 01)
241702 A61K 8/19 (2006 01)
241703 A01D 34/66 (2006 01)
241704 B24D 15/08 (2006 01)
241705 C01B 3/00 (2006 01)

UnieWaŻnienie praWa

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

(B1) (11) 206660 Patent unieważniono w całości 

WYGaśniĘcie praWa

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

(B1) (11) 230925 2019 10 10 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 230946 2019 03 25 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 230950 2019 07 21 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 230952 2019 08 23 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 230972 2019 06 16 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 230979 2019 05 13 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 230983 2019 06 06 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 230984 2019 07 14 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 230985 2019 07 14 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 230986 2019 08 08 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 230987 2019 08 29 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 231021 2019 09 28 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 231031 2019 04 11 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 231033 2019 05 13 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 231051 2019 08 05 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 231052 2019 08 05 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 231071 2019 04 14 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 231082 2019 10 28 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 231106 2016 04 25 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 231110 2019 05 19 Patent wygasł w całości 

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

Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu

(11) 208324 A  Wykreślono: APATOR POWOGAZ SPÓŁ-
KA AKCYJNA, Poznań, Polska 630509799; Wpisano: APATOR PO-
WOGAZ SPÓŁKA AKCYJNA, Jaryszki, Polska 630509799

(11) 211325 D  „Na podstawie tytułu wykonawczego: Na-
kazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Rejonowego 
dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu z dnia 5 lipca 2017 r , 
sygn  akt I Nc 403/17 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności 
z dnia 29 grudnia 2017 r , Komornik Sądowy przy Sądzie Rejo-
nowym w Wysokiem Mazowieckiem Agnieszka Emilia Iwano-
wicz w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod 
sygnaturą akt: Km 493/22 dokonał zajęcia patentu na przed-
miotowy wynalazek na wniosek wierzyciela: Tomasza Piątka 
zamieszkałego w Kielcach ”

patentY eUropeJsKie

ZŁoŻone tŁUMacZenia  
patentÓW eUropeJsKicH

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

(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 1843148 B1
(T3) (97) 15 06 2022 2022/24 EP 1937137 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 2346924 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 EP 2545311 B1
(T3) (97) 23 03 2022 2022/12 EP 2580167 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 2684589 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 2725798 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 2740126 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 2805280 B1
(T3) (97) 21 09 2022 2022/38 EP 2817334 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 2858357 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 2878887 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 2923813 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 2941952 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 2948336 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 2995469 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 EP 3002733 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3014315 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3022308 B1
(T3) (97) 23 03 2022 2022/12 EP 3028718 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 3058875 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3071216 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3110901 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3111021 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3142864 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3143304 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3160470 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3161659 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3167948 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3172539 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3180314 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 EP 3187178 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3216959 B1

(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3240415 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 EP 3250375 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 EP 3251976 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3253927 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3258280 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3261901 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3264414 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3267273 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3271347 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 EP 3274634 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3275991 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3281541 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3286312 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3289222 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3289876 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3292842 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 3294039 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3297113 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3302413 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3313343 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3319926 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3330606 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3343193 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3347707 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3351679 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 EP 3359877 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 EP 3360141 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3368274 B1
(T3) (97) 18 05 2022 2022/20 EP 3374101 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3375026 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3375337 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 3386915 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3390855 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3393806 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3394311 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3397500 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3399572 B1
(T3) (97) 15 06 2022 2022/24 EP 3415385 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3416677 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3426334 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 EP 3426558 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3435582 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3442973 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3452217 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 3453031 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 3455280 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 3455351 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 3458257 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3459354 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3462927 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3466654 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3470467 B1
(T3) (97) 21 09 2022 2022/38 EP 3471119 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3490798 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3493677 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3494133 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 EP 3495196 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3496556 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3506923 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3507176 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 3511044 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3511503 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3513698 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 EP 3517169 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3520366 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3523970 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3524761 B1
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(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3527196 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3527197 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 3527496 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3528994 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3532399 B1
(T3) (97) 15 06 2022 2022/24 EP 3532768 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 EP 3534891 B1
(T3) (97) 18 05 2022 2022/20 EP 3534934 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3541118 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3544399 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3544416 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3544420 B1
(T3) (97) 18 05 2022 2022/20 EP 3545937 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3547980 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3548144 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 EP 3553829 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 3554552 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3554622 B1
(T3) (97) 21 09 2022 2022/38 EP 3554693 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3555933 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3557719 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 EP 3559010 B1
(T3) (97) 15 06 2022 2022/24 EP 3559742 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3561215 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3568720 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3572343 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3578043 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3578118 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3578675 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 3580033 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3582989 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3583366 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3588628 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 3592867 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 3595472 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3595990 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3596442 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3602552 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3613577 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3615647 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3616561 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3623533 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3636868 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 3637247 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3639779 B1
(T3) (97) 15 06 2022 2022/24 EP 3639789 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3642432 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3643621 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3645984 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 3650500 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3651378 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3658071 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3659485 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3660220 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3661364 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 3664453 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3665293 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 EP 3666362 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3667475 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3670249 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3674273 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3675699 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3676408 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 3683952 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 3687362 B1
(T3) (97) 15 06 2022 2022/24 EP 3690381 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3691620 B1

(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3691649 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3693723 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3697969 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3699389 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3700018 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3700820 B1
(T3) (97) 23 03 2022 2022/12 EP 3702374 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3708465 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 EP 3710698 B1
(T3) (97) 21 09 2022 2022/38 EP 3716364 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 3716800 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3717476 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3720835 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3741033 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3744501 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 3744929 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3746375 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3749339 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3749545 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 3750015 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3756073 B1
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(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3838856 B1
(T3) (97) 21 09 2022 2022/38 EP 3840612 B1
(T3) (97) 21 09 2022 2022/38 EP 3840839 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3843682 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3845215 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3849009 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3850116 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3853406 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3858212 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3862129 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3869602 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 3871776 B1
(T3) (97) 21 09 2022 2022/38 EP 3886991 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3887732 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 3892483 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3893121 B1
(T3) (97) 21 09 2022 2022/38 EP 3893313 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3894347 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3898224 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3899313 B1
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(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3901642 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3902799 B1
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(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3907192 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3907203 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3910280 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3912312 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3920681 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3927218 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3927520 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3934822 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3947685 B1
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WYGaśniĘcie praWa

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

(T3) (11) 1455492 2021 03 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1459885 2021 03 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1460169 2021 03 18 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1462208 2021 03 18 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1570866 2021 03 03 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1584281 2021 03 16 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1584566 2021 03 08 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1600588 2021 03 10 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1601477 2021 03 03 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1601944 2021 03 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1603507 2021 03 11 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1604209 2021 03 11 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1606246 2021 03 06 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1606462 2021 03 11 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1608382 2021 03 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1608716 2021 03 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1610766 2021 03 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1610817 2021 03 03 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1610940 2021 03 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1611045 2021 03 30 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1611062 2021 03 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1611064 2021 03 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1611266 2021 03 17 Patent wygasł w całości 

(T3) (11) 1613420 2021 03 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1620116 2021 03 30 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1636015 2021 03 04 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1640068 2021 03 25 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1698374 2021 03 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1701150 2021 03 09 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1702633 2021 02 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1702733 2021 03 15 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1702855 2021 03 17 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1708536 2021 03 30 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1712702 2021 03 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1715122 2021 03 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1717396 2021 03 09 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1720557 2021 03 11 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1721045 2021 03 04 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1721425 2021 03 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1721893 2021 03 03 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1721910 2021 03 30 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1722628 2021 03 11 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1725223 2021 03 08 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1725315 2021 03 08 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1725352 2021 03 01 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1727624 2021 03 16 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1727811 2021 03 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1727853 2021 03 07 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1728544 2021 03 23 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1730701 2021 03 01 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1732854 2021 03 21 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1732960 2021 03 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1732967 2021 03 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1732970 2021 03 15 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1737420 2021 03 23 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1737428 2021 03 30 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1737432 2021 03 31 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1738044 2021 03 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1742752 2021 03 30 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1743512 2021 03 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1744001 2021 03 08 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1744940 2021 03 30 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1745528 2021 03 23 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1749090 2021 03 01 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1770316 2021 03 18 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1787041 2021 03 30 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1802376 2021 03 10 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1829592 2021 03 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1829670 2021 03 01 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1832765 2021 03 06 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1832834 2021 03 06 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1834524 2021 03 08 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1834701 2021 03 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1837145 2021 03 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1837569 2021 03 20 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1837730 2021 03 08 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1839883 2021 03 08 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1843004 2021 03 30 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1847672 2021 03 23 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1849537 2021 03 15 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1851350 2021 02 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1853671 2021 03 04 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1854997 2021 03 31 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1856443 2021 03 09 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1861324 2021 03 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1861349 2021 03 20 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1861575 2021 02 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1861578 2021 03 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1861608 2021 03 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1862025 2021 03 14 Patent wygasł w całości 
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(T3) (11) 1863881 2021 03 15 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1864159 2021 02 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1864976 2021 03 30 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1866211 2021 03 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1866273 2021 03 20 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1866386 2021 03 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1866489 2021 03 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1866599 2021 03 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1869085 2021 03 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1869263 2021 03 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1870413 2021 03 09 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1872061 2021 03 31 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1874588 2021 03 04 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1874965 2021 03 15 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1877192 2021 03 23 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1879199 2021 03 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1879264 2021 03 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1893173 2021 02 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1966099 2021 03 16 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1967277 2021 03 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1972223 2021 03 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1972837 2021 03 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1974806 2021 03 21 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1974983 2021 03 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1974985 2021 03 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1975073 2021 03 15 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1978179 2021 03 31 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1978190 2021 03 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1978275 2021 03 31 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1982901 2021 03 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1987817 2021 01 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1993443 2021 02 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1993515 2021 03 09 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1993734 2021 03 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1993798 2021 03 13 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1994128 2021 03 09 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1997099 2021 03 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1997506 2021 02 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1997578 2021 03 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1999312 2021 03 20 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1999379 2021 03 23 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1999412 2021 03 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2001562 2021 03 19 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2001687 2021 03 19 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2001734 2021 03 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2004117 2021 03 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2007230 2021 03 17 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2007233 2021 03 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2007384 2021 03 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2007825 2021 03 19 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2007945 2021 03 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2010392 2021 03 01 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2011234 2021 03 30 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2013166 2021 03 15 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2076000 2021 03 17 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2078592 2021 01 08 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2078801 2021 01 06 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2080440 2021 01 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2080516 2021 01 18 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2082696 2021 01 23 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2085678 2021 01 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2087976 2021 01 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2093038 2021 01 21 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2098249 2021 03 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2098798 2021 03 04 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2098802 2021 03 04 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2100533 2021 03 12 Patent wygasł w całości 

(T3) (11) 2100831 2021 03 03 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2102331 2021 01 03 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2103717 2021 02 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2103928 2021 03 13 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2105129 2021 03 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2105344 2021 03 10 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2105799 2021 03 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2106494 2021 01 07 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2107155 2021 03 19 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2108132 2021 01 15 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2108259 2021 03 09 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2110609 2021 03 30 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2113791 2021 03 25 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2115060 2021 03 03 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2118908 2021 03 11 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2119361 2021 03 10 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2122224 2021 03 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2125556 2021 02 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2126470 2021 03 21 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2129296 2021 03 20 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2129443 2021 03 21 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2129532 2021 03 07 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2129637 2021 03 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2254869 2021 03 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2254870 2021 03 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2254913 2021 03 16 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2254925 2021 03 13 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2254964 2021 03 09 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2255483 2021 03 04 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2256224 2021 03 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2257208 2021 03 10 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2257249 2021 03 11 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2257850 2021 03 18 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2258499 2021 03 10 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2259015 2021 03 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2262430 2021 03 31 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2262503 2021 03 09 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2434814 2021 03 25 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2437654 2021 03 11 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2456937 2021 03 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2457617 2021 03 19 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2462918 2021 03 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2478172 2021 03 19 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2492043 2021 02 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2492671 2021 02 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2495906 2021 03 01 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2497565 2021 03 08 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2497674 2021 03 07 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2497774 2021 03 07 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2497890 2021 03 07 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2497953 2021 03 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2500051 2021 03 06 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2500140 2021 03 16 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2500790 2021 03 01 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2502778 2021 03 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2503237 2021 03 21 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2503518 2021 03 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2511056 2021 03 21 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2530344 2021 03 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2542101 2021 03 04 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2542121 2021 03 03 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2542416 2021 03 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2542420 2021 03 01 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2542513 2021 03 03 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2542637 2021 03 01 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2542742 2021 03 04 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2542743 2021 03 04 Patent wygasł w całości 
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(T3) (11) 2544769 2021 03 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2544812 2021 03 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2544830 2021 03 03 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2544938 2021 03 08 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2545239 2021 03 04 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2672827 2021 02 08 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2727652 2021 02 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2732879 2021 02 09 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2732880 2021 02 09 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2734636 2021 02 07 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2745942 2021 02 07 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2753669 2021 02 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2763497 2021 02 04 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2764782 2021 02 07 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2764911 2021 02 08 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2764912 2021 02 08 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2765054 2021 02 06 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3232842 2020 12 15 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3233887 2020 12 17 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3233910 2020 12 18 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3234276 2020 12 10 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3234282 2020 12 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3234513 2020 12 16 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3235141 2020 12 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3236764 2020 12 17 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3236785 2020 12 16 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3236786 2020 12 23 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3237176 2020 12 17 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3237292 2020 12 23 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3237777 2020 12 17 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3237822 2020 12 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3238173 2020 12 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3240443 2020 12 18 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3241068 2020 12 08 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) 1512421 A  Wykreślono: Mallinckrodt Hospital Pro-
ducts IP Limited, Dublin, Irlandia; Wpisano: Mallinckrodt Hospital 
Products IP Unlimited Company, Dublin, Irlandia

(11) 1805452 A  Wykreślono: Philips Lighting Holding B V , 
Eindhoven, Holandia; Wpisano: Signify Holding B V , Eindhoven, 
Holandia

(11) 1793686 A  Wykreślono: Intercontinental Great Brands 
LLC, East Hanover, Stany Zjednoczone Ameryki; FrieslandCampina 
Nederland B V , Amersfoort, Holandia; Wpisano: Intercontinental 
Great Brands LLC, East Hanover, Stany Zjednoczone Ameryki; Frie-
sland Campina Nederland B V , Amersfoort, Holandia; Koninklijke 
Douwe Egberts B V , Utrecht, Holandia

(11) 1846949 A  Wykreślono: Philips Lighting Holding B V , 
Eindhoven, Holandia; Wpisano: Signify Holding B V , Eindhoven, 
Holandia

(11) 1928691 A  Wykreślono: Adient Luxembourg Hol-
ding S à r l , Luksemburg, Luksemburg; Wpisano: Adient Yanfeng 
Seating Mechanisms Co , Ltd , Shanghai, Chiny

(11) 1928691 A  Wykreślono: Adient Yanfeng Seating Me-
chanisms Co , Ltd , Shanghai, Chiny; Wpisano: KEIPER Seating Me-
chanisms Co , Ltd , Shanghai, Chiny

(11) 1997547 A  Wykreślono: Balcke-Dürr Rothemühle GmbH, 
Olpe, Niemcy; Wpisano: BALCKE-DÜRR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOĄŚCIĄ, Warszawa, Polska 015654253

(11) 1997547 A  Wykreślono: BALCKE-DÜRR POLSKA 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOĄŚCIĄ, Warszawa, 
Polska  015654253; Wpisano: WALLSTEIN ROTHEMÜHLE SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 015654253

(11) 1912077 A  Wykreślono: Omnipol a s , Praha, Czechy; 
Wpisano: ERA a s , Pardubice, Czechy

(11) 1942351 A  Wykreślono: Omnipol a s , Praha, Czechy; 
Wpisano: ERA a s , Pardubice, Czechy

(11) 2147265 A  Wykreślono: Angelantoni Cleantech Srl, 
Massa Martana, Włochy; Wpisano: TURBOALGOR S R L , Massa Mar-
tana, Włochy

(11) 2094611 A  Wykreślono: BWT International Trading Ltd , 
Sliema, Malta; Wpisano: BWT Holding GmbH, Mondsee, Austria

(11) 1992963 A  Wykreślono: Omnipol a s , Praha, Czechy; 
Wpisano: ERA a s , Pardubice, Czechy

(11) 2063501 A  Wykreślono: CORNING OPTICAL COMMUNI-
CATIONS RF LLC, Glendale, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: 
Corning Optical Communications ApS, Vordingborg, Dania

(11) 2063501 A  Wykreślono: Corning Optical Communica-
tions ApS, Vordingborg, Dania; Wpisano: Amphenol Cabelcon ApS, 
Vordingborg, Dania

(11) 2017992 A  Wykreślono: Signal Trust for Wireless Inno-
vation, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: RnB 
Wireless LLC, Waco, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 1965164 A  Wykreślono: Atlantic Climatisation et Ven-
tilation, Meyzieu, Francja; Wpisano: ATLANTIC CLIMATISATION ET 
TRAITEMENT D’AIR INDUSTRIE, Meyzieu, Francja

(11) 2114951 A  Wykreślono: LEO PHARMA A/S, Ballerup, 
Dania; Wpisano: UNION THERAPEUTICS A/S, Hellerup, Dania

(11) 2054262 A  Wykreślono: Adient Luxembourg Hol-
ding S à r l , Luksemburg, Luksemburg; Wpisano: Adient Yanfeng 
Seating Mechanisms Co , Ltd , Shanghai, Chiny

(11) 2054262 A  Wykreślono: Adient Yanfeng Seating Me-
chanisms Co , Ltd , Shanghai, Chiny; Wpisano: KEIPER Seating Me-
chanisms Co , Ltd , Shanghai, Chiny

(11) 2134351 A  Wykreślono: JDS Therapeutics, LLC, Harri-
son, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Nutrition 21, LLC, Harri-
son, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2155485 A  Wykreślono: Unilin, BVBA, Wielsbeke, Bel-
gia; Wpisano: Unilin BV, Wielsbeke, Belgia

(11) 2155485 A  Wykreślono: Unilin BV, Wielsbeke, Belgia; 
Wpisano: Flooring Industries Limited, SARL, Bertrange, Luksemburg

(11) 2135487 A  Wykreślono: Philips Lighting Holding B V , 
Eindhoven, Holandia; Wpisano: Signify Holding B V , Eindhoven, 
Holandia

(11) 2173946 A  Wykreślono: ARJOWIGGINS SECURITY, Bo-
ulogne Billancourt, Francja; Wpisano: Oberthur Fiduciaire SAS, Pa-
ryż, Francja

(11) 2080975 A  Wykreślono: Atlantic Climatisation et Ven-
tilation, Meyzieu, Francja; Wpisano: ATLANTIC CLIMATISATION ET 
TRAITEMENT D’AIR INDUSTRIE, Meyzieu, Francja
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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 72 821 do nr 72 827)

(Y1) (11) 72821 (41) 2021 05 31 
(51) A47J 36/06 (2006 01) 
 A47J 36/00 (2006 01)
(21) 128728 (22) 2019 11 17
(72) URBAN KRZYSZTOF ANDRZEJ, Dęblin (PL);  
KUNERT OLIMPIA, Łódź (PL)
(73) URBAN KRZYSZTOF ANDRZEJ, Dęblin (PL);  
KUNERT OLIMPIA, Łódź (PL)
(54) Uchwyt uniwersalny

(Y1) (11) 72823 (41) 2020 03 23 
(51) B62D 33/04 (2006 01) 
 B65D 90/14 (2006 01)
(62) 427058
(21) 130405 (22) 2018 09 14
(72) GNIOT KAZIMIERZ, Kurznie (PL)
(73) GNIOTPOL TRAILERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kurznie (PL)
(54) Ultralekkie nadwozie wymienne

(Y1) (11) 72825 (41) 2021 08 23 
(51) B65D 3/06 (2006 01) 
 B65D 3/28 (2006 01) 
 B32B 29/00 (2006 01)
(21) 128958 (22) 2020 02 17
(72) ŚWIERLIKOWSKI IRENEUSZ W , Warszawa (PL)
(73) CLICK-PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Pojemnik z papieru z warstwą barierową i górnym kołnierzem

(Y1) (11) 72826 (41) 2021 08 23 
(51) B65D 43/02 (2006 01) 
 B65D 51/24 (2006 01)
(21) 128959 (22) 2020 02 17
(72) ŚWIERLIKOWSKI IRENEUSZ W , Warszawa (PL)
(73) CLICK-PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Pokrywka z etykietą bezklejową

(Y1) (11) 72827 (41) 2018 07 16 
(51) E05B 3/08 (2006 01) 
 E05B 3/10 (2006 01)
(62) 420100
(21) 129938 (22) 2017 01 03
(72) KATRZYŃSKI DARIUSZ, Chełmno (PL)
(73) FAM-TECHNIKA ODLEWNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chełmno (PL)
(54) Klamka okienna
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(Y1) (11) 72822 (41) 2021 05 31 
(51) F16B 12/44 (2006 01) 
 F16B 12/06 (2006 01) 
 F16B 12/50 (2006 01)
(21) 128751 (22) 2019 11 26
(72) GABRYLEWICZ MICHAŁ, Radom (PL)
(73) STALGAST RADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Węzeł mocowania nogi mebla zwłaszcza gastronomicznego

(Y1) (11) 72824 (41) 2022 08 08 
(51) G01M 17/04 (2006 01) 
 G01M 17/06 (2006 01) 
 G01L 1/00 (2006 01)
(21) 129796 (22) 2021 02 02
(72) FILIPCZYK JAN, Zabrze (PL); NYKIEL TOMASZ,  
Dąbrowa Górnicza (PL); KUŚKA ADRIAN, Wodzisław Śląski (PL);  
CICHOŃ JAROSŁAW, Gliwice (PL)
(73) W S O P  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Knurów (PL)
(54) Stanowisko do diagnozowania układu zawieszenia i układu 
kierowniczego pojazdu

 Symbol Nr prawa 
 MKP ochronn 

 1 2

 Symbol Nr prawa 
 MKP ochronn 

 1 2

INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH, 
WEDŁUG SYMBOLI MKP

A47J 36/06 (2006 01) 72821
A47J 36/00 (2006 01) 72821*
B32B 29/00 (2006 01) 72825*
B62D 33/04 (2006 01) 72823
B65D 90/14 (2006 01) 72823*
B65D 3/06 (2006 01) 72825
B65D 3/28 (2006 01) 72825*
B65D 43/02 (2006 01) 72826
B65D 51/24 (2006 01) 72826*

E05B 3/08 (2006 01) 72827
E05B 3/10 (2006 01) 72827*
F16B 12/44 (2006 01) 72822
F16B 12/06 (2006 01) 72822*
F16B 12/50 (2006 01) 72822*
G01L 1/00 (2006 01) 72824*
G01M 17/04 (2006 01) 72824
G01M 17/06 (2006 01) 72824*

* 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) 68943 A  Wykreślono: EPRUS CZESŁAW GORNO-
WICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Bielsko-Biała, Pol-
ska  242907630; Wpisano: EPRUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD-
POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała, 
Polska 242907630

(11) 68943 A  Wykreślono: EPRUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała, 
Polska  242907630; Wpisano: EPRUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, Polska 242907630

(11) 72173 A  Wykreślono: DEANTE ANTCZAK SPÓŁKA JAWNA, 
Zgierz, Polska  004280143; Wpisano: DEANTE SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgierz, Polska 004280143

 Nr prawa Symbol 
 ochronn  MKP

 1 2

 Nr prawa Symbol 
 ochronn  MKP

 1 2

INDEKS NUMEROWY 
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH

72821 A47J 36/06 (2006 01)
72822 F16B 12/44 (2006 01)
72823 B62D 33/04 (2006 01)
72824 G01M 17/04 (2006 01)

72825 B65D 3/06 (2006 01)
72826 B65D 43/02 (2006 01)
72827 E05B 3/08 (2006 01)



16 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 47/2022

c. WZorY prZeMYsŁoWe

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

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

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

uprawnionego (kod kraju)

praWa Z reJestracJi  
WZorÓW prZeMYsŁoWYcH

UDZielone praWa 
(od nr 28 308 do nr 28 320)

(51) 19-08 (11) 28308 (22) 2022 06 29 (21) 30931
(73) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, Klęka (PL)
(72) JAKÓBEK EWA
(54) Etykieta
(55) 

(51) 32-00 (11) 28309 (22) 2022 06 26 (21) 30918
(73) KUDRZYN BEATA, KUDRZYN CEZARY, KUDRZYN KAROL EMEL 
SPÓŁKA CYWILNA, Częstochowa (PL)
(72) KUDRZYN CEZARY
(54) Ornamentacja
(55) 

(51) 06-01 (11) 28310 (22) 2022 08 08 (21) 30982
(73) METALICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzuców (PL)
(72) TARTANUS KRZYSZTOF
(54) Ławka parkowa
(55) 

(51) 09-05 (11) 28311 (22) 2022 07 22 (21) 30960
(73) PAWLIK WOJCIECH EURO PET GROUP, Skawina (PL)
(72) PAWLIK WOJCIECH
(54) Saszetki [opakowania]
(55) 

(51) 09-03 (11) 28312 (22) 2022 07 15 (21) 30948
(73) FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ ROBERT
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(54) Opakowanie
(55) 

(51) 09-03 (11) 28313 (22) 2022 07 15 (21) 30949
(73) FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ ROBERT
(54) Opakowanie
(55) 

(51) 09-03 (11) 28314 (22) 2022 07 15 (21) 30950
(73) FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ ROBERT
(54) Opakowanie
(55) 

(51) 09-03 (11) 28315 (22) 2022 07 15 (21) 30951
(73) FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ ROBERT

(54) Opakowanie
(55) 

(51) 09-03 (11) 28316 (22) 2022 07 15 (21) 30952
(73) FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ ROBERT
(54) Opakowanie
(55) 

(51) 12-06 (11) 28317 (22) 2022 07 05 (21) 30940
(73) 3XS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Świdnica (PL)
(72) GOŁATA JOANNA, CHAMERA HALINA, GRZESIAK JERZY, 
KOMOSIŃSKI MICHAŁ
(54) Barka mieszkalna
(55) 

(51) 32-00 (11) 28318 (22) 2022 06 29 (21) 30935
(73) RAJS TYBERIUSZ FABRYKA FAJANSU WŁOCŁAWEK, 
Włocławek (PL)
(72) RAJS TYBERIUSZ
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(54) Motyw dekoracyjny
(55) 

(51) 19-08 (11) 28319 (22) 2022 04 27 (21) 30787
(73) STOWARZYSZENIE SADY GRÓJECKIE, Warka (PL)
(72) WROTEK-FIGARSKA MAGDALENA
(54) Etykiety
(55) 

(51) 09-03 (11) 28320 (22) 2022 04 27 (21) 30788
(73) STOWARZYSZENIE SADY GRÓJECKIE, Warka (PL)
(72) WROTEK-FIGARSKA MAGDALENA
(54) Opakowanie
(55) 

WYGaśniĘcie praWa

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

(11) 02655 2021 06 19 Prawo wygasło w całości 
(11) 02657 2021 06 20 Prawo wygasło w całości 
(11) 02663 2021 06 22 Prawo wygasło w całości 
(11) 11132 2021 06 08 Prawo wygasło w całości 
(11) 17743 2021 05 07 Prawo wygasło w całości 
(11) 17744 2021 05 07 Prawo wygasło w całości 
(11) 17745 2021 05 07 Prawo wygasło w całości 
(11) 17771 2021 06 02 Prawo wygasło w całości 
(11) 17847 2021 06 09 Prawo wygasło w całości 

(11) 17849 2021 06 13 Prawo wygasło w całości 
(11) 17895 2021 06 27 Prawo wygasło w całości 
(11) 17896 2021 06 27 Prawo wygasło w całości 
(11) 17928 2021 05 18 Prawo wygasło w całości 
(11) 17939 2021 06 20 Prawo wygasło w całości 
(11) 18017 2021 05 10 Prawo wygasło w całości 
(11) 18047 2021 06 27 Prawo wygasło w całości 
(11) 18066 2021 06 13 Prawo wygasło w całości 
(11) 18140 2021 05 11 Prawo wygasło w całości 
(11) 18145 2021 06 13 Prawo wygasło w całości 
(11) 18146 2021 06 25 Prawo wygasło w całości 
(11) 22806 2021 05 02 Prawo wygasło w całości 
(11) 22807 2021 05 02 Prawo wygasło w całości 
(11) 22808 2021 05 02 Prawo wygasło w całości 
(11) 22809 2021 05 02 Prawo wygasło w całości 
(11) 22811 2021 05 10 Prawo wygasło w całości 
(11) 22814 2021 05 16 Prawo wygasło w całości 
(11) 22817 2021 05 20 Prawo wygasło w całości 
(11) 22818 2021 05 24 Prawo wygasło w całości 
(11) 22819 2021 05 25 Prawo wygasło w całości 
(11) 22824 2021 05 30 Prawo wygasło w całości 
(11) 22831 2021 06 08 Prawo wygasło w całości 
(11) 22853 2021 05 06 Prawo wygasło w całości 
(11) 22854 2021 05 16 Prawo wygasło w całości 
(11) 22855 2021 05 16 Prawo wygasło w całości 
(11) 22856 2021 05 16 Prawo wygasło w całości 
(11) 22857 2021 05 16 Prawo wygasło w całości 
(11) 22858 2021 05 16 Prawo wygasło w całości 
(11) 22859 2021 05 16 Prawo wygasło w całości 
(11) 22860 2021 06 04 Prawo wygasło w całości 
(11) 22861 2021 05 20 Prawo wygasło w całości 

reJestracJa MiĘDZYnaroDoWa  
UZnana na terYtoriUM rZecZYpospoliteJ polsKieJ

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: symbol klasy wzoru przemy-
słowego, numer prawa z rejestracji międzynarodowej, datę rejestracji 
międzynarodowej, datę publikacji rejestracji międzynarodowej, na-
zwisko i imię lub nazwę uprawnionego, określenie przedmiotu wzoru, 
rysunek wzoru lub fotografię wzoru.

(51) 13-02 (11) DM/223652 (15) 06 09 2022 (45) 07 10 2022
(73) LIMITED LIABILITY COMPANY „IONITY”,  
36D Yevhena Konovaltsa St , 7th floor, office 54 1, 01133 Kyiv (UA)
(54) 1 -2  Stacja ładująca do pojazdów elektrycznych
(55) 

1.1 1.2 1.3

1.4 1.5 1.6

1.7 2.1 2.2

2.3 2.4 2.5

2.6 2.7  
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(51) 11-01 (11) DM/223835 (15) 27 09 2022 (45) 14 10 2022
(73) Chanel SARL, Quai du Général-Guisan 24, 1204 Genève (CH)
(54)  1  Bransoletka
(55) 

1.1

1.2 1.3

1.4 1.5

1.6 1.7

(51) 11-01 (11) DM/223839 (15) 27 09 2022 (45) 14 10 2022
(73) Chanel SARL, Quai du Général-Guisan 24, 1204 Genève (CH)
(54) 1  Bransoletka
(55) 

1.1

1.2 1.3

1.4 1.5

1.6 1.7

(51) 11-01 (11) DM/223841 (15) 27 09 2022 (45) 14 10 2022
(73) Chanel SARL, Quai du Général-Guisan 24, 1204 Genève (CH)
(54) 1  Wisiorek [biżuteria]
(55) 

1.1 1.2 1.3

1.4 1.5

1.6 1.7

(51) 26-01 (11) DM/223877 (15) 24 08 2022 (45) 14 10 2022
(73) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu «Decoflex», 
ul  Nesvizhskaya, d  30, pom  1-12, Minskaya obl , 222603 Nesvizh (BY)
(54) 1 -2  Znicze
(55) 

1.1 1.2

1.3 2.1

2.2 2.3

(51) 20-02 (11) DM/223914 (15) 27 09 2022 (45) 21 10 2022 
(73) OLE MAIN, 16 rue Thévenet, 59140 Dunkerque (FR)
(54) 1 -Ekspozytor produktów
(55) 

1
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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 356 476 do nr 356 696)

(111) 356476 (220) 2021 07 06 (210) 531225
(151) 2022 08 23 (441) 2021 08 02
(732) KIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kolbuszowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kis
(540) 

(591) niebieski, pomarańczowy, czarny
(531) 10 03 01, 10 03 04, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 9 Buty chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem 
i ogniem, etui na okulary, etui na smartfony, filtry do masek do oddy-
chania, kamizelki ratunkowe, kaski do jazdy konnej, kaski ochronne 
do uprawiania sportu, koce gaśnicze, koce ratunkowe, kombinezony 
ochronne dla lotników, nakolanniki dla robotników, nakrycia gło-
wy w  postaci kasków ochronnych, nauszniki do  słuchawek, odzież 
azbestowa do  ochrony przed ogniem, odzież chroniąca przed wy-
padkami, napromieniowaniem i ogniem, odzież kuloodporna, odzież 
przeznaczona do użycia w laboratoriach, ognioodporna odzież, oku-

lary, osłony głowy, osłony ochronne na twarz dla robotników, pasy 
bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia 
sportowego, plandeki ochronne, rękawice do ochrony przed wypad-
kami, tarcze odblaskowe noszone na  ubraniu w  celu zapobiegania 
wypadkom drogowym 

(111) 356477 (220) 2021 11 12 (210) 536392
(151) 2022 08 12 (441) 2022 02 14
(732) ZYDORCZAK WŁODZIMIERZ, Kościan (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 14 X 1773 KOMISJA EDUKACJI NARODOWEJ RP
(540) 

(591) czarny, srebrny, czerwony, złoty, niebieski, biały
(531) 24 01 03, 24 01 08, 24 01 09, 02 01 02, 02 01 20, 24 09 01, 
24 09 05, 24 09 13, 03 07 01, 03 07 02, 09 01 10, 25 01 05, 25 01 25, 
26 01 02, 26 01 04, 29 01 15, 27 05 01, 27 07 01
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(510), (511) 16 Adresarki, Afisze, plakaty, Afisze, plakaty z papieru lub 
kartonu, Aktówki [artykuły biurowe], Akwaforty [grafika], Akwarele, 
Albumy do wklejania, Almanachy [roczniki], Aparaty do wykonywa-
nia winiet, Arkusze celulozy regenerowanej do  owijania, Arkusze 
z nutami w formie drukowanej, Arkusze z wiskozy do zawijania, Arty-
kuły biurowe [z wyjątkiem mebli], Atlasy, Atrament, Atrament korek-
torski [heliografia], Banknoty, Bibuły, Bielizna stołowa papierowa, 
Bieżniki stołowe papierowe, Bilety, Biuletyny informacyjne, Biurowe 
maszyny do stemplowania, Bloki [artykuły papiernicze], Bony warto-
ściowe, Brokat do  celów biurowych, Broszury, Celuloidy do  filmów 
animowanych, Chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania 
żywności, Chorągiewki papierowe, Chromolitografie, Chusteczki 
do nosa [papierowe], Chusteczki papierowe do usuwania makijażu, 
Cyfry [czcionki drukarskie], Cyrkle kreślarskie, Czasopisma [periody-
ki], Czcionki drukarskie, Czcionki ze stali, Deski kreślarskie [rysowni-
ce], Diagramy, Dozowniki taśmy przylepnej [artykuły biurowe], Dru-
kowane rozkłady, Ekierki do  rysowania, Etui na  identyfikatory 
[artykuły biurowe], Etykiety [owijki] na butelki z papieru lub kartonu, 
Etykiety papierowe odprawionego bagażu, Etykiety z  papieru lub 
kartonu, Figurki [statuetki] z papieru máché, Filtry do kawy papiero-
we, Fiszki [materiały piśmienne], Folia samoprzylegająca z tworzyw 
sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji, Folia z tworzywa sztucznego 
do  opakowywania, Folie z  bąbelkami z  tworzywa sztucznego 
do opakowywania, Formularze [blankiety, druki], Formy do gliny mo-
delarskiej [materiały dla artystów], Fotografie [wydrukowane], Foto-
grawiura, Frankownice do  użytku biurowego, Futerały na  matryce, 
Galwanotypy [poligrafia], Gazety, Girlandy papierowe, Glina do mo-
delowania, Globusy, Grafity do ołówków, Gumki do ścierania, Hekto-
grafy, Identyfikatory [artykuły biurowe], Igły, rylce stalowe do akwa-
fort, Indeksy, skorowidze, Kalendarze, Kalka kopiująca, Kalka 
płócienna, Kałamarze (wpuszczane w pulpit), Kamienie litograficzne, 
Kartki muzyczne z  życzeniami, Kartki z  życzeniami, Karton, Karton 
z miazgi drzewnej [artykuły papiernicze], Karty, Karty do kolekcjono-
wania, inne niż do gier, Karty pocztowe, Kasetki na biurko na materia-
ły biurowe [artykuły biurowe], Kasetki na stemple [pieczątki], Kaszty, 
ramy zecerskie [drukarstwo], Katalogi, Kątowniki kreślarskie, Klamer-
ki, klipsy do papieru, Klawisze do maszyn do pisania, Klej rybi [karuk] 
do papieru lub do użytku domowego, Kleje do materiałów papierni-
czych lub do użytku domowego, Klipsy do etui na identyfikatory [ar-
tykuły biurowe], Klipsy do  piór i  długopisów, Kokardy papierowe, 
inne niż pasmanteria lub ozdoby do włosów, Komiksy, Koperty [arty-
kuły piśmienne], Koperty na butelki z papieru lub kartonu, Korektory 
w płynie [artykuły biurowe], Korektory w taśmie [artykuły biurowe], 
Kreda do litografii, Kreda do pisania, Kreda do znakowania, Kreda kra-
wiecka, Kreda w sprayu, Krzywiki, Książeczki do kolorowania, Książki, 
Kuwety malarskie, Lak do pieczętowania, Linijki [reglety] dla druka-
rzy, Linijki rysownicze [kreślarskie], Litograficzne dzieła sztuki, Łup-
kowe tabliczki do  pisania, Makiety architektoniczne, Mapy geogra-
ficzne, Masy specjalne do  pieczętowania do  użytku piśmiennego, 
Maszynki do ostrzenia ołówków, elektryczne lub nie, Maszyny do pi-
sania, Materiały do introligatorstwa, Materiały do modelowania, Ma-
teriały do  pakowania wykonane z  krochmalu lub skrobi, Materiały 
do pisania, Materiały do rysowania, Materiały drukowane, Materiały 
filtracyjne z papieru, Materiały opakowaniowe [amortyzujące, do wy-
ściełania] z papieru lub kartonu, Materiały piśmienne, Materiały szko-
leniowe i  instruktażowe (z  wyjątkiem aparatów), Matryce, Matryce 
do druku ręcznego, Maty stołowe z papieru, Miseczki na farby wodne 
dla artystów, Modelina polimerowa, Nalepki, naklejki [materiały pi-
śmienne], Narzędzia do  słojowania i  marmurkowania, Nawilżacze 
[artykuły biurowe], Nawilżacze do  powierzchni klejących [artykuły 
biurowe], Niszczarki do papieru do użytku biurowego, Notatniki [no-
tesy], Noże do papieru [artykuły biurowe], Numeratory, Obciągi off-
setowe z materiałów nietekstylnych, Obrazy [malarstwo], oprawione 
lub nie, Obrazy i  zdjęcia, Obsadki do  piór, Ochraniacze na  palce 
do  użytku biurowego, Ochronne okładki na  książki, Odciskarki 
do kart kredytowych, nieelektryczne, Okładki na książeczki czekowe, 
Okładki na paszporty, Okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], Ole-
odruki, Ołówki, Ołówki na grafit [ołówki automatyczne], Ołówki wę-
glowe, Opaski na  rękę do  przytrzymywania przyborów do  pisania, 
Opaski papierowe na cygara, Opłatki do pieczętowania, Osłony z pa-
pieru na doniczki, Palety dla malarzy, Pantografy [przyrządy kreślar-
skie], Papier, Papier do  elektrokardiografów, Papier do  malarstwa 
i kaligrafii, Papier do maszyn rejestrujących, Papier do pisania [listo-
wy], Papier do radiogramów, Papier do użytku na stołach do badań, 
Papier do  zawijania, Papier filtracyjny [bibuła], Papier higieniczny, 

Papier máché, Papier parafinowany, Papier pergaminowy, Papier 
przebitkowy, Papier ryżowy, Papier srebrny, Papier świecący, Papier 
w arkuszach [artykuły piśmienne], Papier z miazgi drzewnej, Papiero-
we nakrycia [obrusy] stołowe, Papierowe podkładki pod szklanki, 
Papierowe wkładki do tacek dentystycznych, Pasta do modelowania, 
Pasta skrobiowa [klej] do celów papierniczych lub do użytku domo-
wego, Pastele [kredki], Perforatory biurowe, Periodyki [czasopisma], 
Pędzle, Pędzle do pisania, Pieczątki z adresem, Pinezki, Pióra i długo-
pisy [artykuły biurowe], Pióra kulkowe, Pióra ze stali, Piórka do ryso-
wania [grafiony], Plansze, płytki grawerskie, Plany, Płótna malarskie, 
Płótno introligatorskie, Płótno nasączone tuszem do  powielaczy, 
Płótno nasączone tuszem do  urządzeń stosowanych w  reprodukcji 
dokumentów, Płytki adresowe do  adresarek, Podkładki do  pisania 
z  klipsem, Podkładki na  biurko, Podkładki pod nakrycie z  papieru, 
Podpórki do książek, Podpórki ręki dla malarzy, Podręczniki [książki], 
Podstawki do długopisów i ołówków, Podstawki pod kufle do piwa, 
Poduszki do  stempli, pieczęci, Pojemniki na  ołówki, Pojemniki 
na śmietanę papierowe, Portrety, Powielacze, Prospekty, Próbki bio-
logiczne do mikroskopów [materiał dydaktyczny], Przebitki [materia-
ły piśmienne], Przezrocza [materiały piśmienne], Przybory do wycie-
rania tablic do  pisania, Przybory szkolne [artykuły piśmienne], 
Przyciski do papieru, Przykładnice kreślarskie, Przyrządy do pisania, 
Przyrządy do  rysowania, Publikacje drukowane, Pudełka na  pióra, 
Pudełka z farbami [artykuły szkolne], Pudełka z papieru lub kartonu, 
Pudła na kapelusze z tektury, Ramki i stojaki do fotografii, Rejestry, 
księgi główne [książki], Reprodukcje graficzne, Ręczniki do  twarzy 
papierowe, Ręczniki papierowe, Ręczniki papierowe do czyszczenia, 
Rolki do taśm barwiących, Ryciny [grawerowanie], Rylce do kopiowa-
nia rysunków, Rysiki, Rysunki, Segregatory na luźne kartki, Serwetki 
stołowe papierowe, Skoroszyty, Skoroszyty do dokumentów, Skoro-
szyty na dokumenty, Skrobaki wymazujące biurowe, Spinacze do pa-
pieru, Spinacze do pieniędzy, Stalówki, Stalówki ze złota, Steatyt [kre-
da krawiecka], Stemple do pieczętowania, Suche kalkomanie, Suszki 
do  piór, Szablony [artykuły piśmienne], Szablony do  dekorowania 
żywności i napojów, Szablony do wymazywania, Sznurek introliga-
torski, Sztalugi malarskie, Sztychy, ryty [grawiura], Szufelki do składu 
typograficznego, Szyldy z papieru lub z kartonu, Śliniaki papierowe, 
Śliniaki z rękawami, papierowe, Śpiewniki, Tablice arytmetyczne, Ta-
blice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, Tace do sortowania i licze-
nia pieniędzy, Tacki biurkowe, Taśma klejąca [materiały piśmienne], 
Taśmy [introligatorstwo], Taśmy do kodów kreskowych, Taśmy do ma-
szyn do pisania, Taśmy elastyczne do użytku biurowego, Taśmy i karty 
papierowe do zapisu programów komputerowych, Taśmy przylepne 
do celów papierniczych lub do użytku domowego, Teczki z notatni-
kiem i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], Teczki z notatni-
kiem i  przyborami do  pisania [zestawy], Temperówki do  ołówków, 
elektryczne lub nieelektryczne, Tkanina klejąca do  materiałów pi-
śmiennych, Tkaniny introligatorskie, Torby papierowe, Torby papie-
rowe do  użytku przy sterylizacji narzędzi medycznych, Torebki 
do  gotowania w  kuchniach mikrofalowych, Torebki do  pakowania 
[koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, Torebki z two-
rzyw sztucznych na  odchody zwierząt domowych, Transparenty 
z papieru, Tuby z tektury, Tusz chiński, Tworzywa sztuczne do mode-
lowania, Uchwyty do  kredy, Uchwyty do  stempli, pieczęci, Ulotki, 
Urządzenia do  laminowania dokumentów do  użytku biurowego, 
Urządzenia do  oprawiania fotografii, Urządzenia do  zaklejania ko-
pert do biura, Urządzenia i maszyny do introligatorstwa [sprzęt biu-
rowy], Urządzenia i  maszyny do  powielania, Urządzenia ręczne 
do etykietowania, Usuwalne znaczki (stemple), Utrzymujące wilgoć 
arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, Wałki do malo-
wania ścian, Wałki do  maszyn do  pisania, Washi [papier japoński], 
Wieczne pióra, Wierszowniki [poligrafia], Wkładki papierowe do szu-
flad, perfumowane lub nie, Wkłady atramentowe, Worki na  śmieci 
wykonane z papieru lub z tworzyw sztucznych, Wosk do modelowa-
nia nie  do  celów stomatologicznych, Wskaźniki do  pokazywania 
szczegółów na  tablicy, nieelektryczne, Wstążki papierowe, inne niż 
pasmanteria lub dekoracje do włosów, Wycinki histologiczne [mate-
riał szkoleniowy], Wykroje krawieckie, Wypełnienie z papieru lub kar-
tonu, Wyroby przeznaczone do wymazywania, Wzorce pisma do ko-
piowania, Wzornice perforowane do  krosien żakardowych, Wzory 
do haftowania, Wzory do kalkowania, Zaczepy do kart indeksowych, 
Zakładki do książek, Zakładki do stron, Zakreślacze, Zawiadomienia 
[artykuły papiernicze], Zestawy drukarskie, przenośne [artykuły biu-
rowe], Zestawy rysunkowe [komplety kreślarskie], Zeszyty do pisania 
lub rysowania, Znaczki pocztowe, Zszywacze [artykuły biurowe], 
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Zszywki biurowe, Zwijacze do identyfikatorów [artykuły biurowe], 25 
Alby, Antypoślizgowe akcesoria do obuwia, Bandany na szyję, Berety, 
Bielizna osobista, Bielizna wchłaniająca pot, Biustonosze, Biustono-
sze samonośne, Boa na szyję, Body [bielizna], Bokserki, Botki, Brycze-
sy, Buty narciarskie, Buty sportowe, Buty sznurowane, Buty za kostkę, 
Cholewki do obuwia, Chustki na głowę, Cylindry [kapelusze], Czapki 
[nakrycia głowy], Czepki kąpielowe, Czepki pod prysznic, Czubki 
do  butów, Daszki [nakrycia głowy], Daszki do  czapek, Długie luźne 
stroje, Dzianina [odzież], Espadryle, Etole [futra], Fartuchy [odzież], 
Fulary [ozdobne krawaty], Futra [odzież], Gabardyna [odzież], Garni-
tury, Getry [ochraniacze] zakładane na buty, Gorsety, Gorsety [bieli-
zna damska], Gorsy koszul, Halki [bielizna], Halki, półhalki, Kalosze 
[wkładane na obuwie], Kamizelki, Kamizelki dla rybaków, Kapelusze 
papierowe [odzież], Kaptury [odzież], Karczki koszul, Kąpielówki, Kie-
szenie do odzieży, Kimona, Kimona do karate, Kołnierzyki przypina-
ne, Kombinezony, Kombinezony [odzież], Kombinezony piankowe 
dla narciarzy wodnych, Korki do butów piłkarskich, Kostiumy kąpielo-
we, Koszule, Koszule z  krótkimi rękawami, Koszulki typu rashguard 
do sportów wodnych, chroniące przed promieniowaniem UV, Koszul-
ki z  krótkim rękawem, Krawaty, Krótkie haleczki na  ramiączkach, 
Kurtki, Kurtki [odzież], Kurtki z  kapturem chroniące przed zimnem 
i wiatrem, Kwefy, podwiki, Legginsy, Liberie, Majtki, Majtki damskie, 
Majtki dziecięce [odzież], Manipularze [liturgia], Mankiety, Mantyle, 
Maski na oczy do spania, Mitry [nakrycia głowy], Mufki [odzież], Mun-
dury, Mycki, piuski, Nakrycia głowy, Napiętki do  obuwia, Narzutki 
na ramiona, Nauszniki [odzież], Obuwie, Obuwie gimnastyczne, Obu-
wie piłkarskie, Obuwie plażowe, Obuwie wykonane z drewna, Ocie-
placze, Odzież, Odzież dla kierowców samochodowych, Odzież dla 
rowerzystów, Odzież gimnastyczna, Odzież gotowa, Odzież haftowa-
na, Odzież papierowa, Odzież z diodami elektroluminescencyjnymi 
LED, Odzież z imitacji skóry, Odzież z lateksu, Odzież zawierająca sub-
stancje odchudzające, Odzież ze  skóry, Ogrzewacze stóp, nieelek-
tryczne, Okrycia wierzchnie [odzież], Okucia metalowe do  obuwia, 
Opaski na głowę, Ornaty, Osłonki na obcasy, Palta, Pantofle domowe, 
Pantofle kąpielowe, Paski [odzież], Pasy do obuwia łączące podeszwę 
z  cholewką [obuwie pasowe], Pasy do  przechowywania pieniędzy 
[odzież], Pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], Pelerynki, Pelery-
ny fryzjerskie, Pelisy, Pięty do  pończoch, Pikowane kurtki [odzież], 
Piżamy, Płaszcze kąpielowe, Podeszwy butów, Podkoszulki bez ręka-
wów, Podkoszulki sportowe, Podszewki gotowe [część garderoby], 
Podwiązki, Podwiązki do skarpetek, Poncza, Pończochy, Pończochy 
wchłaniające pot, Poszetki, Potniki, Pulowery, Rajstopy, Rękawice 
narciarskie, Rękawiczki, Rękawiczki bez palców, Rękawiczki z jednym 
palcem, Sandały, Sandały kąpielowe, Sari, Sarongi, Skarpetki, Skar-
petki wchłaniające pot, Spódnice, Spódnico-spodenki, Stroje 
do judo, Stroje na maskaradę, Stroje plażowe, Stroje przeciwdeszczo-
we, Sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, Swetry, Szale, Szali-
ki, Szaliki rurkowe (kominy) na  szyję, Szarfy [do  ubrania], Szkielety 
kapeluszy, Szlafroki, Śliniaki niepapierowe, Śliniaki, z  rękawami, 
nie  z  papieru, Taśmy do  spodni pod stopy, Togi, Trykoty [ubrania], 
Turbany, Walonki [buty filcowe], Woalki, welony [odzież], Wyprawki 
dziecięce [odzież], Wyroby pończosznicze, 35 Administrowanie pro-
gramami lojalności konsumenta, Administrowanie programami dla 
osób często podróżujących drogą powietrzną, Agencje informacji 
handlowej, Agencje reklamowe, Aktualizacja i utrzymywanie danych 
w komputerowych bazach danych, Aktualizacja i utrzymywanie in-
formacji w rejestrach, Analizy kosztów, Audyt działalności gospodar-
czej, Audyt finansowy, Badania biznesowe, Badania dotyczące dzia-
łalności gospodarczej, Badania opinii publicznej, Badania rynkowe, 
Badania w zakresie biznesu, Bezpośrednia reklama pocztowa, Biura 
pośrednictwa pracy, Dekoracja wystaw sklepowych, Doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, Doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w za-
kresie organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie 
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie zarządzania 
personelem, Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów han-
dlowych i biznesowych, Ekonomiczne prognozy, Fakturowanie, Fo-
tokopiowanie, Handlowe informacje i porady udzielane konsumen-
tom w  wyborze towarów i  usług, Impresariat w  działalności 
artystycznej, Indeksowanie stron internetowych w  celach handlo-
wych lub reklamowych, Informacja o działalności gospodarczej, Kol-
portaż próbek, Komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych 
do-), Komputerowe zarządzanie plikami, Marketing ukierunkowany, 
Marketing w ramach wydawania oprogramowania, Maszynopisanie, 

Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, 
Negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, Obróbka tek-
stów, Obsługa administracyjna firm na zlecenie, Obsługiwanie cen-
trali telefonicznych na  rzecz innych, Opracowywanie CV dla osób 
trzecich, Optymalizacja stron internetowych, Optymalizacja wyszu-
kiwarek do celów promocji dodatkowej, Organizacja pokazów mody 
w celach promocyjnych, Organizowanie targów handlowych, Outso-
urcing [doradztwo biznesowe], Pisanie scenariuszy do  celów rekla-
mowych, Pokazy towarów, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębior-
stwami przemysłowymi lub handlowymi, Pomoc w  zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, Poszukiwania w zakresie patronatu, Pre-
zentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
Produkcja filmów reklamowych, Produkcja programów typu teleza-
kupy, Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marke-
tingowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promowanie to-
warów i  usług w  formie sponsorowania wydarzeń sportowych, 
Przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji persone-
lu, Przygotowanie listy płac, Przygotowywanie zeznań podatkowych, 
Publikowanie tekstów reklamowych, Rejestracja komunikatów pi-
semnych i  danych, Reklama, Reklama korespondencyjna, Reklama 
online za  pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama typu „płać 
za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Reklamy radiowe, Reklamy tele-
wizyjne, Rekrutacja personelu, Rozpowszechnianie reklam, Rozwija-
nie koncepcji reklamowych, Sporządzanie indeksów informacji 
do  celów handlowych lub reklamowych, Sporządzanie wyciągów 
z konta, Sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weteryna-
ryjnych i  sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Statystyczne 
zestawienia, Stenografia, Systematyzacja danych w komputerowych 
bazach danych, Telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych 
abonentów], Telemarketing, Transkrypcja wiadomości [prace biuro-
we], Tworzenie tekstów reklamowych, Tymczasowe zarządzanie 
przedsiębiorstwem, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Udo-
stępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem 
strony internetowej, Usługi administracyjne w zakresie skierowań le-
karza, Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi aukcyjne, 
Usługi doradcze w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi 
doradztwa w  zakresie działalności gospodarczej, Usługi ekspertów 
w zakresie efektywności biznesowej, Usługi handlu detalicznego on-
line w zakresie dzwonków telefonicznych do pobrania, Usługi handlu 
detalicznego online w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi 
handlu detalicznego online w  zakresie muzyki i  filmów nagranych 
oraz do pobrania, Usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki 
świadczone przez galerie sztuki, Usługi handlu detalicznego w  za-
kresie wyrobów piekarniczych, Usługi handlu hurtowego w zakresie 
preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i  sanitarnych oraz 
materiałów medycznych, Usługi komunikacji korporacyjnej, Usługi 
lobbingu handlowego, Usługi marketingowe, Usługi menedżerskie 
dla sportowców, Usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub 
promocji sprzedaży, Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące 
kontaktowania ze  sobą potencjalnych inwestorów prywatnych 
z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Usługi pośrednic-
twa w handlu, Usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług tele-
komunikacyjnych dla osób trzecich, Usługi prenumeraty gazet dla 
osób trzecich, Usługi przeglądu prasy, Usługi przypominania o spo-
tkaniach [prace biurowe], Usługi public relations, Usługi relacji z me-
diami, Usługi sekretarskie, Usługi umawiania spotkań [prace biuro-
we], Usługi w  zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy 
produktów i  usług dla innych przedsiębiorstw], Usługi w  zakresie 
opracowania graficznego do celów reklamowych, Usługi w zakresie 
porównywania cen, Usługi w  zakresie wywiadu konkurencyjnego, 
Usługi w zakresie wywiadu rynkowego, Usługi wypełniania zeznań 
podatkowych, Usługi związane z listami prezentów, Usługi związane 
z  przenoszeniem przedsiębiorstw, Wsparcie administracyjne w  za-
kresie odpowiedzi na  ogłoszenia przetargowe, Wyceny handlowe, 
Wynajem bilbordów [tablic reklamowych], Wynajem czasu reklamo-
wego we  wszystkich środkach przekazu, Wynajem dystrybutorów 
automatycznych, Wynajem fotokopiarek, Wynajmowanie przestrze-
ni reklamowej, Wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, 
Wypożyczanie materiałów reklamowych, Wypożyczanie stoisk han-
dlowych, Wypożyczanie wyposażenia biurowego w  obiektach 
do  coworkingu, Wystawy w  celach handlowych lub reklamowych, 
Wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trze-
cich, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i  sprze-
dawców towarów i  usług, Zapewnianie rankingów użytkowników 
w celach handlowych lub reklamowych, Zapewnianie recenzji użyt-
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kowników w  celach handlowych lub reklamowych, Zarządzanie 
biznesowe programami refundacji w imieniu osób trzecich, Zarzą-
dzanie działalnością gospodarczą w  zakresie projektów budowla-
nych, Zarządzanie handlowe w  zakresie koncesjonowania dóbr 
i  usług na  rzecz osób trzecich, Zarządzanie hotelami, Zarządzanie 
w  działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako 
wolni strzelcy, Zarządzanie w  zakresie zamówień handlowych, 41 
Chronometraż imprez sportowych, Cyrki, Doradztwo zawodowe, Do-
starczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmi-
sja wideo na  żądanie, Dostarczanie programów telewizyjnych, 
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żąda-
nie, Dubbing, Dystrybucja filmów, Edukacja religijna, Egzaminy edu-
kacyjne dla użytkowników chcących uzyskać kwalifikacje w zakresie 
pilotażu dronów, Fotografia, Fotoreportaże, Hazard, Informacja 
o edukacji, Informacja o imprezach rozrywkowych, Informacja o re-
kreacji, Instruktaż w  zakresie aikido, Komputerowe przygotowanie 
materiałów do publikacji elektronicznej, Kształcenie praktyczne [po-
kazy], Kultura fizyczna, Kursy korespondencyjne, Malowanie twarzy, 
Montaż taśm wideo, Nagrywanie na taśmach wideo, Nauczanie indy-
widualne, Nauka gimnastyki, Nauka judo, Obsługa ogrodów zoolo-
gicznych, Organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, Organiza-
cja pokazów mody w  celach rozrywkowych, Organizowanie balów, 
Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, 
Organizowanie i  prowadzenie kolokwiów, Organizowanie i  prowa-
dzenie koncertów, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Orga-
nizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie 
seminariów, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowa-
nie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie konkursów 
[edukacja lub rozrywka], Organizowanie konkursów piękności, Orga-
nizowanie loterii, Organizowanie widowisk [impresariat], Organizo-
wanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowa-
nie zawodów sportowych, Pisanie piosenek, Pisanie scenariuszy, 
Pisanie scenariuszy do  celów innych niż reklamowe, Planowanie 
przyjęć [rozrywka], Pozowanie dla artystów, Produkcja filmów, in-
nych niż reklamowe, Produkcja mikrofilmów, Produkcja muzyczna, 
Produkcja programów radiowych i  telewizyjnych, Produkcja wido-
wisk, Prowadzenie wycieczek wspinaczkowych z  przewodnikiem, 
Prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, Prowadzenie zajęć fitness, 
Przedstawienia teatralne [produkcja], Przedszkola, Przekazywanie 
know-how [szkolenia], Publikowanie książek, Publikowanie on-line 
elektronicznych książek i  czasopism, Publikowanie tekstów, innych 
niż teksty reklamowe, Radiowe programy rozrywkowe, Redagowanie 
tekstów (innych niż teksty reklamowe), Rezerwowanie miejsc na po-
kazy, Reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, 
Sport (Wypożyczanie sprzętu-) [z wyjątkiem pojazdów], Sporządza-
nie napisów [np  do filmów], Sprawdziany edukacyjne, Studia filmo-
we, Szkolenia sado [szkolenia z  japońskiej ceremonii picia herbaty], 
Szkoły z  internatem, Świadczenie usług w zakresie karaoke, Telewi-
zyjne usługi rozrywkowe, Tłumaczenia, Tłumaczenie języka migowe-
go, Tresura zwierząt, Udostępnianie filmów online nie do pobrania, 
Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, Udo-
stępnianie obiektów i sprzętu dla kasyn [gry hazardowe], Udostęp-
nianie obiektów i  sprzętu do  gry w  golfa, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu do salonów gier, Udostępnianie obiektów i sprzętu rekre-
acyjnego, Udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, Udostęp-
nianie publikacji elektronicznych [nie  do  pobrania], Usługi agencji 
dystrybucji biletów [rozrywka], Usługi artystów estradowych, Usługi 
biblioteczne, Usługi bibliotek objazdowych, Usługi edukacyjne 
świadczone przez asystentów dla osób wymagających specjalnej 
opieki [SNA], Usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, Usługi edy-
cji wideo na  potrzeby realizacji wydarzeń, Usługi gier oferowane 
w  systemie on-line za  pośrednictwem sieci komputerowej, Usługi 
kaligrafii, Usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], Usługi klubów 
nocnych [rozrywka], Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fi-
zyczne], Usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone 
przez galerie sztuki, Usługi muzeów [wystawy], Usługi oceny w  za-
kresie sprawności fizycznej do celów szkoleniowych, Usługi orkiestry, 
Usługi parków rozrywki, Usługi pokazów filmowych, Usługi prezen-
terów muzyki, Usługi przekwalifikowania zawodowego, Usługi re-
porterskie, Usługi rozrywkowe, Usługi studia nagrań, Usługi szkole-
niowe zapewniane przy pomocy symulatorów, Usługi technika 
oświetlenia na potrzeby realizacji wydarzeń, Usługi trenera osobiste-
go [trening sprawności fizycznej], Usługi trenerskie, Usługi w zakre-
sie inżynierii dźwięku do obsługi imprez, Usługi w zakresie kompo-
nowania muzyki, Usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], 

Usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów rekla-
mowych, Usługi w  zakresie oświaty [nauczanie], Usługi w  zakresie 
tłumaczeń ustnych, Usługi związane z  dyskotekami, Wynajem od-
biorników radiowych i  telewizyjnych, Wynajem urządzeń do  gier, 
Wynajem urządzeń kinematograficznych, Wynajmowanie kortów 
tenisowych, Wynajmowanie obiektów sportowych, Wynajmowanie 
stadionów, Wypożyczanie akwariów pokojowych, Wypożyczanie 
aparatury oświetleniowej do  dekoracji teatralnych lub do  studiów 
telewizyjnych, Wypożyczanie dekoracji teatralnych, Wypożyczanie 
dzieł sztuki, Wypożyczanie filmów kinowych, Wypożyczanie kamer 
wideo, Wypożyczanie magnetowidów, Wypożyczanie nagrań dźwię-
kowych, Wypożyczanie sprzętu audio, Wypożyczanie sprzętu 
do nurkowania, Wypożyczanie symulatorów szkoleniowych, Wypo-
życzanie taśm wideo, Wypożyczanie zabawek, Wystawianie spekta-
kli na  żywo, Wystawianie spektakli rewiowych, Wyższe uczelnie 
[edukacja], Zapewnianie rankingów użytkowników w  celach roz-
rywkowych lub kulturalnych, Zapewnianie recenzji użytkowników 
w celach rozrywkowych lub kulturalnych 

(111) 356478 (220) 2021 12 27 (210) 538159
(151) 2022 08 03 (441) 2022 04 19
(732) CZECHOWSKI TOMASZ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P  MŁODA Polska BISTRO & PIANINO
(540) 

(591) jasnopomarańczowy, niebieski
(531) 29 01 12, 27 05 01, 27 05 05, 26 01 18
(510), (511) 43 Działalność restauracji, bistro, street-food, Obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, Usługi cateringu, Przygoto-
wywanie jedzenia na wynos, Działalność barów, Wynajem sal restau-
racyjnych, Organizacja imprez okolicznościowych 

(111) 356479 (220) 2021 12 27 (210) 538175
(151) 2022 08 03 (441) 2022 04 19
(732) LUX WASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUX WASH
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony, zielony
(531) 29 01 14, 27 05 01, 27 05 05
(510), (511) 35 Sprzedaż myjni, urządzeń do myjni, Franczyza myjni, 
urządzeń do myjni, Import myjni, urządzeń do myjni, Export myjni, 
urządzeń do myjni, 37 Usługa mycia aut, Usługa sprzątania aut, Usłu-
ga woskowania aut, Usługa czyszczenia aut, Usługa polerowania aut, 
Usługa konserwacji aut, Usługa prania tapicerki, Naprawa urządzeń 
do myjni aut 

(111) 356480 (220) 2021 05 13 (210) 528791
(151) 2022 08 24 (441) 2021 08 09
(732) Align Technology, Inc , San Jose (US)
(540) (znak słowny)
(540) ALIGN
(510), (511) 3 Pasty do zębów, wybielacze kosmetyczne, Płyny do płu-
kania ust i płukanki do ust, Produkty miętowe do odświeżania odde-
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chu, Płyny do płukania zębów przeciw próchnicy, Żel przeciwbólo-
wy do zębów i dziąseł, Preparaty do higieny jamy ustnej, Preparaty 
do czyszczenia protez, ochraniaczy na usta, klamer ortodontycznych, 
aparatów na  zęby i  innych aparatów ortodontycznych, Roztwory 
czyszczące do  dentystycznych ultradźwiękowych urządzeń do  ste-
rylizacji, Roztwory czyszczące do  użytku w  dentystycznych i  orto-
dontycznych urządzeniach do dezynfekcji, Zestawy do czyszczenia 
aparatów dentystycznych i ortodontycznych składające się ze szczo-
teczki, środka do  czyszczenia zębów, nici dentystycznej i  roztworu 
czyszczącego, 5 Medyczne żele fluorowe do stosowania miejscowe-
go do zębów, Preparaty do powlekania zębów przeciw próchnicy za-
wierające fluor, Lecznicze preparaty dentystyczne przeciw próchnicy, 
Leczniczy spray doustny, Środki dezynfekujące, sanitarne preparaty 
do  sterylizacji, Sanitarne preparaty dezynfekujące do  czyszczenia 
aparatów dentystycznych, 9 Oprogramowanie komputerowe do dia-
gnozowania i  leczenia w  dentystyce i  ortodoncji, oprogramowanie 
do  obrazowania cyfrowego wykorzystywane do  zobrazowania ru-
chu zębów i  proponowanych planów leczenia, oprogramowanie 
komputerowe używane w stomatologii odtwórczej, oprogramowa-
nie komputerowe do tworzenia indywidualnie dostosowanych spo-
sobów leczenia ortodontycznego, Oprogramowanie komputerowe 
używane do udostępniania, śledzenia i modyfikowania proponowa-
nych sposobów leczenia ortodontycznego oraz danych pacjentów 
i  informacji z nimi związanych, Oprogramowanie komputerowe dla 
dentystów do oceny uzębienia pacjenta i planowania leczenia orto-
dontycznego, Oprogramowanie do  modelowania wspomaganego 
komputerowo do  użytku w  stomatologii i  ortodoncji do  tworzenia 
trójwymiarowych komputerowych obrazów uzębienia pacjenta, 
komputerowe stacje robocze do przetwarzania i wyświetlania zgro-
madzonych obrazów medycznych i dentystycznych, sprzęt kompu-
terowy do  przetwarzania danych oraz transmisji dźwięku i  obrazu 
do  odtwarzania zabiegów dentystycznych i  ortodontycznych , 10 
Aparatura i  instrumenty chirurgiczne, medyczne i  dentystyczne 
do użytku w dziedzinie stomatologii i ortodoncji, Aparatura i instru-
menty dentystyczne, Aparaty i  instrumenty ortodontyczne, Urzą-
dzenia i przyrządy do użytku w stomatologii odtwórczej, Urządzenia 
ortodontyczne, Aparaty ortodontyczne do użytku w prostowaniu zę-
bów, Ochraniacze zębów do celów dentystycznych, Lusterka denty-
styczne, Zestawy sztucznych zębów, Wiertła dentystyczne, Zaczepy 
dentystyczne, przęsła i protezy, Przyrządy i aparatura do użytku w za-
kładaniu protez dentystycznych, Specjalne pojemniki do przechowy-
wania, czyszczenia i transportu aparatów ortodontycznych, Kamery 
skanujące do użytku w dziedzinie stomatologii i ortodoncji, Kamery 
skanujące do wykonywania obrazów medycznych i dentystycznych, 
Skanery wewnątrzustne używane do medycznego i dentystycznego 
wykonywania, przechowywania, wyszukiwania i  transmisji obra-
zów cyfrowych za  pośrednictwem mediów telekomunikacyjnych, 
Ultradźwiękowe przyrządy diagnostyczne do  użytku w  dziedzinie 
stomatologii i ortodoncji, Ochraniacze dentystyczne, Dentystyczne 
szyny zgryzowe chroniące przed zgrzytaniem zębami, Jednorazowe 
tace do  miejscowego stosowania leków dentystycznych, Przyrządy 
do żucia i narzędzia do gryzienia do ćwiczeń mięśni ust, łagodzenia 
napięcia szczęki i do użytku w prawidłowym osadzaniu aparatów or-
todontycznych, Skrobaczki do języka, Narzędzia do usuwania protez, 
ochraniaczy jamy ustnej (dentystycznych), klamer ortodontycznych, 
zdejmowanych aparatów ortodontycznych i  innych aparatów orto-
dontycznych, 11 Stomatologiczne urządzenia do  ultradźwiękowej 
sterylizacji, Sterylizator ultradźwiękowy do  aparatów dentystycz-
nych i ortodontycznych, Urządzenia do odkażania za pomocą świa-
tła UV do odkażania aparatów dentystycznych i ortodontycznych, 21 
Szczoteczki do zębów, szczoteczki do protez, szczoteczki międzyzę-
bowe, wymienne główki do szczoteczek do zębów, Produkty czysz-
czące międzyzębowe, nić dentystyczna, Wykałaczki dentystyczne, 
wykałaczki, Szczotki do czyszczenia języka, Zestawy do czyszczenia 
aparatów dentystycznych i ortodontycznych składające się ze szczo-
teczki, środka do  czyszczenia zębów, nici dentystycznej i  roztworu 
czyszczącego, 40 Produkcja aparatów ortodontycznych na  zamó-
wienie, Laboratoria dentystyczne, Usługi techników dentystycznych, 
41 Szkolenia z zakresu stomatologii i ortodoncji, Szkolenie z obsługi 
aparatów ortodontycznych, Szkolenie w  zakresie obsługi oprogra-
mowania ortodontycznego, Szkolenie ortodontów i  lekarzy den-
tystów w  zakresie korzystania z  oprogramowania do  obrazowania 
cyfrowego i  wewnątrzustnych kamer skanujących, Organizowanie 
i  prowadzenie szkoleń, seminariów, konferencji, kursów instrukta-
żowych, warsztatów, wykładów i  sympozjów, wszystko związane 

z  technikami chirurgicznymi, medycznymi, dentystycznymi i  orto-
dontycznymi, urządzeniami, urządzeniami i  sprzętem medycznym, 
dentystycznym i ortodontycznym, 42 Umożliwianie tymczasowego 
użytkowania oprogramowania komputerowego nie  do  pobrania 
używanego do tworzenia indywidualnie dostosowanych sposobów 
leczenia dentystycznego i  ortodontycznego, Udostępnianie onli-
ne, nie  do  pobrania, oprogramowania do  obrazowania cyfrowe-
go używanego do  przedstawiania ruchu zębów i  proponowanych 
planów leczenia, Udostępnianie oprogramowania komputerowe-
go online nie  do  pobrania do  monitorowania leczenia pacjentów, 
Udostępnianie oprogramowania online nie  do  pobrania do  użytku 
w  świadczeniu usług stomatologicznych i  usług ortodontycznych, 
Udostępnianie oprogramowania nie  do  pobrania do  modelowania 
wspomaganego komputerowo do użytku w stomatologii i ortodon-
cji w  celu tworzenia trójwymiarowych komputerowych obrazów 
uzębienia pacjenta, projektowanie i  wdrażanie systemów sprzętu 
i  oprogramowania komputerowego do  diagnozowania i  leczenia 
w dentystyce i ortodoncji, usługi doradcze dotyczące użytkowania 
sprzętu i oprogramowania komputerowego do diagnozowania i  le-
czenia w  dentystyce i  ortodoncji, Usługi konsultacyjne w  zakresie 
wyboru, wdrażania i  użytkowania sprzętu komputerowego i  syste-
mów oprogramowania do  diagnozowania i  leczenia w  dentystyce 
i  ortodoncji , 44 Usługi dentystyczne, Usługi medyczne i  ortodon-
tyczne, Usługi i leczenie stomatologiczne, ortodontyczne, periodon-
tologiczne, endodontyczne i pedodontyczne, Projektowanie i  two-
rzenie planów leczenia ortodontycznego dla pacjentów, Udzielanie 
informacji i  porad dotyczących technik, materiałów i  produktów 
dentystycznych i ortodontycznych, Usługi konsultacyjne w dziedzi-
nie stomatologii i ortodoncji, Usługi doradcze i konsultacyjne w za-
kresie ortodoncji, endodoncji, pedodoncji, periodontologii i leczenia 
stomatologicznego odtwórczego, w  tym świadczenie takich usług 
online przez Internet lub ekstranet 

(111) 356481 (220) 2019 10 17 (210) 505749
(151) 2022 08 23 (441) 2019 11 18
(732) A  NATTERMANN & CIE  GMBH, Kolonia (DE)
(540) (znak słowny)
(540) ESSENTIA
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne do  leczenia wątroby oraz 
wspierania wątroby w detoksykacji z wyłączeniem ekstraktów roślin-
nych przeznaczonych do sprzedaży jako surowce dla producentów 
produktów farmaceutycznych 

(111) 356482 (220) 2020 12 31 (210) 522760
(151) 2022 08 24 (441) 2022 05 02
(732) HERBAL PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niepołomice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Herbal Monasterium
(540) 

(531) 05 13 25, 07 01 03, 27 05 01, 27 05 05
(510), (511) 5 preparaty i artykuły higieniczne, preparaty medyczne 
i  weterynaryjne, suplementy diety i  preparaty dietetyczne, prepa-
raty i artykuły dentystyczne, preparaty i artykuły dentystyczne oraz 
lecznicze środki do czyszczenia zębów, preparaty do dezodoryzacji 
i oczyszczania powietrza 

(111) 356483 (220) 2019 09 11 (210) 504334
(151) 2022 08 11 (441) 2020 03 02
(732) MILISZKIEWICZ ADAM LABINSIDER, Łomża (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) CROSS HERO
(540) 

(531) 27 05 01, 24 01 01, 26 05 01
(510), (511) 28 artykuły gimnastyczne, artykuły gimnastyczne dla 
niepełnosprawnych, ekspandery, hantle, maszyny do  ćwiczeń 
sprawnościowych, ochraniacze jako części strojów sportowych, 
pasy do  podnoszenia ciężarów jako artykuły sportowe, przyrządy 
stosowane do  ćwiczeń fizycznych, sanki jako artykuły sportowe, 
stacjonarne rowery treningowe, worki treningowe, 35 administro-
wanie programami lojalności konsumenta, agencje informacji han-
dlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i  utrzymywanie danych 
w  komputerowych bazach danych, aktualizacja i  utrzymywanie in-
formacji w rejestrach, analizy kosztów, badania biznesowe, badania 
dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, ba-
dania rynkowe, badania w  zakresie biznesu, bezpośrednia reklama 
pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w  dziedzinie 
strategii komunikacyjnych w  reklamie, doradztwo w  zakresie orga-
nizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowa-
nia i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania persone-
lem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych 
i biznesowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumen-
tom w wyborze towarów i usług, indeksowanie stron internetowych 
w  celach handlowych lub reklamowych, informacja o  działalności 
gospodarczej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 
marketing ukierunkowany, optymalizacja stron internetowych, opty-
malizacja wyszukiwarek do  celów promocji dodatkowej, organiza-
cja pokazów mody w  celach promocyjnych, organizowanie targów 
w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing jako doradztwo 
biznesowe, pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębior-
stwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w  zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, prezentowanie produktów w  mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, 
projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania 
wydarzeń sportowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama 
online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, 
reklamy radiowe, telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, sporzą-
dzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, 
telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, tymczasowe zarzą-
dzanie przedsiębiorstwem, uaktualnianie materiałów reklamowych, 
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednic-
twem strony internetowej, sprzedaż, reklama i promocja: odzieży, na-
kryć głowy, artykułów sportowych, strojów sportowych, czapek, cza-
peczek sportowych, topów sportowych, podkoszulków sportowych, 
usługi doradcze w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi 
doradztwa w  zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów 
w  zakresie efektywności biznesowej, usługi lobbingu handlowego, 
usługi marketingowe, usługi menedżerskie dla sportowców, usłu-
gi pośrednictwa w  handlu, usługi w  zakresie nabywania dla osób 
trzecich jako zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, 
usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, 
usługi w  zakresie wywiadu rynkowego, wynajmowanie przestrze-
ni reklamowej, wystawy w  celach handlowych lub reklamowych, 
zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów pozwalające nabywcy 
je oglądać i kupować poprzez katalogi, w sklepach i hurtowniach, po-
przez Internet z: wyrobami budowlanymi, metalowymi, z  tworzyw 
sztucznych, tekstylnymi, ze  sprzętem i  wyrobami: do  użytku spor-
towego z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych, a w szcze-
gólności: bramy metalowe, stojaki, półki, bumpery jako talerze 
gimnastyczne, maty gimnastyczne, obuwie gimnastyczne, odzież 
gimnastyczna, torby gimnastyczne, liny gumowe, liny metalowe, 
maty z plecionej liny na stoki narciarskie, nasadki na liny stosowane 
jako chomątka metalowe, sanki do jazdy na stojąco, piłki, skakanki, 
worki z  lodem do  celów medycznych, worki biwakowe stanowiące 
osłony, tarcze elektroniczne, rzutki strzelnicze do  tarcz, kule bilar-
dowe, kule stalowe, drążki gimnastyczne, artykuły gimnastyczne, 
artykuły gimnastyczne dla niepełnosprawnych, ekspandery, hantle, 
maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, liny, ochraniacze jako części 
strojów sportowych, pasy do  podnoszenia ciężarów jako artykuły 

sportowe, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, sanki jako ar-
tykuły sportowe, stacjonarne rowery treningowe, worki treningowe 

(111) 356484 (220) 2021 06 29 (210) 530933
(151) 2022 08 17 (441) 2022 05 02
(732) GRUPA AWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Niedźwiady (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YOU ALWAYS WIN WITH RANDAL THE BRAWLER Randal 
The BRAWLER SINGLE MALT TRIPLE DISTILLED IRISH WHISKEY 
ORIGINAL BLENDED IRISH WHISKEY SLOWLY MATURED IN SPECIALY 
SELECTED OAK BARRELS IN IRELAND MATURED IN OAK CACKS 
Finest & Unique Quality 40% vol  DISTILLED IN IRELAND 700 ml
(540) 

(591) biały, beżowy, czerwony, brązowy, szary, czarny, zielony, złoty
(531) 29 01 15, 27 05 01, 27 05 10, 27 05 17, 27 05 24, 02 01 01, 
02 01 04, 25 01 15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, napoje alkoholowe destylowane, 
whisky 

(111) 356485 (220) 2021 11 15 (210) 536526
(151) 2022 08 17 (441) 2022 05 02
(732) KRAWCZYK KATARZYNA, Radom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRAWCZYK TRADYCJA RODZINNA 1990
(540) 

(591) czerwony, czarny
(531) 11 01 03, 26 11 03, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 29 Artykuły spożywcze pochodzenia zwierzęcego 

(111) 356486 (220) 2021 11 24 (210) 537008
(151) 2022 08 02 (441) 2022 03 21
(732) ROMANOWSKI ROBERT INSITY, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) INSITY
(510), (511) 3 Perfumy, wody toaletowe, kosmetyki, cienie do  po-
wiek, kredki do makijażu, depilatory, mydła, dezodoranty, prepara-
ty do golenia, wody kolońskie, kremy i mleczka kosmetyczne, toni-
ki, lakiery do  włosów, lakiery do  paznokci, maseczki kosmetyczne, 
sztuczne paznokcie, produkty perfumeryjne, preparaty do pielęgna-
cji skóry i  włosów, płyny po  goleniu, szminki, saszetki zapachowe, 
szampony, tusze do rzęs, farby do włosów, środki do prania, środki 
zapachowe do pomieszczeń, 35 Sprzedaż: perfum, wód kolońskich 
i  toaletowych, kosmetyków cieni do  powiek, kredek do  makijażu, 
depilatorów, mydeł, dezodorantów preparatów do golenia, kremów 
i  mleczka kosmetycznego, toników lakierów do  włosów, lakierów 
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do paznokci, maseczek kosmetycznych, sztucznych paznokci, środ-
ków do  prania, preparaty do  skóry i  włosów, płynów po  goleniu, 
szminek stałych i  płynnych, saszetek zapachowych, środków zapa-
chowych do pomieszczeń i pojazdów, świec zapachowych, szampo-
nów, tuszy do  rzęs, farb do  włosów, produktów farmaceutycznych 
i sanitarnych stosowanych w lecznictwie i higienie osobistej, suple-
mentów diety, sprzętu do  gabinetów kosmetycznych, spa, fitness, 
artykułów przemysłowych, sprzedaż w/w artykułów przez internet, 
zarządzanie działalnością gospodarczą prowadzenie marketingu, 
organizacji promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie: zarządzania 
przedsiębiorstwami handlowymi, usługi związane z organizacją sie-
ci handlowych, usługi reklamowe, dystrybucja i rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowa-
nych, próbek], usługi w zakresie agencji importowo-eksportowych, 
publikowanie tekstów reklamowych, wynajmowanie powierzchni 
na  cele reklamowe, usługi w  zakresie informacji handlowej, usłu-
gi reklamy i  promocji sprzedaży na  rzecz osób trzecich w  sieciach 
komputerowych, organizowanie wystaw i  imprez kulturalnych, roz-
rywkowych w celach handlowych, wyceny dotyczące przedsięwzięć 
handlowych, wprowadzanie na  rynek nowych produktów, Zapew-
nianie platformy internetowej dla nabywców i  sprzedawców towa-
rów i  usług, franchising, 39 Magazynowanie i  konfekcjonowanie, 
perfum, wód toaletowych, środków farmaceutycznych, materiałów 
medycznych  magazynowanie sprzętu i  artykułów do  poprawiania 
urody, konfekcjonowanie form stałych i płynnych, konfekcjonowanie 
wyrobów kosmetycznych na warunkach licencyjnych 

(111) 356487 (220) 2021 07 29 (210) 532138
(151) 2022 08 23 (441) 2022 05 09
(732) OPENAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) openapp
(540) 

(591) fioletowy, biały
(531) 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 9 Oprogramowanie do  handlu elektronicznego, Opro-
gramowanie do płatności elektronicznych, Aplikacje mobilne w za-
kresie płatności elektronicznych, Oprogramowanie komputerowe 
do pobrania do stosowania jako portfel elektroniczny, Oprogramo-
wanie komputerowe w zakresie obsługiwania sklepów online, Apli-
kacje mobilne w  zakresie obsługiwania sklepów online, Oprogra-
mowanie do  zarządzania danymi, Pobieralne aplikacje na  telefony 
komórkowe do  zarządzania danymi, Oprogramowanie do  oceny 
zachowania klientów w sklepach online, 35 Zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i  sprzedawców towarów i  usług [mar-
ketplace], Zapewnianie dostępu do elektronicznego rynku [portalu] 
w  sieciach komputerowych [marketplace], Dostarczanie informacji 
i  świadczenie usług doradczych w  zakresie handlu elektroniczne-
go [e-commerce], Usługi przetwarzania danych w  trybie online, 
Skomputeryzowane usługi w  zakresie składania zamówień online, 
Świadczenie usług w  zakresie katalogów informacji handlowych 
online, Zestawianie katalogów biznesowych online, Usługi zarządza-
nia danymi, Obsługa rynków on-line w celu umożliwienia negocjacji 
transakcji handlowych między osobami trzecimi podczas sprzedaży 
i zakupu towarów, Usługi porównywania cen, Pomoc w prowadzeniu 
przedsiębiorstw handlowych polegająca na: udostępnianiu witryny 
internetowej w  światowej sieci komputerowej, za  pomocą której 
osoby trzecie mogą oferować i  zaopatrywać się w  towary i  usługi, 
umieszczać, określać status oraz realizować zlecenia i  zamówienia 
handlowe, zawierać umowy i  dokonywać transakcji, Usługi handlu 
online w odniesieniu do licytacji elektronicznych oraz oceny online 
z  tym związane, Usługi informacyjne dotyczące wyżej wymienio-
nych usług, 36 Usługi portfela elektronicznego (usługi w  zakresie 
płatności), Przetwarzanie płatności elektronicznych, Usługi płatności 
w  handlu elektronicznym, Obsługa transakcji finansowych online, 
Usługi finansowe, Usługi kredytowe, Usługi kredytów odnawial-
nych, Usługi płatnicze polegające na udostępnianiu limitu środków 
z koniecznością ich zwrotu, Pobieranie płatności za towary i usługi, 
Zapewnianie pożyczek ratalnych, Organizowanie sprzedaży ratalnej 

towarów, Pośrednictwo w zakresie zakupu na raty, Finansowanie za-
kupów na raty, Usługi finansowe i kredytowe w zakresie odroczonej 
płatności za  towary, 38 Transmisja sygnału dla handlu elektronicz-
nego za pośrednictwem systemów telekomunikacyjnych i systemów 
transmisji danych, Zapewnianie dostępu do platform handlu elektro-
nicznego w Internecie [e-commerce], 42 Usługi komputerowe, mia-
nowicie udostępnianie wyszukiwarki produktów w ramach serwisu 
internetowego, Tworzenie i utrzymywanie, w imieniu osób trzecich, 
informatycznych systemów marketingowych dostępnych przez in-
ternet, Oprogramowanie jako usługa (SaaS) w  zakresie obsługiwa-
nia sklepów online, Usługi w  zakresie identyfikacji użytkowników 
z wykorzystaniem technologii do transakcji handlu elektronicznego, 
Tworzenie platform internetowych do handlu elektronicznego, Pro-
gramowanie oprogramowania do platform handlu elektronicznego, 
Programowanie oprogramowania do  oceny zachowania klientów 
w sklepach online, Umożliwianie tymczasowego użytkowania opro-
gramowania online nie do pobrania, służącego do realizacji płatności 
elektronicznych, Świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania 
użytkowników przy użyciu technologii jednorazowego logowania 
dla aplikacji online, Świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania 
użytkowników przy użyciu biometrycznej technologii z wykorzysta-
niem oprogramowania i sprzętu komputerowego do celów transak-
cji w zakresie handlu elektronicznego [e-commerce] 

(111) 356488 (220) 2021 12 13 (210) 537652
(151) 2022 08 08 (441) 2022 03 21
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) 1936 TYMBARK
(540) 

(591) biały, szary, czarny, jasnozielony, ciemnozielony, czerwony, 
pomarańczowy, zielony
(531) 05 07 13, 19 08 07, 27 05 01, 29 01 03, 29 01 11
(510), (511) 32 Aperitify bezalkoholowe, Aromatyzowane napoje 
gazowane, Bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane, Bez-
alkoholowe ekstrakty z  owoców używane do  sporządzania napo-
jów, Bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, 
Bezalkoholowe napoje gazowane, Bezalkoholowe napoje niskoka-
loryczne, Bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, Bezal-
koholowe preparaty do produkcji napojów, Bezalkoholowe wyciągi 
z owoców, Cydr bezalkoholowy, Ekstrakty z moszczu niesfermento-
wanego, Esencje do produkcji napojów, Esencje do wytwarzania na-
pojów bezalkoholowych, nie w postaci olejków eterycznych, Esencje 
do wytwarzania smakowej wody mineralnej [nie w postaci olejków 
eterycznych], Gazowana woda mineralna, Gazowane soki owocowe, 
Imitacja piwa, Koktajle bezalkoholowe, Koktajle owocowe, bezalko-
holowe, Koncentraty do  sporządzania napojów bezalkoholowych, 
Koncentraty do  sporządzania napojów owocowych, Koncentraty 
soków owocowych, Kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], Lemo-
niada, Mieszane soki owocowe, Mieszanki do sporządzana napojów 
sorbetowych, Mieszanki do sporządzania koktajli bezalkoholowych, 
Mineralne (wody-) [napoje], Moszcz, Moszcz konserwowany, niesfer-
mentowany, Mrożone napoje owocowe, Mrożone napoje gazowane, 
Napoje aromatyzowane owocami, Napoje bezalkoholowe, Napoje 
bezalkoholowe na  bazie miodu, Napoje bezalkoholowe na  bazie 
aloesu, Napoje bezalkoholowe na bazie owoców, o smaku herbaty, 
Bezalkoholowe napoje gazowane aromatyzowane herbatą, Napój 
imbirowy, Napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, Napoje bezalko-
holowe o smaku kawy, Napoje bezalkoholowe o smaku piwa, Napoje 
bezalkoholowe o smaku owocowym, Napoje bezalkoholowe na ba-
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zie suszonych owoców, Napoje bezalkoholowe o podwyższonej za-
wartości witamin, Napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami 
i solami mineralnymi, Napoje bezalkoholowe zawierające soki owo-
cowe, Napoje dla sportowców, Napoje dla sportowców zawierające 
elektrolity, Napoje energetyzujące, Napoje energetyzujące zawiera-
jące kofeinę, Napoje funkcjonalne na bazie wody, Napoje gazowane 
(Proszek do  wytwarzania-), Napoje izotoniczne, Napoje mrożone 
na bazie owoców, Napoje na bazie coli, Napoje na bazie orzechów 
i soi, Napoje na bazie kokosu, Napoje na bazie owoców lub warzyw, 
Napoje na  bazie owsa [niebędące substytutami mleka], Napoje 
na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie soi, inne 
niż substytuty mleka, Napoje na bazie ryżu brązowego, inne niż sub-
stytuty mleka, Napoje na bazie piwa, Napoje na bazie soku z imbiru, 
Napoje orzeźwiające, Napoje na  bazie wody zawierające ekstrakty 
z  herbaty, Napoje owocowe niealkoholowe, Napoje proteinowe, 
Napoje składające się z mieszanki soków owocowych i warzywnych, 
Napoje sportowe wzbogacane proteinami, Napoje (Syropy do-), Na-
poje typu kola [napoje bezalkoholowe], Napoje typu smoothie za-
wierające ziarna i owies, Napoje warzywne, Napoje węglowodano-
we, Napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, Napoje z soku 
warzywnego, bezalkoholowe, Napoje zawierające witaminy, Napoje 
z guaraną, Niegazowane napoje bezalkoholowe, Oczyszczona woda 
pitna, Owoce (Bezalkoholowe napoje z  soków-), Owocowe nekta-
ry, bezalkoholowe, Pastylki do  napojów gazowanych, Piwa o  małej 
zawartości alkoholu, Piwo, Piwo bezalkoholowe, Piwa smakowe, 
Pomidory (sok-) [napój], Preparaty rozpuszczalne do  sporządzania 
napojów, Proszki do  produkcji napojów bezalkoholowych, Proszki 
do  sporządzania napojów, Proszki stosowane do  przygotowywa-
nia napojów na bazie wody kokosowej, Proszki stosowane do  spo-
rządzania napojów na bazie owoców, Shandy [napój składający się 
z piwa i lemoniady], Skoncentrowane soki owocowe, Słodkie napoje 
bezalkoholowe na bazie soków owocowych, Smakowa woda mine-
ralna, Soki, Soki gazowane, Soki owocowe [napoje], Soki warzyw-
ne, Sorbety [napoje], Syropy do napojów, Napoje owocowe, Syropy 
do napojów bezalkoholowych, Syropy do sporządzania smakowych 
wód mineralnych, Syropy do  wyrobu napojów, Syropy do  wytwa-
rzania napojów bezalkoholowych, Syropy owocowe [napoje bez-
alkoholowe], Toniki [napoje nielecznicze], Warzywne napoje typu 
smoothie, Wody, Wody gazowane, Wody mineralne, Wody o smaku 
owocowym, Wyciągi do  sporządzania napojów, Woda aromatyzo-
wana, Woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje], Woda mi-
neralna, Woda niegazowana, Woda pitna, Woda pitna z witaminami, 
Woda stołowa, Woda wzbogacona odżywczo, Woda źródlana, Napo-
je owocowo-warzywne, Soki owocowo-warzywne, Owocowe napoje 
typu smoothie, Owocowo-warzywne napoje typu smoothie 

(111) 356489 (220) 2020 08 04 (210) 516740
(151) 2022 08 23 (441) 2020 09 28
(732) KLEIB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Pikutkowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Symfonia
(540) 

(591) czerwony, pomarańczowy, zielony, fioletowy, niebieski, 
czarny, biały
(531) 26 11 06, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 2 farby w  postaci elastycznych powłok do  fasad, farby 
wewnętrzne, farby zewnętrzne, 19 beton, budowlane elementy 
z betonu, cement gotowy do użycia do celów budowlanych, cemen-
towe pokrycia ochronne, fugi, gips [materiał budowlany], gotowa 
mieszanka suchej zaprawy murarskiej, gotowa zaprawa, gotowe 
betonowe elementy budowlane, kruszywo, materiały budowlane 
na bazie wapna, materiały cementujące, materiały podłogowe (nie-
metalowe-), mieszanka zaprawy murarskiej, mieszanki cementowe, 
mieszanki do  obrzutek tynkowych do  celów konstrukcyjnych, nie-
metalowe budowlane elementy fasadowe, ogniotrwałe powłoki 
cementowe, panele betonowe, piasek budowlany, piasek do użytku 

w budownictwie, podłogi betonowe, powłoki bitumiczne do użytku 
w  budownictwie, preparaty cementujące, tynk, tynk gipsowy, tynk 
wykończeniowy wykonany z kolorowej sztucznej żywicy, wszystkie 
wymienione zakresy z  wyłączeniem materiałów na  dachy/poszycia 
dachowe 

(111) 356490 (220) 2019 12 09 (210) 507854
(151) 2022 08 23 (441) 2022 05 09
(732) SEPARATOR SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) separator service
(510), (511) 7 regulatory do  maszyn, w  tym regulatory dopływu 
ścieków deszczowych do oczyszczalni ścieków, 37 usługi usuwania 
odpadów niebezpiecznych, 39 pozbywanie się [transport] ścieków, 
usługi usuwania ścieków [transport], transport odpadów, w  tym 
transport odpadów niebezpiecznych, 40 niszczenie odpadów, usu-
wanie odpadów jako obróbka odpadów 

(111) 356491 (220) 2020 09 21 (210) 518477
(151) 2022 08 24 (441) 2020 10 26
(732) VRG SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W
(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 21
(510), (511) 9 okulary, okulary przeciwsłoneczne, 18 portmonetki, 
imitacje skóry, parasole i parasolki, portfele, torby na kółkach, torby 
turystyczne, torebki, aktówki, teczki 

(111) 356492 (220) 2020 10 05 (210) 519122
(151) 2022 08 24 (441) 2021 02 01
(732) BUDNER INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OLIVA KONCEPT
(540) 

(591) biały, brązowy, granatowy
(531) 26 04 09, 26 07 15, 27 05 05, 27 05 09, 27 05 17, 29 01 13
(510), (511) 37 budownictwo 

(111) 356493 (220) 2021 08 10 (210) 532527
(151) 2022 08 23 (441) 2022 05 09
(732) BUSŁOWICZ DAWID USŁUGI STOLARSKIE  
DAWID BUSŁOWICZ MEBLE FRONT, Słupsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) meble FRONT
(540) 

(531) 07 03 01, 26 01 16, 27 05 05, 27 05 08, 27 05 17
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(510), (511) 20 Budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, Dra-
biny i  ruchome schody, niemetalowe, Meble i  akcesoria meblowe 
wyposażenia domu, Plansze, stoiska wystawowe i  oznakowanie, 
niemetalowe, Pojemniki, spinacze i uchwyty do nich, niemetalowe, 
Statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich 
materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawar-
te w tej klasie 

(111) 356494 (220) 2021 09 15 (210) 533954
(151) 2022 08 26 (441) 2022 05 02
(732) FIGIEL MAREK DR  MARCUS, Kalisz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOODMARK HOUSE
(540) 

(591) jasnobrązowy, brązowy, ciemnobrązowy
(531) 26 04 02, 26 04 04, 26 04 09, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 36 Usługi w  zakresie organizacji i  zarządzania finanso-
waniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na  budowie 
i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych prze-
znaczonych do sprzedaży, Usługi wynajmowania, użyczania, zarzą-
dzania nieruchomościami, Usługi pośrednictwa w sprawach kupna, 
sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni użytkowej, Usługi 
wyceny nieruchomości, Usługi wynajmowania i/lub dzierżawy nieru-
chomości, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowych, Usługi ad-
ministrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, 
Usługi doradztwa w  zakresie zarządzania i  administrowania obiek-
tami mieszkalnymi i  zespołami osiedlowymi i  gruntami, Pośrednic-
two w  nabywaniu, sprzedaży, najmie domów, lokali i  powierzchni 
użytkowej, Usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkalnych 
i  użytkowych, Finansowanie projektów deweloperskich, 37 Usługi 
w zakresie: budownictwa, nadzoru budowlanego, Usługi w zakresie 
budowania lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infra-
strukturą, Organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, Usługi 
w  zakresie: prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budowlanego, 
rozbiórki, burzenia obiektów budowlanych, budowania lokali miesz-
kalnych i osiedli mieszkaniowych, Usługi budowlane, konstrukcyjne, 
rozbiórkowe, wyburzeniowe i naprawy budynków, Usługi remonto-
we, naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji obiektów 
budowlano-mieszkaniowych, Udzielanie informacji budowlanych 

(111) 356495 (220) 2021 09 27 (210) 534422
(151) 2022 08 22 (441) 2022 05 02
(732) ELTE GPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SEPAN
(510), (511) 9 Gry wideo [gry komputerowe] w  formie programów 
komputerowych zapisanych na  nośnikach danych, Interaktywne 
multimedialne programy komputerowe, Interaktywne programy gier 
komputerowych, Kodowane programy, Komputerowe (Programy-) 
nagrane, Komputerowe programy operacyjne, Komputerowe pro-
gramy użytkowe do  zarządzania plikami, Komputerowe urządzenia 
do programowania, Ładowalne programy gier komputerowych, Ma-
gnetyczne nośniki programów, Mikrofalowe urządzenia nadawcze 
do nadawania programów i  wiadomości radiowych, Mikroprocesory 
programowalne za pomocą oprogramowania, Nagrane programy gier 
komputerowych, Nagrane programy komputerowe, Nośniki danych 
do odczytu maszynowego z zapisanymi programami, Oprogramowa-
nie chroniące przed programami szpiegującymi, Oprogramowanie dla 
środowiska programistycznego, Oprogramowanie komputerowe [pro-
gramy], Oprogramowanie komputerowe [programy] do  zarządzania 
bazami danych, Oprogramowanie komputerowe do programowania 
maszyn faksymilowych, Oprogramowanie komputerowe do  użytku 
jako interfejs programowania aplikacji (API), Oprogramowanie kom-

puterowe do pobrania do użytku jako interfejs programowania apli-
kacji (API), Pakiety programów, Programowalne cyfrowe urządzenia 
odczytujące, Programowalne matryce logiczne [PLA], Programowalne 
mikroprocesory, Programowalne timery, Programowalne urządzenia 
telekomunikacyjne, Programowalne urządzenia sterujące, Programy 
do  gier komputerowych [oprogramowanie], Programy do  maga-
zynowania danych, Programy do  przetwarzania danych, Programy 
do przetwarzania danych zapisane na nośnikach danych do odczytu 
maszynowego, Programy do sieciowych systemów operacyjnych, Pro-
gramy i  oprogramowanie komputerowe do  przetwarzania obrazów 
wykorzystywane w telefonach komórkowych, Programy komputero-
we, Programy komputerowe do  korzystania z  Internetu i  sieci www, 
Programy komputerowe do obsługi pojazdów, Programy komputero-
we do przetwarzania obrazów, Programy komputerowe do przetwa-
rzania danych, Programy komputerowe do użycia w telekomunikacji, 
Programy komputerowe do umożliwiania i kontroli dostępu, Programy 
komputerowe do użytku w autonomicznej kontroli pojazdów, Progra-
my komputerowe do  użytku w  autonomicznej nawigacji pojazdów, 
Programy komputerowe do  zarządzania sieciami, Programy kom-
puterowe dotyczące sieci lokalnych [LAN], Programy komputerowe 
przechowywane w formie cyfrowej, Programy komputerowe w formie 
czytelnej dla urządzeń do stosowania w zarządzaniu bazami danych, 
Programy na smartfony, Programy narzędziowe do przeprowadzania 
diagnostyki systemów komputerowych, Programy sterujące kompu-
terowe, nagrane, Programy systemów operacyjnych, Programy syste-
mów operacyjnych do smartfonów, Sterowniki programowalne, Urzą-
dzenia do nadawania programów drogą satelitarną 

(111) 356496 (220) 2021 10 12 (210) 535094
(151) 2022 08 16 (441) 2022 04 25
(732) KORCZYK MARCIN MERITO, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZDROWNIK
(510), (511) 3 Dezodoranty zapachowe do  pomieszczeń, Drewno za-
pachowe, Kadzidła zapachowe oczyszczające [kunko], Mieszaniny 
zapachowe potpourri, Mieszanki zapachowe na  bazie heliotropiny, 
Mieszanki zapachowe na  bazie geraniolu, Olejki zapachowe, Olejki 
zapachowe wydzielające aromaty przy podgrzewaniu, Pałeczki za-
pachowe, Pokojowe spraye zapachowe, Potpourri (mieszanki zapa-
chowe ziół i  kwiatów), Preparaty zapachowe, Preparaty zapachowe 
do  pomieszczeń, Rozpylacze zapachowe do  bielizny [aerozole], Roz-
pylacze zapachowe do  pomieszczeń, Saszetki zapachowe, Saszetki 
zapachowe do bielizny, Saszetki zapachowe do poduszeczek na oczy, 
Sole zapachowe do kąpieli, Spraye zapachowe do odświeżania tkanin, 
Środki odświeżające powietrze [zapachowe], Środki perfumeryjne i za-
pachowe, Środki zapachowe do celów domowych, Środki zapachowe 
do pomieszczeń, Środki zapachowe do samochodów, Substancje za-
pachowe do  użytku osobistego, Zapachowe kamienie ceramiczne, 
Zapachowe kremy do ciała, Zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji 
ciała, Zapachowe szyszki sosnowe, 5 Produkty lecznicze, produkty far-
maceutyczne, Suplementy diety, Żywność fortyfikowana, Dietetyczne 
środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego [żywność 
dietetyczna do celów leczniczych], Farmaceutyczne substancje aktyw-
ne, Nalewki do  celów leczniczych, Żywność dla niemowląt, Prepara-
ty witaminowe, Preparaty weterynaryjne, Wody mineralne do celów 
leczniczych, Produkty stomatologiczne, Wywary farmaceutyczne, 
Zioła do palenia do celów leczniczych, Węgiel drzewny do celów far-
maceutycznych, Środki biobójcze, Preparaty medycyny estetycznej, 
Produkty antyseptyczne, Herbaty lecznicze i  zdrowotne, Przyprawy 
lecznicze i zdrowotne, Preparaty lecznicze i zdrowotne do stosowania 
zewnętrznego [w szczególności na skórę, włosy lub paznokcie], Olejki 
lecznicze i  zdrowotne, Żywność lecznicza i  zdrowotna [m  in  woda, 
produkty pszczele, nabiał, mieszanki suszonych owoców, nasion, orze-
chów, wody, soki, przeciery, owoce, warzywa, grzyby, przetworzone 
owoce, przetworzone warzywa, przetworzone grzyby, przetwory, 
produkty mączne, syropy, batony, czekolady, cukierki, ciasta i ciastka], 
Żywność lecznicza i  zdrowotna dla dzieci, Rośliny lecznicze i  zdro-
wotne, Repelenty, 30 Herbaty ziołowe, inne niż do celów leczniczych, 
Herbaty ziołowe [napary], Nielecznicze słodycze zawierające aromaty 
ziołowe, Preparaty ziołowe do  sporządzania napojów, Sosy ziołowe, 
Ziołowe aromaty do  przyrządzania napojów, Przyprawy, Marynaty 
zawierające zioła, Suszone zioła do celów kulinarnych, Zioła do celów 
spożywczych, Zioła konserwowane [przyprawy], Zioła przetworzone, 
Zioła suszone, 35 Sprzedaż detaliczna lub hurtowa, również online 
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lub w  formie wysyłkowej takich produktów jak: produkty lecznicze, 
produkty farmaceutyczne, suplementy diety, żywność fortyfikowana, 
dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medyczne-
go [żywność dietetyczna do  celów leczniczych], wyroby medyczne, 
substancje aktywne, nalewki do celów leczniczych, preparaty ziołowe, 
produkty aromaterapeutyczne, żywność dla niemowląt, preparaty 
witaminowe, preparaty weterynaryjne, wody mineralne do  celów 
leczniczych, produkty stomatologiczne, wywary farmaceutyczne, 
zioła do palenia do celów leczniczych, węgiel drzewny do celów far-
maceutycznych, środki biobójcze, preparaty medycyny estetycznej, 
produkty antyseptyczne, herbaty lecznicze i  zdrowotne, przyprawy 
lecznicze i zdrowotne, preparaty lecznicze i zdrowotne do stosowania 
zewnętrznego [w szczególności na skórę, włosy lub paznokcie], olej-
ki lecznicze i zdrowotne, żywność lecznicza i zdrowotna [m  in  woda, 
produkty pszczele, nabiał, mieszanki suszonych owoców, nasion, orze-
chów, wody, soki, przeciery, owoce, warzywa, grzyby, przetworzone 
owoce, przetworzone warzywa, przetworzone grzyby, przetwory, 
produkty mączne, syropy, batony, czekolady, cukierki, ciasta i ciastka], 
żywność lecznicza i zdrowotna dla dzieci, rośliny lecznicze i zdrowot-
ne, repelenty, przybory kuchenne, kiełkownice, suszarki do żywności, 
materiały edukacyjne dla dorosłych, materiały edukacyjne dla dzieci, 
gry, zabawki, produkty dla niemowląt, książki, przewodniki, albumy, 
poradniki, kalendarze, ebooki, podcasty, filmy, rośliny, kosmetyki, 
środki czystości, przybory łazienkowe, odświeżacze do  powietrza, 
substancje zapachowe, środki ochrony roślin, odzież, obuwie, bielizna, 
fartuchy i rękawice kuchenne, naczynia kuchenne, sztućce, materiały 
piśmiennicze, torebki, pojemniki do przechowywania, narzędzia ogro-
dowe, artykuły dla służby zdrowia, Reklama, Doradztwo w  zakresie 
reklamy, Marketing, doradztwo w zakresie marketingu, 41 Prowadze-
nie blogów, Prowadzenie videoblogów, Prowadzenie podcastów, Pro-
wadzenie kanałów mediów społecznościowych, Usługi wydawnicze, 
Usługi publicystyczne, Usługi rozrywkowe, Usługi rozrywkowe w po-
staci programów telewizyjnych transmitowanych za  pomocą kame-
ry internetowej, Tworzenie periodyków, Pisanie książek, Fotografia, 
Produkcja podcastów, Produkcja programów radiowych, Produkcja 
videoblogów, Produkcja wideo, Tworzenie tekstów, Publikowanie vi-
deoblogów, Publikowanie wideo, Publikowanie periodyków, Publiko-
wanie tekstów, Wydawanie książek, Publikowanie zdjęć, Publikowanie 
podcastów, Usługi wystąpień publicznych, Usługi wystąpień medial-
nych, Organizacja i prowadzenie szkoleń, również online, Organizacja 
i prowadzenie warsztatów, Organizacja i prowadzenie konferencji, Or-
ganizacja i  prowadzenie wykładów, Prowadzenie wydarzeń publicz-
nych i prywatnych [np  imprezy firmowe], Organizacja i prowadzenie 
konkursów, Fotoreportaże, Reportaże, Wywiady, Prowadzenie zajęć 
edukacyjnych, Usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, Udostępnianie 
informacji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej, 
Kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, Nauczanie w zakresie zdrowia, 
Organizowanie szkoleń w  dziedzinie opieki zdrowotnej i  żywienia, 
Nauczanie w  zakresie ziołolecznictwa, Szkolenie w  zakresie zioło-
lecznictwa, Usługi edukacyjne w  sektorze opieki zdrowotnej, Usługi 
edukacyjne i  szkoleniowe odnoszące się do  służby zdrowia, Prowa-
dzenie edukacyjnych programów wspierających dla pracowników 
służby zdrowia, Przygotowanie zawodowe dotyczące zapobiegania 
problemom zdrowotnym, Świadczenie usług edukacyjnych w zakresie 
zdrowia, 44 Usługi farmaceutyczne, Tworzenie receptur, Prowadzenie 
prac badawczo-rozwojowych, Udzielanie informacji farmaceutycz-
nych, Usługi doradcze i  informacyjne świadczone za pośrednictwem 
Internetu, związane z produktami farmaceutycznymi, Usługi doradcze 
i informacyjne związane z produktami farmaceutycznymi, Usługi do-
radztwa farmaceutycznego, Usługi farmaceutyczne w zakresie sporzą-
dzania leków recepturowych, Wydawanie środków farmaceutycznych, 
Akupunktura, Opieka zdrowotna związana z  medycyną tradycyjną 
i medycyną wschodu, Usługi w zakresie chiropraktyki, Zielarstwo, Dia-
gnostyka medyczna i laboratoryjna, Fizykoterapia, Fizjoterapia, Usługi 
lekarskie, Masaż, Usługi klinik medycznych, Usługi klinik prywatnych 
i  lecznic, Usługi placówek opieki medycznej, Usługi szpitali, Opieka 
pielęgniarska, Opieka i pomoc medyczna, Opieka zdrowotna, Rehabi-
litacja, Rekonwalescencja, Porady w zakresie farmakologii, Usługi salo-
nów fryzjerskich, salonów piękności oraz salonów kosmetycznych, Ta-
tuowanie, Usługi kosmetyczne, Usługi kuracji uzdrowiskowych, Usługi 
telemedycyny, Usługi doradcze, Poradnictwo w dziedzinie medycyny, 
farmacji, dietetyki i zdrowia, Wizaż, Usługi dentystyczne, Usługi kliniki 
dentystycznej, Badania genetyczne do  celów medycznych, Badania 
medyczne, Badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, 
Badania rentgenowskie w celach medycznych, Badania w zakresie dia-

gnozy stanu zdrowia, Medyczne badania osób, Usługi badania wzroku 
[zakłady optyczne] 

(111) 356497 (220) 2020 02 17 (210) 510159
(151) 2022 08 23 (441) 2020 05 18
(732) HOTEL ZIMNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lipowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOTEL ZIMNIK LUKSUS NATURY
(540) 

(591) czarny, zielony, jasnozielony, biały
(531) 01 01 05, 05 03 14, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 43 hotele, hostele i  pensjonaty, zakwaterowanie waka-
cyjne i turystyczne, 44 usługi spa 

(111) 356498 (220) 2020 07 23 (210) 516364
(151) 2022 08 18 (441) 2022 05 02
(732) KORZENIOWSKI ARTUR, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) emmco Pomorze
(540) 

(591) niebieski, biały
(531) 29 01 12, 27 05 01
(510), (511) 37 usługi budowlane, 40 Chromowanie, Cieplna obrób-
ka metali, Cięcie metalu, Cięcie stali, Formowanie metali na  zimno, 
Frezowanie, Hartowanie metali, Kowalstwo, Kucie metali, Kucie, Lu-
towanie, Lutowanie twarde metali, Łączenie elementów przy użyciu 
technik spawania ultradźwiękami, Montowanie produktów dla osób 
trzecich, Nakładanie ochronnych powłok powierzchniowych na ma-
szyny i narzędzia, Niklowanie, Obróbka [kształtowanie metalu], Ob-
róbka [obróbka mechaniczna metalu], Obróbka cieplna metalowych 
rur i produktów rurowych, Obróbka cieplna powierzchni metali, Ob-
róbka i  powlekanie powierzchni metalowych, Obróbka materiałów 
wiązką laserową, Obróbka metali, Obróbka metalu [emaliowanie], 
Obróbka metalu [kształtowanie], Obróbka metalu [kucie], Obróbka 
metalu [odpuszczanie], Obróbka metalu [tłoczenie], Obróbka me-
talu [wytłaczanie], Obróbka metalurgiczna, Polerowanie metali, Po-
wlekanie metali, Produkcja na  zamówienie stalowych elementów 
konstrukcyjnych, Spawanie, Usługi spawalnicze, Usługi w  zakresie 
obróbki metalu, Wiercenie w metalach, Wykańczanie metali, Wyna-
jem aparatury do spawania, Wypożyczanie elektrycznych urządzeń 
do  spawania, Wytwarzanie na  zamówienie poprzez bezpośrednie 
spiekanie laserowe metali, Wytwarzanie na zamówienie prefabryko-
wanych elementów konstrukcyjnych, Wytwarzanie na  zamówienie 
stalowych elementów konstrukcyjnych, 42 naukowe i  techniczne 
usługi i badania oraz ich projektowanie 

(111) 356499 (220) 2021 01 08 (210) 523002
(151) 2021 09 28 (441) 2021 06 14
(732) IMOTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IMOTORS
(510), (511) 35 usługi klubu motoryzacyjnego w  celu zakupu, sprze-
daży, wymiany i  serwisu samochodów i  motocykli oraz akcesoriów 
i  części do  samochodów i  motocykli, usługi sprzedaży detalicznej, 
hurtowej oraz w systemie online, import, eksport: samochodów oraz 
akcesoriów i części samochodów, motocykli oraz akcesoriów i części 
motocykli, reklamowanie samochodów i motocykli na sprzedaż za po-
średnictwem Internetu, dostarczanie informacji za  pośrednictwem 
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Internetu na  temat sprzedaży samochodów i  motocykli, prowadze-
nie targów i aukcji w sektorze motoryzacyjnym, rejestracja pojazdów 
i przeniesienie tytułu własności, pokazy towarów, dystrybucja próbek, 
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, poka-
zy związane ze sprzedażą, 37 konserwacja, serwis i naprawa pojazdów 
i  ich  części oraz akcesoriów, naprawa i  konserwacja samochodów, 
naprawa i  konserwacja motocykli, usługi instalacyjne i  serwisowe 
w  zakresie pojazdów mechanicznych, przegląd pojazdów, montaż 
[instalowanie] akcesoriów do pojazdów, malowanie pojazdów, mycie 
pojazdów, usługi tuningu pojazdów, usługi doładowywania pojazdów 
elektrycznych, doradztwo dotyczące naprawy pojazdów, dostarcza-
nie informacji o naprawach pojazdów, odnawianie pojazdów, 39 wy-
najem pojazdów i ich części oraz akcesoriów, wynajem samochodów, 
wynajem motocykli, transport pasażerski, wypożyczanie środków 
transportu, magazynowanie części pojazdów, przechowywanie pojaz-
dów, przechowywanie części do pojazdów mechanicznych, transport 
i składowanie, składowanie towarów, parkowanie pojazdów, transport 
pojazdów, dostarczanie pojazdów, usługi pomocy drogowej w przy-
padku awarii pojazdów, usługi holowania pojazdów 

(111) 356500 (220) 2020 11 23 (210) 521247
(151) 2021 05 18 (441) 2021 02 01
(732) GRZEGORCZYK JAKUB PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE, 
Radom (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Saute Nails
(510), (511) 3 brokat do  paznokci, baza podkładowa do  paznokci 
[kosmetyki], emulsje do wzmacniania paznokci, emalie do paznokci, 
emalia do  paznokci, klej do  utwardzania paznokci, kleje do  moco-
wania sztucznych paznokci, kleje do przymocowywania sztucznych 
paznokci, kleje do  sztucznych rzęs, włosów i  paznokci, kosmetyki 
do  paznokci, odżywki utwardzające do  paznokci [kosmetyki], pod-
kłady do paznokci [kosmetyki], zmywacze do paznokci [kosmetyki], 
zmywacze lakieru do  paznokci [kosmetyki], krem do  skórek wokół 
paznokci, kremy do  paznokci, lakier do  paznokci do  celów kosme-
tycznych, lakiery do paznokci, lakiery do paznokci w pisaku, lakiery 
nawierzchniowe do  paznokci, lakiery do  paznokci, podkłady do  la-
kierów do  paznokci, preparaty kosmetyczne do  przyspieszania 
schnięcia lakieru na paznokciach, materiały na powłoki do paznokci 
u rąk, naklejane ozdoby do paznokci, odżywki do paznokci, odżywki 
do skórek wokół paznokci, olejek do skórek wokół paznokci, papier 
ścierny do  paznokci, papier ścierny szmerglowy do  paznokci, ko-
smetyki, kosmetyki do ozdabiania, 8 frez do stylizacji paznokci, frezy 
do obrabiania paznokci, 21 pędzle do zdobień paznokci 

(111) 356501 (220) 2022 03 03 (210) 540535
(151) 2022 07 28 (441) 2022 04 04
(732) EKAMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kozy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EkaMedica Naturalnie znaczy zdrowo MAGNEZ B6 activ
(540) 

(591) biały, niebieski, srebrny
(531) 05 03 04, 26 11 03, 26 11 06, 26 11 12, 27 05 01, 27 07 01, 29 01 13
(510), (511) 5 Suplementy diety dla ludzi-mające w  szczególności 
postać proszku do rozpuszczenia w wodzie, soku lub innym płynie, 
Suplementy diety dla ludzi mające postać stałą, w  tym zwłaszcza 
tabletki lub kapsułki, Suplementy diety dla ludzi mające postać pół-
stałą, w tym zwłaszcza żele lub żelki, Preparaty witaminowe, Prepa-
raty dietetyczne nie do użytku medycznego, Suplementy odżywcze, 
Suplementy diety z  magnezem, Preparaty zawierające witaminę B, 
Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość 

(111) 356502 (220) 2022 03 04 (210) 540630
(151) 2022 07 27 (441) 2022 03 28
(732) WOJEWÓDZTWO PODLASKIE, Białystok (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Xylopolis
(510), (511) 16 Albumy, Afisze, plakaty, Artykuły piśmiennicze, Arty-
kuły biurowe, Arkusze z tworzyw sztucznych do owijania i pakowa-
nia, Bloczki do  pisania, Broszury, Chorągiewki papierowe, Czcionki 
drukarskie, Druki, Drukowane materiały szkoleniowe i instruktażowe, 
Drukowane materiały dydaktyczne, Drukowane ulotki informacyjne, 
Drukowane foldery informacyjne, Emblematy papierowe, Formula-
rze [blankiety, druki], Fotografie, Folie z tworzyw sztucznych do owi-
jania i  pakowania, Kalendarze, Kartki okolicznościowe, Karty pocz-
towe, Koperty, Kleje do celów biurowych lub domowych, Materiały 
szkoleniowe i  dydaktyczne, Matryce do  druku ręcznego, Materiały 
introligatorskie, Materiały do rysowania i materiały dla artystów, Na-
klejki, Nalepki, Notatniki, Notesy kieszonkowe, Ołówki, Papeteria, Pa-
pier i karton, Pędzle do malowania, Papier listowy, Pióra i długopisy, 
Prospekty, Publikacje drukowane, Proporczyki z papieru, Papierowe 
identyfikatory imienne, Przewodniki, Segregatory, Skoroszyty, Stem-
ple do  pieczętowania, Teczki papierowe, Torby papierowe, Torby 
na prezenty, Zakładki, Zaproszenia, 41 Organizowanie szkoleń, Orga-
nizowanie kursów, Organizowanie konferencji, Organizowanie kon-
gresów, Organizowanie seminariów, Organizowanie sympozjów, Or-
ganizowanie zjazdów, Organizowanie konkursów edukacyjnych lub 
rozrywkowych, Organizowanie wystaw kulturalnych lub edukacyj-
nych, Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność sportowa i kul-
turalna, 42 Usługi badawcze, Naukowe i techniczne usługi i badania 
oraz ich  projektowanie, Przemysłowe analizy i  usługi badawcze, 
Analiza przemysłowa, Badania przemysłowe i usługi w zakresie pro-
jektowania przemysłowego, Prace badawczo-rozwojowe dla osób 
trzecich, Zarządzanie pracami badawczo-wdrożeniowymi w zakresie 
nowych technologii, Kontrola jakości towarów i usług, Ocena jakości 
produktów, Audyt jakości, Usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, 
Doradztwo w zakresie zapewnienia jakości, Badania dotyczące tech-
nologii, Przeprowadzanie doświadczeń przemysłowych, Projekto-
wanie stoisk wystawowych, Projektowanie i rozwój komputerowego 
sprzętu i oprogramowania, Tworzenie witryn internetowych 

(111) 356503 (220) 2022 03 04 (210) 540631
(151) 2022 07 27 (441) 2022 03 28
(732) WOJEWÓDZTWO PODLASKIE, Białystok (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie Xylopolis
(510), (511) 16 Albumy, Afisze, plakaty, Artykuły piśmiennicze, Arty-
kuły biurowe, Arkusze z tworzyw sztucznych do owijania i pakowa-
nia, Bloczki do  pisania, Broszury, Chorągiewki papierowe, Czcionki 
drukarskie, Druki, Drukowane materiały szkoleniowe i instruktażowe, 
Drukowane materiały dydaktyczne, Drukowane ulotki informacyjne, 
Drukowane foldery informacyjne, Emblematy papierowe, Formula-
rze [blankiety, druki], Fotografie, Folie z tworzyw sztucznych do owi-
jania i  pakowania, Kalendarze, Kartki okolicznościowe, Karty pocz-
towe, Koperty, Kleje do celów biurowych lub domowych, Materiały 
szkoleniowe i  dydaktyczne, Matryce do  druku ręcznego, Materiały 
introligatorskie, Materiały do rysowania i materiały dla artystów, Na-
klejki, Nalepki, Notatniki, Notesy kieszonkowe, Ołówki, Papeteria, Pa-
pier i karton, Pędzle do malowania, Papier listowy, Pióra i długopisy, 
Prospekty, Publikacje drukowane, Proporczyki z papieru, Papierowe 
identyfikatory imienne, Przewodniki, Segregatory, Skoroszyty, Stem-
ple do  pieczętowania, Teczki papierowe, Torby papierowe, Torby 
na prezenty, Zakładki, Zaproszenia, 41 Organizowanie szkoleń, Orga-
nizowanie kursów, Organizowanie konferencji, Organizowanie kon-
gresów, Organizowanie seminariów, Organizowanie sympozjów, Or-
ganizowanie zjazdów, Organizowanie konkursów edukacyjnych lub 
rozrywkowych, Organizowanie wystaw kulturalnych lub edukacyj-
nych, Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność sportowa i kul-
turalna, 42 Usługi badawcze, Naukowe i techniczne usługi i badania 
oraz ich  projektowanie, Przemysłowe analizy i  usługi badawcze, 
Analiza przemysłowa, Badania przemysłowe i usługi w zakresie pro-
jektowania przemysłowego, Prace badawczo-rozwojowe dla osób 
trzecich, Zarządzanie pracami badawczo-wdrożeniowymi w zakresie 
nowych technologii, Kontrola jakości towarów i usług, Ocena jakości 
produktów, Audyt jakości, Usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, 
Doradztwo w zakresie zapewnienia jakości, Badania dotyczące tech-
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nologii, Przeprowadzanie doświadczeń przemysłowych, Projekto-
wanie stoisk wystawowych, Projektowanie i rozwój komputerowego 
sprzętu i oprogramowania, Tworzenie witryn internetowych 

(111) 356504 (220) 2022 03 07 (210) 540668
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) BERGER MARCIN, Mińsk Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KRUKCOIN
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe do  pobrania do  za-
rządzania transakcjami z  wykorzystaniem kryptowalut za  pomocą 
technologii łańcucha bloków („blockchain”), Klucze kryptograficzne 
do pobrania do otrzymywania i wydawania kryptoaktywów, Opro-
gramowanie do  handlu w  ramach globalnej sieci telekomunikacyj-
nej, Kontrolery i regulatory, Elektroniczne urządzenia do sterowania 
procesami, Sprzęt do komunikacji, Elektroniczne urządzenia teleko-
munikacyjne, 36 Handel walutami i wymiana walut, Usługi waluto-
we, Wymiana wirtualnej waluty, Handel walutami online w  czasie 
rzeczywistym, Usługi finansowe związane z  walutami cyfrowymi, 
Przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, Transfer elek-
troniczny kryptoaktywów 

(111) 356505 (220) 2022 03 24 (210) 541378
(151) 2022 08 09 (441) 2022 04 25
(732) GROCHOWICA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stare Strącze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OKOWITA Z LEGNICKIEGO PILSA
(540) 

(591) biały, ciemnoniebieski, brązowy, szary, żółty, złoty
(531) 27 05 01, 29 01 15, 24 01 09, 03 01 01, 03 01 02, 24 09 01, 
24 09 05, 11 03 03, 05 03 11, 05 03 15
(510), (511) 33 Wódka, Alkohole wysokoprocentowe [napoje], Napoje 
alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Pitne alkohole wysokoprocentowe, 
Napoje alkoholowe aromatyzowane 

(111) 356506 (220) 2022 03 24 (210) 541381
(151) 2022 08 09 (441) 2022 04 25
(732) GROCHOWICA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stare Strącze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALCOHOLICA VODKA QUEEN OF HEAVY METAL
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony, ciemnoróżowy, ciemnoszary, szary
(531) 27 05 01, 29 01 15, 02 09 23, 01 15 03, 24 09 01, 24 09 05, 
26 04 04, 26 04 14
(510), (511) 33 Wódka 

(111) 356507 (220) 2022 03 08 (210) 540684
(151) 2022 08 03 (441) 2022 04 19
(732) EKOMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKOMAL
(540) 

(591) biały, czarny, zielony
(531) 05 03 14, 05 03 13, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 42 Doradztwo technologiczne w zakresie produkcji i uży-
wania energii, Doradztwo w zakresie oszczędności energii, Doradz-
two związane z usługami technologicznymi w dziedzinie zaopatrze-
nia w prąd i energię, Profesjonalne doradztwo w zakresie wydajności 
energetycznej w  budynkach, Profesjonalne doradztwo związane 
z zachowaniem energii 

(111) 356508 (220) 2022 03 15 (210) 540907
(151) 2022 08 01 (441) 2022 04 04
(732) BABRZYMĄKA MARCIN WOODBORNE, Osieczany (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOODBORNE
(540) 

(531) 05 07 07, 27 05 01
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Sta-
tuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i  dekoracje wykonane z  takich 
materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z  tworzyw sztucznych, za-
warte w tej klasie, Stoliki, Stoły, Stoły biurowe, Stoły kuchenne, Stoły 
konferencyjne, Stoliki kawowe, Stoliki salonowe, Stoliki nocne, Sto-
liki do  herbaty, Regały, Regały na  gazety, Regały drewniane, Rega-
ły na rośliny, Biblioteczki, Półki, Stojaki, Półki wiszące, Półki ścienne, 
Półki na  książki, Półki stanowiące meble do  pokojów dziecinnych, 
Drewniane półki i stojaki, Komody, Kredensy, Toaletki 

(111) 356509 (220) 2022 04 01 (210) 541622
(151) 2022 08 09 (441) 2022 04 25
(732) OŽARENKOVA-TURKESTANISHVILI OLGA DAVIT’S FOOD, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Purmarili
(510), (511) 29 Gotowe dania składające się głównie z mięsa, Gotowe 
dania warzywne, 30 Chinkali (pierog nadziewany mięsem, z serem), 
mrożone chinkali, mrożone chaczapuri (PLacek z  serem), Gotowe 
sosy, Pasty warzywne [sosy], Pikantne sosy, czatnej i pasty, Przeciery 
warzywne [sosy], 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i  transportem (catering), Serwowanie żywności i napo-
jów w restauracjach i barach, Oferowanie żywności i napojów w re-
stauracjach i barach 

(111) 356510 (220) 2022 02 03 (210) 539425
(151) 2022 08 22 (441) 2022 04 25
(732) METROIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MetroIT
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(540) 

(591) czarny, czerwony, zielony, niebieski
(531) 26 04 03, 26 05 11, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 42 Usługi w zakresie technologii informacyjnych 

(111) 356511 (220) 2022 03 09 (210) 540749
(151) 2022 08 23 (441) 2022 05 02
(732) JSW IT SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jastrzębie-Zdrój (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOZY
(540) 

(591) biały, czarny, pomarańczowy, szary
(531) 27 05 01, 29 01 14, 26 05 03, 26 05 04, 26 04 03, 26 13 25
(510), (511) 9 Dane zapisane elektronicznie, Dane zapisane ma-
gnetycznie, Dyski optyczne zapisane, Dyski wstępnie zaprogramo-
wane, Nagrane magnetyczne nośniki danych, Pliki multimedialne 
do  pobrania, Zapisane pliki danych, Oprogramowanie, Freeware 
[oprogramowanie darmowe], Interaktywne multimedialne progra-
my komputerowe, Interaktywne oprogramowanie komputerowe, 
Kodowane programy, Oprogramowanie do  pobrania, Oprogramo-
wanie i  aplikacje do  urządzeń przenośnych, Oprogramowanie in-
formatyczne do  telefonów komórkowych, Oprogramowanie kom-
puterowe do  użytku w  podręcznych przenośnych elektronicznych 
urządzeniach cyfrowych oraz innych użytkowych urządzeniach 
elektronicznych, Oprogramowanie komputerowe w postaci aplikacji 
ewidencyjnej do  zarządzania i  monitorowania ruchu wozów trans-
portowych oraz ładunków na terenie zakładu górniczego, Platformy 
oprogramowania komputerowego, Programy do przetwarzania da-
nych, Programy komputerowe do przetwarzania danych, Programy 
komputerowe przechowywane w  formie cyfrowej, Programy kom-
puterowe nagrane, Zintegrowane pakiety oprogramowania, Opro-
gramowanie komputerowych systemów operacyjnych dotyczących 
aplikacji ewidencyjnej do  zarządzania i  monitorowania ruchu wo-
zów transportowych oraz ładunków na terenie zakładu górniczego, 
Komputerowe systemy operacyjne, Programy sterujące kompute-
rowe, nagrane, Komputerowe programy operacyjne, Systemy ope-
racyjne dotyczące aplikacji ewidencyjnej do  zarządzania i  monito-
rowania ruchu wozów transportowych oraz ładunków na  terenie 
zakładu górniczego, 42 Aktualizacja i  projektowanie oprogramo-
wania komputerowego, Aktualizacja i  ulepszanie oprogramowania 
komputerowego, Aktualizacja oprogramowania do  przetwarzania 
danych, Aktualizacja i  konserwacja oprogramowania i  programów 
komputerowych, Aktualizacja oprogramowania komputerowego 
na  rzecz osób trzecich, Aktualizacja oprogramowania komputero-
wego w  zakresie bezpieczeństwa komputerowego i  zapobiegania 
zagrożeniom komputerowym, Aktualizacja programów kompu-
terowych, Badania i  doradztwo w  zakresie oprogramowania kom-
puterowego, Badania w  dziedzinie programów i  oprogramowania 
komputerowego, Badania w zakresie oprogramowania komputero-
wego, Badania w zakresie programowania komputerowego, Badania 
związane z  opracowywaniem oprogramowania komputerowego, 
Badania związane z  opracowywaniem programów i  oprogramo-
wania komputerowego, Badania, opracowywanie, projektowanie 
i  ulepszanie oprogramowania komputerowego, Diagnozowanie 
błędów w  oprogramowaniu komputerowym, Doradztwo specjali-
styczne związane z  programowaniem komputerowym, Doradztwo 
w  zakresie projektowania i  opracowywania oprogramowania kom-
puterowego, Doradztwo w  zakresie projektowania oprogramowa-
nia komputerowego, Doradztwo w  zakresie testowania systemów 
aplikacyjnych, Doradztwo związane z  projektowaniem i  opracowy-
waniem programów komputerowych, Doradztwo związane z  pro-

jektowaniem i  opracowywaniem programów komputerowych baz 
danych, Doradztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem 
programów oprogramowania komputerowego, Instalacja i  aktu-
alizacja programów do  przetwarzania danych, Instalacja i  dostoso-
wanie na  zamówienie aplikacji oprogramowania komputerowego, 
Instalacja i  utrzymanie programów komputerowych, Instalacja, ak-
tualizacja i utrzymanie oprogramowania komputerowego, Instalacja, 
konfigurowanie i  utrzymanie oprogramowania komputerowego, 
Instalacja, konserwacja i  naprawa oprogramowania komputerowe-
go dla aplikacji ewidencyjnej do zarządzania i monitorowania ruchu 
wozów transportowych oraz ładunków na terenie zakładu górnicze-
go, Instalacja, konserwacja, aktualizacja i ulepszanie oprogramowa-
nia komputerowego, Modyfikowanie programów komputerowych, 
Naprawa [konserwacja, aktualizacja] oprogramowania kompute-
rowego, Naprawa oprogramowania komputerowego, Opracowy-
wanie baz danych, Opracowywanie i  aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, Opracowywanie i  konserwacja oprogramowania 
komputerowego do  baz danych, Opracowywanie i  konserwacja 
oprogramowania komputerowego, Opracowywanie i  testowanie 
oprogramowania, Opracowywanie i tworzenie komputerowych pro-
gramów przetwarzania danych, Opracowywanie interaktywnego 
oprogramowania multimedialnego, Opracowywanie oprogramowa-
nia komputerowego, Opracowywanie oprogramowania komputero-
wego dla osób trzecich, Opracowywanie, aktualizacja i konserwacja 
systemów oprogramowania komputerowego i  baz danych, Pisanie 
i aktualizacja oprogramowania komputerowego, Pisanie i projekto-
wanie oprogramowania komputerowego, Pisanie na  zamówienie 
programów komputerowych, oprogramowania i kodu do tworzenia 
stron internetowych, Pisanie oprogramowania komputerowego, 
Pisanie programów do  przetwarzania danych, Pisanie programów 
komputerowych, Pisanie programów kontrolnych, Prace badaw-
czo-rozwojowe w  zakresie oprogramowania komputerowego, Pro-
gramowanie komputerów, Programowanie komputerów i  konser-
wacja programów komputerowych, Programowanie komputerów 
i  projektowanie oprogramowania, Programowanie komputerowe 
do przetwarzania danych, Programowanie oprogramowania do im-
portowania danych i zarządzania nimi, Programowanie oprogramo-
wania operacyjnego do  uzyskiwania dostępu i  użytkowania sieci 
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, Projektowanie i opraco-
wywanie oprogramowania do przetwarzania danych, Projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie 
i  opracowywanie oprogramowania systemowego, Projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania komputerowego do szacowania 
i obliczania danych, Projektowanie kodów komputerowych, Projek-
towanie oprogramowania sterowników, Projektowanie, konserwa-
cja, opracowywanie i  aktualizacja oprogramowania komputerowe-
go, Projektowanie, opracowywanie i  wdrażanie oprogramowania 
do  ewidencjonowania i  monitorowania ruchu wozów transporto-
wych oraz ładunków na terenie zakładu górniczego, Projektowanie 
systemów informatycznych, Projektowanie systemów informatycz-
nych dotyczących ewidencjonowania i  monitorowania ruchu wo-
zów transportowych oraz ładunków na terenie zakładu górniczego, 
Projektowanie systemów informatycznych związanych z  finansami, 
Usługi inżynieryjne w  zakresie programowania komputerowego 

(111) 356512 (220) 2022 03 30 (210) 541574
(151) 2022 08 18 (441) 2022 04 25
(732) BŁAUT BORYS, Szymanów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FERRNANDO
(540) 

(591) złoty, brązowy, czarny
(531) 29 01 13, 27 05 01, 01 15 05
(510), (511) 9 Nagrania muzyczne, Nagrane taśmy muzyczne, Mu-
zyczne nagrania wideo, Muzyczne nagrania dźwiękowe, Płyty kom-
paktowe z  muzyką, Muzyka cyfrowa do  pobrania, Nagrania wideo 
z muzyką, Pliki muzyczne do pobierania, Nagrania wideo z muzyką, 
do  pobrania, 25 Odzież, T-shirty z  krótkim rękawem, Bluzki, Bluzki 
z krótkimi rękawami, Bluzy sportowe, Bluzy dresowe, Czapki z dasz-
kiem, 41 Widowiska muzyczne, Koncerty muzyczne, Usługi koncer-
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tów muzycznych, Zapewnianie muzyki na żywo, Występy muzyczne 
i piosenkarskie, Występy muzyczne na żywo, Komponowanie muzyki 
dla osób trzecich, Usługi rozrywkowe świadczone przez muzyków 

(111) 356513 (220) 2022 04 07 (210) 541768
(151) 2022 08 18 (441) 2022 05 02
(732) KONDRAT KSAWERY WIW, Łódź (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) błękitny, biały, różowy, czarny
(531) 29 01 14, 01 15 15, 26 11 13, 26 11 25
(510), (511) 10 Protetyczne przyrządy silikonowe, 25 Bielizna dla 
mężczyzn, Męska bielizna jednoczęściowa, Staniki sportowe 

(111) 356514 (220) 2022 04 13 (210) 541936
(151) 2022 08 23 (441) 2022 05 09
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE MAM  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgórsko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DYNAMIC Quality Paints Since 1974
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony, srebrny
(531) 26 01 02, 26 01 04, 26 01 18, 27 05 01, 27 07 01, 29 01 14
(510), (511) 2 Farby: farby akrylowe, lateksowe, alkidowe 

(111) 356515 (220) 2022 04 13 (210) 541946
(151) 2022 08 23 (441) 2022 05 09
(732) VET-ANIMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Starogard Gdański (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Centrum Zdrowia Gołębi VET-ANIMAL
(540) 

(591) biały, jasnozielony, zielony
(531) 03 07 11, 26 01 01, 26 01 05, 26 01 15, 26 01 21, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 35 Usługi handlu hurtowego w  zakresie preparatów 
farmaceutycznych, weterynaryjnych i  sanitarnych oraz materiałów 
medycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  preparatami 
i artykułami weterynaryjnymi 

(111) 356516 (220) 2022 04 14 (210) 542020
(151) 2022 08 23 (441) 2022 05 09
(732) AGRA GROUP a s , Střelské Hoštice (CZ)
(540) (znak słowny)
(540) Stabiluren-mniej strat N, więcej PLN
(510), (511) 1 Nawozy, Środki chemiczne stosowane w  rolnictwie, 
ogrodnictwie i  leśnictwie, Nawozy do użytku w rolnictwie, Nawozy 
do gleby, Preparaty do regulacji wzrostu roślin, Środki stymulujące 
wzrost [inne niż do  celów medycznych lub weterynaryjnych], Mie-
szanki substancji chemicznych i  materiałów naturalnych do  wyko-
rzystania jako nawozy rolnicze 

(111) 356517 (220) 2022 04 19 (210) 542109
(151) 2022 08 25 (441) 2022 05 02
(732) MAŁEK WIKTORIA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ESTETYCZNE MEDIA
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne 

(111) 356518 (220) 2022 04 27 (210) 542426
(151) 2022 08 23 (441) 2022 05 09
(732) NOWICKI JACEK, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRESTAGURU
(540) 

(591) czarny, żółty
(531) 19 01 12, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 9 Komputerowe oprogramowanie użytkowe 

(111) 356519 (220) 2022 02 09 (210) 539647
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 16
(732) Federal-Mogul Friction Products Limited, Cardiff (GB)
(540) (znak słowny)
(540) VERATRAC
(510), (511) 12 Hamulce do  pojazdów, Zestawy hamulcowe do  po-
jazdów, Elementy do hamulców do pojazdów, Systemy hamulcowe 
do  pojazdów, Segmenty hamulcowe do  pojazdów, Tarcze hamul-
cowe do  pojazdów, Płytki cierne hamulca do  pojazdów, Dźwignie 
hamulcowe do  pojazdów, Przewody hamulcowe do  pojazdów, 
Okładziny hamulcowe do  pojazdów, Klocki hamulcowe do  pojaz-
dów, Hamulce kół do  pojazdów, Wirniki hamulcowe do  pojazdów, 
Okładziny szczęk hamulcowych do  pojazdów, Cylindry hamulcowe 
do  pojazdów, Szczęki hamulcowe do  pojazdów, Węże hamulcowe 
do  pojazdów, Osprzęt hamulcowy do  pojazdów, Linki hamulcowe 
do  pojazdów, Korpusy przepustnicy hamulca, Bębny hamulcowe 
do pojazdów, Pedały hamulcowe do pojazdów, Zaciski hamulcowe 
do pojazdów 

(111) 356520 (220) 2022 02 10 (210) 539730
(151) 2022 08 22 (441) 2022 04 25
(732) FABRYKA PIECZYWA CUKIERNICZEGO SAN-PAJDA  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jarosław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SanPajda
(540) 

(591) niebieski, biały, czerwony
(531) 26 13 99, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze z mąki, Sma-
kowe wyroby cukiernicze na  bazie cukru, Nielecznicze słodycze 
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w  postaci cukrowych wyrobów cukierniczych, Przekąski składające 
się głównie z  wyrobów cukierniczych, Solone wyroby piekarnicze, 
Ciastka, Ciastka owsiane, Ciastka herbaciane, Ciasteczka, Biszkopty, 
Podłużne biszkopty [ciastka], Kruche ciastka (herbatniki), Duńskie 
ciastka maślane, Ciasteczka solone, Ciasteczka maślane, Bezy, Her-
batniki, Herbatniki petit-beurre, Krakersy, Słone krakersy, Ozdoby 
choinkowe [jadalne], Suchary, Suchary holenderskie, Jadalne wa-
fle, Wafle czekoladowe, Wafle ryżowe, Piernik, Pierniczki, Produkty 
na bazie czekolady, Wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej 

(111) 356521 (220) 2022 02 24 (210) 540292
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 16
(732) MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mpec kraków
(540) 

(591) żółty, pomarańczowy, czerwony, fioletowy
(531) 24 09 07, 27 05 01, 26 11 02, 29 01 14
(510), (511) 11 Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, 
w  tym regulacyjna: grzewcze, Systemy, instalacje, urządzenia, apa-
ratura, armatura, w tym regulacyjna: do odzysku ciepła, Systemy, in-
stalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w  tym regulacyjna: HVAC 
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Akcesoria, zespoły, podzespo-
ły, osprzęt, wyposażenie oraz części do  wymienionych powyżej sys-
temów, instalacji, urządzeń, aparatury, armatury zawarte w klasie 11, 
36 Inwestycje przemysłowe, Inwestycje kapitałowe, Pozyskiwanie ka-
pitału, Zarządzanie kapitałem, Dostarczanie kapitału inwestycyjnego, 
Zapewnianie kapitału obrotowego, Pozyskiwanie kapitału finansowe-
go, Prowadzenie transakcji na  rynku kapitałowym, Doradztwo w za-
kresie inwestycji kapitałowych, Administrowanie usługami w zakresie 
inwestycji kapitałowych, Usługi finansowe dotyczące udostępniania 
i  strukturyzacji kapitału, Wszystkie powyższe usługi dotyczą rynku 
w dziedzinach ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, odzysku ciepła, 37 
Usługi budowy i  montażu systemów, instalacji, urządzeń, aparatury, 
armatury, w tym regulacyjnej: grzewczych, Usługi budowy i montażu 
systemów, instalacji, urządzeń, aparatury, armatury, w tym regulacyj-
nej: do odzysku ciepła, Usługi budowy i montażu systemów, instalacji, 
urządzeń, aparatury, armatury, w tym regulacyjnej: HVAC (ogrzewanie, 
wentylacja i klimatyzacja), Usługi konserwacji, serwisowania i napraw 
dot  systemów, instalacji, urządzeń, aparatury, armatury, w tym regu-
lacyjnej: grzewczych, Usługi konserwacji, serwisowania i napraw dot  
systemów, instalacji, urządzeń, aparatury, armatury, w tym regulacyj-
nej: do odzysku ciepła, Usługi konserwacji, serwisowania i napraw dot  
systemów, instalacji, urządzeń, aparatury, armatury, w tym regulacyj-
nej: HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), 39 Usługi dostawy 
i dystrybucji energii cieplnej, Usługi magazynowania energii cieplnej, 
Usługi informacyjne i  doradcze w  związku z  dostawą i  dystrybucją 
energii cieplnej, Usługi informacyjne i  doradcze w  związku z  dosta-
wą i  dystrybucją energii cieplnej ze  źródeł odnawialnych, 40 Usługi 
wytwarzania energii cieplnej, Usługi wytwarzania energii cieplnej 
ze źródeł odnawialnych, 42 Usługi badań naukowych w dziedzinach 
ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, odzysku ciepła, Usługi badawczo
-rozwojowe w dziedzinach ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, odzy-
sku ciepła, Usługi badań i analiz inżynieryjnych w dziedzinach ogrze-
wania, wentylacji, klimatyzacji, odzysku ciepła, Usługi w zakresie opinii 
technicznych w dziedzinach ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, od-
zysku ciepła, Usługi doradztwa w  zakresie projektowania i  doboru 
urządzeń w dziedzinach ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, odzysku 
ciepła, Usługi projektowe w  zakresie instalacji, urządzeń, aparatury, 
armatury, wyposażenia w dziedzinach ogrzewania, wentylacji, klima-
tyzacji, odzysku ciepła, Usługi informacyjne i doradcze w dziedzinach 
ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, odzysku ciepła, Usługi tworzenia, 

testowania i  planowania oprogramowania komputerowego, w  dzie-
dzinach ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, odzysku ciepła, Audyt 
jakości, Audyt energetyczny 

(111) 356522 (220) 2022 02 28 (210) 540395
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 16
(732) Virgin Enterprises Limited, Londyn (GB)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Virgin mobile
(540) 

(591) biały, czerwony
(531) 26 04 04, 26 04 18, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy telekomunikacyjne, telefoniczne 
i komunikacyjne, przenośne urządzenia telekomunikacyjne, urządze-
nia i przyrządy do przesyłania danych, sprzęt do tworzenia sieci kom-
puterowych i  transmisji danych, mobilne urządzenia do  transmisji 
danych, systemy przetwarzania danych, sprzęt komputerowy do tele-
komunikacji, sieci telekomunikacyjne, modemy, routery sieciowe, in-
stalacje szerokopasmowe, dekodery, dekodery telewizyjne, w  tym 
urządzenia posiadające interaktywny przewodnik przeglądania 
i/lub  nagrywarkę do  nagrywania programów telewizyjnych i  audio, 
urządzenia elektryczne i elektroniczne do użytku w odbiorze progra-
mów satelitarnych, naziemnych lub kablowych, urządzenia i przyrzą-
dy do przetwarzania, transmisji, przechowywania, rejestrowania, od-
bioru i  wyszukiwania danych w  postaci zakodowanych danych, 
tekstu, dźwięku, obrazów graficznych lub wideo lub kombinacji tych 
formatów, nośniki do przechowywania informacji, danych, obrazów 
i  dźwięku, nośniki do  odczytu maszynowego, sprzęt peryferyjny 
do  telewizorów i  komputerów, oprogramowanie do  transmisji da-
nych, oprogramowanie użytkowe, w tym oprogramowanie użytkowe 
do urządzeń mobilnych, aplikacje oprogramowania komputerowego 
do  pobrania, oprogramowanie komputerowe do  bezprzewodowej 
transmisji danych, oprogramowanie komputerowe i  oprogramowa-
nie użytkowe do synchronizacji, transmisji i współdzielenia głosu, da-
nych, kalendarza i treści między jednym lub większą liczbą urządzeń 
elektronicznych, do zakupu aplikacji podręcznych urządzeń elektro-
nicznych oraz do bezpiecznych, szyfrowanych zakupów, oprogramo-
wanie systemu operacyjnego, oprogramowanie komputerowe 
do transmisji strumieniowej, szyfrowania i przechowywania treści au-
dio, wideo, grafiki, tekstu i  danych w  sieciach komunikacyjnych 
i za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, oprogramowanie wirtu-
alnej sieci prywatnej, systemy do pobierania i aktualizacji oprogra-
mowania komputerowego do i z urządzeń elektronicznych, oprogra-
mowanie komputerowe do  użytku w  związku z  transmisją głosu 
i danych, kontrolery bezprzewodowe do monitorowania i kontrolo-
wania funkcjonowania innych urządzeń elektronicznych, aparatura 
sieciowa, routery do sieci Ethernet, routery do sieci rozległych [WAN], 
routery bezprzewodowe, routery do sieci komputerowych, koncentra-
tory, przełączniki i  routery sieci komputerowych, serwery sieciowe, 
serwery komunikacyjne [sprzęt komputerowy], sprzęt komputerowy 
do serwerów umożliwiających dostęp do sieci, adaptery do sieci Ether-
net, kable do sieci Ethernet, kontrolery do sieci Ethernet, przełączniki 
do sieci Ethernet, nadajniki-odbiorniki do sieci Ethernet, przełączniki 
elektryczne, automatyczne urządzenia przełączające do telekomuni-
kacji, komputerowe przełączniki sieciowe, elektroniczne jednostki szy-
frujące, 35 Reklama, zarządzanie przedsiębiorstwem, administracja 
w biznesie, usługi biurowe, reklama telewizyjna, produkcja reklam te-
lewizyjnych, reklama radiowa i telewizyjna, nabywanie dostępu do ka-
nałów telewizyjnych, usługi reklamowe świadczone przez telewizję, 
ustalenie słuchalności audycji radiowych i oglądalności audycji telewi-
zyjnych, usługi reklamowe i publicity świadczone przez telewizję, ra-
dio, pocztę, usługi reklamowe za pośrednictwem tekstu na ekranach 
telewizyjnych, badania rynkowe w  celu kompilacji informacji o  wi-
dzach telewizyjnych, dostarczanie informacji biznesowych, kompilacja 
informacji do komputerowych baz danych, wynajem powierzchni re-
klamowej, badania marketingowe, badania opinii, pokazy towarów, 
bezpośrednia reklama pocztowa, rozpowszechnianie materiałów re-
klamowych, usługi doradcze w zakresie zarządzania, usługi reklamo-
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we, transkrypcja wiadomości, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
badania dotyczące działalności gospodarczej, profesjonalne doradz-
two biznesowe, wyszukiwanie danych, gromadzenie, na  rzecz osób 
trzecich, różnych taśm, nagrań, płyt kompaktowych, wideo, płyt DVD, 
aparatury i  instrumentów, wszystkich do  nagrywania, odtwarzania 
i/lub przesyłania dźwięku lub informacji wideo, nagrań wideo, CD
-Rom, gier wideo, aparatury i  instrumentów telefoniczne, sprzętu 
telekomunikacyjnego, telefonów komórkowych, akcesoriów do te-
lefonów komórkowych, sprzętu fotograficznego, aparatury kine-
matograficznej, sprzętu do  przetwarzania danych i  komputerów, 
oprogramowania komputerowego w  celu umożliwienia klientom 
wygodnego oglądania i  kupowania tych towarów za  pośrednic-
twem fizycznych punktów sprzedaży detalicznej i/lub witryn inter-
netowych, gromadzenie, na rzecz osób trzecich, różnych urządzeń 
radiowych i  telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i/lub  wideo, gier 
elektronicznych, elektronicznych urządzeń rozrywkowych, gier kom-
puterowych, taśm, futerałów, toreb, pokrowców, nośników i pojemni-
ków przystosowanych do przenoszenie lub przechowywanie którego-
kolwiek z  wyżej wymienionych towarów, części i  wyposażenia 
do wyżej wymienionych towarów w celu umożliwienia klientom wy-
godnego oglądania i kupowania tych towarów za pośrednictwem fi-
zycznych punktów sprzedaży detalicznej i/lub witryn internetowych, 
gromadzenie, na rzecz osób trzecich, różnorodnej biżuterii, zegarków 
i breloczków, druków, fotografii, plakatów, kalendarzy, czasopism, pu-
blikacji drukowanych, kubków, odzieży, obuwia i nakryć głowy, pod-
ręcznych gier wideo i gier komputerowych, przytulanek, w celu umoż-
liwienia klientom wygodne oglądanie i  kupowanie tych towarów 
za pośrednictwem fizycznych punktów sprzedaży detalicznej i/lub wi-
tryn internetowych, 38 Telekomunikacja, usługi telekomunikacyjne, 
usługi transmisyjne, nadawanie programów telewizyjnych i  radio-
wych, łączność przez satelitę, transmisja głosu, danych, obrazów, au-
dio, wideo i informacji za pośrednictwem telefonu, telewizji, radia lub 
Internetu, transmisja faksów, usługi komunikacji osobistej, usługi pa-
gerów, usługi poczty elektronicznej, usługi nadawcze, transmisja lub 
nadawanie wiadomości, muzyki, informacji lub obrazów za  pośred-
nictwem telefonu, telewizji, radia, satelity lub internetu, usługi trans-
misji wiadomości, usługi telekonferencyjne, udostępnianie informacji 
o telekomunikacji, udostępnianie informacji związanych z komunika-
cją bezprzewodową udostępnianie usług telekomunikacyjnych oraz 
nadawczych, udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych do świa-
towej sieci komputerowej, usługi elektronicznych tablic ogłoszeń, 
usługi agencji prasowych, komunikacja za pośrednictwem terminali 
komputerowych, telefonicznych sieci światłowodowych lub innych 
mediów, wypożyczanie sprzętu telekomunikacyjnego, usługi traso-
wania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, usługi telekomuni-
kacji mobilnej, usługi dotyczące bramek telekomunikacyjnych, usługi 
telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem portali w Interne-
cie, usługi w zakresie sieci telefonii komórkowej, usługi sieciowe bez-
przewodowej, radiowej transmisji danych (WiMax), usługi telekomu-
nikacji za pośrednictwem stałego łącza, usługi operatora wirtualnej 
sieci komórkowej, zapewnianie szerokopasmowego dostępu teleko-
munikacyjnego, usługi w zakresie bezprzewodowej komunikacji szero-
kopasmowej, udostępnianie szerokopasmowych łączy telekomunika-
cyjnych, usługi nadawcze, usługi nadawania programów telewizyjnych, 
usługi nadawania programów radiowych, usługi nadawania związane 
z telewizją z protokołem internetowym, zapewnianie dostępu do tele-
wizji z protokołem internetowym, usługi dostępu do  internetu, usługi 
poczty elektronicznej i wiadomości tekstowych, usługi dostawcy sieci, 
mianowicie wynajem i  obsługa czasu dostępu do  sieci danych i  baz 
danych, w szczególności internetu, usługi komunikacyjne w zakresie 
dostępu do bazy danych, dzierżawy czasu dostępu do komputerowej 
bazy danych, zapewniania dostępu do komputerowych baz danych, 
wynajmu czasu dostępu do komputerowej bazy danych, obsługa sieci 
jako usługi telekomunikacyjne, przesyłanie informacji, programów 
komputerowych, cyfrowych treści medialnych i wszelkich innych da-
nych audio, wideo lub obrazów, wspomagana komputerowo transmi-
sja wiadomości, danych audio, wideo i obrazów, usługi łączności elek-
tronicznej, usługi nadawania telewizji, telewizji kablowej, telewizji 
satelitarnej i telewizji abonamentowej, usługi nadawania i wyszukiwa-
nia wideotekstu i tekstu na ekranie telewizyjnym, usługi agencji praso-
wych, obsługa krótkich wiadomości (sms), przesyłanie krótkich infor-
macji tekstowych, usługi przesyłania audio, fora [pokoje rozmów] dla 
serwisów społecznościowych, usługi informacyjne, doradcze i konsul-
tacyjne dotyczące wyżej wymienionych, usługi informacyjne i dorad-
cze dotyczące wyżej wymienionych usług świadczone online z kom-

puterowej bazy danych lub Internetu, usługi informacyjne i doradcze 
w związku z wyżej wymienionymi usługami świadczonymi przez sieć 
telekomunikacyjną 

(111) 356523 (220) 2022 02 28 (210) 540396
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 09
(732) Virgin Enterprises Limited, Londyn (GB)
(540) (znak słowny)
(540) VIRGIN MOBILE
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy telekomunikacyjne, telefonicz-
ne i komunikacyjne, Przenośne urządzenia telekomunikacyjne, Urzą-
dzenia i przyrządy do przesyłania danych, Sprzęt do tworzenia sieci 
komputerowych i transmisji danych, Mobilne urządzenia do transmi-
sji danych, Systemy przetwarzania danych, Sprzęt komputerowy 
do telekomunikacji, Sieci telekomunikacyjne, Modemy, Routery sie-
ciowe, Instalacje szerokopasmowe, Dekodery, Dekodery telewizyjne, 
w tym urządzenia posiadające interaktywny przewodnik przegląda-
nia i/lub nagrywarkę do nagrywania programów telewizyjnych i au-
dio, Urządzenia elektryczne i  elektroniczne do  użytku w  odbiorze 
programów satelitarnych, naziemnych lub kablowych, Urządzenia 
i przyrządy do przetwarzania, transmisji, przechowywania, rejestro-
wania, odbioru i wyszukiwania danych w postaci zakodowanych da-
nych, tekstu, dźwięku, obrazów graficznych lub wideo lub kombina-
cji tych formatów, Nośniki do  przechowywania informacji, danych, 
obrazów i dźwięku, Nośniki do odczytu maszynowego, Sprzęt pery-
feryjny do telewizorów i komputerów, Oprogramowanie do transmi-
sji danych, Oprogramowanie użytkowe, w  tym oprogramowanie 
użytkowe do urządzeń mobilnych, Aplikacje oprogramowania kom-
puterowego do  pobrania, Oprogramowanie komputerowe do  bez-
przewodowej transmisji danych, Oprogramowanie komputerowe 
i  oprogramowanie użytkowe do  synchronizacji, transmisji i  współ-
dzielenia głosu, danych, kalendarza i treści między jednym lub więk-
szą liczbą urządzeń elektronicznych, do  zakupu aplikacji podręcz-
nych urządzeń elektronicznych oraz do bezpiecznych, szyfrowanych 
zakupów, Oprogramowanie systemu operacyjnego, Oprogramowa-
nie komputerowe do  transmisji strumieniowej, szyfrowania i  prze-
chowywania treści audio, wideo, grafiki, tekstu i danych w sieciach 
komunikacyjnych i za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, Opro-
gramowanie wirtualnej sieci prywatnej, Systemy do pobierania i ak-
tualizacji oprogramowania komputerowego do i z urządzeń elektro-
nicznych, Oprogramowanie komputerowe do  użytku w  związku 
z transmisją głosu i danych, Kontrolery bezprzewodowe do monito-
rowania i  kontrolowania funkcjonowania innych urządzeń elektro-
nicznych, Aparatura sieciowa, Routery do  sieci Ethernet, Routery 
do sieci rozległych [WAN], Routery bezprzewodowe, Routery do sieci 
komputerowych, Koncentratory, przełączniki i routery sieci kompu-
terowych, Serwery sieciowe, Serwery komunikacyjne [sprzęt kompu-
terowy], Sprzęt komputerowy do serwerów umożliwiających dostęp 
do sieci, Adaptery do sieci Ethernet, Kable do sieci Ethernet, Kontro-
lery do  sieci Ethernet, Przełączniki do  sieci Ethernet, Nadajniki-od-
biorniki do  sieci Ethernet, Przełączniki elektryczne, Automatyczne 
urządzenia przełączające do  telekomunikacji, Komputerowe prze-
łączniki sieciowe, Elektroniczne jednostki szyfrujące, 35 Reklama, 
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Administracja w  biznesie, Usługi 
biurowe, Reklama telewizyjna, Produkcja reklam telewizyjnych, Re-
klama radiowa i telewizyjna, Nabywanie dostępu do kanałów telewi-
zyjnych, Usługi reklamowe świadczone przez telewizję, Ustalenie 
słuchalności audycji radiowych i oglądalności audycji telewizyjnych, 
Usługi reklamowe i publicity świadczone przez telewizję, radio, pocz-
tę, Usługi reklamowe za pośrednictwem tekstu na ekranach telewi-
zyjnych, Badania rynkowe w celu kompilacji informacji o widzach te-
lewizyjnych, Dostarczanie informacji biznesowych, Kompilacja 
informacji do  komputerowych baz danych, Wynajem powierzchni 
reklamowej, Badania marketingowe, Badania opinii, Pokazy towa-
rów, Bezpośrednia reklama pocztowa, Rozpowszechnianie materia-
łów reklamowych, Usługi doradcze w  zakresie zarządzania, Usługi 
reklamowe, Transkrypcja wiadomości, Promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Profesjonal-
ne doradztwo biznesowe, Wyszukiwanie danych, Gromadzenie, 
na  rzecz osób trzecich, różnych taśm, nagrań, płyt kompaktowych, 
wideo, płyt DVD, aparatury i instrumentów, wszystkich do nagrywa-
nia, odtwarzania i/lub przesyłania dźwięku lub informacji wideo, na-
grań wideo, CD-Rom, gier wideo, aparatury i  instrumentów telefo-
niczne, sprzętu telekomunikacyjnego, telefonów komórkowych, 
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akcesoriów do  telefonów komórkowych, sprzętu fotograficznego, 
aparatury kinematograficznej, sprzętu do  przetwarzania danych 
i komputerów, oprogramowania komputerowego w celu umożliwie-
nia klientom wygodnego oglądania i  kupowania tych towarów 
za  pośrednictwem fizycznych punktów sprzedaży detalicznej 
i/lub  witryn internetowych, Gromadzenie, na  rzecz osób trzecich, 
różnych urządzeń radiowych i  telewizyjnych, nagrań dźwiękowych 
i/lub wideo, gier elektronicznych, elektronicznych urządzeń rozryw-
kowych, gier komputerowych, taśm, futerałów, toreb, pokrowców, 
nośników i pojemników przystosowanych do przenoszenie lub prze-
chowywanie któregokolwiek z wyżej wymienionych towarów, części 
i wyposażenia do wyżej wymienionych towarów w celu umożliwie-
nia klientom wygodnego oglądania i  kupowania tych towarów 
za  pośrednictwem fizycznych punktów sprzedaży detalicznej 
i/lub  witryn internetowych, Gromadzenie, na  rzecz osób trzecich, 
różnorodnej biżuterii, zegarków i breloczków, druków, fotografii, pla-
katów, kalendarzy, czasopism, publikacji drukowanych, kubków, 
odzieży, obuwia i nakryć głowy, podręcznych gier wideo i gier kom-
puterowych, przytulanek, w  celu umożliwienia klientom wygodne 
oglądanie i kupowanie tych towarów za pośrednictwem fizycznych 
punktów sprzedaży detalicznej i/lub witryn internetowych, 38 Tele-
komunikacja, Usługi telekomunikacyjne, Usługi transmisyjne, Nada-
wanie programów telewizyjnych i radiowych, Łączność przez sateli-
tę, Transmisja głosu, danych, obrazów, audio, wideo i  informacji 
za pośrednictwem telefonu, telewizji, radia lub Internetu, Transmisja 
faksów, Usługi komunikacji osobistej, Usługi pagerów, Usługi poczty 
elektronicznej, Usługi nadawcze, Transmisja lub nadawanie wiado-
mości, muzyki, informacji lub obrazów za pośrednictwem telefonu, 
telewizji, radia, satelity lub Internetu, Usługi transmisji wiadomości, 
Usługi telekonferencyjne, Udostępnianie informacji o telekomunika-
cji, udostępnianie informacji związanych z komunikacją bezprzewo-
dową, Udostępnianie usług telekomunikacyjnych oraz nadawczych, 
Udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych do  światowej sieci 
komputerowej, Usługi elektronicznych tablic ogłoszeń, Usługi agencji 
prasowych, Komunikacja za  pośrednictwem terminali komputero-
wych, telefonicznych sieci światłowodowych lub innych mediów, Wy-
pożyczanie sprzętu telekomunikacyjnego, Usługi trasowania i podłą-
czania do sieci telekomunikacyjnej, Usługi telekomunikacji mobilnej, 
Usługi dotyczące bramek telekomunikacyjnych, Usługi telekomunika-
cyjne świadczone za pośrednictwem portali w Internecie, Usługi w za-
kresie sieci telefonii komórkowej, Usługi sieciowe bezprzewodowej, 
radiowej transmisji danych (wimax), Usługi telekomunikacji za pośred-
nictwem stałego łącza, Usługi operatora wirtualnej sieci komórkowej, 
Zapewnianie szerokopasmowego dostępu telekomunikacyjnego, 
Usługi w  zakresie bezprzewodowej komunikacji szerokopasmowej, 
udostępnianie szerokopasmowych łączy telekomunikacyjnych, Usługi 
nadawania programów telewizyjnych, Usługi nadawania programów 
radiowych, Usługi nadawania związane z telewizją z protokołem inter-
netowym, Zapewnianie dostępu do telewizji z protokołem interneto-
wym, Usługi dostępu do Internetu, Usługi poczty elektronicznej i wia-
domości tekstowych, Usługi dostawcy sieci, mianowicie wynajem 
i obsługa czasu dostępu do sieci danych i baz danych, w szczególności 
Internetu, Usługi komunikacyjne w zakresie dostępu do bazy danych, 
dzierżawy czasu dostępu do komputerowej bazy danych, zapewnia-
nia dostępu do komputerowych baz danych, wynajmu czasu dostę-
pu do komputerowej bazy danych, Obsługa sieci jako usługi teleko-
munikacyjne, Przesyłanie informacji, programów komputerowych, 
cyfrowych treści medialnych i wszelkich innych danych audio, wideo 
lub obrazów, Wspomagana komputerowo transmisja wiadomości, 
danych audio, wideo i obrazów, Usługi łączności elektronicznej, Usłu-
gi nadawania telewizji, telewizji kablowej, telewizji satelitarnej i tele-
wizji abonamentowej, Usługi nadawania i  wyszukiwania wideotek-
stu i  tekstu na ekranie telewizyjnym, Obsługa krótkich wiadomości 
(sms), Przesyłanie krótkich informacji tekstowych, Usługi przesyłania 
audio, Fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, Usłu-
gi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące wyżej wymie-
nionych, Usługi informacyjne i doradcze dotyczące wyżej wymienio-
nych usług świadczone online z  komputerowej bazy danych lub 
Internetu, Usługi informacyjne i doradcze w związku z wyżej wymie-
nionymi usługami świadczonymi przez sieć telekomunikacyjną 

(111) 356524 (220) 2022 03 09 (210) 540731
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 09

(732) IB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Biały Dunajec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APARTHOTEL ib Lucylla
(540) 

(591) czarny, biały, złoty
(531) 27 05 01, 29 01 13, 26 01 18
(510), (511) 43 Usługi informacji, doradztwa i  rezerwacji w  zakresie 
zakwaterowania tymczasowego, Hotele, hostele i  pensjonaty, za-
kwaterowanie wakacyjne i  turystyczne, Udostępnianie obiektów 
na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia, 
Motele, Organizowanie zakwaterowania dla turystów, Oferowanie 
zakwaterowania tymczasowego jako część pakietów pobytowych, 
Ośrodki wypoczynkowe, Pensjonaty, domy gościnne, Udostępnianie 
terenów i  sprzętu kempingowego, Udostępnianie zakwaterowania 
tymczasowego dla gości, Usługi biur podróży w zakresie organizo-
wania zakwaterowania, Usługi w zakresie zakwaterowania wakacyj-
nego, Wynajem domków letniskowych, Wynajem domów letnisko-
wych, Usługi zaopatrzenia w  żywność i  napoje, Imprezy firmowe 
[zapewnianie jedzenia i napojów], Bary, Kawiarnia, Oferowanie żyw-
ności i napojów dla gości, Oferowanie żywności i napojów w restau-
racjach i  barach, Organizacja przyjęć weselnych [żywność i  napo-
je], Organizowanie bankietów, Przygotowywanie i  zaopatrywanie 
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie 
posiłków i napojów, Restauracje oferujące dania na wynos, Pizzerie, 
Serwowanie żywności i  napojów dla gości, Serwowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach, Usługi barów i  restauracji, Usługi barowe, 
Usługi kawiarni, Usługi mobilnych restauracji, Usługi restauracji ho-
telowych, Usługi restauracyjne, Usługi w zakresie bankietów, Usługi 
w zakresie jedzenia na wynos, Usługi w zakresie gotowania posiłków, 
Usługi w  zakresie przygotowywania posiłków, Usługi zaopatrzenia 
w żywność, Usługi zaopatrzenia w napoje, Serwowanie napojów al-
koholowych, Usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem 

(111) 356525 (220) 2022 03 11 (210) 540851
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 02
(732) ŁUKASZ PAWEŁ P U H  ŁUKASZ GOLD DRÓB, Oława (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KROWIE na ROWIE
(540) 

(591) ciemnożółty, czarny
(531) 03 04 02, 29 01 12, 27 05 01
(510), (511) 29 Burgery, Hamburgery, Sałatki, Frytki, Wołowina, 30 
Hamburgery w bułkach, 43 Usługi barów i restauracji, Usługi mobil-
nych restauracji 

(111) 356526 (220) 2022 03 25 (210) 541421
(151) 2022 08 29 (441) 2022 05 02
(732) CORAZ ZDROWIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Coraz Zdrowiej
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(540) 

(531) 26 11 03, 26 11 11, 26 11 12, 27 05 01, 27 05 05, 02 09 01
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne do  pobrania, Oprogramowa-
nie komputerowe, Oprogramowanie szkoleniowe, Oprogramowanie 
pośredniczące, Oprogramowanie społecznościowe, Programowanie 
do  planowania, Platformy oprogramowania komputerowego dla 
sieci społecznościowych, Platformy i oprogramowanie do telefonów 
cyfrowych, 35 Usługi sprzedaży online kursów szkoleniowych w za-
kresie rehabilitacji i fizjoterapii, Usługi sprzedaży detalicznej i hurto-
wej świadczone w  sklepach, hurtowniach, punktach wyspecjalizo-
wanych oraz online w zakresie następujących towarów: urządzenia 
i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, urządzenia i przyrządy sta-
nowiące wyposażenie gabinetów do  fizjoterapii, rehabilitacji i  ma-
sażu, sprzęt do uprawiania sportu i ćwiczeń gimnastycznych, Usługi 
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Orga-
nizacja, prowadzenie i  nadzorowanie programów lojalnościowych, 
motywacyjnych i  promocyjnych, Usługi w  zakresie prowadzenia 
sprzedaży publikacji elektronicznych, Promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, Organizowanie targów i  wystaw handlowych i  reklamo-
wych, Usługi agencji informacji handlowej, Zarządzanie zbiorami 
informatycznymi, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz da-
nych, Systematyzacja komputerowych baz danych, Komputerowe 
zarządzanie plikami, 41 Kursy szkoleniowe związane z  medycyną, 
Kursy szkoleniowe w zakresie rehabilitacji i fizjoterapii, Organizowa-
nie i obsługa konferencji, kongresów, zjazdów i szkoleń branżowych, 
42 Platforma jako usługa [PaaS] obejmująca platformy oprogramo-
wania do  transmisji obrazów, treści audiowizualnych, treści wideo 
i wiadomości, Oprogramowanie jako usługa [SaaS] 

(111) 356527 (220) 2022 03 25 (210) 541449
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 09
(732) DIWINE MANUFAKTURA WINA PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA, 
Wiązowna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DiWine
(540) 

(591) czarny, jasnoniebieski
(531) 26 01 03, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 33 Wino, Koktajle, Likiery, Napoje alkoholowe (z  wyjąt-
kiem piwa), Preparaty alkoholowe do sporządzania napojów, Prepa-
raty do produkcji napojów alkoholowych, Wino owocowe 

(111) 356528 (220) 2022 03 25 (210) 541450
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 09
(732) DIWINE MANUFAKTURA WINA PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA, 
Wiązowna (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) niebieski, czerwony, pomarańczowy, czarny
(531) 05 05 20, 05 05 23, 05 13 11, 29 01 14

(510), (511) 33 Wino, Koktajle, Likiery, Napoje alkoholowe (z  wyjąt-
kiem piwa), Preparaty alkoholowe do sporządzania napojów, Prepa-
raty do produkcji napojów alkoholowych, Wino owocowe 

(111) 356529 (220) 2022 03 28 (210) 541501
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 09
(732) Mylan Ireland Limited, Dublin (IE)
(540) (znak słowny)
(540) IGZELYM
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Produkty farmaceutyczne 
do leczenia chorób sercowo-naczyniowych, Produkty farmaceutycz-
ne w zapobieganiu chorobom miażdżycowo-zakrzepowym 

(111) 356530 (220) 2022 03 29 (210) 541533
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 09
(732) SELEN KOZMETIK A Ş , Stambuł (TR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) URBAN Care natural’s
(540) 

(591) czarny, biały, złoty
(531) 05 03 11, 05 03 14, 26 04 06, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 3 Preparaty wybielające i  czyszczące, Detergenty, inne 
niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów me-
dycznych, Wybielacze stosowane w pralnictwie, Środki zmiękczające 
do tkanin, Preparaty do wywabiania plam, Detergenty do zmywarek 
do  naczyń, Perfumy, Kosmetyki, Zapachy, Dezodoranty do  użytku 
osobistego i  dla zwierząt, Mydła, Środki do  pielęgnacji uzębienia, 
Środki do czyszczenia zębów, Preparaty do polerowania protez den-
tystycznych, Preparaty do wybielania zębów, Płyny do płukania ust 
do  celów niemedycznych, Środki ścierne i  polerskie, Płótno szmer-
glowe, Papier ścierny, Pumeks, Pasty ścierne, Preparaty do polerowa-
nia skóry, winylu, metalu i  drewna, Pasty i  kremy do  skóry, winylu, 
metalu i drewna, Wosk do polerowania 

(111) 356531 (220) 2022 03 29 (210) 541534
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 09
(732) SELEN KOZMETIK A Ş , Stambuł (TR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) URBAN Care
(540) 

(591) czarny, różowy
(531) 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 3 Preparaty wybielające i  czyszczące, Detergenty, inne 
niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów me-
dycznych, Wybielacze stosowane w pralnictwie, Środki zmiękczające 
do tkanin, Preparaty do wywabiania plam, Detergenty do zmywarek 
do  naczyń, Perfumy, Kosmetyki, Zapachy, Dezodoranty do  użytku 
osobistego i  dla zwierząt, Mydła, Środki do  pielęgnacji uzębienia, 
Środki do czyszczenia zębów, Preparaty do polerowania protez den-
tystycznych, Preparaty do wybielania zębów, Płyny do płukania ust 
do  celów niemedycznych, Środki ścierne i  polerskie, Płótno szmer-
glowe, Papier ścierny, Pumeks, Pasty ścierne, Preparaty do polerowa-
nia skóry, winylu, metalu i  drewna, Pasty i  kremy do  skóry, winylu, 
metalu i drewna, Wosk do polerowania 

(111) 356532 (220) 2022 03 30 (210) 541571
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 16
(732) BLACKDOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) KIDS SPACE FUN & THERAPY CENTER
(540) 

(591) biały, czarny, różowy, niebieski, fioletowy
(531) 01 11 08, 26 01 05, 26 01 13, 26 01 20, 27 05 05, 27 05 17, 29 01 15
(510), (511) 35 Sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceu-
tycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medyczne-
go, Administrowanie sprzedażą, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi reklamowe 
w zakresie sprzedaży towarów, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku ze sprzętem medycznym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z  urządzeniami medycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z  produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związ-
ku ze  sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z suplementami diety, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artyku-
łami sportowymi, Reklama, 41 Kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku 
przedszkolnym, Świadczenie usług edukacyjno-rozrywkowych dla 
dzieci w  świetlicach pozalekcyjnych, Świadczenie usług rozrywko-
wych dla dzieci, Szkolenia ruchowe dla dzieci, Udostępnianie obiek-
tów i sprzętu do zabaw dla dzieci, Usługi edukacyjne dla dzieci w po-
staci grup zabaw, Usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, Usługi 
edukacyjne związane z rozwojem sprawności umysłowej dzieci, Usługi 
rozrywkowe dla dzieci, Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / 
edukacja], 43 Opieka nad dziećmi w klubach malucha, Ośrodki opieki 
dziennej, Centra opieki nad dziećmi, Zapewnianie opieki nad dziećmi 
po szkole, Kawiarnie, Bary przekąskowe, Lodziarnie, Usługi herbaciarni 

(111) 356533 (220) 2022 04 04 (210) 541654
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 16
(732) SOLINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Elizówka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) COGNINERV
(510), (511) 5 Suplementy diety wspomagające prawidłowe funkcjo-
nowanie mózgu 

(111) 356534 (220) 2022 04 04 (210) 541655
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 16
(732) SOLINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Elizówka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LAKTISTIM
(510), (511) 5 Suplementy diety wspomagające prawidłowe funkcjo-
nowanie układu odpornościowego 

(111) 356535 (220) 2022 04 05 (210) 541673
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 16
(732) SOLINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Elizówka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FERIVAG
(510), (511) 5 Preparaty dopochwowe 

(111) 356536 (220) 2022 04 05 (210) 541674
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 16
(732) SOLINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Elizówka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BETANERV
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, produkty lecznicze do  le-
czenia chorób układu nerwowego 

(111) 356537 (220) 2022 04 05 (210) 541675
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 16
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Opatówek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Goplana 1912 Jeżyki coolki MILK
(540) 

(591) pomarańczowy, ciemnoróżowy, granatowy, niebieski, biały, 
brązowy, żółty
(531) 08 01 23, 05 07 06, 27 05 01, 27 05 10, 29 01 15
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze w  polewie 
czekoladowej, wyroby piekarnicze, słodycze czekoladowe, czekola-
dy, czekoladki, czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, czeko-
ladowe wyroby cukiernicze zawierające praliny, czekoladki w kształ-
cie pralinek, ciastka, ciastka w  polewie o  smaku czekoladowym, 
wafelki, wafelki w  polewie czekoladowej, cukierki, batony i  guma 
do żucia, lody jadalne, sorbety 

(111) 356538 (220) 2022 04 05 (210) 541676
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 16
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Opatówek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Goplana 1912 Jeżyki coolki DARK
(540) 

(591) pomarańczowy, ciemnoróżowy, granatowy, niebieski, biały, 
żółty, brązowy
(531) 08 01 22, 05 07 06, 27 05 01, 27 05 10, 29 01 15
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze w  polewie 
czekoladowej, wyroby piekarnicze, słodycze czekoladowe, czekola-
dy, czekoladki, czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, czeko-
ladowe wyroby cukiernicze zawierające praliny, czekoladki w kształ-
cie pralinek, ciastka, ciastka w  polewie o  smaku czekoladowym, 
wafelki, wafelki w  polewie czekoladowej, cukierki, batony i  guma 
do żucia, lody jadalne, sorbety 

(111) 356539 (220) 2022 04 08 (210) 541801
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 09
(732) TOTAL-PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mystretch
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(540) 

(591) niebieski
(531) 27 05 01, 27 05 05, 29 01 04
(510), (511) 16 Folia przylepna z tworzyw sztucznych do opakowań, 
Folia przylepna z  tworzyw sztucznych do  pakowania, Folia samo-
przylegająca z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji, Folia 
spożywcza, Folia z tworzyw sztucznych do pakowania, Folia z two-
rzywa sztucznego do opakowywania, Nawijana na rolkę folia z two-
rzywa sztucznego do  pakowania żywności, Folia, Folia wodood-
porna z tworzyw sztucznych do pakowania, Folia z octanu celulozy 
do zawijania, Folia z octanu celulozy do pakowania, Folia z tworzyw 
sztucznych do  pakowania żywności, Nawijana na  rolkę folia z  two-
rzywa sztucznego do pakowania produktów farmaceutycznych, Na-
wijana na rolkę folia z tworzywa sztucznego do pakowania urządzeń 
elektronicznych 

(111) 356540 (220) 2022 04 08 (210) 541815
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 09
(732) DETNERSKI KRZYSZTOF FHU BOLS, Bieruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) maxigate
(510), (511) 16 Katalogi sprzedaży wysyłkowej, 35 Administrowanie 
i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej 

(111) 356541 (220) 2022 04 11 (210) 541864
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 16
(732) CSHARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cshark
(540) 

(591) zielony, czarny, biały
(531) 26 11 01, 26 11 09, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 9 Utrwalone na  nośnikach informacje i  dane, 42 Usługi 
w zakresie technologii informacyjnych 

(111) 356542 (220) 2022 04 12 (210) 541908
(151) 2022 08 29 (441) 2022 05 09
(732) ORCZYKOWSKA PATRYCJA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ÉCLAT HAIR
(540) 

(591) beżowy, ciemnobrązowy, złoty
(531) 24 17 25, 27 05 01, 27 05 05, 27 05 17, 29 01 13
(510), (511) 3 Kosmetyki, 44 Usługi fryzjerskie, Fryzjerstwo, Salony 
fryzjerskie 

(111) 356543 (220) 2022 04 17 (210) 542083
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 16
(732) WIERZCHOWSKI ARTUR ARTOFIS, Opacz (PL)

(540) (znak słowny)
(540) ARTOFIS
(510), (511) 20 Meble dla dzieci, Meble domowe, Meble do  użytku 
przemysłowego, Siedzenia [meble], Krzesła, Krzesła biurowe, Krzesła 
obrotowe, Krzesła robocze, Fotele, Fotele biurowe, 35 Usługi sprze-
daży detalicznej, hurtowej i  poprzez Internet następujących towa-
rów: meble dla dzieci, meble domowe, meble do użytku przemysło-
wego, siedzenia [meble], krzesła, krzesła biurowe, krzesła obrotowe, 
krzesła robocze, fotele, fotele biurowe 

(111) 356544 (220) 2022 04 17 (210) 542085
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 16
(732) ŁYP-CHMIELEWSKA AGNIESZKA KANCELARIA ADWOKACKA
ADWOKAT AGNIESZKA ŁYP-CHMIELEWSKA, Dąbrowa Górnicza (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KOCI PARAGRAF
(510), (511) 9 Książki audio, Książki elektroniczne do pobrania, Pod-
ręczniki szkoleniowe w  formie elektronicznej [do  pobrania], Edu-
kacyjne materiały na  zajęcia, do  pobrania, Biuletyny elektroniczne 
do  pobrania, E-booki, Publikacje elektroniczne, Nagrania wideo, 
Podcasty, Muzyka, filmy i  inne rodzaje elektronicznych publikacji 
tekstowych i  obrazowych utrwalone na  nośnikach, 41 Naucza-
nie i  szkolenia, Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line 
(nie do pobrania), Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenia], Pisanie i  publikowanie tekstów, innych niż 
teksty reklamowe, Zapewnianie szkoleń online, Zapewnianie kursów 
szkoleniowych online, Usługi nauki na odległość świadczone online, 
Udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej bazy da-
nych lub za  pośrednictwem Internetu, Organizacja webinariów, 45 
Usługi prawne, Usługi adwokackie, Usługi w  zakresie przygotowy-
wania dokumentów prawnych, Doradztwo prawne, Porady prawne 
i zastępstwo procesowe 

(111) 356545 (220) 2022 04 18 (210) 542089
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 16
(732) GLOBENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GLOBENERGIA
(540) 

(591) granatowy
(531) 29 01 11, 27 05 01, 27 05 17
(510), (511) 16 Afisze, Artykuły papiernicze, Albumy, Almanachy, Bro-
szury, Czasopisma, Druki, Fotografie, Skorowidze, Kalendarze, Karty 
pocztowe, Katalogi, Książki, Mapy, Materiały dydaktyczne i szkoleniowe, 
Papeterie, Periodyki, Plakaty, Podręczniki, Prospekty, Wydawnictwa, Pu-
blikacje papierowe, 35 Agencje reklamowe, Doręczanie gazet osobom 
trzecim, Dystrybucja materiałów reklamowych, takich jak druki, broszu-
ry, prospekty, Edytorskie usługi w zakresie reklamy, Rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, Reklama za  pośrednictwem sieci komputero-
wej, Uaktualnianie materiału reklamowego, Reklamy korespondencyj-
ne, Edycja tekstów, Promocja i  sprzedaż dla osób trzecich, Tworzenie 
tekstów reklamowych, Przygotowywanie reklamy prasowej, Produkcja 
filmów reklamowych, Publikowanie sponsorowanych tekstów, Tworze-
nie reklamowych i sponsorowanych tekstów, Badanie opinii publicznej, 
Badania rynkowe, Obróbka tekstów, Zarządzanie działalnością wy-
dawniczą i poligraficzną, Doradztwo w dziedzinie strategii komunika-
cyjnych public relations, Doradztwo w  dziedzinie strategii komunika-
cyjnych w  reklamie, Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów 
handlowych i  biznesowych, Impresariat w  działalności artystycznej, 
Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
Usługi marketingowe, Usługi public relations, Usługi relacji z mediami, 
38 Agencje informacyjne, 41 Doradztwo dotyczące usług wydawni-
czych, Publikowanie książek i tekstów innych niż reklamowe, Publikacje 
elektroniczne i  internetowe, w tym książek i periodyków, Usługi w za-
kresie wykonywania fotoreportaży, Usługi wydawnicze, Wydawanie 
książek, Wydawanie gazet, Wydawanie czasopism i  pozostałych pe-
riodyków, Informacja o  edukacji, Informacja o  imprezach rozrywko-
wych, Informacja o rekreacji, Komputerowe przygotowanie materiałów 
do  publikacji, Organizowanie i  prowadzenie warsztatów, koncertów, 
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konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, konkursów 
rozrywkowych i  edukacyjnych, Tłumaczenia, Redagowanie tekstów, 
Usługi edytorskie, Produkcja filmów, innych niż reklamowe, Produk-
cja programów radiowych i telewizyjnych, Produkcja widowisk, Usługi 
w  zakresie edukacji, nauki i  kultury, popularyzacji upowszechniania 
i propagowania nauki, jej celów, osiągnięć i perspektyw poprzez prowa-
dzenie internetowych i  korespondencyjnych serwisów edukacyjnych, 
Organizowanie i  prowadzenie festiwali, Produkcja filmowa, radiowa 
i telewizyjna, Realizacja filmów wizerunkowych, Realizacja video-repor-
taży, Produkcja nagrań audio i video oraz usługi fotograficzne, Udostęp-
nianie publikacji on-line, Prowadzenie kursów szkoleniowych on-line 

(111) 356546 (220) 2022 04 14 (210) 542070
(151) 2022 09 13 (441) 2022 05 30
(732) DZIEDZIC TOMASZ RESPEKT SECURITY, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Respekt Security
(510), (511) 45 Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, Do-
chodzenia prowadzone przez detektywów, Badanie przeszłości osób, 
Doradztwo w  sprawach bezpieczeństwa, Eskortowanie w  celach to-
warzyskich, Lokalizowanie i  namierzanie osób zaginionych i  zgubio-
nego mienia, Lokalizowanie zgubionych kluczy, Monitoring alarmów 
bezpieczeństwa i  anty włamaniowych, Monitoring systemów bezpie-
czeństwa, Monitoring w obiegu zamkniętym, Monitorowanie alarmów 
przeciwpożarowych, Monitorowanie alarmu medycznego, Obrona 
cywilna, Ocena ryzyka w  zakresie ochrony, Ocena bezpieczeństwa, 
Ochrona obiektów i  sprzętu, Ochrona obiektów za  pośrednictwem 
zdalnych systemów monitorowania, Ochrona osobista, Opieka nad 
domem pod nieobecność właścicieli, Osobista (ochrona-), Otwieranie 
zamków do  drzwi, Poszukiwanie osób zaginionych, Służby bezpie-
czeństw a podczas imprez publicznych, Świadczenie usług rekonesansu 
i  nadzoru, Usługi agencji detektywistycznych, Usługi bezpieczeństwa 
dla ochrony mienia i  osób, Usługi bezpieczeństwa w  zakresie ochrony 
osób, Usługi bezpieczeństwa w  zakresie fizycznej ochrony dóbr ma-
terialnych i  osób, Usługi bezpieczeństwa w  zakresie fizycznej ochrony 
osób, Usługi bezpieczeństwa w  zakresie fizycznej ochrony dóbr ma-
terialnych, Usługi detektywistyczne, Usługi detektywów sklepowych, 
Usługi doradcze w  odniesieniu do  bezpieczeństwa, Usługi doradcze 
w zakresie usług detektywistycznych, Usługi dozorcze [concierge], Usłu-
gi dozorcze [konsjerż], Usługi elektronicznego monitorowania w celach 
bezpieczeństwa, Usługi monitoringu, Usługi ochroniarzy w  zakresie 
ochrony mienia i  osób, Usługi ochrony w  celu zabezpieczenia mienia, 
Usługi ochrony zwierząt, Usługi odnajdywania uciekinierów, Usługi od-
najdywania zaginionych psów, Usługi odzyskiwania skradzionych pojaz-
dów, Usługi stróży nocnych, Usługi stróżów nocnych, Usługi strażników 
ochrony, Usługi strażników mające na  celu zapobieganie włamaniom, 
Usługi w  zakresie obrony cywilnej, Usługi w  zakresie ochrony, Usługi 
w zakresie ochrony osobistej, Usługi w zakresie ochrony lotnisk, Usługi 
w zakresie ochrony objęte umową, Usługi w zakresie ochrony fizycznej, 
Usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia 

(111) 356547 (220) 2022 04 20 (210) 542151
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 16
(732) GREAT IDEAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLIVARO
(540) 

(591) złoty, czarny
(531) 27 05 01, 26 01 01, 26 01 10, 26 01 20, 29 01 12
(510), (511) 14 Złoto w  sztabach, Złoto, nieprzetworzone lub kute, 
Złoto, nieobrobione lub półobrobione, Złoto i jego stopy, Złoto 

(111) 356548 (220) 2022 04 20 (210) 542152
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 16
(732) FBS24 POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HRasystent
(540) 

(591) biały, fioletowy, czarny
(531) 27 05 01, 29 01 13, 26 04 01, 26 04 04, 26 04 13, 01 05 02
(510), (511) 35 Skomputeryzowane zarządzanie danymi 

(111) 356549 (220) 2022 04 20 (210) 542153
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 16
(732) GEMBAŁA ALEKSANDRA, Międzyzdroje (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Willa Karmazyn
(510), (511) 43 Udostępnianie miejsc noclegowych w  hotelach, Wy-
najem wakacyjnych miejsc noclegowych, Usługi restauracyjne, Ofe-
rowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Zapewnianie żywno-
ści i napojów w restauracjach, Obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem 

(111) 356550 (220) 2022 04 20 (210) 542156
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 16
(732) STOWARZYSZENIE INSTYTUT KOŚCIUSZKI, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRYNICA FORUM
(540) 

(591) granatowy, szary
(531) 27 05 01, 29 01 12, 26 03 04, 26 03 16, 26 11 01, 26 11 12
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospo-
darczej, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalno-
ści gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Usługi 
doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi doradztwa 
w  zakresie działalności gospodarczej, Usługi ekspertów w  zakresie 
efektywności biznesowej, Usługi marketingowe, Usługi reklamowe 
i marketingowe, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Or-
ganizowanie i prowadzenie targów biznesowych, Organizowanie tar-
gów i wystaw, Organizowanie wystaw i targów w celach biznesowych 
i promocyjnych, Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, 41 Orga-
nizacja konferencji edukacyjnych, Organizowanie i  prowadzenie fo-
rów edukacyjnych z udziałem osób, Przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie seminariów, 
Organizowanie i  prowadzenie konferencji, kongresów i  sympozjów, 
Organizowanie i obsługa konferencji, Usługi doradcze i informacyjne 
związane z  przygotowywaniem, organizowaniem i  prowadzeniem 
kongresów, Usługi doradcze i  informacyjne związane z przygotowy-
waniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji, Usługi dorad-
cze i  informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem 
i  prowadzeniem sympozjów, Organizowanie konferencji związanych 
z  biznesem, Organizowanie konferencji, wystaw i  konkursów, Publi-
kowanie książek, czasopism, Prowadzenie konferencji biznesowych, 
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, Prowa-
dzenie konferencji edukacyjnych 

(111) 356551 (220) 2022 04 22 (210) 542277
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 16
(732) PRZEMYSKI GRZEGORZ GOLDKAM, Dyminy (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) FARC
(510), (511) 11 Kuchenki indukcyjne, Okapy pochłaniające parę 
do  kuchenek, Płyty ceramiczne sprzedawane jako elementy płyt 
grzejnych, Płyty indukcyjne, Umywalki do łazienek 

(111) 356552 (220) 2022 04 24 (210) 542313
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 16
(732) JAGIENIAK PAWEŁ CHEMIKAL POLSKA, Ujazd (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Chemikal Polska
(510), (511) 2 Preparaty hamujące rdzę, Preparaty do  zapobiega-
nia tworzeniu się rdzy, Preparaty pokrywające do  ochrony przed 
rdzą, Preparaty zabezpieczające przed rdzą, Produkty do  obróbki 
powierzchni metalowych hamujące rozwój rdzy, Rdza (Preparaty 
zabezpieczające przed-), Środki zabezpieczające przed rdzą, Prepa-
raty do zabezpieczania metali przed rdzą, Preparaty do obróbki po-
wierzchni metalowych w celu ochrony przed rdzą, Powłoki zabezpie-
czające przed rdzą, Środki zapobiegające rdzy, Substancje odporne 
na rdzę, Substancje zapobiegające powstawaniu rdzy do nakładania 
na  powierzchnie metalowe, 5 Preparaty do  zwalczania pleśni, Pre-
paraty chemiczne do zwalczania pleśni, Pleśń [Preparaty chemiczne 
do  zwalczania-], Preparaty do  niszczenia grzybów powodujących 
próchnienie drewna, Preparaty grzybobójcze, Preparaty grzybobój-
cze do stosowania w ogrodnictwie, Preparaty grzybobójcze do użyt-
ku domowego, Preparaty grzybobójcze do  zabijania szkodników, 
Środki grzybobójcze 

(111) 356553 (220) 2022 04 25 (210) 542349
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 16
(732) PYTLAS MAGDALENA, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ESCREO
(540) 

(591) czarny, biały, pomarańczowy
(531) 26 01 01, 26 01 18, 27 05 01, 27 05 24, 29 01 13
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne 

(111) 356554 (220) 2022 04 26 (210) 542405
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 16
(732) GMINA OPOCZNO, Opoczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OPOCZNO
(540) 

(591) czerwony, biały, różowy, niebieski, zielony, żółty, fioletowy
(531) 26 11 03, 26 11 07, 26 13 01, 27 05 01, 27 05 24, 29 01 15
(510), (511) 35 Pomoc w  prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i  administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi 
reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promo-
cyjne i marketingowe, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie 
tekstów, Tłumaczenia, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i  sportowe, 
Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, roz-

rywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, Tłumaczenia języ-
kowe, Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych 

(111) 356555 (220) 2022 04 26 (210) 542409
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 16
(732) GMINA OPOCZNO, Opoczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OPOCZNO
(540) 

(531) 26 04 01, 26 04 16, 26 04 22, 26 11 03, 27 05 01, 27 05 24
(510), (511) 35 Pomoc w  prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i  administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi 
reklamowe, marketingowe i promocyjne, 41 Publikowanie, sprawoz-
dawczość i pisanie tekstów, Tłumaczenia, Usługi edukacyjne, rozryw-
kowe i sportowe, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia 
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, Tłu-
maczenia językowe 

(111) 356556 (220) 2022 04 26 (210) 542410
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 16
(732) GMINA OPOCZNO, Opoczno (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 24 01 13, 24 15 01, 29 01 12
(510), (511) 35 Pomoc w  prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i  administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi 
reklamowe, marketingowe i promocyjne, 41 Publikowanie, sprawoz-
dawczość i pisanie tekstów, Tłumaczenia, Usługi edukacyjne, rozryw-
kowe i sportowe, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia 
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, Tłu-
maczenia językowe, Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych 

(111) 356557 (220) 2022 04 23 (210) 542301
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 16
(732) BAER MARCIN MED-ART, Tłoki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KLAWISZOWE PL
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domo-
wego sprzętu elektronicznego, Usługi handlu detalicznego związa-
ne ze  sprzętem audiowizualnym, Usługi reklamowe i  promocyjne 
w zakresie sprzedaży, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za pomocą mediów społecznościowych 

(111) 356558 (220) 2022 02 15 (210) 539934
(151) 2022 08 10 (441) 2022 04 25
(732) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO  
JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JBB Bałdyga Polędwiczanka z warzywami 100% Polski Kapitał
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(540) 

(591) czerwony, biały, niebieski, żółty, pomarańczowy, zielony, 
brązowy
(531) 05 09 15, 05 09 24, 05 09 01, 05 11 05, 26 01 03, 26 01 04, 
26 01 18, 27 05 01, 27 05 23, 29 01 15
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do  celów leczniczych, Dodatki 
odżywcze do celów leczniczych, Tłuszcze zwierzęce do celów lecz-
niczych lub farmaceutycznych, pokarm dla niemowląt, 29 Bekon, 
Chrupki na  bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Flaki, 
Galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski w  cieście, Kiełbasy, Konserwy 
mięsne, Krokiety spożywcze, Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwo-
wane, Mięso solone, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produkty 
gotowe na bazie mięsa, Raki nieżywe, Smalec, Szynka, Tłuszcze jadal-
ne, Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe na bazie wędlin, Wieprzowi-
na, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy szpik kostny jadalny, 
35 Badania opinii publicznej, Badanie rynku, Doradztwo specjali-
styczne w  sprawach działalności gospodarczej, Ekspertyzy w  dzia-
łalności gospodarczej, Sondaże, Organizowanie wystaw lub targów 
w celach handlowych lub reklamowych, Pokazy towarów, Promocja 
sprzedaży stosowana dla osób trzecich, Zaopatrzenie osób trzecich 
stosowane jako zakupy i  sprzedaż produktów dla innych przedsię-
biorstw, Usługi umożliwiające odbiorcom dogodny wybór i zakup to-
warów w hurtowni, sklepach, przez Internet z: dietetyczną żywnością 
do celów leczniczych, dodatkami odżywczymi do celów leczniczych 
lub farmaceutycznych, pokarmem dla niemowląt, towarami branży 
mięsnej: bekon, Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty 
mięsne, Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski w  cieście, Kieł-
basy, Konserwy mięsne, Krokiety spożywcze, Krwawa kiszka, Mięso, 
Mięso konserwowane, Mięso solone, Pasty zawierające tłuszcz do ka-
napek, Produkty gotowe na bazie mięsa, Produkty gotowe na bazie 
wędlin, Przetwory z mięsa włączając wyroby z drobiu i królików, Kon-
serwy mięsne, Podroby mięsne i  z  krwi, Produkty mięsopodobne, 
Produkty z  branż: spożywczej, odzieżowej, obuwniczej, Raki nieży-
we, Smalec, Sosy mięsne, Szynka, Tłuszcze jadalne, Wątroba, Wędli-
ny, Wieprzowina, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy szpik 
kostny jadalny 

(111) 356559 (220) 2022 02 16 (210) 539966
(151) 2022 08 17 (441) 2022 05 02
(732) BACHTA MICHAŁ, Szczecin (PL);
BORKOWSKI MICHAŁ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAKOTWICZONY
(540) 

(591) granatowy, jasnoniebieski, szary, biały
(531) 27 05 01, 29 01 14, 03 09 15, 02 01 01, 02 01 11, 18 04 02, 26 01 14
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne, Usługi mobilnych restauracji, 
Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Dostarczanie żyw-

ności i  napojów za  pośrednictwem furgonetek, Usługi osobistych 
kucharzy, Restauracje oferujące dania na wynos   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 356560 (220) 2022 03 08 (210) 540733
(151) 2022 08 22 (441) 2022 05 02
(732) TRICOMED SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRICOMED SA
(540) 

(591) żółty, czarny
(531) 27 05 01, 26 04 02, 26 04 22, 29 01 12
(510), (511) 5 Elastyczne siatki opatrunkowe, bandaże elastyczne, 
materiały opatrunkowe dla ran pooparzeniowych, opatrunki siliko-
nowe, opatrunki poliuretanowe, opatrunki hemostatyczne, mate-
riały opatrunkowe w  postaci ubiorów uciskowych przeznaczonych 
do  rehabilitacyjnego leczenia blizn pooparzeniowych, 10 Mono-
filamentowe polipropylenowe siatki chirurgiczne, protezy naczyń 
krwionośnych, łaty wewnątrzsercowe i  naczyniowe stosowane 
w kardiochirurgii i do plastyki naczyń krwionośnych, dziane naczynia 
krwionośne, dzianiny filtracyjne dla zestawów do przetaczania krwi, 
barwne oznaczniki do  celów chirurgicznych wytwarzane techniką 
dziewiarską, protezy kości czaszki, dziane poliestrowo-polipropy-
lenowe protezy kości czaszki, dziane poliestrowo-polipropylenowe 
protezy kości żeber, protezy kości oczodołu, taśmy urologiczne, dzia-
ne sztuczne powięzi, dziane sztuczne ścięgna 

(111) 356561 (220) 2022 03 08 (210) 540739
(151) 2022 08 16 (441) 2022 04 04
(732) TWINS SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomża (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TWINS SPORT
(540) 

(531) 26 04 07, 27 05 01
(510), (511) 27 Dywany, chodniki i maty, Maty, Maty antypoślizgowe, 
Maty do jogi, Maty gimnastyczne, Maty tatami, Maty z trzciny, Pod-
kładki pod dywany, Pokrycia podłogowe, Pokrycia podłogowe winy-
lowe, 28 Amunicja do  broni paintballowej jako artykuły sportowe, 
Artykuły gimnastyczne, Artykuły gimnastyczne dla niepełnospraw-
nych, Balony, Bąki jako zabawki, Bloki startowe jako artykuły sporto-
we, Bobsleje, Bodyboard, Broń harpunowa jako artykuły sportowe, 
Broń paintballowa jako artykuły sportowe, Broń zabawkowa, Bu-
merangi, Bumpery jako talerze gimnastyczne, Chusty do jogi, Deski 
do paddleboardingu, Deski do pływania, Deski surfingowe, Desko-
rolki, Dętki do piłek do gry, Drążki gimnastyczne, Dyski latające, Dys-
ki sportowe, Ekrany maskujące jako artykuły sportowe, Ekspandery 
jako sprzęt do ćwiczeń, Gry, Gry polegające na budowaniu, Gry z ob-
ręczami, Hantle, Hulajnogi jako zabawki, Huśtawki, Igły do pompek 
do pompowania piłek do gier, Kalafonia używana przez sportowców, 
Maszyny do  ćwiczeń sprawnościowych, Maty do  ćwiczeń sporto-
wych, Maty z zabawkami dla niemowląt, Nagolenniki jako artykuły 
sportowe, Nakolanniki jako artykuły sportowe, Ochraniacze jako czę-
ści strojów sportowych, Ochraniacze genitaliów do użytku podczas 
uprawiania sportu, Ochraniacze na  łokcie jako artykuły sportowe, 
Pasy do pływania, Pasy do podnoszenia ciężarów jako artykuły spor-
towe, Pasy na talię, do ćwiczeń, Pierścienie do rzucania jako gry, Proce 
jako artykuły sportowe, Przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, 
Rolki do  stacjonarnych rowerów treningowych, Sanki jako artykuły 
sportowe, Siatki do  sportów, Stacjonarne rowery treningowe, Su-
spensoria dla sportowców, Trampoliny, Trampoliny jako artykuły 
sportowe, Uprząż wspinaczkowa, Urządzenia zaciskowe jako sprzęt 
do wspinaczki górskiej, Worki treningowe, Wrotki, Wstążki do gim-
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nastyki artystycznej, 35 Administrowanie programami lojalności 
konsumenta, Agencje informacji handlowej, Agencje reklamowe, Ak-
tualizacja i  utrzymywanie informacji w  rejestrach, Analizy kosztów, 
Badania biznesowe, Badania opinii publicznej, Badania rynkowe, Ba-
dania w zakresie biznesu, Dekoracja wystaw sklepowych, Doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w za-
kresie organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie 
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo 
w  zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo w  zakresie zarządza-
nia personelem, Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów 
handlowych i biznesowych, Handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom w wyborze towarów i usług, Marketing ukierunkowa-
ny, Organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, organizowa-
nie targów w celach handlowych lub reklamowych, Organizowanie 
targów handlowych, Pokazy towarów, Porady odnośnie biznesowej 
obsługi klubów fitness, Porady odnośnie zarządzania działalnością 
gospodarczą w zakresie klubów fitness, Pomoc w zarządzaniu dzia-
łalnością gospodarczą w zakresie fitness, Prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Profilowanie konsumen-
tów do  celów komercyjnych lub marketingowych, Projektowanie 
materiałów reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Promowanie towarów i  usług w  formie sponsorowania wydarzeń 
sportowych, Przeprowadzanie testów psychologicznych w  celu se-
lekcji personelu, Reklama, Reklama korespondencyjna, Reklama 
online za  pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama typu „płać 
za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Reklamy radiowe, Reklamy tele-
wizyjne, Rekrutacja personelu, Rozpowszechnianie reklam, Telemar-
keting, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za po-
średnictwem strony internetowej, Sprzedaż, reklama i  promocja: 
odzieży, nakryć głowy, artykułów sportowych, strojów sportowych, 
czapek, czapeczek sportowych, topów sportowych, podkoszulków 
sportowych, Usługi menedżerskie dla sportowców, Usługi pośred-
nictwa w  handlu, Usługi w  zakresie nabywania dla osób trzecich 
jako zakupy produktów i  usług dla innych przedsiębiorstw, Usługi 
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, Usługi 
w  zakresie wywiadu konkurencyjnego, Usługi w  zakresie wywiadu 
rynkowego, Wystawy w  celach handlowych lub reklamowych, Za-
pewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców to-
warów i usług, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów pozwa-
lające nabywcy je oglądać i kupować poprzez katalogi, w sklepach 
i hurtowniach, poprzez internet z wyrobami budowlanymi, metalo-
wymi, z  tworzyw sztucznych, tekstylnymi, ze  sprzętem i  wyrobami 
do użytku sportowego, także z przeznaczeniem dla osób niepełno-
sprawnych, a w szczególności: Amunicja do broni paintballowej jako 
artykuły sportowe, Artykuły gimnastyczne, Artykuły gimnastyczne 
dla niepełnosprawnych, Balony, Bąki jako zabawki, Bloki startowe 
jako artykuły sportowe, Bobsleje, Bodyboard, Broń harpunowa jako 
artykuły sportowe, Broń paintballowa jako artykuły sportowe, Broń 
zabawkowa, Bumerangi, Bumpery jako talerze gimnastyczne, Chusty 
do jogi, Deski do paddleboardingu, Deski do pływania, Deski surfin-
gowe, Deskorolki, Dętki do piłek do gry, Drążki gimnastyczne, Dyski 
latające, Dyski sportowe, Dywany, chodniki i maty, Ekrany maskujące 
jako artykuły sportowe, Ekspandery jako sprzęt do ćwiczeń, Gry, Gry 
polegające na budowaniu, Gry z obręczami, Hantle, Hulajnogi jako 
zabawki, Huśtawki, Igły do  pompek do  pompowania piłek do  gier, 
Kalafonia używana przez sportowców, Maszyny do ćwiczeń spraw-
nościowych, Maty, Maty antypoślizgowe, Maty do  ćwiczeń sporto-
wych, Maty do jogi, Maty gimnastyczne, Maty tatami, Maty z trzciny, 
Maty z  zabawkami dla niemowląt, Nagolenniki jako artykuły spor-
towe, Nakolanniki jako artykuły sportowe, Obuwie gimnastyczne, 
Ochraniacze jako części strojów sportowych, Ochraniacze genita-
liów do  użytku podczas uprawiania sportu, Ochraniacze na  łokcie 
jako artykuły sportowe, Odzież gimnastyczna, Pasy do  pływania, 
Pasy do  podnoszenia ciężarów jako artykuły sportowe, Pasy na  ta-
lię, do ćwiczeń, Pierścienie do rzucania jako gry, Piłki, Podkładki pod 
dywany, Pokrycia podłogowe, Pokrycia podłogowe winylowe, Proce 
jako artykuły sportowe, Przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, 
Rolki do  stacjonarnych rowerów treningowych, Sanki jako artykuły 
sportowe, Sanki do  jazdy na  stojąco, Siatki do  sportów, Skakanki, 
Stojaki, Stacjonarne rowery treningowe, Suspensoria dla sportow-
ców, Torby gimnastyczne, Trampoliny, Trampoliny jako artykuły 
sportowe, Uprząż wspinaczkowa, Urządzenia zaciskowe jako sprzęt 
do wspinaczki górskiej, Worki treningowe, Wrotki, Wstążki do gimna-
styki artystycznej, 41 Chronometraż imprez sportowych, Doradztwo 
zawodowe w zakresie treningu fitness, Kultura fizyczna, Kursy kore-

spondencyjne, Nauczanie indywidualne, Nauka gimnastyki, w  tym 
fitness, Organizowanie i  prowadzenie warsztatów jako szkolenie 
z zakresu fitness, Organizowanie konkursów sportowych, Organizo-
wanie zawodów sportowych, Prowadzenie zajęć fitness, Trening fit-
ness, Wypożyczanie sprzętu sportowego, w tym sprzętu do fitness-u, 
z wyjątkiem pojazdów, Udostępnianie obiektów i sprzętu sportowe-
go do ćwiczeń fitness, Usługi oceny w zakresie sprawności fizycznej 
do  celów szkoleniowych, Usługi trenera osobistego jako trening 
sprawności fizycznej, Usługi trenerskie, w  tym w  zakresie fitness-u, 
Usługi treningu fitness dla osób niepełnosprawnych, Wynajmowanie 
obiektów sportowych 

(111) 356562 (220) 2022 03 17 (210) 541090
(151) 2022 08 09 (441) 2022 04 11
(732) KARWACKI JERZY DEVO, Łomża (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Devo
(540) 

(591) zielony
(531) 01 15 15, 27 05 01, 29 01 03
(510), (511) 20 Bambus, Barki ruchome jako meble, Beczki niemetalo-
we, Bębny niemechaniczne niemetalowe do  nawijania przewodów 
giętkich, Biblioteczki [regały na książki], Biurka jako meble, Blaty stoło-
we, Blok rzeźniczy [stolik], Chodziki dla dzieci, Czopy niemetalowe, De-
koracje wiszące [ozdoby], Budy dla zwierząt domowych, Bufety rucho-
me jako meble, Corozo, Dekoracje przestawne, Domki dla ptaków, 
Drabiny z drewna lub tworzyw sztucznych, Drzwi do mebli, Dybie nie-
metalowe, Dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucz-
nych, Dzwonki do  drzwi niemetalowe, nieelektryczne, Fotele, Fotele 
fryzjerskie, Gabloty jako meble, Garderoby, Haczyki na ubrania, nieme-
talowe, Haczyki, niemetalowe, do  wieszaków stojących na  ubrania, 
Hydrostatyczne łóżka nie do celów leczniczych, Kadzie niemetalowe, 
Kanapo-tapczany, Kanapy, Karimaty, Karnisze do zasłon, Kartoteki [me-
ble], Kasety drewniane lub z tworzyw sztucznych, Kastry niemetalowe, 
Klamki do drzwi niemetalowe, Kojce dla dzieci, Kołatki do drzwi z ma-
teriałów niemetalowych, Kołki do ścian niemetalowe, Kołki niemetalo-
we, Kołki rozporowe, niemetalowe, Kołyski, Komody, Konsole, Kontu-
ary, Kopyta, Kosze niemetalowe, Kosze rybackie, Kosze z  pokrywką 
do przenoszenia rzeczy, Kozły [stojaki meblowe], Kółka do kluczy, nie-
metalowe, Kółka do  zasłon, Kółka samonastawne, nie  z  metalu, Kre-
densy, Krzesełka kąpielowe dla niemowląt, Krzesła, Kształtki na ramy 
obrazów, Kwietniki jako meble, Leżaki, Lusterka ręczne [lusterka toale-
towe], Lustra (srebrzone szkło), Ławy [meble], Łóżeczka dla dzieci, Łó-
żeczka koszyki dla dzieci, Łóżka, Łóżka drewniane, Łóżka szpitalne, 
Łóżka wodne, nie do celów medycznych, Manekiny na ubrania, Mane-
kiny, manekiny krawieckie, Maszty flagowe do  trzymania w  rękach, 
niemetalowe, Materace, Materace dmuchane, do  celów niemedycz-
nych, Materace dmuchane, nie do celów medycznych, Materace kem-
pingowe, Maty do kojców dziecięcych, Maty do przewijania niemow-
ląt, Meble, Meble biurowe, Meble metalowe, Meble ogrodowe, Meble 
szkolne, Muszle, Muszle ostryg, Nadmuchiwane meble, Nakrętki nie-
metalowe, Nieelektryczne mechanizmy otwierające drzwi, niemetalo-
we, Niemetalowe beczułki, Niemetalowe bransoletki identyfikacyjne, 
Niemetalowe urządzenia do zamykania do drzwi, Niemetalowe urzą-
dzenia do zamykania do okien, Nity, niemetalowe, Nogi do mebli, No-
sidła [jarzma], Numery domów nieświecące, niemetalowe, Obiekty 
nadmuchiwane powietrzem do reklamy, Obrazy (Ramy do-), Obręcze 
do  beczek niemetalowe, Obróbka krawędzi ze  słomy, Ochraniacze 
na  szczebelki do  łóżeczek dla dzieci, inne niż pościel, Ograniczniki 
do drzwi, niemetalowe ani niegumowe, Ograniczniki do okien, nieme-
talowe ani niegumowe, Osłony do kominków (meble), Osprzęt nieme-
talowy do drzwi, Osprzęt niemetalowy do łóżek, Osprzęt niemetalowy 
do mebli, Osprzęt niemetalowy do okien, Palety transportowe nieme-
talowe, Palety załadowcze niemetalowe, Paliki namiotowe niemetalo-
we, Panele drewniane do  mebli, Parawany [meble], Pianka morska, 
Plecionki ze słomy z wyjątkiem mat, Płytki lustrzane, Płytki z prasowa-
nego bursztynu, Podgłówki, wałki, Podpórki pod książki, Podpórki, 
niemetalowe, do roślin lub drzew, Podstawy łóżek, Poduszki, Poduszki 
dla zwierząt domowych, Poduszki dmuchane do spania, do celów nie-
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medycznych, Poduszki dmuchane, do celów niemedycznych, Podusz-
ki utrzymujące pozycję głowy dla niemowląt, Poduszki zapobiegające 
zsuwaniu się dla niemowląt, Pojemniki do  pakowania z  tworzyw 
sztucznych, Pokrętła niemetalowe, Pokrowce na odzież [szafa], Posła-
nia dla zwierząt domowych, Postumenty pod doniczki na kwiaty, Po-
ściel, oprócz bielizny pościelowej, Poziome żaluzje wewnętrzne 
z lamelkami, Półka na talerze, Półki biblioteczne, Półki do kartotek [me-
ble], Półki magazynowe, Półki meblowe, Pręty do mocowania chodni-
ków na  schodach, Prowadnice niemetalowe do  drzwi przesuwnych, 
Przenośne biurka, Przewijaki, Pudełka drewniane lub z  tworzyw 
sztucznych, Pulpity [meble], Pulpity do pracy w pozycji stojącej, Ramki 
do haftowania, Regały jako meble, Rolety wewnętrzne okienne, Rolety 
z plecionek drewnianych [meble], Rolki do okien, rolki do zasłon, nie-
metalowe, Rotang [trzcinopalma, ratan], Ruchome niemetalowe scho-
dy pasażerskie, Rygle do ram okiennych, niemetalowe, Rzeźnicze stoły, 
Sekretery, Serwantki, Siedzenia jako meble, Siedzenia metalowe, Sie-
dzenia prysznicowe, Skrzynie [paki] niemetalowe, Skrzynie kratowe 
[opakowania], Skrzynie na  narzędzia, niemetalowe, puste, Skrzynki 
na listy, niemetalowe i niemurowane, Skrzynki na narzędzia, niemeta-
lowe, puste, Skrzynki na zabawki, Sofy, Sploty słomiane, Stoiska wysta-
wowe, Stojaki do wieszania ubrań, Stojaki do wystawiania gazet, Stoja-
ki na  broń, Stojaki na  czasopisma, Stojaki na  kapelusze, Stojaki 
na parasole, Stojaki na paszę, Stojaki na ręczniki [meble], Stojaki, półki, 
Stoliczki na  kolana, Stoliki pod maszyny do  pisania, Stoliki ruchome 
pod komputery, Stoły, Stoły do masażu, Stoły kreślarskie, Stoły metalo-
we, Stoły warsztatowe, Stoły z imadłem [meble], Stopki do mebli, Stop-
nie [drabiny] niemetalowe, Szafki do przechowywania żywności, Szaf-
ki na akta, Szafki na bagaż, Szafki na lekarstwa, Szafki na ręczniki jako 
meble, Szafki niemetalowe do przechowywania żywności, Szafki pod 
umywalki, Szafki zamykane, Szafy wnękowe, Szezlongi, Szkło srebrzo-
ne [lustra], Szpule niemechaniczne niemetalowe do nawijania przewo-
dów giętkich, Szpulki drewniane do przędzy, nici jedwabnych, sznurka, 
Szuflady [części mebli], Szyldy z drewna lub tworzyw sztucznych, Szyl-
kret, Śruby [wkręty] niemetalowe, Śruby niemetalowe, Tablice do za-
wieszania kluczy, Tablice ogłoszeniowe, Tabliczki znamionowe, nieme-
talowe, Taborety, Taborety jako podnóżki, Taborety ze  schodkiem 
[meble], Tace niemetalowe, Taśmy drewniane, Toaletki, Toaletki jako 
meble, Trumny, Trumny (Osprzęt niemetalowy do-), Trzcina [materiał 
do wyplatania], Uchwyty do wanny, niemetalowe, Uchwyty do zasłon, 
nie z materiałów tekstylnych, Ule, Umywalki obudowane szafką, Urny 
pogrzebowe, Urządzenia otwierające okna (Nieelektryczne-), nieme-
talowe, Urządzenia zamykające do drzwi, nieelektryczne, niemetalo-
we, Wachlarze nieelektryczne, Wewnętrzne papierowe żaluzje okien-
ne, Wezgłowia, Wieszaki i  haczyki na  ubrania, Wieszaki na  torby, 
niemetalowe, Wieszaki stojące na płaszcze, Wolnostojące przepierze-
nia [meble], Wózki barowe ruchome do podawania herbat, Wózki me-
blowe, Wsporniki, niemetalowe, do mebli, Wykończeniowe elementy 
z tworzyw sztucznych do mebli, Wykończeniowe elementy plastikowe 
do mebli, Wyroby stolarskie, Wyroby stolarstwa meblowego, Wyroby 
wikliniarskie, Wysokie krzesła dla dzieci, Wywieszki [tabliczki ogłosze-
niowe] z drewna lub tworzyw sztucznych, Zagłówki [meble], Zagłówki 
dla niemowląt, Załadunkowe (Palety-) niemetalowe, Zamki nieelek-
tryczne, niemetalowe, Zamknięcia do okien (Nieelektryczne, niemeta-
lowe-), Zamknięcia do pojemników niemetalowe, Zasłony bambuso-
we, Zasuwy drzwiowe niemetalowe, Zatyczki, nie ze szkła, metalu lub 
kauczuku, Zawiasy niemetalowe, Zawory wodociągowe z  tworzyw 
sztucznych, Zbiorniki niemetalowe i nie murowane, Żerdzie niemeta-
lowe, 35 Agencje informacji handlowej, Agencje reklamowe, Badania 
biznesowe, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Badania 
rynkowe, Badania w  zakresie biznesu, Badanie rynku, Bezpośrednia 
reklama pocztowa, Dekoracja wystaw sklepowych, Doradztwo specja-
listyczne w sprawach działalności gospodarczej, Doradztwo w dziedzi-
nie strategii komunikacyjnych public relations, Doradztwo w zakresie 
organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo w  zakresie organi-
zowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakre-
sie zarządzania biznesem, Ekonomiczne prognozy, Ekspertyzy w dzia-
łalności gospodarczej, Handlowe informacje i  porady udzielane 
konsumentom w wyborze towarów i usług, Informacja o działalności 
gospodarczej, Komputerowe bazy danych (Pozyskiwanie danych do-), 
Komputerowe zarządzanie plikami, Marketing ukierunkowany, Nego-
cjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, Obsługa administra-
cyjna firm na zlecenie, Opracowywanie CV dla osób trzecich, Optyma-
lizacja stron internetowych, Organizowanie targów handlowych, 
Organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych lub reklamo-
wych, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pokazy towarów, Pomoc 

przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowy-
mi, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Prezentowanie 
produktów w  mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, Promocja sprzedaży stosowana dla osób 
trzecich, Promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wyda-
rzeń sportowych, Reklama, Reklama korespondencyjna, Reklama onli-
ne za  pośrednictwem sieci komputerowej, Tymczasowe zarządzanie 
przedsiębiorstwem, Udostępnianie informacji o  działalności gospo-
darczej za pośrednictwem strony internetowej, Usługi agencji impor-
towo-eksportowych, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością go-
spodarczą, Usługi doradztwa w  zakresie działalności gospodarczej, 
Usługi menedżerskie dla sportowców, Usługi pośrednictwa bizneso-
wego dotyczące kontaktowania ze  sobą potencjalnych inwestorów 
prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Usługi 
pośrednictwa w handlu, Usługi w zakresie nabywania dla osób trze-
cich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], Wyceny 
handlowe, Wypożyczanie stoisk handlowych, Wypożyczanie wyposa-
żenia biurowego w obiektach do coworkingu, Wystawy w celach han-
dlowych lub reklamowych, Zaopatrzenie osób trzecich stosowane 
jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych przedsiębiorstw, Zapew-
nianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, Zarządzanie biznesowe programami refundacji w imieniu osób 
trzecich, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów 
budowlanych, Zarządzanie handlowe w  zakresie koncesjonowania 
dóbr i usług na rzecz osób trzecich, Zarządzanie w działalności gospo-
darczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, Zarządza-
nie w zakresie zamówień handlowych, Usługi umożliwiające odbior-
com dogodny wybór i zakup towarów w hurtowni sklepu oraz sklepu 
internetowego z  wyrobami: budowlanymi, z  drewna, korka, słomy, 
materiałami z tworzyw sztucznych, materiałów do wyplatania, wyro-
bów tartacznych, meblowymi, paliw, biopaliw, komponentów paliw, 
komponentów biopaliw, mieszanin paliw, mieszanin biopaliw, elek-
trycznymi, energetycznymi, elektronicznymi, informatycznymi, agd, 
sprzętu sanitarnego do łazienek i kuchni, Usługi umożliwiające dogod-
ny wybór i zakup towarów w hurtowni, sklepie, poprzez Internet towa-
rów branży meblowej, budowlanej, odzieżowej, sportowej, a w szcze-
gólności z: bambusa, Barki ruchome jako meble, Beczki niemetalowe, 
bębny niemechaniczne niemetalowe do  nawijania przewodów gięt-
kich, Biblioteczki [regały na książki], Biurka jako meble, Blaty stołowe, 
Blok rzeźniczy [stolik], Chodziki dla dzieci, Czopy niemetalowe, Deko-
racje wiszące [ozdoby], Budy dla zwierząt domowych, Bufety ruchome 
jako meble, Corozo, Dekoracje przestawne, Domki dla ptaków, Drabiny 
z drewna lub tworzyw sztucznych, Drzwi do mebli, Dybie niemetalo-
we, Dzieła sztuki z  drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, 
Dzwonki do drzwi niemetalowe, nieelektryczne, Fotele, Fotele fryzjer-
skie, Gabloty jako meble, Garderoby, Haczyki na ubrania, niemetalowe, 
Haczyki, niemetalowe, do wieszaków stojących na ubrania, Hydrosta-
tyczne łóżka nie do celów leczniczych, Kadzie niemetalowe, Kanapo
-tapczany, Kanapy, Karimaty, Karnisze do  zasłon, Kartoteki [meble], 
Kasety drewniane lub z  tworzyw sztucznych, Kastry niemetalowe, 
Klamki do drzwi niemetalowe, Kojce dla dzieci, Kołatki do drzwi z ma-
teriałów niemetalowych, Kołki do ścian niemetalowe, Kołki niemetalo-
we, Kołki rozporowe, niemetalowe, Kołyski, Komody, Konsole, Kontu-
ary, Kopyta, Kosze niemetalowe, Kosze rybackie, Kosze z  pokrywką 
do przenoszenia rzeczy, Kozły [stojaki meblowe], Kółka do kluczy, nie-
metalowe, Kółka do  zasłon, Kółka samonastawne, nie  z  metalu, Kre-
densy, Krzesełka kąpielowe dla niemowląt, Krzesła, Kształtki na ramy 
obrazów, Kwietniki jako meble, Leżaki, Lusterka ręczne [lusterka toale-
towe], Lustra (srebrzone szkło), Lawy [meble], Łóżeczka dla dzieci, Łó-
żeczka koszyki dla dzieci, Łóżka, Łóżka drewniane, Łóżka szpitalne, 
Łóżka wodne, nie do celów medycznych, Manekiny na ubrania, Mane-
kiny, manekiny krawieckie, Maszty flagowe do  trzymania w  rękach, 
niemetalowe, Materace, Materace dmuchane, do  celów niemedycz-
nych, Materace dmuchane, nie do celów medycznych, Materace kem-
pingowe, Maty do kojców dziecięcych, Maty do przewijania niemow-
ląt, Meble, Meble biurowe, Meble metalowe, Meble ogrodowe, Meble 
szkolne, Muszle, Muszle ostryg, Nadmuchiwane meble, Nakrętki nie-
metalowe, Nieelektryczne mechanizmy otwierające drzwi, niemetalo-
we, Niemetalowe beczułki, Niemetalowe bransoletki identyfikacyjne, 
Niemetalowe urządzenia do zamykania do drzwi, Niemetalowe urzą-
dzenia do zamykania do okien, Nity, niemetalowe, Nogi do mebli, No-
sidła [jarzma], Numery domów nieświecące, niemetalowe, Obiekty 
nadmuchiwane powietrzem do reklamy, Obrazy (Ramy do-), Obręcze 
do  beczek niemetalowe, Obróbka krawędzi ze  słomy, Ochraniacze 
na  szczebelki do  łóżeczek dla dzieci, inne niż pościel, Ograniczniki 
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do drzwi, niemetalowe ani niegumowe, Ograniczniki do okien, nieme-
talowe ani niegumowe, Osłony do kominków (meble), Osprzęt nieme-
talowy do drzwi, Osprzęt niemetalowy do łóżek, Osprzęt niemetalowy 
do mebli, Osprzęt niemetalowy do okien, Palety transportowe nieme-
talowe, Palety załadowcze niemetalowe, Paliki namiotowe niemetalo-
we, Panele drewniane do  mebli, Parawany [meble], Pianka morska, 
Plecionki ze słomy z wyjątkiem mat, Płytki lustrzane, Płytki z prasowa-
nego bursztynu, Podgłówki, wałki, Podpórki pod książki, Podpórki, 
niemetalowe, do roślin lub drzew, Podstawy łóżek, Poduszki, Poduszki 
dla zwierząt domowych, Poduszki dmuchane do spania, do celów nie-
medycznych, Poduszki dmuchane, do celów niemedycznych, Podusz-
ki utrzymujące pozycję głowy dla niemowląt, Poduszki zapobiegające 
zsuwaniu się dla niemowląt, Pojemniki do  pakowania z  tworzyw 
sztucznych, Pokrętła niemetalowe, Pokrowce na odzież [szafa], Posła-
nia dla zwierząt domowych, Postumenty pod doniczki na kwiaty, Po-
ściel, oprócz bielizny pościelowej, Poziome żaluzje wewnętrzne 
z lamelkami, Półka na talerze, Półki biblioteczne, Półki do kartotek [me-
ble], Półki magazynowe, Półki meblowe, Pręty do mocowania chodni-
ków na  schodach, Prowadnice niemetalowe do  drzwi przesuwnych, 
Przenośne biurka, Przewijaki, Pudełka drewniane lub z  tworzyw 
sztucznych, Pulpity [meble], Pulpity do pracy w pozycji stojącej, Ramki 
do haftowania, Regały jako meble, Rolety wewnętrzne okienne, Rolety 
z plecionek drewnianych [meble], Rolki do okien  Rolki do zasłon, nie-
metalowe, Rotang [trzcinopalma, ratan], Ruchome niemetalowe scho-
dy pasażerskie, Rygle do ram okiennych, niemetalowe, Rzeźnicze stoły, 
Sekretery, Serwantki, Siedzenia jako meble, Siedzenia metalowe, Sie-
dzenia prysznicowe, Skrzynie [paki] niemetalowe, Skrzynie kratowe 
[opakowania], Skrzynie na  narzędzia, niemetalowe, puste, Skrzynki 
na listy, niemetalowe i niemurowane, Skrzynki na narzędzia, niemeta-
lowe, puste, Skrzynki na zabawki, Sofy, Sploty słomiane, Stoiska wysta-
wowe, Stojaki do wieszania ubrań, Stojaki do wystawiania gazet, Stoja-
ki na  broń, Stojaki na  czasopisma, Stojaki na  kapelusze, Stojaki 
na parasole, Stojaki na paszę, Stojaki na ręczniki [meble], Stojaki, półki, 
Stoliczki na  kolana, Stoliki pod maszyny do  pisania, Stoliki ruchome 
pod komputery, Stoły, Stoły do masażu, Stoły kreślarskie, Stoły metalo-
we, Stoły warsztatowe, Stoły z imadłem [meble], Stopki do mebli, Stop-
nie [drabiny] niemetalowe, Szafki do przechowywania żywności, Szaf-
ki na akta, Szafki na bagaż, Szafki na lekarstwa, Szatki na ręczniki jako 
meble, Szafki niemetalowe do przechowywania żywności, Szafki pod 
umywalki, Szafki zamykane, Szafy wnękowe, Szezlongi, Szkło srebrzo-
ne [lustra], Szpule niemechaniczne niemetalowe do nawijania przewo-
dów giętkich, Szpulki drewniane do przędzy, nici jedwabnych, sznurka, 
Szuflady [części mebli], Szyldy z drewna lub tworzyw sztucznych, Szyl-
kret, śruby [wkręty] niemetalowe, Śruby niemetalowe, Tablice do za-
wieszania kluczy, Tablice ogłoszeniowe, Tabliczki znamionowe, nieme-
talowe, Taborety, Taborety jako podnóżki, Taborety ze  schodkiem 
[meble], Tace niemetalowe, Taśmy drewniane, Toaletki, Toaletki jako 
meble, Trumny, Trumny (Osprzęt niemetalowy do-), Trzcina [materiał 
do wyplatania], Uchwyty do wanny, niemetalowe, Uchwyty do zasłon, 
nie z materiałów tekstylnych, Ule, Umywalki obudowane szafką, Urny 
pogrzebowe, Urządzenia otwierające okna (Nieelektryczne-), nieme-
talowe, Urządzenia zamykające do drzwi, nieelektryczne, niemetalo-
we, Wachlarze nieelektryczne, Wewnętrzne papierowe żaluzje okien-
ne, Wezgłowia, Wieszaki i  haczyki na  ubrania, Wieszaki na  torby, 
niemetalowe, Wieszaki stojące na płaszcze, Wolnostojące przepierze-
nia [meble], Wózki barowe ruchome do podawania herbat, Wózki me-
blowe, Wsporniki, niemetalowe, do mebli, Wykończeniowe elementy 
z tworzyw sztucznych do mebli, Wykończeniowe elementy plastikowe 
do mebli, Wyroby stolarskie, Wyroby stolarstwa meblowego, Wyroby 
wikliniarskie, Wysokie krzesła dla dzieci, Wywieszki [tabliczki ogło-
szeniowe] z drewna lub tworzyw sztucznych, Zagłówki [meble], Za-
główki dla niemowląt, Załadunkowe (Palety-) niemetalowe, Zamki 
nieelektryczne, niemetalowe, Zamknięcia do okien (Nieelektryczne, 
niemetalowe-), Zamknięcia do  pojemników niemetalowe, Zasłony 
bambusowe, Zasuwy drzwiowe niemetalowe, Zatyczki, nie ze szkła, 
metalu lub kauczuku, Zawiasy niemetalowe, Zawory wodociągowe 
z tworzyw sztucznych, Zbiorniki niemetalowe i nie murowane, Żer-
dzie niemetalowe 
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i leczniczych świadczone przez laboratoria medyczne, Badania prze-
siewowe, Usługi medyczne 

(111) 356564 (220) 2022 04 14 (210) 542065
(151) 2022 08 23 (441) 2022 05 09
(732) DIORA-ŚWIDNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DIORA ACOUSTICS
(540) 

(531) 27 05 01, 26 13 25
(510), (511) 9 Sprzęt audio do samochodów i autobusów, sprzęt au-
dio-video do  domów, aparatura i  urządzenia do  odtwarzania płyt, 
cyfrowe odtwarzacze muzyki, Urządzenia foniczne, takie jak: tunery, 
wzmacniacze, korektory, timery, magnetofony kasetowe, odtwarza-
cze kasetowe, odtwarzacze cyfrowych taśm akustycznych, odtwa-
rzacze płyt kompaktowych, cyfrowe procesory dźwięku, domowe 
głośniki audio, elektroniczne procesory sygnałów audio do kompen-
sacji zniekształceń dźwięku w głośnikach, Elektroniczne urządzenia 
audio, Elektryczne i  elektroniczne muzyczne urządzenia efektowe, 
Elektryczne wzmacniacze sygnałów dźwiękowych, Głośniki, Głośniki 
audio, Głośniki bezprzewodowe, Głośniki do gramofonów, głośniki, 
głośniki wysokotonowe, Głośniki z  wbudowanymi wzmacniaczami, 
obudowy głośników, Obudowy głośników audio, Odbiorniki audio, 
Odbiorniki radiowe, Odbiorniki wzmacniające dźwięk, Odtwarzacze 
cyfrowe audio, Odtwarzacze dźwięku, słuchawki stereofoniczne, Słu-
chawki [zakładane na  głowę] wzmacniacze słuchawkowe, Wzmac-
niacze stereo, Przenośne odtwarzacze dźwięku, zestawy słuchawek 
z mikrofonem, słuchawki dokanałowe, Słuchawki douszne 

(111) 356565 (220) 2022 03 07 (210) 540699
(151) 2022 08 22 (441) 2022 05 02
(732) ŚWIĘTOKRZYSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) INDUSTRIA
(510), (511) 1 Środki chemiczne, surowce mineralne przeznaczone 
dla przemysłu i  rolnictwa, dolomit, dolomit do  celów przemysło-
wych, dolomit specjalny do  wytwarzania wypełniaczy dla przemy-
słu chemicznego i  materiałów budowlanych, mączki dolomitowe 
i serycytowe dla przemysłu szklarskiego chemicznego i materiałów 
budowlanych, preparaty do uzdatniania wody, nawozy dla rolnictwa, 
nawozy użyźniające glebę: nawozy azotowe, nawozy wapniowo-ma-
gnezowe, węglanowe (tzw  wapno nawozowe dolomitowe) do  od-
kwaszania gleb i wzbogacania ich w magnez, nawóz wapniowy (cy-
janamid), Środki do konserwacji cementu z wyjątkiem farb i olejów, 
spoiwa do betonu, 4 Energia elektryczna wytwarzana z energii sło-
necznej, energia elektryczna wytwarzana z  energii wiatru, energia 
elektryczna ze źródeł odnawialnych, paliwa gazowe, paliwa płynne, 
paliwa samochodowe, 19 Budowlane materiały niemetalowe, nie-
metalowe elementy budowlane, bloki kamienne, beton towarowy, 
masa betonowa prefabrykowana, zaprawy budowlane, grys, kamień, 
skała, glina i  minerały, cement do  budowy pieców hutniczych, 35 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami, usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  paliwami, 37 Wydobywanie surowców na-
turalnych, kopalnictwo materiałów, górnicze roboty wydobywcze 
surowców mineralnych, usługi eksploatacji kamieniołomów, wynaj-
mowanie maszyn i urządzeń budowlanych, wynajmowanie sprzętu 
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budowlanego i  burzącego z  obsługa operatorską, usługi budowla-
ne konstrukcyjne rozbiórkowe i  wyburzeniowe, usługi tankowania 
paliwa do  pojazdów, tankowanie pojazdów sprężonym wodorem, 
roboty wydobywcze [górnictwo], 39 Transport, usługi informacji do-
radztwa i rezerwacji w zakresie transportu, usługi przewozu, usługi 
wynajmu związane z  transportem i  magazynowaniem, pakowanie 
i składowanie towarów, czarterowanie pojazdów do transportu, lo-
gistyka transportu, organizowanie transportu, przewożenie i dostar-
czanie towarów, transport drogowy, transport kolejowy, transport 
lądowy, transport i dostawy towarów, transport samochodowy, usłu-
gi pośrednictwa transportowego, usługi transportu samochodami 
silnikowymi, usługi tranzytowe, usługi w zakresie transportu samo-
chodami ciężarowymi, magazynowanie paliw gazowych 

(111) 356566 (220) 2022 03 07 (210) 540702
(151) 2022 08 22 (441) 2022 05 02
(732) ŚWIĘTOKRZYSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ŚGP INDUSTRIA
(510), (511) 1 Środki chemiczne, surowce mineralne przeznaczone 
dla przemysłu i  rolnictwa, dolomit, dolomit do  celów przemysło-
wych, dolomit specjalny do  wytwarzania wypełniaczy dla przemy-
słu chemicznego i  materiałów budowlanych, mączki dolomitowe 
i serycytowe dla przemysłu szklarskiego chemicznego i materiałów 
budowlanych, preparaty do uzdatniania wody, nawozy dla rolnictwa, 
nawozy użyźniające glebę: nawozy azotowe, nawozy wapniowo-ma-
gnezowe, węglanowe (tzw  wapno nawozowe dolomitowe) do  od-
kwaszania gleb i wzbogacania ich w magnez, nawóz wapniowy (cy-
janamid), Środki do konserwacji cementu z wyjątkiem farb i olejów, 
spoiwa do betonu, 4 Energia elektryczna wytwarzana z energii sło-
necznej, energia elektryczna wytwarzana z  energii wiatru, energia 
elektryczna ze źródeł odnawialnych, paliwa gazowe, paliwa płynne, 
paliwa samochodowe, 19 Budowlane materiały niemetalowe, nie-
metalowe elementy budowlane, bloki kamienne, beton towarowy, 
masa betonowa prefabrykowana, zaprawy budowlane, grys, kamień, 
skała, glina i  minerały, cement do  budowy pieców hutniczych, 35 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami, usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  paliwami, 37 Wydobywanie surowców na-
turalnych, kopalnictwo materiałów, górnicze roboty wydobywcze 
surowców mineralnych, usługi eksploatacji kamieniołomów, wynaj-
mowanie maszyn i urządzeń budowlanych, wynajmowanie sprzętu 
budowlanego i  burzącego z  obsługa operatorską, usługi budowla-
ne konstrukcyjne rozbiórkowe i  wyburzeniowe, usługi tankowania 
paliwa do  pojazdów, tankowanie pojazdów sprężonym wodorem, 
roboty wydobywcze [górnictwo], 39 Transport, usługi informacji do-
radztwa i rezerwacji w zakresie transportu, usługi przewozu, usługi 
wynajmu związane z  transportem i  magazynowaniem, pakowanie 
i składowanie towarów, czarterowanie pojazdów do transportu, lo-
gistyka transportu, organizowanie transportu, przewożenie i dostar-
czanie towarów, transport drogowy, transport kolejowy, transport 
lądowy, transport i dostawy towarów, transport samochodowy, usłu-
gi pośrednictwa transportowego, usługi transportu samochodami 
silnikowymi, usługi tranzytowe, usługi w zakresie transportu samo-
chodami ciężarowymi, magazynowanie paliw gazowych 

(111) 356567 (220) 2022 04 06 (210) 541723
(151) 2022 08 18 (441) 2022 05 02
(732) GYNCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gutbiome Intestinal Microbiome Analysis
(540) 

(591) pomarańczowy, ciemnoniebieski
(531) 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 44 Usługi analiz medycznych do celów diagnostycznych 
i leczniczych świadczone przez laboratoria medyczne, Badania prze-
siewowe, Usługi medyczne 

(111) 356568 (220) 2022 04 04 (210) 541643
(151) 2022 08 26 (441) 2022 05 09
(732) GÓRNY SZYMON KNOCKKNOCK, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KNOCK KNOCK MAJSTERKOWANIE DLA DZIECI
(540) 

(591) pomarańczowy, czarny, szary, biały
(531) 29 01 14, 27 05 01, 27 05 09, 27 05 10, 14 07 01, 14 07 12, 
14 07 15, 14 03 02, 17 05 09
(510), (511) 41 Organizowanie warsztatów, Warsztaty w celach szko-
leniowych, Warsztaty do  celów rekreacyjnych, Usługi rozrywkowe 
dla dzieci, Szkolenia ruchowe dla dzieci, Usługi edukacyjne świad-
czone dla dzieci, Obozy letnie [rozrywka i edukacja], Edukacja 

(111) 356569 (220) 2022 03 24 (210) 541384
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 16
(732) INSTAL-PROJEKT GAWŁOWSCY, ŚCIERZYŃSCY  
SPÓŁKA JAWNA, Nowa Wieś (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IP instalprojekt
(540) 

(591) szary, niebieski
(531) 27 05 01, 27 05 24, 29 01 12, 26 01 01, 26 01 03, 26 01 18, 
26 04 02, 26 04 12, 26 04 22
(510), (511) 11 Urządzenia do ogrzewania, Domowe grzejniki, Grzej-
niki do  pomieszczeń, Grzejniki do  centralnego ogrzewania, Kotły 
grzewcze, Termiczne kolektory słoneczne [ogrzewanie], Zasobniki 
ciepła, Grzejniki elektryczne, Urządzenia do  odzyskiwania ciepła 
z  powietrza, Instalacje do  odzyskiwania ciepła z  powietrza, Panele 
grzewcze, Rekuperator, Grzejniki i suszarki elektryczne 

(111) 356570 (220) 2022 02 11 (210) 539742
(151) 2022 08 31 (441) 2022 05 16
(732) JAGIELSKI BARTOSZ, Dąbrowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BJ BARTOSZ JAGIELSKI
(510), (511) 9 Nagrane płyty kompaktowe [płyty CD], Płyty DVD, Pliki 
MP3, Pliki MP4, Taśmy z nagraniami muzyki, Taśmy audio zawierające 
muzykę, Płyty kompaktowe z muzyką, Dyski optyczne z muzyką, Mu-
zyka cyfrowa do pobrania, Nagrania wideo z muzyką, Nagrane dyski 
laserowe zawierające muzykę, Nagrane płyty kompaktowe z muzy-
ką, Dyski optyczne [LD] do przechowywania muzyki, Muzyka cyfrowa 
do pobrania z  Internetu, Muzyka cyfrowa (ładowalna), dostarczona 
z Internetu, Etui na urządzenia do przechowywania muzyki, Nagra-
nia wideo z  muzyką, do  pobrania, Stacje dokujące do  cyfrowych 
odtwarzaczy muzyki, Muzyka cyfrowa do pobrania dostarczona z In-
ternetu, Oprogramowanie komputerowe do  przetwarzania plików 
z muzyką cyfrową, Programy komputerowe do przetwarzania plików 
z muzyką cyfrową, Muzyka cyfrowa do pobrania dostarczana z wi-
tryn internetowych MP3, Muzyka cyfrowa do pobrania udostępniana 
na  witrynach internetowych MP3, Oprogramowanie komputerowe 
do  tworzenia i  edycji muzyki i  dźwięków, Programy komputero-
we do  odczytu maszynowego, stosowane do  odtwarzania muzyki, 
Muzyka cyfrowa do  pobrania z  komputerowej bazy danych lub In-
ternetu, Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tek-
stowych i  obrazowych utrwalone na  nośnikach, 16 Wydawnictwa 
jednorazowe, kartki pocztowe, przybory do pisania, notesy, artykuły 
biurowe, fotografie, Afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kar-
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tonu, 18 Walizki i  torby, 21 Kubki ceramiczne, Filiżanki i  kubki, 25 
Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, 30 Kawa, Herbata, Kakao, 32 Napo-
je bezalkoholowe, Napoje orzeźwiające, Bezalkoholowe preparaty 
do produkcji napojów, Piwo i piwo bezalkoholowe, Napoje odalko-
holizowane, Piwo i  produkty piwowarskie, Syropy i  inne preparaty 
do produkcji napojów, Wody mineralne i gazowane oraz inne napoje 
bezalkoholowe, Napoje owocowe i  soki owocowe, Piwo, 33 Napo-
je alkoholowe (z  wyjątkiem piwa), Preparaty alkoholowe do  spo-
rządzania napojów, Napoje alkoholowe, 35 Usługi impresariów 
w  działalności artystycznej, Zarządzanie działalnością artystyczną, 
Zarządzanie działalnością kulturalno-artystyczną, Tworzenie tek-
stów reklamowych i sponsorowanych, Promowanie muzyki poprzez 
dostarczanie portfolio online za  pośrednictwem witryn interneto-
wych, 38 Transmisje on-line, transmisje on-line na żywo, wydarzeń 
i  imprez o  charakterze kulturalnym, rozrywkowym i  artystycznym, 
Telekomunikacja informacyjna (w  tym strony internetowe), Komu-
nikacja radiowa, Komunikacja za  pośrednictwem sieci światłowo-
dowych, Komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, 
Transfer strumieniowy danych, Transmisja plików cyfrowych, Trans-
misja programów radiowych, Transmisja programów telewizyjnych, 
Transmisja wideo na  żądanie, Udostępnianie forów internetowych 
online, Usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usłu-
gi telekomunikacyjne], 41 Występy zespołów muzycznych na żywo, 
Prezentacja występów zespołów muzycznych na  żywo, Usługi roz-
rywkowe w postaci występów zespołów muzycznych, Koncerty mu-
zyczne, Usługi artystów estradowych, Publikowanie, sprawozdaw-
czość i pisanie tekstów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Usługi tworzenia publikacji multimedialnych i internetowych, Usługi 
w zakresie organizowania i obsługi imprez artystycznych i dyskotek, 
informacji o imprezach artystycznych, komponowania utworów mu-
zycznych, organizowania i  wykonywania koncertów, wypożyczania 
nagrań dźwiękowych, nagrywania filmów, muzyki, Usługi w zakresie 
organizowania spektakli i  widowisk z  dziedziny kultury i  rozrywki, 
Impresariat artystyczny, Usługi w  zakresie organizowania rekreacji, 
usługi zespołów muzycznych 

(111) 356571 (220) 2022 02 25 (210) 540345
(151) 2022 08 31 (441) 2022 05 16
(732) HUMAN IT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Effectivo
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Kodowane programy, Pa-
kiety programów, Komputerowe programy operacyjne, Programy 
systemów operacyjnych, Oprogramowanie komputerowe [progra-
my], Programy na  smartfony, Nagrane programy komputerowe, 
Programy do  przetwarzania danych, Interaktywne multimedialne 
programy komputerowe, Programy do  magazynowania danych, 
Elektroniczne urządzenia do  programowania, Programowalne cy-
frowe urządzenia odczytujące, Komputerowe urządzenia do  pro-
gramowania, Oprogramowanie dla środowiska programistycznego, 
Programy komputerowe do zarządzania projektami, Mikroprocesory 
programowalne za  pomocą oprogramowania, Mobilne aplikacje, 
Aplikacje do pobrania, Edukacyjne aplikacje komputerowe, Aplikacje 
komputerowe do pobrania, Oprogramowanie do tworzenia aplikacji, 
Aplikacje do odzyskiwania informacji, Oprogramowanie do serwera 
aplikacji, Aplikacje biurowe i biznesowe, Edukacyjne aplikacje na ta-
blety, Aplikacje do  pobrania na  smartfony, Aplikacje do  łączności 
maszyna-maszyna [M2M], Oprogramowanie do  aplikacji i  serwe-
rów internetowych, Oprogramowanie komputerowe do  integracji 
aplikacji i baz danych, Pobieralne aplikacje na telefony komórkowe 
do  transmisji danych, Pobieralne aplikacje na  telefony komórko-
we do  zarządzania danymi, Oprogramowanie, Oprogramowanie 
interfejsowe, Oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie prze-
mysłowe, Oprogramowanie edukacyjne, Oprogramowanie antywi-
rusowe, Oprogramowanie sensoryczne, 39 Usługi spedycyjne, Udo-
stępnianie informacji w zakresie podróży, Udostępnianie map i tras 
podróży, Udostępnianie informacji dotyczących ruchu drogowego, 
map zawierających informacje z zakresu ruchu drogowego, danych, 
które zawierają szczegóły zaplanowanych zdarzeń mających wpływ 
na ruch drogowy, takie jak zamknięcia odcinków drogi, oraz szczegó-
ły niezaplanowanych zdarzeń, które mają wpływ na ruch drogowy, 
takie jak wypadki, akcje służb policyjnych, straży pożarnej lub innych 
służb ratunkowych, lub zniszczeń, lub blokad na drodze spowodo-

wanych innego rodzaju nieplanowaną przyczyną, Informacje, prze-
wodniki i porady dotyczące podróży, Usługi informacyjne w zakresie 
podróży i  transportu świadczone abonentom w  Internecie, za  po-
średnictwem poczty elektronicznej, Internetu, za  pośrednictwem 
aplikacji mobilnych i usług wiadomości tekstowych oraz programów 
telewizyjnych, Usługi w zakresie transportu, pakowania i składowa-
nia towarów, Usługi związane z  prowadzeniem działalności trans-
portowej w zakresie transportu drogowego, kolejowego, wodnego 
rurociągowego, magazynowania, składowania i  przechowywania 
ropy naftowej i  paliw płynnych oraz tworzenia i  utrzymywania za-
pasu paliw, usługi w zakresie dokonywania przeładunków morskich 
i  lądowych, Wypożyczanie pojazdów włączając samochody oso-
bowe i  ciężarowe, przyczepy, holowanie pojazdów, 42 Powielanie 
programów komputerowych, Pisanie programów komputerowych, 
Wynajem programów komputerowych, Aktualizacja programów 
komputerowych, Projektowanie programów komputerowych, Two-
rzenie programów komputerowych, Konserwacja programów kom-
puterowych, Testowanie programów komputerowych, Instalacja 
programów komputerowych, Instalowanie programów kompute-
rowych, Edycja programów komputerowych, Modyfikowanie pro-
gramów komputerowych, Kompilacja programów komputerowych, 
Programowanie oprogramowania edukacyjnego, Programowanie 
stron internetowych, Programowanie aplikacji multimedialnych, 
Badania dotyczące programów komputerowych, Usługi aktualizacji 
programów komputerowych, Usługi pisania programów kompute-
rowych, Opracowywanie programów do  danych, Programowanie 
spersonalizowanych stron internetowych, Kompilacja programów 
do  przetwarzania danych, Projektowanie programów do  przetwa-
rzania danych, Instalacja i utrzymanie programów komputerowych, 
Opracowywanie programów do przetwarzania danych, Przygotowy-
wanie programów do przetwarzania danych, Tworzenie programów 
do  przetwarzania danych, Usługi doradcze dotyczące programów 
komputerowych, Hosting aplikacji multimedialnych, Hosting aplikacji 
interaktywnych, Hosting skomputeryzowanych danych, plików, apli-
kacji i informacji, Inżynieria oprogramowania, Integracja oprogramo-
wania komputerowego, Pisanie oprogramowania komputerowego 

(111) 356572 (220) 2022 03 14 (210) 540860
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 02
(732) Bakex AG, Rothenburg (CH)
(540) (znak słowny)
(540) Ta-Da!
(510), (511) 29 Galaretki, dżemy, Pektyna, Jajka (sproszkowane i kon-
serwowane), Produkty mleczne, Oleje i  tłuszcze jadalne, Żelatyna 
do celów spożywczych, Preparaty ziemniaczane do celów spożyw-
czych, Preparaty proteinowe do  użytku jako dodatki do  artykułów 
spożywczych do spożycia przez ludzi, 30 Lukier, Mieszanki do lukro-
wania, Glazura cukiernicza, Słodkie glazury, Mieszanki ciast i mieszan-
ki do ciast, Mieszanki chlebowe, Preparaty zbożowe do spożycia przez 
ludzi, Preparaty do  robienia kremów budyniowych, lodów, chleba, 
ciast, ciasteczek, ciastek, placków, deserów i sosów, Proszek do pie-
czenia, Spulchniacz chlebowy, Mąka, Śmietanka w proszku do celów 
spożywczych, Esencje i  aromaty (inne niż olejki eteryczne), Chleb, 
Wyroby cukiernicze nielecznicze, Karmel, Gotowany karmel, Sosy 

(111) 356573 (220) 2022 04 04 (210) 541648
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 16
(732) LUBIMYCZYTAĆ PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Lubimy Czytać
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usłu-
gi reklamowe, promocyjne i  marketingowe, 38 Cyfrowa transmisja 
danych za pośrednictwem Internetu, 41 Publikowanie, sprawozdaw-
czość i pisanie tekstów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Edukacja, rozrywka i sport, 42 Usługi w zakresie technologii informa-
cyjnych, Administracja serwerów, Eksploracja danych, Obsługiwanie 
wyszukiwarek, Opracowywanie systemów do  przesyłania danych, 
Opracowywanie i testowanie metod przetwarzania danych, algoryt-
mów i oprogramowania, Opracowywanie systemów przechowywa-
nia danych, Opracowywanie systemów przetwarzania danych, Pro-
jektowanie i opracowywanie systemów do przechowywania danych, 
Projektowanie i opracowywanie systemów do wyświetlania danych, 
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Projektowanie i  opracowywanie systemów przetwarzania danych, 
Projektowanie i  opracowywanie systemów do  wprowadzania da-
nych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do elektro-
nicznych baz danych, Projektowanie, tworzenie i  programowanie 
stron internetowych, Analizy systemów komputerowych, Tworzenie 
platform komputerowych na rzecz osób trzecich, Tworzenie i prowa-
dzenie stron internetowych na telefony komórkowe, Usługi kompu-
terowe do analizy danych, Usługi konfiguracji sieci komputerowych, 
Usługi migracji danych, Usługi w zakresie sieci komputerowej, Zarzą-
dzanie projektami komputerowymi, Zarządzanie projektami w zakre-
sie technologii informacyjnych, Zdalne administrowanie serwerem 

(111) 356574 (220) 2022 04 08 (210) 541804
(151) 2022 08 31 (441) 2022 05 09
(732) CRAWLEY INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THE FORM
(540) 

(531) 26 05 03, 26 05 08, 26 11 25, 27 05 01, 27 05 05
(510), (511) 36 Wynajem nieruchomości i  majątku, Wycena i  zarzą-
dzanie nieruchomościami, Administrowanie nieruchomościami, Wy-
najmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], Dostarczanie 
informacji dotyczących nieruchomości, 39 Wynajmowanie miejsc 
parkingowych 

(111) 356575 (220) 2022 04 08 (210) 541806
(151) 2022 08 31 (441) 2022 05 09
(732) CRAWLEY INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(531) 26 05 03, 26 05 08, 26 11 25
(510), (511) 36 Wynajem nieruchomości i  majątku, Wycena i  zarzą-
dzanie nieruchomościami, Administrowanie nieruchomościami, Wy-
najmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], Dostarczanie 
informacji dotyczących nieruchomości, 39 Wynajmowanie miejsc 
parkingowych 

(111) 356576 (220) 2022 04 11 (210) 541886
(151) 2022 08 24 (441) 2022 05 09
(732) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) envelo POCZTA PROSTA
(540) 

(591) biały, żółty, czerwony
(531) 22 01 06, 26 04 02, 26 04 16, 26 04 18, 27 05 01, 29 01 13

(510), (511) 9 Urządzenia do  nagrywania, transmisji lub reproduk-
cji dźwięku lub obrazu, Magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) 
z nagraniami, Urządzenia i instrumenty elektryczne oraz elektronicz-
ne do  komunikacji oraz telekomunikacji, Urządzenia i  instrumenty 
do przesyłania, zachowywania i odbierania danych i informacji, Ser-
wery i  urządzenia informatyczne, Oprogramowanie komputerowe, 
w tym oprogramowanie komputerowe wspomagające prowadzenie 
działalności finansowej, bankowej, informatycznej, telekomunika-
cyjnej, projektowej i  ubezpieczeniowej, Oprogramowanie kompu-
terowe do  przechowywania i  przetwarzania danych, Komputery 
i  systemy komputerowe, Urządzenia elektroniczne wspomagające 
bezpieczeństwo i przesyłanie danych, elektroniczne urządzenia kryp-
tograficzne, elektroniczne tablice ogłoszeniowe, 16 Znaczki poczto-
we, katalogi, materiały drukowane, materiały piśmienne, pieczęcie, 
publikacje drukowane, kalendarze, afisze, tablice ogłoszeniowe 
z kartonu lub papieru, materiały papiernicze, broszury, koperty, tor-
by i torebki do pakowania, Zeszyty, kartki okolicznościowe, wyroby 
z kartonu, papeterie, karty pocztowe, widokówki, koperty, karnety, 
czyste blankiety, 35 Usługi w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwa-
mi handlowymi lub przemysłowymi, opracowania i  organizowania 
programów promocyjnych, badania opinii społecznej, badania ryn-
ku, uzyskiwania i systematyzowania danych do komputerowych baz 
danych, kreowania wizerunku przedsiębiorstwa, towarów, usług, 
wyszukiwania informacja dla osób trzecich, reklamy za  pośrednic-
twem sieci komputerowej, rozpowszechniania ogłoszeń, informa-
cji i  materiałów reklamowych, w  tym rozpowszechniania ogłoszeń 
i  materiałów reklamowych za  pośrednictwem portalu interneto-
wego, reklamy korespondencyjnej, rozpowszechniania materiałów 
reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), dystrybucji 
materiałów reklamowych, zbierania, adresowania i  kopertowania 
towarów, zwłaszcza listów, pakunków i paczek (prace biurowe), gro-
madzenia dokumentów w wersji elektronicznej i  ich udostępniania 
klientom, powielania dokumentów, 36 Usługi bankowe w  zakresie 
obsługi przekazów pocztowych, wpłat na rachunki bankowe, Usługi 
monetarne, Usługi pośrednictwa finansowego, Usługi pośrednictwa 
finansowego za  pomocą urządzeń telekomunikacyjnych i  kompu-
terowych, Usługi w  zakresie elektronicznych transakcji telefonem 
komórkowym, urządzeniem mobilnym, Usługi w  zakresie: obsługa 
płatności handlu elektronicznego, w tym zakładanie kont wykorzy-
stywanych do zakupu towarów i usług przez Internet, telefon i urzą-
dzenie mobilne, Usługi płatności elektronicznej, w tym elektroniczne 
wytwarzanie i transmisja rachunków z danymi dotyczącymi płatno-
ści, obsługa mikropłatności, obsługa płatności urządzeniami mo-
bilnymi, obsługa płatności bezgotówkowej, Obsługa kart pre-paid, 
w tym obsługa płatności elektronicznych powstałych przez płatność 
prepaid, Obsługa kart, kart bankowych, kart kredytowych, kart debe-
towych i usługi elektronicznych kart płatniczych, Usługi finansowe, 
w tym oferowanie kont on-line w systemie elektronicznym, Banko-
wość elektroniczna, usługi bankowości on-line, ściąganie należności, 
wierzytelności, elektroniczny transfer środków finansowych, pienię-
dzy, w tym drogą telekomunikacyjną, Przesyłanie środkami elektro-
nicznymi informacji dotyczących inwestycji kapitałowych, Usługi 
zabezpieczania elektronicznego transferu środków finansowych, 
pieniężnych i  transakcji online, obsługa rozliczeń i  rejestracji trans-
akcji poprzez otwartą platformę elektroniczną, 38 Usługi w zakresie: 
obsługi klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, udostępniania in-
formacji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywa-
nia wiadomości, Usługi umożliwiające komunikację pomiędzy użyt-
kownikiem a siecią komputerową, w tym Internet, Usługi w zakresie 
dostępu do sieci komputerowych, w szczególności Internetu, w tym 
w sposób mobilny i bezprzewodowy, Usługi w zakresie udostępnia-
nia dostępu do baz danych, Usługi w zakresie udostępniania interne-
towych kont, Usługi w zakresie obustronnej transmisji danych, Usłu-
gi portali internetowych polegające na dostarczaniu użytkownikom 
danych oraz informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem 
Internetu, Usługi przekazywania on-line kartek z życzeniami, Usługi 
przesyłania informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, 
Usługi przesyłania telekopii, Usługi telekomunikacyjne, Informacja 
o  powyższych usługach, 39 Usługi w  zakresie: dostarczania i  prze-
chowywania przesyłek, paczek i korespondencji, frankowania prze-
syłek pocztowych, transportu samochodowego, usługi kurierskie 
listów i  towarów, usługi logistyki transportu, 42 Usługi w  zakresie: 
projektowania i  rozwoju sprzętu i  oprogramowania komputerowe-
go, aktualizacji oprogramowania komputerowego, aktualizacji stron 
internetowych, zarządzania użytkownikami i prawami w komputero-
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wych sieciach danych, doradztwa w  zakresie sprzętu i  oprogramo-
wania komputerowego, projektowania i  tworzenia stron interneto-
wych, instalacji i  konserwacji oprogramowania komputerowego, 
konfiguracji sieci komputerowych przez oprogramowanie kompu-
terowe, konwersji danych lub dokumentów na formę elektroniczną, 
administrowania serwerami, odzyskiwania danych komputerowych, 
udostępniania lub wynajmu elektronicznych miejsc pamięci w  In-
ternecie (przestrzeni sieciowych), zabezpieczania elektronicznego 
transferu środków finansowych, pieniężnych i transakcji on-line, skła-
dania i weryfikacji podpisu elektronicznego, certyfikacji polegającej 
na wytwarzaniu, wydawaniu, utrzymywaniu, weryfikowaniu, zawie-
szaniu i  unieważnianiu certyfikatów dla podpisu elektronicznego, 
elektroniczny serwis informacji typu on-line polegający na tworze-
niu, prowadzeniu baz danych 

(111) 356577 (220) 2022 04 12 (210) 541916
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 16
(732) NOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Nowy Sącz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IRE SHOES FOOT FASHION
(540) 

(591) czerwony
(531) 27 05 01, 27 05 10, 29 01 01
(510), (511) 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy 

(111) 356578 (220) 2022 04 13 (210) 541977
(151) 2022 08 31 (441) 2022 05 09
(732) CSHARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CSHARK
(510), (511) 9 Utrwalone na  nośnikach informacje i  dane, 42 Usługi 
w zakresie technologii informacyjnych 

(111) 356579 (220) 2022 04 19 (210) 542123
(151) 2022 08 31 (441) 2022 05 16
(732) ORTOGO CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Klinika OpenMed
(540) 

(591) czarny, fioletowy, różowy
(531) 24 13 01, 26 02 01, 27 05 01, 27 05 05, 29 01 13
(510), (511) 44 Usługi medyczne, Usługi w zakresie opieki medycznej 
i  zdrowotnej, Usługi klinik medycznych i  opieki zdrowotnej, Usługi 
w zakresie ochrony zdrowia, Usługi diagnostyki medycznej, Analizy 
medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, Usługi dentystyczne i or-
todontyczne, Pielęgnacja urody, Salony piękności, Zabiegi kosme-
tyczne na ciało, twarz i włosy, Usługi spa, Usługi doradcze w zakresie 
dietetyki, Usługi farmaceutyczne, Rehabilitacja, Usługi doradztwa, 
informacyjne i konsultingowe w zakresie usług medycznych, Usługi 
doradcze w  zakresie opieki zdrowotnej, Kompilacja raportów me-
dycznych, Udostępnianie informacji medycznych w dziedzinie opieki 
zdrowotnej 

(111) 356580 (220) 2022 03 04 (210) 540651
(151) 2022 08 18 (441) 2022 05 02
(732) GRO-TEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zalesie Górne (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Hygotex PROTECTION & HYGIENE
(540) 

(591) granatowy
(531) 29 01 04, 01 15 15, 27 05 01, 26 11 13
(510), (511) 3 preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, 
mydła, mydła do pielęgnacji ciała, mydła do rąk, mydła i żele, chus-
teczki do twarzy, chusteczki nasączone preparatami do czyszczenia 
skóry, chusteczki zawierające preparaty czyszczące, środki czysz-
czące, 5 preparaty i  artykuły higieniczne, wchłaniające artykuły hi-
gieniczne, 6 dozowniki papieru toaletowego, mocowane na  stałe 
metalowe, dozowniki ręczników papierowych mocowanych na stałe 
metalowe, dozowniki mydła mocowane na stałe metalowe, dozow-
niki odzieży jednorazowej mocowane na stałe metalowe, 9 jednora-
zowe rękawiczki do użytku laboratoryjnego, jednorazowe rękawiczki 
z  tworzyw sztucznych do  użytku laboratoryjnego, 10 maski higie-
niczne, maski higieniczne do celów medycznych, rękawiczki do ba-
dań do celów medycznych, fartuchy chirurgiczne, fartuchy ochron-
ne do  użytku medycznego, czepki chirurgiczne, czepki ochronne 
na  włosy do  noszenia przez lekarzy, rękawice gumowe do  użytku 
medycznego, rękawice gumowe do  użytku chirurgicznego, prze-
ścieradła do badań lekarskich, prześcieradła na łóżka chorych, prze-
ścieradła [okrycia] do  użytku medycznego, odzież, nakrycia głowy 
i  obuwie dla personelu medycznego i  pacjentów, 16 higieniczne 
ręczniki papierowe do rąk, ręczniki papierowe do rąk, ręczniki papie-
rowe do osuszania, ręczniki papierowe, ręczniki kuchenne w rolkach 
papierowe, chusteczki do nosa papierowe, papier toaletowy, 20 Sto-
jaki na ręczniki, mydła dezynfekcje, rękawice w formie mebla (ściany 
higieniczne), 21 gumowe rękawiczki do gospodarstwa domowego, 
dozowniki na papier toaletowy montowane na stałe nie metalowe, 
dozowniki na ręczniki papierowe montowane na stałe nie metalowe, 
dozowniki do mydła w płynie montowane na stałe nie metalowe, do-
zowniki do odzieży jednorazowej montowane na stałe nie metalowe, 
jednorazowe ścierki do kurzu [nakładki] do czyszczenia, 25 rękawicz-
ki, fartuchy jednorazowe, fartuchy z  tworzyw sztucznych, bielizna 
jednorazowa, czepki pod prysznic 

(111) 356581 (220) 2022 04 19 (210) 542112
(151) 2022 08 31 (441) 2022 05 16
(732) MAR ANDRZEJEWSKI SPÓŁKA JAWNA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) adler
(540) 

(591) czarny, żółty
(531) 26 11 03, 26 11 05, 26 11 09, 27 05 01, 27 05 05, 29 01 12
(510), (511) 7 Elektronarzędzia 

(111) 356582 (220) 2022 03 14 (210) 540862
(151) 2022 08 31 (441) 2022 05 16
(732) MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW 
I KANALIZACJI W M ST  WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) warszawska kranówka
(540) 

(531) 05 03 15, 12 03 01, 12 03 11, 27 05 01, 01 15 15



50 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 47/2022

(510), (511) 32 Oczyszczona woda pitna, Woda, Woda pitna, Woda 
pitna (spożywcza), 35 Badania marketingowe, Badania opinii pu-
blicznej, Doradztwo w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
Prognozy ekonomiczne, Udzielanie porad konsumentom w  dzie-
dzinie dostarczania, oczyszczania i  wykorzystania wody, Wyceny 
handlowe w  zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, Wynaj-
mowanie przestrzeni reklamowej, Analizy rynkowe, Analizy kosz-
tów, Usługi reklamowe, promocyjne i  marketingowe, Oferowanie 
i  wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i  mediów 
na  reklamy, Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu rekla-
mowego i  mediów, 39 Usługi w  zakresie przesyłania i  dystrybucji 
wody, Usługi w zakresie poboru i dostarczania wody, Usługi w za-
kresie odprowadzania i  oczyszczania ścieków, Usługi uzdatniania 
wody, Transport wody poprzez rurociągi, Przewóz samochodami 
ciężarowymi, Dystrybucja wody, Zaopatrywanie w wodę, Transport 
ścieków i odpadów płynnych poprzez rurociągi, Usługi w zakresie 
przewozu osób i towarów transportem samochodowym, 40 Uzdat-
nianie i oczyszczanie powietrza i wody, Wytwarzanie energii, Kon-
trola zanieczyszczeń wody, Obróbka ścieków, Oczyszczanie ście-
ków z procesów przemysłowych, Oczyszczanie wody, Regeneracja 
wody, Udzielanie informacji dotyczących usług uzdatniania wody, 
Usługi destylacji, Usługi uzdatniania i oczyszczania wody, Niszcze-
nie odpadów, Oczyszczanie powietrza, Unieszkodliwianie odpa-
dów, 41 Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udzia-
łem osób, Organizowanie i  prowadzenie szkoleń oraz warsztatów 
z  zakresu ochrony środowiska, Organizowanie proekologicznych 
zajęć edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i  dorosłych, Organizo-
wanie i  prowadzenie wycieczek edukacyjnych, Usługi edukacyjne 
związane z  ochroną środowiska, 42 Badania geologiczne, Usługi 
doradztwa dotyczącego ochrony środowiska, Usługi w  zakresie 
projektowania obiektów budowlanych, Usługi w zakresie projekto-
wania instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, elektrycznych, 
urządzeń do  ochrony środowiska, Usługi projektowe w  zakresie 
projektowania infrastruktury pod budowę rurociągów przesyło-
wych i sieci rozdzielczych, Projektowanie rurociągów przesyłowych 
i sieci rozdzielczych, Opinie i doradztwo w zakresie instalacji wod-
no-kanalizacyjnych, Ekspertyzy, doradztwo, opiniowanie w  za-
kresie budownictwa, robót budowlanych i  instalacji związanych 
z budownictwem, Badania techniczne, Pomiary terenu, Ekspertyzy 
inżynieryjne, Opracowywanie projektów technicznych, Usługi do-
radcze, konsultacyjne i inżynierskie w zakresie urządzeń i instalacji 
wodnych, ściekowych, kanalizacyjnych, elektrycznych i  energe-
tycznych, Analizy wody, Badania środowiska, Kontrola i testowanie 
jakości, Badania bakteriologiczne, Analizy chemiczne, Badania bio-
logiczne, Badania chemiczne, Projekty techniczne oraz ekspertyzy 
i opracowania w zakresie nauk związanych z ekologią, ochroną śro-
dowiska i  wykorzystaniem zasobów wodnych, Prowadzenie prac 
badawczo-rozwojowych w  dziedzinie nauk technicznych, biolo-
gicznych i środowiska naturalnego 

(111) 356583 (220) 2022 03 14 (210) 540864
(151) 2022 08 31 (441) 2022 05 16
(732) MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW 
I KANALIZACJI W M ST  WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) warszawska kranówka
(540) 

(591) jasnoniebieski, zielony
(531) 05 03 15, 12 03 01, 12 03 11, 27 05 01, 29 01 12, 01 15 15
(510), (511) 32 Oczyszczona woda pitna, Woda, Woda pitna, Woda 
pitna (spożywcza), 35 Badania marketingowe, Badania opinii pu-
blicznej, Doradztwo w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
Prognozy ekonomiczne, Udzielanie porad konsumentom w  dzie-
dzinie dostarczania, oczyszczania i  wykorzystania wody, Wyceny 
handlowe w  zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, Wynaj-
mowanie przestrzeni reklamowej, Analizy rynkowe, Analizy kosz-

tów, Usługi reklamowe, promocyjne i  marketingowe, Oferowanie 
i  wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i  mediów 
na  reklamy, Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu rekla-
mowego i  mediów, 39 Usługi w  zakresie przesyłania i  dystrybucji 
wody, Usługi w zakresie poboru i dostarczania wody, Usługi w za-
kresie odprowadzania i  oczyszczania ścieków, Usługi uzdatniania 
wody, Transport wody poprzez rurociągi, Przewóz samochodami 
ciężarowymi, Dystrybucja wody, Zaopatrywanie w wodę, Transport 
ścieków i odpadów płynnych poprzez rurociągi, Usługi w zakresie 
przewozu osób i towarów transportem samochodowym, 40 Uzdat-
nianie i oczyszczanie powietrza i wody, Wytwarzanie energii, Kon-
trola zanieczyszczeń wody, Obróbka ścieków, Oczyszczanie ście-
ków z procesów przemysłowych, Oczyszczanie wody, Regeneracja 
wody, Udzielanie informacji dotyczących usług uzdatniania wody, 
Usługi destylacji, Usługi uzdatniania i oczyszczania wody, Niszcze-
nie odpadów, Oczyszczanie powietrza, Unieszkodliwianie odpa-
dów, 41 Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udzia-
łem osób, Organizowanie i  prowadzenie szkoleń oraz warsztatów 
z  zakresu ochrony środowiska, Organizowanie proekologicznych 
zajęć edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i  dorosłych, Organizo-
wanie i  prowadzenie wycieczek edukacyjnych, Usługi edukacyjne 
związane z  ochroną środowiska, 42 Badania geologiczne, Usługi 
doradztwa dotyczącego ochrony środowiska, Usługi w  zakresie 
projektowania obiektów budowlanych, Usługi w zakresie projekto-
wania instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, elektrycznych, 
urządzeń do  ochrony środowiska, Usługi projektowe w  zakresie 
projektowania infrastruktury pod budowę rurociągów przesyło-
wych i sieci rozdzielczych, Projektowanie rurociągów przesyłowych 
i sieci rozdzielczych, Opinie i doradztwo w zakresie instalacji wod-
no-kanalizacyjnych, Ekspertyzy, doradztwo, opiniowanie w  za-
kresie budownictwa, robót budowlanych i  instalacji związanych 
z budownictwem, Badania techniczne, Pomiary terenu, Ekspertyzy 
inżynieryjne, Opracowywanie projektów technicznych, Usługi do-
radcze, konsultacyjne i inżynierskie w zakresie urządzeń i instalacji 
wodnych, ściekowych, kanalizacyjnych, elektrycznych i  energe-
tycznych, Analizy wody, Badania środowiska, Kontrola i testowanie 
jakości, Badania bakteriologiczne, Analizy chemiczne, Badania bio-
logiczne, Badania chemiczne, Projekty techniczne oraz ekspertyzy 
i opracowania w zakresie nauk związanych z ekologią, ochroną śro-
dowiska i  wykorzystaniem zasobów wodnych, Prowadzenie prac 
badawczo-rozwojowych w  dziedzinie nauk technicznych, biolo-
gicznych i środowiska naturalnego 

(111) 356584 (220) 2022 02 23 (210) 540240
(151) 2022 08 16 (441) 2022 05 02
(732) AGENCJA WYDAWNICZO-REKLAMOWA WPROST  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Zielone Serce
(510), (511) 9 Wydawnictwa, czasopisma, broszury i  katalogi elek-
troniczne, Wydawnictwa zarejestrowane na nośnikach danych, Pu-
blikacje elektroniczne dostarczane on-line, z baz danych lub z  In-
ternetu, Platformy oprogramowania komputerowego dla sieci 
społecznościowych, Oprogramowanie komunikacyjne, sieciowe 
i do sieci społecznościowych, Nagrania wideo do pobrania w posta-
ci przewodników kreatywnych w zakresie reklamy w mediach spo-
łecznościowych, Oprogramowanie w postaci aplikacji obsługującej 
sieci społecznościowe, Oprogramowanie do  sieci społecznościo-
wych, Oprogramowanie do  badania opinii, Oprogramowanie 
umożliwiające użytkownikom zamieszczanie pytań z  opcjami od-
powiedzi, Oprogramowanie umożliwiające użytkownikom dołą-
czenie do dyskusji i zamieszczanie komentarzy dotyczących badań 
opinii, pytań i  odpowiedzi, Oprogramowanie umożliwiające użyt-
kownikom dawanie komplementów i pozytywnej informacji zwrot-
nej, Oprogramowanie do tworzenia społeczności online, zarządza-
nia nią i  współdziałania z  nią, Oprogramowanie do  tworzenia, 
edytowania, ładowania, pobierania, uzyskiwania dostępu, przeglą-
dania, zamieszczania, wyświetlania, oznaczania, umieszczania 
na blogu, transmisji strumieniowej, dodawania linków, dodawania 
notatek, wyrażania sentymentu, komentowania, umieszczania, 
transmisji i współdzielenia lub innego udostępniania mediów elek-
tronicznych bądź informacji za  pośrednictwem sieci komputero-
wych i komunikacyjnych, 16 Papierowe publikacje, wydawnictwa, 
Czasopisma ilustrowane, książki, periodyki drukowane, biuletyny 
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informacyjne, notatniki [notesy], broszury, Katalogi branżowe, cza-
sopisma branżowe, albumy, druki, prospekty, ulotki, foldery, infor-
matory, Gazety, Komiksy, Papier, tektura, Materiały introligatorskie, 
Obrazy, Fotografie, Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Odbitki 
fotograficzne, Reprodukcje fotograficzne, Rysunki graficzne, Ry-
sunki, Reprodukcje graficzne, Odbitki artystyczne graficzne, Mate-
riały szkoleniowe i  instruktażowe z  wyjątkiem aparatów, Katalogi 
dotyczące oprogramowania komputerowego, Karty do kolekcjono-
wania, inne niż do gier, Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], Ka-
lendarze, Zakładki do książek, Okładki na notesy, pióra, afisze, plaka-
ty, transparenty z papieru, Figurki z papieru, Materiały samoprzylepne, 
Karty, karty pocztowe, karty do kolekcjonowania, karty na wymianę, 
Emblematy papierowe, Okładki muzyczne, okładki, 35 Organizowa-
nie gier, konkursów, plebiscytów, debat, gal i  loterii oraz imprez 
rozrywkowych o  podłożu reklamowym do  celów reklamowych 
z  zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i  inter-
netowej oraz z  wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych 
i  optycznych nośników informacji, Organizacja i  obsługa targów, 
aukcji, licytacji oraz wystaw w celach gospodarczych i/lub reklamo-
wych, Usługi w  zakresie zarządzania sprzedażą poprzez Internet, 
Usługi w  zakresie prowadzenia sprzedaży publikacji elektronicz-
nych i drukowanych, Usługi klubów klienta dla celów handlowych, 
promocyjnych i/lub reklamowych, Usługi klubów kobiet dla celów 
handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, Usługi reklamowe, 
w tym w zakresie zamieszczania ogłoszeń w prasie, rozpowszech-
nianie wyrobów producentów w  celach reklamowych, wynajem 
czasu i  miejsca reklamowego, Usługi reklamowe i  marketingowe 
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, Usługi produk-
cji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, filmu, Internetu, 
Publikowanie tekstów reklamowych, zarządzanie w działalności han-
dlowej, w tym doradztwo, Administrowanie działalności handlowej, 
Zarządzanie planami lojalnościowymi, planami zachęt dla klientów 
oraz planami promocyjnymi, marketing, badania i analiza rynku, ba-
dania opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności gospodar-
czej, Usługi kojarzenia współpracy pomiędzy jednostkami z sektora 
publicznego, prywatnego i uczelniami, Zbieranie potrzeb analitycz-
no-badawczych i znajdowanie sposobów ich wypełnienia (kojarze-
nie potrzebującego-wykonawcy-finansującego), prowadzenie wy-
kazu informacji handlowych w  Internecie, Zarządzanie zbiorami 
informatycznymi, udostępnianie informacji z  baz danych osobom 
trzecim, prenumerata prasy, Oferowanie usług aukcyjnych w formie 
promocji, usługi sklepu internetowego, usługi domu towarowego 
i/lub wysyłkowego, usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży: publi-
kacji elektronicznych i  drukowanych, odzieżowej, spożywczej, ko-
smetycznej, tytoniowej, alkoholowej, samochodowej, przemysło-
wej, usługi nagrywania, transkrypcji, transformacji, kompozycji, 
kompilacji informacji wykorzystywanych przy przesyłaniu elektro-
nicznym, Usługi domu mediowego, którego zadaniem jest plano-
wanie oraz zakup kampanii reklamowych w  mediach masowych, 
Zarządzanie portalami internetowymi, Usługi doradztwa bizneso-
wego w dziedzinie współpracy online i współpracy technologicznej, 
Zarządzanie projektami z zakresu działalności gospodarczej, Usługi 
charytatywne, mianowicie organizowanie promocji programów 
oraz projektów prac na rzecz społeczności lokalnej, Usługi w zakre-
sie tworzenia sieci kontaktów biznesowych online dostępne za po-
mocą aplikacji mobilnych do pobrania, Udzielanie informacji w po-
staci baz danych obejmujących informacje w dziedzinie tworzenia 
sieci kontaktów biznesowych, Dostarczanie informacji o  osobach 
trzecich poprzez sieć elektroniczną za pomocą interaktywnego pa-
nelu informacyjnego w postaci platformy informatycznej do komu-
nikacji między społecznościami, urzędami, wszelakimi organami 
w celach nawiązania współpracy, reklamy, Kampanie informacyjne 
i  promocyjne, Promowanie osób trzecich, 36 Usługi w  zakresie 
sponsoringu finansowego i przyznawanie grantów i stypendiów fi-
nansowych na  cele naukowe osobom prywatnym, organizacjom, 
instytucjom lub firmom, Usługi w zakresie prowadzenia działalno-
ści, doradztwa, informowania finansowego, Organizacja zbiórek 
środków finansowych oraz funduszy na cele dobroczynne, społecz-
ne, szkoleniowe, edukacyjne, Kluby inwestycyjne, Finansowanie 
organizacji non profit, 41 Usługi organizowania, obsługi, produkcji 
i  rozpowszechniania publicznych konkursów, plebiscytów, gal, lo-
terii, spektakli, widowisk, widowisk muzycznych, festiwali, koncer-
tów, kursów korespondencyjnych, seminariów, kongresów, forum, 
konferencji, sympozjów, loterii, przyjęć i wystaw, zabaw, festynów, 
pikników, wydarzeń tematycznych o  charakterze edukacyjnym 

i  kulturalnym, festiwali filmowych, imprez artystycznych, estrado-
wych, rekreacyjnych, wystaw kulturalnych i edukacyjnych, Organi-
zowanie, obsługa uroczystych gali, Prowadzenie programów roz-
rywkowych, naukowych, publicystycznych, kulturalnych, Rozrywka, 
Usługi wydawania nagrań dźwiękowych, filmów, nagrań wideo, 
audycji radiowych, reportaży, programów telewizyjnych, Usługi 
produkcji, montażu i rozpowszechniania telewizyjnych, radiowych, 
multimedialnych, internetowych programów naukowych i rozryw-
kowych, Usługi dostarczania muzyki cyfrowej, filmów, wideo, obra-
zów graficznych i  audio (nie  ściągalnych) z  komputera, Internetu 
i/lub  stron internetowych, Publikowanie, edycja książek, magazy-
nów i  innych tekstów, także on-line, Usługi księgarni, w tym elek-
tronicznej, która dostarcza informacje elektroniczne (w tym infor-
macje archiwalne) w  formie tekstu, informacji audio i/lub  wideo, 
Publikacja i wydawanie informacji o edukacji, imprezach, rekreacji, 
także przez sieci danych lub w połączeniu z usługami świadczony-
mi online, usługi dostarczania on-line publikacji elektronicznych 
(nie ściągalnych), Usługi dostarczania informacji o edukacji, impre-
zach, rekreacji, także przez sieci danych lub w połączeniu z usługa-
mi świadczonymi online, usługi agencji rezerwacji miejsc na wyda-
rzenia artystyczne, kulturalne, spektakle, koncerty, filmy, Usługi 
studia nagrań, Usługi edukacyjne w zakresie fotografii,Publikowa-
nie fotografii, Usługi reporterskie, Wypożyczanie nagrań dźwięko-
wych, audio, video, dysków, gier interaktywnych, Produkcja i świad-
czenie usług medialnych w  zakresie organizacji konkursów, 
plebiscytów, koncertów, loterii, festiwali muzycznych i filmowych, 
widowisk, spektakli, przeglądów, pokazów, występów rozrywko-
wych i innych imprez rozrywkowych, nagrywanie, ewidencja, prze-
kazywanie, zachowywanie, przetwarzanie i/lub  odtwarzanie wia-
domości, obrazów, tekstów, mowy, sygnałów i  danych, zwłaszcza 
w formie cyfrowej, Udostępnianie informacji o rozrywce, edukacji, 
kulturze i sporcie, Udzielanie wsparcia edukacyjnego, społecznego 
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej ogólnopolskim, 
regionalnym oraz lokalnym inicjatywom oraz wydarzeniom, w tym 
także działania na rzecz zwiększenia zasięgu wybranych, udanych 
inicjatyw, Produkcja radiowa, filmowa i  telewizyjna, Przygotowy-
wanie i produkcja programów telewizyjnych, Agencje zajmujące się 
rezerwacją w  zakresie rozrywki, Wypożyczanie i  leasing filmów 
(taśm filmowych), 42 Odpłatne udostępnianie serwisów informacyj-
nych lub baz danych, Badania w dziedzinie mediów społecznościo-
wych, Ekspertyzy i badania w dziedzinie środków komunikacji pu-
blicznej, multimedialnej, Administrowanie portalami internetowymi, 
forum internetowym, Udostępnianie (wynajmowanie) zasobów kra-
jowych i międzynarodowych serwerów sieci komputerowej, Zarzą-
dzanie portalami internetowymi, Obsługa stron Web i portali, obsłu-
ga forum dyskusyjnego, Projektowanie i  opracowywanie portali 
internetowych, Administrowanie portalami internetowymi, Prowa-
dzenie serwerów, Tworzenie, utrzymywanie, projektowanie serwi-
sów internetowych WWW, Obsługa interaktywnej witryny interne-
towej online do  umieszczania ofert, promowania, sprzedaży 
i odsprzedaży przedmiotów i usług przez globalną sieć komputero-
wą, telefon komórkowy lub inne urządzenie mobilne, Obsługa inte-
raktywnej witryny internetowej online dotyczącej marketingu 
za pośrednictwem telefonów komórkowych, innych urządzeń mo-
bilnych, Internet, Usługi administratora baz danych, także monitoro-
wanie, zestrajanie i sprawdzanie zasobów danych dla mailingu maso-
wego, Umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do  zbiorów 
informacji za  pośrednictwem globalnej sieci informacyjnej, Usługi 
komputerowe, mianowicie tworzenie społeczności online dla zareje-
strowanych użytkowników w  celu umożliwienia im uczestniczenia 
w  dyskusjach, otrzymania informacji zwrotnej od  współużytkowni-
ków, tworzenia wirtualnych społeczności i angażowania się w usługi 
tworzenia sieci kontaktów społecznych oraz wymianę dokumentów, 
43 Usługi prywatnego klubu kolacyjnego, Imprezy firmowe [za-
pewnianie jedzenia i  napojów], Usługi klubów w  zakresie dostar-
czania żywności i napojów, Usługi prywatnego klubu picia, 45 Usłu-
gi serwisów społecznościowych online, Zarządzanie własnością 
przemysłową, Zarządzanie własnością intelektualną, Usługi praw-
ne z  zakresu zarządzania prawami licencyjnym, Usługi prawne 
w  zakresie wykonywania, zarządzanie i  ochrony praw autorskich 
i praw pokrewnych, wzornictwa przemysłowego, oprogramowania 
komputerowego i materiałów drukowanych, Licencjonowanie pro-
gramów komputerowych [usługi prawne], Usługi prawne, Usługi 
bezpieczeństwa w  zakresie fizycznej ochrony dóbr materialnych 
i osób, Usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych online za po-



52 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 47/2022

mocą aplikacji mobilnych do pobrania, Licencjonowanie oprogra-
mowania komputerowego [usługi prawne], Udzielanie informacji 
w postaci baz danych obejmujących informacje w dziedzinie two-
rzenia sieci kontaktów społecznych online, Usługi w  zakresie po-
twierdzania tożsamości użytkowników, Internetowe usługi w  za-
kresie wprowadzania do towarzystwa i  tworzenia sieci kontaktów 
towarzyskich, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w za-
kresie:usług serwisów społecznościowych, zarządzania własnością 
przemysłową, zarządzania własnością intelektualną, usług praw-
nych, licencjonowania programów komputerowych [usługi praw-
ne], usług bezpieczeństwa w zakresie fizycznej ochrony dóbr mate-
rialnych i  osób, usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych 
online za  pomocą aplikacji mobilnych do  pobrania, udzielania in-
formacji w postaci baz danych obejmujących informacje w dziedzi-
nie tworzenia sieci kontaktów społecznych online, usług w zakresie 
potwierdzania tożsamości użytkowników, internetowych usług 
w zakresie wprowadzania do towarzystwa i tworzenia sieci kontak-
tów towarzyskich, Usługi doradztwa w zakresie własności intelek-
tualnej dla organizacji non-profit 

(111) 356585 (220) 2022 02 23 (210) 540241
(151) 2022 08 16 (441) 2022 05 02
(732) PMPG POLSKIE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Wizjonerzy Zdrowia
(510), (511) 9 Wydawnictwa, czasopisma, broszury i  katalogi elek-
troniczne, Wydawnictwa zarejestrowane na nośnikach danych, Pu-
blikacje elektroniczne dostarczane on-line, z baz danych lub z  In-
ternetu, Platformy oprogramowania komputerowego dla sieci 
społecznościowych, Oprogramowanie komunikacyjne, sieciowe 
i do sieci społecznościowych, Nagrania wideo do pobrania w posta-
ci przewodników kreatywnych w zakresie reklamy w mediach spo-
łecznościowych, Oprogramowanie w postaci aplikacji obsługującej 
sieci społecznościowe, Oprogramowanie do  sieci społecznościo-
wych, Oprogramowanie do  badania opinii, Oprogramowanie 
umożliwiające użytkownikom zamieszczanie pytań z  opcjami od-
powiedzi, Oprogramowanie umożliwiające użytkownikom dołą-
czenie do dyskusji i zamieszczanie komentarzy dotyczących badań 
opinii, pytań i  odpowiedzi, Oprogramowanie umożliwiające użyt-
kownikom dawanie komplementów i pozytywnej informacji zwrot-
nej, Oprogramowanie do tworzenia społeczności online, zarządza-
nia nią i  współdziałania z  nią, Oprogramowanie do  tworzenia, 
edytowania, ładowania, pobierania, uzyskiwania dostępu, przeglą-
dania, zamieszczania, wyświetlania, oznaczania, umieszczania 
na blogu, transmisji strumieniowej, dodawania linków, dodawania 
notatek, wyrażania sentymentu, komentowania, umieszczania, 
transmisji i współdzielenia lub innego udostępniania mediów elek-
tronicznych bądź informacji za  pośrednictwem sieci komputero-
wych i komunikacyjnych, 16 Papierowe publikacje, wydawnictwa, 
Czasopisma ilustrowane, książki, periodyki drukowane, biuletyny 
informacyjne, notatniki [notesy], broszury, Katalogi branżowe, cza-
sopisma branżowe, albumy, druki, prospekty, ulotki, foldery, infor-
matory, Gazety, Komiksy, Papier, tektura, Materiały introligatorskie, 
Obrazy, Fotografie, Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Odbitki 
fotograficzne, Reprodukcje fotograficzne, Rysunki graficzne, Ry-
sunki, Reprodukcje graficzne, Odbitki artystyczne graficzne, Mate-
riały szkoleniowe i  instruktażowe z  wyjątkiem aparatów, Katalogi 
dotyczące oprogramowania komputerowego, Karty do kolekcjono-
wania, inne niż do gier, Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], Ka-
lendarze, Zakładki do książek, Okładki na notesy, pióra, afisze, plaka-
ty, transparenty z papieru, Figurki z papieru, Materiały samoprzylepne, 
Karty, karty pocztowe, karty do kolekcjonowania, karty na wymianę, 
Emblematy papierowe, Okładki muzyczne, okładki, 35 Organizowa-
nie gier, konkursów, plebiscytów, debat, gal i loterii oraz imprez roz-
rywkowych o podłożu reklamowym do celów reklamowych z zasto-
sowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i  internetowej 
oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych i optycz-
nych nośników informacji, Organizacja i obsługa targów, aukcji, li-
cytacji oraz wystaw w  celach gospodarczych i/lub  reklamowych, 
Usługi w  zakresie zarządzania sprzedażą poprzez Internet, Usługi 
w zakresie prowadzenia sprzedaży publikacji elektronicznych i dru-
kowanych, Usługi klubów klienta dla celów handlowych, promocyj-
nych i/lub  reklamowych, Usługi klubów kobiet dla celów handlo-
wych, promocyjnych i/lub reklamowych, Usługi reklamowe, w tym 

w  zakresie zamieszczania ogłoszeń w  prasie, rozpowszechnianie 
wyrobów producentów w  celach reklamowych, wynajem czasu 
i  miejsca reklamowego, Usługi reklamowe i  marketingowe świad-
czone za pomocą mediów społecznościowych, Usługi produkcji au-
dycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, filmu, Internetu, Publi-
kowanie tekstów reklamowych, zarządzanie w  działalności 
handlowej, w tym doradztwo, Administrowanie działalności handlo-
wej, Zarządzanie planami lojalnościowymi, planami zachęt dla klien-
tów oraz planami promocyjnymi, marketing, badania i analiza rynku, 
badania opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności gospo-
darczej, Usługi kojarzenia współpracy pomiędzy jednostkami z sek-
tora publicznego, prywatnego i uczelniami, Zbieranie potrzeb ana-
lityczno-badawczych i  znajdowanie sposobów ich  wypełnienia 
(kojarzenie potrzebującego-wykonawcy-finansującego), prowa-
dzenie wykazu informacji handlowych w  Internecie, Zarządzanie 
zbiorami informatycznymi, udostępnianie informacji z baz danych 
osobom trzecim, prenumerata prasy, Oferowanie usług aukcyjnych 
w formie promocji, usługi sklepu internetowego, usługi domu to-
warowego i/lub  wysyłkowego, usługi w  zakresie prowadzenia 
sprzedaży: publikacji elektronicznych i  drukowanych, odzieżowej, 
spożywczej, kosmetycznej, tytoniowej, alkoholowej, samochodo-
wej, przemysłowej, usługi nagrywania, transkrypcji, transformacji, 
kompozycji, kompilacji informacji wykorzystywanych przy przesy-
łaniu elektronicznym, Usługi domu mediowego, którego zadaniem 
jest planowanie oraz zakup kampanii reklamowych w mediach ma-
sowych, Zarządzanie portalami internetowymi, Usługi doradztwa 
biznesowego w dziedzinie współpracy online i współpracy techno-
logicznej, Zarządzanie projektami z zakresu działalności gospodar-
czej, Usługi charytatywne, mianowicie organizowanie promocji pro-
gramów oraz projektów prac na rzecz społeczności lokalnej, Usługi 
w zakresie tworzenia sieci kontaktów biznesowych online dostępne 
za  pomocą aplikacji mobilnych do  pobrania, Udzielanie informacji 
w postaci baz danych obejmujących informacje w dziedzinie tworze-
nia sieci kontaktów biznesowych, Dostarczanie informacji o osobach 
trzecich poprzez sieć elektroniczną za pomocą interaktywnego pa-
nelu informacyjnego w postaci platformy informatycznej do komu-
nikacji między społecznościami, urzędami, wszelakimi organami 
w celach nawiązania współpracy, reklamy, Kampanie informacyjne 
i  promocyjne, Promowanie osób trzecich, 36 Usługi w  zakresie 
sponsoringu finansowego i przyznawanie grantów i stypendiów fi-
nansowych na  cele naukowe osobom prywatnym, organizacjom, 
instytucjom lub firmom, Usługi w zakresie prowadzenia działalno-
ści, doradztwa, informowania finansowego, Organizacja zbiórek 
środków finansowych oraz funduszy na cele dobroczynne, społecz-
ne, szkoleniowe, edukacyjne, Kluby inwestycyjne, Finansowanie 
organizacji non profit, 41 Usługi organizowania, obsługi, produkcji 
i  rozpowszechniania publicznych konkursów, plebiscytów, gal, lo-
terii, spektakli, widowisk, widowisk muzycznych, festiwali, koncer-
tów, kursów korespondencyjnych, seminariów, kongresów, forum, 
konferencji, sympozjów, loterii, przyjęć i wystaw, zabaw, festynów, 
pikników, wydarzeń tematycznych o  charakterze edukacyjnym 
i  kulturalnym, festiwali filmowych, imprez artystycznych, estrado-
wych, rekreacyjnych, wystaw kulturalnych i edukacyjnych, Organi-
zowanie, obsługa uroczystych gali, Prowadzenie programów roz-
rywkowych, naukowych, publicystycznych, kulturalnych, Rozrywka, 
Usługi wydawania nagrań dźwiękowych, filmów, nagrań wideo, 
audycji radiowych, reportaży, programów telewizyjnych, Usługi 
produkcji, montażu i rozpowszechniania telewizyjnych, radiowych, 
multimedialnych, internetowych programów naukowych i rozryw-
kowych, Usługi dostarczania muzyki cyfrowej, filmów, wideo, obra-
zów graficznych i  audio (nie  ściągalnych) z  komputera, Internetu 
i/lub  stron internetowych, Publikowanie, edycja książek, magazy-
nów i  innych tekstów, także on-line, Usługi księgarni, w tym elek-
tronicznej, która dostarcza informacje elektroniczne (w tym infor-
macje archiwalne) w  formie tekstu, informacji audio i/lub  wideo, 
Publikacja i wydawanie informacji o edukacji, imprezach, rekreacji, 
także przez sieci danych lub w połączeniu z usługami świadczony-
mi online, usługi dostarczania on-line publikacji elektronicznych 
(nie ściągalnych), Usługi dostarczania informacji o edukacji, impre-
zach, rekreacji, także przez sieci danych lub w połączeniu z usługa-
mi świadczonymi online, usługi agencji rezerwacji miejsc na wyda-
rzenia artystyczne, kulturalne, spektakle, koncerty, filmy, Usługi 
studia nagrań, Usługi edukacyjne w zakresie fotografii, Publikowa-
nie fotografii, Usługi reporterskie, Wypożyczanie nagrań dźwięko-
wych, audio, video, dysków, gier interaktywnych, Produkcja i świad-
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czenie usług medialnych w  zakresie organizacji konkursów, 
plebiscytów, koncertów, loterii, festiwali muzycznych i filmowych, 
widowisk, spektakli, przeglądów, pokazów, występów rozrywko-
wych i innych imprez rozrywkowych, nagrywanie, ewidencja, prze-
kazywanie, zachowywanie, przetwarzanie i/lub  odtwarzanie wia-
domości, obrazów, tekstów, mowy, sygnałów i  danych, zwłaszcza 
w formie cyfrowej, Udostępnianie informacji o rozrywce, edukacji, 
kulturze i sporcie, Udzielanie wsparcia edukacyjnego, społecznego 
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej ogólnopolskim, 
regionalnym oraz lokalnym inicjatywom oraz wydarzeniom, w tym 
także działania na rzecz zwiększenia zasięgu wybranych, udanych 
inicjatyw, Produkcja radiowa, filmowa i  telewizyjna, Przygotowy-
wanie i produkcja programów telewizyjnych, Agencje zajmujące się 
rezerwacją w  zakresie rozrywki, Wypożyczanie i  leasing filmów 
(taśm filmowych), 42 Odpłatne udostępnianie serwisów informacyj-
nych lub baz danych, Badania w dziedzinie mediów społecznościo-
wych, Ekspertyzy i  badania w  dziedzinie środków komunikacji pu-
blicznej, multimedialnej, Administrowanie portalami internetowymi, 
forum internetowym, Udostępnianie (wynajmowanie) zasobów kra-
jowych i  międzynarodowych serwerów sieci komputerowej, Zarzą-
dzanie portalami internetowymi, Obsługa stron Web i portali, obsłu-
ga forum dyskusyjnego, Projektowanie i  opracowywanie portali 
internetowych, Administrowanie portalami internetowymi, Prowa-
dzenie serwerów, Tworzenie, utrzymywanie, projektowanie serwisów 
internetowych WWW, Obsługa interaktywnej witryny internetowej 
online do umieszczania ofert, promowania, sprzedaży i odsprzedaży 
przedmiotów i  usług przez globalną sieć komputerową, telefon ko-
mórkowy lub inne urządzenie mobilne, Obsługa interaktywnej witry-
ny internetowej online dotyczącej marketingu za  pośrednictwem 
telefonów komórkowych, innych urządzeń mobilnych, Internet, 
Usługi administratora baz danych, także monitorowanie, zestraja-
nie i sprawdzanie zasobów danych dla mailingu masowego, Umoż-
liwianie wielu użytkownikom dostępu do zbiorów informacji za po-
średnictwem globalnej sieci informacyjnej, Usługi komputerowe, 
mianowicie tworzenie społeczności online dla zarejestrowanych 
użytkowników w  celu umożliwienia im uczestniczenia w  dysku-
sjach, otrzymania informacji zwrotnej od  współużytkowników, 
tworzenia wirtualnych społeczności i  angażowania się w  usługi 
tworzenia sieci kontaktów społecznych oraz wymianę dokumen-
tów, 43 Usługi prywatnego klubu kolacyjnego, Imprezy firmowe 
[zapewnianie jedzenia i napojów], Usługi klubów w zakresie dostar-
czania żywności i napojów, Usługi prywatnego klubu picia, 45 Usłu-
gi serwisów społecznościowych online, Zarządzanie własnością 
przemysłową, Zarządzanie własnością intelektualną, Usługi praw-
ne z  zakresu zarządzania prawami licencyjnym, Usługi prawne 
w  zakresie wykonywania, zarządzanie i  ochrony praw autorskich 
i praw pokrewnych, wzornictwa przemysłowego, oprogramowania 
komputerowego i materiałów drukowanych, Licencjonowanie pro-
gramów komputerowych [usługi prawne], Usługi prawne, Usługi 
bezpieczeństwa w  zakresie fizycznej ochrony dóbr materialnych 
i osób, Usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych online za pomo-
cą aplikacji mobilnych do pobrania, Licencjonowanie oprogramowa-
nia komputerowego [usługi prawne], Udzielanie informacji w postaci 
baz danych obejmujących informacje w  dziedzinie tworzenia sieci 
kontaktów społecznych online, Usługi w zakresie potwierdzania tożsa-
mości użytkowników, Internetowe usługi w  zakresie wprowadzania 
do towarzystwa i tworzenia sieci kontaktów towarzyskich, Usługi in-
formacyjne, doradcze i  konsultacyjne w  zakresie: usług serwisów 
społecznościowych, zarządzania własnością przemysłową, zarzą-
dzania własnością intelektualną, usług prawnych, licencjonowania 
programów komputerowych [usługi prawne], usług bezpieczeń-
stwa w  zakresie fizycznej ochrony dóbr materialnych i  osób, usługi 
tworzenia sieci kontaktów społecznych online za  pomocą aplikacji 
mobilnych do  pobrania, udzielania informacji w  postaci baz danych 
obejmujących informacje w dziedzinie tworzenia sieci kontaktów spo-
łecznych online, usług w zakresie potwierdzania tożsamości użytkow-
ników, internetowych usług w  zakresie wprowadzania do  towarzy-
stwa i  tworzenia sieci kontaktów towarzyskich, Usługi doradztwa 
w zakresie własności intelektualnej dla organizacji non-profit 
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(591) niebieski, granatowy, różowy
(531) 26 05 01, 26 04 01, 26 07 25, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 35 Usługi zgrupowania na  rzecz osób trzecich towarów 
pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać na stronie internetowej 
i kupować w ramach sklepu internetowego w zakresie: urządzeń i ak-
cesoriów gospodarstwa domowego, części i  zespołów zamiennych 
do  urządzeń i  akcesoriów gospodarstwa domowego oraz narzędzi 
serwisowych do  nich, Usługi sprzedaży w  ramach sklepu interne-
towego towarów w  zakresie: urządzeń i  akcesoriów gospodarstwa 
domowego, części i zespołów zamiennych do urządzeń i akcesoriów 
gospodarstwa domowego oraz narzędzi serwisowych do nich, Usłu-
gi internetowe związane z  pośrednictwem handlowym w  zakresie 
dostępu do informacji o oferowanych towarach i świadczonych usłu-
gach poprzez skomputeryzowane przyjmowanie zamówień i zleceń 
w celu umożliwienia zainteresowanym osobom brania udziału w róż-
norodnych transakcjach handlowych, Rozpowszechnianie materia-
łów i ogłoszeń reklamowych, Usługi pośrednictwa w handlu, Facho-
we doradztwo handlowe 

(111) 356587 (220) 2022 05 16 (210) 543025
(151) 2022 10 26 (441) 2022 07 11
(732) WOJAK EUGENIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO 
PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE WOLIMEX, Limanowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) wolimex
(510), (511) 37 Naprawa systemów kanalizacji, Usługi czyszczenia 
kanalizacji, Instalowanie, konserwacja i  naprawa sieci wodno-ka-
nalizacyjnych, Budowa i  konserwacja rurociągów, Czyszczenie 
instalacji wodociągowych, Czyszczenie studzienek ściekowych 
wodą pod wysokim ciśnieniem, Czyszczenie układów wodociągów, 
Czyszczenie zbiorników magazynowych, Instalacja izolacji rur, In-
stalacja narzędzi na placach budowy, Instalacja prefabrykowanych 
elementów budowlanych, Instalacja przewodów wodociągowych, 
Instalacja rurociągów przemysłowych, Instalacja systemów inży-
nierii środowiska, Instalacja systemów do  odprowadzania wody 
deszczowej, Instalacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, 
Instalacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, Instalowanie 
gotowych elementów konstrukcyjnych, Instalowanie urządzeń sa-
nitarnych, Izolowanie rurociągów, Konserwacja i naprawa kanałów 
deszczowych, Konserwacja i naprawa rurociągów przemysłowych, 
Konserwacja obiektów inżynierii wodno-lądowej obejmująca wy-
korzystywanie hydromechanicznego sprzętu tnącego, Montaż [in-
stalacja] konstrukcji budynków, Montaż instalacji kanalizacyjnych, 
gazowych i  wodociągowych, Montaż wykładzin kanałów ścieko-
wych, Konserwacja i naprawa systemów rurociągów, Konserwacja 
rur kanalizacyjnych, Odnawianie instalacji wodno-kanalizacyjnych, 
Renowacja podziemnych rur, Renowacja rur kanalizacyjnych, Usłu-
gi instalowania rur, Usługi hydrauliczne, Usługi w zakresie napraw 
rurociągów, Usługi w  zakresie wyściełania rur, Konserwacja urzą-
dzeń i instalacji do wytwarzania energii, Naprawa instalacji do za-
opatrzenia w  wodę, Naprawcze roboty budowlane, Naprawy lub 
konserwacja zbiorników zasobnikowych, Renowacja instalacji prze-
mysłowych, Stawianie szalunków wznoszących, Udzielanie infor-
macji związanych z instalacją maszyn, Udzielanie informacji związa-
nych z naprawą lub konserwacją urządzeń do oczyszczania wody, 
Układanie kabli, Układanie przewodów głównych, Usługi doradcze 
w zakresie kładzenia rur, Usługi doradcze w zakresie naprawy kon-
strukcji inżynierii wodno-lądowej, Usługi renowacji w zakresie rur 
do  dostarczania wody, Usługi renowacji w  zakresie rur odpływo-
wych, Usługi w  zakresie napraw kanałów, Wznoszenie budynków 
prefabrykowanych, Betonowanie, Budowa budynków mieszkalnych 
i komercyjnych, Budowa części budynków, Budowa fundamentów 
budynków, Budowa fundamentów dla konstrukcji inżynierii wod-
no-lądowej, Budowa infrastruktury, Budowa instalacji wodociągo-
wych, Budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej poprzez for-
mowanie betonu, Budowa nieruchomości przemysłowych, Budowa 
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obiektów inżynierii wodno-lądowej, Budowa rurociągów, Budow-
nictwo lądowe, Budownictwo wodno-lądowe, Instalacja i naprawa 
rurociągów, Instalacja rurociągów, Izolowanie budynków w trakcie 
budowy, Nadzór nad robotami budowlanymi, Podziemne prace bu-
dowlane w zakresie instalowania rur, Podziemne prace konstrukcyj-
ne w  zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, Podziemne prace 
budowlane w zakresie systemu rur, Przygotowanie terenu [budow-
nictwo], Udzielanie informacji budowlanych, Usługi budowlane, 
Przewierty sterowane w  zakresie sieci (wodociągów, telekomuni-
kacji, energetyki, gazociągów), Renowacja bezwykopowa rur, 38 
Przesyłanie informacji za pośrednictwem sieci krajowych i między-
narodowych, Transmisja informacji z baz danych za pośrednictwem 
sieci telekomunikacyjnych, Transmisja wiadomości, danych i treści 
za  pośrednictwem Internetu i  innych sieci łącznościowych, Usłu-
gi gromadzenia i  przesyłania wiadomości, Zapewnianie dostępu 
do elektronicznych sieci przesyłu danych i elektronicznych baz da-
nych, Łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp do Internetu, 
39 Usługi transportowe, Organizowanie transportu, Transport dro-
gowy, Usługi w zakresie transportu samochodami ciężarowymi 
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(591) biały, czerwony, niebieski, żółty, czarny
(531) 26 11 03, 26 11 06, 29 01 15
(510), (511) 9 Komputery, Magnetyczne i  optyczne nośniki zapisu, 
nośniki do zapisu i odtwarzania dźwięków, obrazów, sygnałów i da-
nych, Nośniki informacji w  szczególności optyczne, teleinforma-
tyczne lub magnetyczne, Oprogramowanie komputerowe, Pakie-
ty programowe, Sprzęt audiowizualne, Karty z  mikroprocesorem, 
Urządzenia do zapisu i/lub odczytu na karcie pamięciowej lub mi-
kroprocesorowej lub magnetycznej lub chipowej, płyty kompakto-
we, dyski CD i  DVD, karty SD i  pendrive, 35 Reklama i  informacja 
gospodarcza za pośrednictwem Internetu, Organizowanie wystaw 
w celach reklamowych i handlowych, Reklamy zewnętrzne, Dystry-
bucja materiałów reklamowych i  handlowych, publikowanie bez-
płatnych tekstów reklamowych, Publikowanie książek, czasopism, 
periodyków, gazet, publikowanie innych tekstów jak reklamowe, 41 
Usługi edukacyjne i szkoleniowe, rozrywkowe, działalność kultural-
na i sportowa, Edycja i publikowanie książek, czasopism, periody-
ków, gazet, Publikowanie innych tekstów jak reklamowe, Publikacje 
elektroniczne on-line periodyków, książek, Organizowanie i  pro-
wadzenie konferencji, forum, kolokwiów, seminariów lub specjali-
stycznych salonów i wystaw lub wystaw w dziedzinie kultury, edu-
kacji lub rozrywki, Organizowanie wystaw w celach artystycznych, 
kulturalnych lub edukacyjnych 

(111) 356589 (220) 2022 04 11 (210) 541882
(151) 2022 08 29 (441) 2022 05 09
(732) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) envelo
(540) 

(591) biały, żółty, czerwony
(531) 22 01 06, 26 04 02, 26 04 16, 26 04 18, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 9 Urządzenia do  nagrywania, transmisji lub repro-
dukcji dźwięku lub obrazu, Magnetyczne nośniki danych, płyty 
(dyski) z  nagraniami, Urządzenia i  instrumenty elektryczne oraz 

elektroniczne do  komunikacji oraz telekomunikacji, Urządzenia 
i  instrumenty do  przesyłania, zachowywania i  odbierania danych 
i informacji, Serwery i urządzenia informatyczne, Oprogramowanie 
komputerowe, w tym oprogramowanie komputerowe wspomaga-
jące prowadzenie działalności finansowej, bankowej, informatycz-
nej, telekomunikacyjnej, projektowej i  ubezpieczeniowej, Urzą-
dzenia do  przechowywania i  przetwarzania danych, Komputery 
i systemy komputerowe, Urządzenia elektroniczne wspomagające 
bezpieczeństwo i  przesyłanie danych, elektroniczne urządzenia 
kryptograficzne, 16 Znaczki pocztowe, katalogi, materiały dru-
kowane, materiały piśmienne, pieczęcie, publikacje drukowane, 
kalendarze, afisze, tablice ogłoszeniowe, materiały papiernicze, 
broszury, koperty, torby i  torebki do  pakowania, Zeszyty, kartki 
okolicznościowe, wyroby z kartonu, papeterie, karty pocztowe, wi-
dokówki, koperty, karnety, czyste blankiety, 35 Usługi w  zakresie: 
zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, 
opracowania i organizowania programów promocyjnych, badania 
opinii społecznej, badania rynku, uzyskiwania i  systematyzowa-
nia danych do komputerowych baz danych, kreowania wizerunku 
przedsiębiorstwa, towarów, usług, wyszukiwania informacji dla 
osób trzecich, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, roz-
powszechniania ogłoszeń, informacji i  materiałów reklamowych, 
w  tym rozpowszechniania ogłoszeń i  materiałów reklamowych 
za  pośrednictwem portalu internetowego, reklamy koresponden-
cyjnej, rozpowszechniania materiałów reklamowych (próbek, dru-
ków, prospektów, broszur), dystrybucji materiałów reklamowych, 
transkrypcji formy wiadomości i  komunikatów, zbierania, adreso-
wania i  kopertowania towarów, zwłaszcza listów, pakunków i  pa-
czek (prace biurowe), gromadzenia dokumentów w wersji elektro-
nicznej i  ich udostępniania klientom, powielania dokumentów, 36 
Usługi w zakresie: pośrednictwa finansowego za pomocą urządzeń 
telekomunikacyjnych i  komputerowych, elektronicznych trans-
akcji telefonem komórkowym, urządzeniem mobilnym, obsługi 
płatności handlu elektronicznego, w  tym zakładanie kont wyko-
rzystywanych do  zakupu towarów i  usług przez Internet, telefon 
i urządzenie mobilne, dokonywania rozliczeń za pomocą pieniądza 
elektronicznego, płatności elektronicznej, w  tym elektroniczne 
wytwarzanie i  transmisja rachunków z  danymi dotyczącymi płat-
ności, obsługi kart, kart bankowych, kart kredytowych, kart debe-
towych, obsługa rozliczeń i  rejestracji transakcji poprzez otwartą 
platformę elektroniczną, 38 Usługi w  zakresie: obsługi klientów 
przy wykorzystaniu sieci Internet, udostępniania informacji z moż-
liwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomo-
ści, Usługi umożliwiające komunikację pomiędzy użytkownikiem 
a  siecią komputerową w  tym Internet, Usługi w  zakresie dostępu 
do sieci komputerowych w szczególności Internetu w tym w spo-
sób mobilny i  bezprzewodowy, Usługi w  zakresie udostępniania 
dostępu do  baz danych, Usługi w  zakresie udostępniania inter-
netowych kont, Usługi w  zakresie obustronnej transmisji danych, 
Usługi portali internetowych, Usługi przekazywania on-line kartek 
z  życzeniami, Usługi przesyłania informacji tekstowej i  obrazowej 
za  pomocą komputera, Usługi przesyłania telekopii, Usługi tele-
komunikacyjne on-line polegające na  umożliwieniu dokonywa-
nia operacji bankowych dostępu do  konta bankowego, 39 Usługi 
w zakresie: dostarczania i przechowywania przesyłek, paczek i ko-
respondencji, frankowania przesyłek pocztowych, transportu sa-
mochodowego, usługi kurierskie listów i towarów, usługi logistyki 
transportu, 42 Usługi w zakresie: projektowania i  rozwoju sprzętu 
i  oprogramowania komputerowego, aktualizacji oprogramowania 
komputerowego, aktualizacji stron internetowych, zarządzania 
użytkownikami i prawami w komputerowych sieciach danych, do-
radztwa w  zakresie sprzętu i  oprogramowania komputerowego, 
projektowania i tworzenia stron internetowych, instalacji i konser-
wacji oprogramowania komputerowego, konfiguracji sieci kompu-
terowych przez oprogramowanie komputerowe, konwersji danych 
lub dokumentów na formę elektroniczną, administrowania serwe-
rami, odzyskiwania danych komputerowych, udostępniania lub 
wynajmu elektronicznych miejsc pamięci w Internecie (przestrzeni 
sieciowych), zabezpieczania elektronicznego transferu środków fi-
nansowych, pieniężnych i transakcji on-line, składania i weryfikacji 
podpisu elektronicznego, certyfikacji polegającej na wytwarzaniu, 
wydawaniu, utrzymywaniu, weryfikowaniu, zawieszaniu i unieważ-
nianiu certyfikatów dla podpisu elektronicznego, elektroniczny 
serwis informacji typu on-line polegający na tworzeniu, prowadze-
nia baz danych 
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(111) 356590 (220) 2022 04 12 (210) 541895
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 16
(732) USTRONIE APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) U USTRONIE SUPREME APARTMENTS
(540) 

(591) złoty
(531) 26 11 13, 27 05 01, 27 05 10, 29 01 02
(510), (511) 36 Administrowanie domami czynszowymi, Admini-
strowanie nieruchomościami, Administrowanie sprawami finanso-
wymi dotyczącymi nieruchomości, Agencje mieszkaniowe (nieru-
chomości), Agencje nieruchomości, Agencje pośrednictwa 
w  handlu nieruchomościami, Agencje wynajmu zakwaterowania 
w  domach opieki, Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, 
Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, Doradztwo w za-
kresie nieruchomości, Finansowanie konsorcjalne nieruchomości, 
Nabywanie gruntów przeznaczonych do  dzierżawy, Nabywanie 
nieruchomości na  rzecz osób trzecich, Organizowanie finansowa-
nia w zakresie operacji budowlanych, Organizowanie finansowania 
zakupu nieruchomości, Organizowanie ograniczonej własności nie-
ruchomości, Organizowanie wynajmu mieszkań, Pomoc w zakresie 
nabywania nieruchomości i  w  zakresie udziałów finansowych 
w nieruchomościach, Pomoc w zakupie nieruchomości, Pośrednic-
two w obrocie nieruchomościami, Skomputeryzowane usługi infor-
macyjne dotyczące nieruchomości, Timesharing nieruchomości, 
Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, Usługi w zakre-
sie zakwaterowań, Usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości 
mieszkaniowych, Usługi w zakresie porozumień dotyczących nieru-
chomości [usługi finansowe], Usługi pośrednictwa finansowego 
w zakresie posiadania własności na rzecz osób trzecich, Usługi po-
średnictwa finansowego w zakresie nieruchomości, Usługi powier-
nicze w zakresie nieruchomości, Usługi nabywania nieruchomości, 
Usługi nabywania gruntu [w imieniu osób trzecich], Usługi nabywa-
nia gruntu, Usługi kredytowania nieruchomości, Usługi doradcze 
dotyczące własności nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące 
wyceny nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości 
korporacyjnych, Usługi depozytowe w  zakresie nieruchomości, 
Usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, Usługi 
agencji w  zakresie sprzedaży nieruchomości za  prowizję, Usługi 
agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, Usługi agencji po-
średnictwa nieruchomości mieszkaniowych, Usługi agencji nieru-
chomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi agen-
cji nieruchomości przy zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, Usługi 
agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, 
Udzielanie informacji o  nieruchomościach, dotyczących majątku 
i  ziemi, Udzielanie informacji dotyczących zarządzania ziemią, 
Udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, Udziela-
nie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za  pośrednic-
twem internetu, Zapewnianie środków finansowych na rozwój nie-
ruchomości, Wynajmowanie centrów handlowych, Wynajem 
zakwaterowania [mieszkania], Wynajem sal wystawowych, Wycena 
i zarządzanie nieruchomościami, Wybór i nabywanie nieruchomo-
ści [w imieniu osób trzecich], Usługi związane ze współwłasnością 
nieruchomości, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Usługi 
znajdowania mieszkań na rzecz osób trzecich [stałe zamieszkanie], 
Usługi zarządzania własnością wakacyjną [timeshare], Usługi zarzą-
dzania nieruchomościami związane z pomieszczeniami przemysło-
wymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z obiektami 
rozrywkowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z  lokalami do  handlu detalicznego, Usługi zarządzania nierucho-

mościami związane z lokalami biurowymi, Usługi zarządzania nie-
ruchomościami związane z centrami handlowymi, Usługi zarządza-
nia nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, Usługi 
zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, 
Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów bu-
dynków, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budyn-
ków handlowych, Usługi zarządzania majątkiem nieruchomym 
związane z  rolnictwem, Usługi zarządzania majątkiem nierucho-
mym związane z ogrodnictwem, Usługi zarządzania majątkiem nie-
ruchomym dotyczące transakcji w  zakresie nieruchomości, Usługi 
zarządzania majątkiem i  nieruchomościami, Usługi zarządzania 
majątkiem, Usługi w  zakresie zarządzania nieruchomościami, Za-
rządzanie portfelem nieruchomości, Zarządzanie nieruchomością, 
Zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, Zarządzanie gruntami, Za-
rządzanie domami, Zarządzanie budynkami, Zapewnianie stałego 
zamieszkania, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe 
i wyburzeniowe, Instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno
-kanalizacyjnych, Instalowanie, konserwacja i  naprawa systemów 
HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Instalowanie, konser-
wacja i  naprawa wind i  dźwigów, Konserwacja i  naprawa budyn-
ków, Usługi szklarskie, wstawianie, konserwacja i  naprawy szyb, 
okien i rolet, Budowa nieruchomości mieszkalnych, Budowa nieru-
chomości [budownictwo], Budowa prywatnych budynków miesz-
kalnych, Budowa nieruchomości przemysłowych, Budowa obiek-
tów do  celów rekreacyjnych, Budownictwo mieszkaniowe, 
Budownictwo komercyjne, Budownictwo, Budowanie nieruchomo-
ści, Budowanie domów, Budowa utwardzanych miejsc parkingo-
wych, Budowa terenów sportowych, Konstrukcja i naprawa budyn-
ków, Nadzór budowlany, Nadzór nad renowacją budynków, 
Przygotowanie terenu [budownictwo], Udzielanie informacji online 
związanych ze  wznoszeniem budynków, Udzielanie informacji 
związanych z konstrukcją budynków, Udzielanie informacji budow-
lanych, Usługi informacyjne w zakresie konstrukcji budynków, Usłu-
gi generalnych wykonawców budowlanych, Usługi doradztwa 
w  zakresie budowy budynków, Usługi doradztwa budowlanego, 
Usługi doradcze i  informacyjne dotyczące budownictwa, Usługi 
budownictwa wodno-lądowego, Usługi budowlane w zakresie sta-
wiania budynków, Usługi budowlane w zakresie budynków miesz-
kalnych, Usługi budowlane, Usługi nadzoru budowlanego w zakre-
sie projektów dotyczących nieruchomości, Usługi nadzoru 
budowlanego w zakresie projektów budowlanych, Usługi inspekcji 
budowlanej [w trakcie prac budowlanych], Zarządzanie projektem 
budowy, Zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie 
konstruowania budynków, Zarządzanie projektami budowlanymi 
na terenie budowy, 43 Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwate-
rowanie wakacyjne i  turystyczne, Udostępnianie obiektów na  im-
prezy i  tymczasowych biur oraz pomieszczeń na  posiedzenia, 
Żłobki, ośrodki opieki dziennej i  domy opieki dla osób starszych, 
Doradztwo świadczone przez centra obsługi telefonicznej i  infoli-
nie w dziedzinie zakwaterowania tymczasowego, Dzierżawa meta-
lowych i niemetalowych budynków przenośnych, Obsługa zakwa-
terowania członków organizacji, Organizowanie i  udostępnianie 
zakwaterowania tymczasowego, Organizowanie zakwaterowania 
na pobyt czasowy, Rezerwacja pokoi, Rezerwacja zakwaterowania 
na rzecz podróżnych, Rezerwacja zakwaterowania tymczasowego 
za  pośrednictwem Internetu, Tymczasowy wynajem pokoi, Udo-
stępnianie informacji o tymczasowym zakwaterowaniu za pośred-
nictwem Internetu, Udostępnianie informacji o  usługach tymcza-
sowego zakwaterowania, Udostępnianie obiektów i  sprzętu dla 
przyczep kempingowych, Udostępnianie pomieszczeń i  urządzeń 
do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomiesz-
czeń na posiedzenia, Udzielanie informacji dotyczących rezerwacji 
zakwaterowania, Usługi agencji w  zakresie rezerwacji zakwatero-
wania [time share], Usługi agencji w zakresie rezerwowania tymcza-
sowego zakwaterowania, Usługi agencji wynajmu mieszkań [time 
share], Usługi biur podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania, 
Usługi biur zakwaterowania, Usługi biura turystycznego związane 
z  rezerwacją zakwaterowania tymczasowego, Usługi charytatyw-
ne, mianowicie zapewnianie tymczasowego zakwaterowania, Usłu-
gi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], Zapewnianie zakwate-
rowania tymczasowego w  domach i  mieszkaniach, Zapewnianie 
umeblowanego zakwaterowania tymczasowego, Zapewnianie 
miejsc do tymczasowego odpoczynku dla pasażerów, Wypożycza-
nie namiotów, Wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, 
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Wynajem pomieszczeń na  przyjęcia towarzyskie, Wynajem pokoi 
jako tymczasowego zakwaterowania, Wynajem pawilonów, Wyna-
jem budynków przenośnych, Usługi zapewniania schronisk w  na-
głych wypadkach [zapewnianie zakwaterowania tymczasowego], 
Usługi w  zakresie zapewniania obiektów na  uroczystości, Usługi 
w zakresie wynajmu pokojów, Usługi w zakresie wymiany zakwate-
rowania [time share], Usługi w zakresie kwater wczasowych, Usługi 
rezerwacji pokojów, Usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwate-
rowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], Usługi opieki nad 
dziećmi świadczone w  obiektach handlowych, Wynajem mebli, 
bielizny stołowej, serwisów stołowych i  sprzętu do  podawania je-
dzenia i  napojów, Bary przekąskowe, Bary sałatkowe, Bary szybkiej 
obsługi [snack-bary], Dekorowanie ciast, Dekorowanie żywności, Do-
konywanie rezerwacji restauracji i  posiłków, Doradztwo kulinarne, 
Dostarczanie informacji o  usługach barów, Dostarczanie żywności 
i  napojów za  pośrednictwem furgonetek, Herbaciarnie, Imprezy fir-
mowe [zapewnianie jedzenia i  napojów], Informacja o  usługach re-
stauracyjnych, Informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania 
posiłków, Kafeterie [bufety], Kontraktowe usługi w zakresie żywności, 
Lodziarnie, Oferowanie żywności i  napojów dla gości, Oferowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywno-
ści i napojów w bistrach, Oferowanie żywności i napojów w kawia-
renkach internetowych, Oferowanie żywności i napojów w restau-
racjach i  barach, Oferowanie żywności i  napojów w  sklepach 
z pączkami, Organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], Or-
ganizowanie posiłków w  hotelach, Pizzerie, Udzielanie informacji 
dotyczących restauracji, Udostępnianie opinii na temat restauracji 
i barów, Udostępnianie opinii na temat restauracji, Udostępnianie 
informacji w postaci przepisów na drinki, Udostępnianie informacji 
o zawodzie barmana, Stołówki, Spersonalizowane usługi planowa-
nia posiłków za  pośrednictwem strony internetowej, Serwowanie 
żywności i napojów w sklepach z pączkami, Serwowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, Serwowanie żywności i napo-
jów w kawiarenkach internetowych, Serwowanie żywności i napo-
jów dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów dla 
gości, Serwowanie napojów w pubach z browarem, Serwowanie na-
pojów w małych browarniach, Serwowanie napojów alkoholowych, 
Serwowanie jedzenia i Napojów, Rzeźbienie w jedzeniu, Rezerwacja 
stolików w restauracjach, Restauracje z grillem, Restauracje serwują-
ce delikatesy, Restauracje samoobsługowe, Puby, Przygotowywanie 
żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, Przygotowy-
wanie posiłków, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i na-
poje do bezpośredniego spożycia, Usługi prywatnego klubu kola-
cyjnego, Usługi osobistych kucharzy, Usługi ogródków piwnych, 
Usługi obiektów gościnnych [posiłki i  napoje], Usługi mobilnych 
restauracji, Usługi koktajlbarów, Usługi klubów nocnych [zaopa-
trzenie w żywność], Usługi klubów w zakresie dostarczania żywno-
ści i napojów, Usługi herbaciarni, Usługi doradców w zakresie win, 
Usługi doradcze związane z technikami pieczenia, Usługi doradcze 
w zakresie sztuki kulinarnej, Usługi doradcze w zakresie przygoto-
wania żywności, Usługi doradcze dotyczące żywności, Usługi degu-
stacji win (dostarczanie napojów), Usługi bufetów w zakresie barów 
koktajlowych, Usługi biur podróży w zakresie rezerwowania restau-
racji, Usługi barów z sokami, Usługi barów z fajkami wodnymi, Usłu-
gi barów piwnych, Usługi barów i restauracji, Usługi barowe, Usługi 
agencji w  zakresie rezerwacji restauracji, Udzielanie informacji 
związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, Udzielanie 
informacji w  zakresie barów, Winiarnie, Usługi świadczone przez 
bary bistro, Usługi zaopatrzenia w  żywność, Usługi zaopatrzenia 
w napoje, Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, Usługi 
w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, Usługi w zakresie przygo-
towywania jedzenia i napojów, Usługi w zakresie jedzenia na wy-
nos, Usługi w  zakresie dostarczania napojów, Usługi w  zakresie 
bankietów, Usługi rezerwacyjne w  zakresie rezerwacji posiłków, 
Usługi rezerwacji zakwaterowania [time share], Usługi rezerwacji 
miejsc w restauracjach, Usługi restauracyjne świadczone przez ho-
tele, Usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, Usługi restauracyj-
ne, Usługi restauracji, w których mięso przygotowuje się na oczach 
klientów, Usługi restauracji z daniami ramen, Usługi restauracji wa-
shoku, Usługi restauracji szybkiej obsługi, Usługi restauracji sprze-
dających sushi, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, 
Usługi restauracji serwujących tempurę, Usługi restauracji hotelo-
wych, Usługi prywatnego klubu picia, Zapewnianie pomieszczeń 
na uroczystości 

(111) 356591 (220) 2022 04 12 (210) 541897
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 16
(732) USTRONIE APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) U USTRONIE SUPREME APARTMENTS
(540) 

(591) złoty
(531) 26 11 13, 27 05 01, 27 05 10, 29 01 02
(510), (511) 36 Administrowanie domami czynszowymi, Administro-
wanie nieruchomościami, Administrowanie sprawami finansowymi 
dotyczącymi nieruchomości, Agencje mieszkaniowe (nieruchomo-
ści), Agencje nieruchomości, Agencje pośrednictwa w handlu nieru-
chomościami, Agencje wynajmu zakwaterowania w domach opieki, 
Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, Doradztwo w  dzie-
dzinie zakupu nieruchomości, Doradztwo w zakresie nieruchomości, 
Finansowanie konsorcjalne nieruchomości, Nabywanie gruntów 
przeznaczonych do  dzierżawy, Nabywanie nieruchomości na  rzecz 
osób trzecich, Organizowanie finansowania w zakresie operacji bu-
dowlanych, Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, 
Organizowanie ograniczonej własności nieruchomości, Organizowa-
nie wynajmu mieszkań, Pomoc w zakresie nabywania nieruchomości 
i  w  zakresie udziałów finansowych w  nieruchomościach, Pomoc 
w zakupie nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościa-
mi, Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomo-
ści, Timesharing nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących 
nieruchomości, Usługi w  zakresie zakwaterowań, Usługi w  zakresie 
wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, Usługi w zakresie po-
rozumień dotyczących nieruchomości [usługi finansowe], Usługi po-
średnictwa finansowego w  zakresie posiadania własności na  rzecz 
osób trzecich, Usługi pośrednictwa finansowego w  zakresie nieru-
chomości, Usługi powiernicze w zakresie nieruchomości, Usługi na-
bywania nieruchomości, Usługi nabywania gruntu [w  imieniu osób 
trzecich], Usługi nabywania gruntu, Usługi kredytowania nierucho-
mości, Usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości, Usługi 
doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, Usługi doradcze doty-
czące nieruchomości korporacyjnych, Usługi depozytowe w zakresie 
nieruchomości, Usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomo-
ści, Usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, 
Usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, Usługi agen-
cji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Usługi agencji nie-
ruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi agen-
cji nieruchomości przy zakupie i  wynajmie przedsiębiorstw, Usługi 
agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i  wynajmu budynków, 
Udzielanie informacji o  nieruchomościach, dotyczących majątku 
i ziemi, Udzielanie informacji dotyczących zarządzania ziemią, Udzie-
lanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, Udzielanie infor-
macji dotyczących kwestii nieruchomości za  pośrednictwem Inter-
netu, Zapewnianie środków finansowych na rozwój nieruchomości, 
Wynajmowanie centrów handlowych, Wynajem zakwaterowania 
[mieszkania], Wynajem sal wystawowych, Wycena i zarządzanie nie-
ruchomościami, Wybór i nabywanie nieruchomości [w imieniu osób 
trzecich], Usługi związane ze współwłasnością nieruchomości, Usługi 
związane z majątkiem nieruchomym, Usługi znajdowania mieszkań 
na rzecz osób trzecich [stałe zamieszkanie], Usługi zarządzania wła-
snością wakacyjną [timeshare], Usługi zarządzania nieruchomościa-
mi związane z pomieszczeniami przemysłowymi, Usługi zarządzania 
nieruchomościami związane z obiektami rozrywkowymi, Usługi za-
rządzania nieruchomościami związane z  lokalami do  handlu deta-
licznego, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami 
biurowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z centra-
mi handlowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z  budynkami mieszkalnymi, Usługi zarządzania nieruchomościami 
w zakresie osiedli mieszkaniowych, Usługi zarządzania nieruchomo-
ściami w zakresie kompleksów budynków, Usługi zarządzania nieru-
chomościami w zakresie budynków handlowych, Usługi zarządzania 
majątkiem nieruchomym związane z rolnictwem, Usługi zarządzania 
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majątkiem nieruchomym związane z  ogrodnictwem, Usługi zarzą-
dzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nie-
ruchomości, Usługi zarządzania majątkiem i  nieruchomościami, 
Usługi zarządzania majątkiem, Usługi w zakresie zarządzania nieru-
chomościami, Zarządzanie portfelem nieruchomości, Zarządzanie 
nieruchomością, Zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, Zarządza-
nie gruntami, Zarządzanie domami, Zarządzanie budynkami, Za-
pewnianie stałego zamieszkania, 37 Usługi budowlane, konstrukcyj-
ne, rozbiórkowe i  wyburzeniowe, Instalowanie, konserwacja 
i  naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, Instalowanie, konserwacja 
i  naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i  klimatyzacja), 
Instalowanie, konserwacja i  naprawa wind i  dźwigów, Konserwacja 
i naprawa budynków, Usługi szklarskie, wstawianie, konserwacja i na-
prawy szyb, okien i rolet, Budowa nieruchomości mieszkalnych, Bu-
dowa nieruchomości [budownictwo], Budowa prywatnych budyn-
ków mieszkalnych, Budowa nieruchomości przemysłowych, Budowa 
obiektów do celów rekreacyjnych, Budownictwo mieszkaniowe, Bu-
downictwo komercyjne, Budownictwo, Budowanie nieruchomości, 
Budowanie domów, Budowa utwardzanych miejsc parkingowych, 
Budowa terenów sportowych, Konstrukcja i  naprawa budynków, 
Nadzór budowlany, Nadzór nad renowacją budynków, Przygotowa-
nie terenu [budownictwo], Udzielanie informacji online związanych 
ze wznoszeniem budynków, Udzielanie informacji związanych z kon-
strukcją budynków, Udzielanie informacji budowlanych, Usługi infor-
macyjne w zakresie konstrukcji budynków, Usługi generalnych wy-
konawców budowlanych, Usługi doradztwa w  zakresie budowy 
budynków, Usługi doradztwa budowlanego, Usługi doradcze i infor-
macyjne dotyczące budownictwa, Usługi budownictwa wodno-lą-
dowego, Usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, Usługi 
budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, Usługi budowlane, 
Usługi nadzoru budowlanego w  zakresie projektów dotyczących 
nieruchomości, Usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów 
budowlanych, Usługi inspekcji budowlanej [w trakcie prac budowla-
nych], Zarządzanie projektem budowy, Zarządzanie projektami 
na  miejscu inwestycji w  zakresie konstruowania budynków, Zarzą-
dzanie projektami budowlanymi na terenie budowy, 43 Tymczasowe 
zakwaterowanie, Usługi zaopatrzenia w  żywność i  napoje, Hotele, 
hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Udo-
stępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur oraz pomiesz-
czeń na  posiedzenia, Żłobki, ośrodki opieki dziennej i  domy opieki 
dla osób starszych, Doradztwo świadczone przez centra obsługi tele-
fonicznej i  infolinie w  dziedzinie zakwaterowania tymczasowego, 
Dzierżawa metalowych i  niemetalowych budynków przenośnych, 
Obsługa zakwaterowania członków organizacji, Organizowanie 
i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Organizowanie za-
kwaterowania na pobyt czasowy, Rezerwacja pokoi, Rezerwacja za-
kwaterowania na  rzecz podróżnych, Rezerwacja zakwaterowania 
tymczasowego za pośrednictwem Internetu, Tymczasowy wynajem 
pokoi, Udostępnianie informacji o  tymczasowym zakwaterowaniu 
za pośrednictwem Internetu, Udostępnianie informacji o usługach 
tymczasowego zakwaterowania, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
dla przyczep kempingowych, Udostępnianie pomieszczeń i  urzą-
dzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie po-
mieszczeń na  posiedzenia, Udzielanie informacji dotyczących re-
zerwacji zakwaterowania, Usługi agencji w  zakresie rezerwacji 
zakwaterowania [time share], Usługi agencji w zakresie rezerwowa-
nia tymczasowego zakwaterowania, Usługi agencji wynajmu 
mieszkań [time share], Usługi biur podróży w  zakresie rezerwacji 
zakwaterowania, Usługi biur zakwaterowania, Usługi biura tury-
stycznego związane z  rezerwacją zakwaterowania tymczasowego, 
Usługi charytatywne, mianowicie zapewnianie tymczasowego za-
kwaterowania, Usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], Za-
pewnianie zakwaterowania tymczasowego w  domach i  mieszka-
niach, Zapewnianie umeblowanego zakwaterowania tymczasowego, 
Zapewnianie miejsc do tymczasowego odpoczynku dla pasażerów, 
Wypożyczanie namiotów, Wynajmowanie zakwaterowania na pobyt 
czasowy, Wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, Wynajem 
pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, Wynajem pawilonów, 
Wynajem budynków przenośnych, Usługi zapewniania schronisk 
w nagłych wypadkach [zapewnianie zakwaterowania tymczasowe-
go], Usługi w zakresie zapewniania obiektów na uroczystości, Usługi 
w zakresie wynajmu pokojów, Usługi w zakresie wymiany zakwatero-
wania [time share], Usługi w zakresie kwater wczasowych, Usługi re-
zerwacji pokojów, Usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwatero-
wania [zarządzanie przyjazdami i  wyjazdami], Usługi opieki nad 

dziećmi świadczone w obiektach handlowych, Wynajem mebli, bieli-
zny stołowej, serwisów stołowych i sprzętu do podawania jedzenia 
i napojów, Bary przekąskowe, Bary sałatkowe, Bary szybkiej obsługi 
[snack-bary], Dekorowanie ciast, Dekorowanie żywności, Dokonywa-
nie rezerwacji restauracji i  posiłków, Doradztwo kulinarne, Dostar-
czanie informacji o usługach barów, Dostarczanie żywności i napo-
jów za  pośrednictwem furgonetek, Herbaciarnie, Imprezy firmowe 
[zapewnianie jedzenia i napojów], Informacja o usługach restauracyj-
nych, Informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków, 
Kafeterie [bufety], Kontraktowe usługi w zakresie żywności, Lodziar-
nie, Oferowanie żywności i napojów dla gości, Oferowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów 
w bistrach, Oferowanie żywności i napojów w kawiarenkach interne-
towych, Oferowanie żywności i  napojów w  restauracjach i  barach, 
Oferowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami, Organizacja 
przyjęć weselnych [żywność i  napoje], Organizowanie posiłków 
w hotelach, Pizzerie, Udzielanie informacji dotyczących restauracji, 
Udostępnianie opinii na  temat restauracji i  barów, Udostępnianie 
opinii na  temat restauracji, Udostępnianie informacji w  postaci 
przepisów na drinki, Udostępnianie informacji o zawodzie barma-
na, Stołówki, Spersonalizowane usługi planowania posiłków za po-
średnictwem strony internetowej, Serwowanie żywności i napojów 
w sklepach z pączkami, Serwowanie żywności i napojów w restau-
racjach i barach, Serwowanie żywności i napojów w kawiarenkach 
internetowych, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restau-
racjach, Serwowanie żywności i napojów dla gości, Serwowanie na-
pojów w pubach z browarem, Serwowanie napojów w małych bro-
warniach, Serwowanie napojów alkoholowych, Serwowanie jedzenia 
i  napojów, Rzeźbienie w  jedzeniu, Rezerwacja stolików w  restaura-
cjach, Restauracje z  grillem, Restauracje serwujące delikatesy, Re-
stauracje samoobsługowe, Puby, Przygotowywanie żywności dla in-
nych na zasadzie zlecania na zewnątrz, Przygotowywanie posiłków, 
Przygotowywanie i  zaopatrywanie w  żywność i  napoje do  bezpo-
średniego spożycia, Usługi prywatnego klubu kolacyjnego, Usługi 
osobistych kucharzy, Usługi ogródków piwnych, Usługi obiektów 
gościnnych [posiłki i  napoje], Usługi mobilnych restauracji, Usługi 
koktajlbarów, Usługi klubów nocnych [zaopatrzenie w  żywność], 
Usługi klubów w  zakresie dostarczania żywności i  napojów, Usługi 
herbaciarni, Usługi doradców w zakresie win, Usługi doradcze zwią-
zane z technikami pieczenia, Usługi doradcze w zakresie sztuki kuli-
narnej, Usługi doradcze w zakresie przygotowania żywności, Usługi 
doradcze dotyczące żywności, Usługi degustacji win (dostarczanie 
napojów), Usługi bufetów w  zakresie barów koktajlowych, Usługi 
biur podróży w zakresie rezerwowania restauracji, Usługi barów z so-
kami, Usługi barów z fajkami wodnymi, Usługi barów piwnych, Usługi 
barów i restauracji, Usługi barowe, Usługi agencji w zakresie rezerwa-
cji restauracji, Udzielanie informacji związanych z  przygotowywa-
niem żywności i  napojów, Udzielanie informacji w  zakresie barów, 
Winiarnie, Usługi świadczone przez bary bistro, Usługi zaopatrzenia 
w żywność, Usługi zaopatrzenia w napoje, Usługi w zakresie żywno-
ści i napojów na wynos, Usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wy-
nos, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, Usługi 
w zakresie jedzenia na wynos, Usługi w zakresie dostarczania napo-
jów, Usługi w zakresie bankietów, Usługi rezerwacyjne w zakresie re-
zerwacji posiłków, Usługi rezerwacji zakwaterowania [time share], 
Usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, Usługi restauracyjne świad-
czone przez hotele, Usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, Usłu-
gi restauracyjne, Usługi restauracji, w  których mięso przygotowuje 
się na  oczach klientów, Usługi restauracji z  daniami ramen, Usługi 
restauracji washoku, Usługi restauracji szybkiej obsługi, Usługi re-
stauracji sprzedających sushi, Usługi restauracji sprzedających posił-
ki na wynos, Usługi restauracji serwujących tempurę, Usługi restaura-
cji hotelowych, Usługi prywatnego klubu picia, Zapewnianie 
pomieszczeń na uroczystości 

(111) 356592 (220) 2022 04 13 (210) 541979
(151) 2022 08 31 (441) 2022 05 09
(732) DPZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Camelot
(510), (511) 43 Oferowanie żywności i  napojów dla gości w  restau-
racjach, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
Usługi restauracyjne, Zapewnianie żywności i  napojów w  restaura-
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cjach, Obsługa gastronomiczna z  własnym zapleczem, produktami 
i  transportem, Hotele, hostele i  pensjonaty, zakwaterowanie waka-
cyjne i turystyczne, Usługi hotelowe 

(111) 356593 (220) 2022 04 21 (210) 542215
(151) 2022 09 01 (441) 2022 05 16
(732) LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kocoorek
(510), (511) 29 Batony na  bazie orzechów i  owoców, Desery mlecz-
ne, Desery owocowe, Jogurt, Koktajle na bazie mleka i jogurtu, Ma-
sło orzechowe, Napoje na  bazie mleka i  jogurtu, Owoce mrożone, 
Orzechy jadalne, Orzechy przetworzone, Pasty orzechowe, Przekąski 
na  bazie owoców, Przekąski na  bazie orzechów, Przetwory owoco-
we, 30 Batoniki, Batony energetyczne, Batony zbożowe, Ciasta, Cia-
steczka, Cukierki, Czekolada, Herbata, Kakao, Kawa, Lody spożywcze, 
Lody spożywcze w  proszku, Lód naturalny lub sztuczny, Mrożony 
jogurt (lody spożywcze), Musy czekoladowe, Musy deserowe, Musy 
owocowe (sosy), Napoje na bazie herbaty, Napoje na bazie czekola-
dy, Napoje na bazie kakao, Napoje na bazie kawy, Słodycze, Środki 
wiążące do  lodów spożywczych, Sorbety, Substytuty lodów, Wyro-
by cukiernicze, 35 Usługi handlu detalicznego żywności lub napo-
jów, Usługi handlu detalicznego lodów, Usługi handlu detalicznego 
pojemników na  żywność lub napoje, Usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, Usługi handlu 
detalicznego w  odniesieniu do  aplikacji mobilnych, 43 Kawiarnie, 
Lodziarnie, Usługi mobilnych kawiarni, Usługi mobilnych lodziarni, 
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, Obwoźne usługi zaopatrzenia w żywność i napoje 

(111) 356594 (220) 2022 02 22 (210) 540204
(151) 2022 08 22 (441) 2022 05 02
(732) WOŚ ADAM JAKUB, Henryków-Urocze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BISTRO U PRZYJACIÓŁ
(540) 

(531) 27 05 01, 09 07 19
(510), (511) 32 Aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi 
z  owoców, koktajle bezalkoholowe, lemoniada, napoje bezalkoho-
lowe, bezalkoholowe nektary owocowe, piwo, soki owocowe, woda 
gazowana, woda stołowa, 33 Napoje alkoholowe, brandy, napoje al-
koholowe destylowana, dżin, gorzkie nalewki, kirsz alkohol na bazie 
wiśni, koktajle, likiery, miód pitny, owocowe ekstrakty z alkoholem, 
rum, sake, whisky, wino, wódka, 35 Prowadzenie usług w  zakresie: 
agencji importowo-eksportowej, agencji reklamowych, badania opi-
nii publicznej, badania rynku, dekoracji wystaw sklepowych, handlo-
we informacje i porady udzielane konsumentom, handlowe wyceny, 
prezentowanie produktów w  mediach dla celów sprzedaży deta-
licznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych-pró-
bek, druków, prospektów, broszur, reklama billboardowa, reklamy 
za  pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy prasowe, reklamy 
radiowe, reklamy telewizyjne, wynajmowanie przestrzeni reklamo-
wej, tworzenie tekstów reklamowych i  sponsorowanych, zarządza-
nie w  zakresie zamówień handlowych dla artykułów spożywczych, 
odzieżowych i technicznych, organizowanie targów i wystaw w ce-
lach handlowych lub reklamowych, specjalistycznego doradztwa 
handlowo-gastronomicznego w  zakresie organizacji i  zarządzania, 
impresariat w działalności gospodarczej, usługi prowadzenia sprze-
daży w sklepie i/lub hurtowni produktów spożywczych, jak: warzyw, 
owoców, napojów bezalkoholowych, cukru, czekolady, wyrobów cu-

kierniczych, wyrobów piekarskich, chleba, ciasta, wyrobów ciastkar-
skich, herbaty, kawy, kakao, przypraw spożywczych, ryb świeżych, 
ryb suszonych, ryb wędzonych, skorupiaków, mięczaków, homarów 
żywych, mięsa i wyrobów z mięsa, tytoniu i wyrobów tytoniowych, 
sprzętu sportowego, odzieży, dywanów, pokryć podłogowych, po-
kryć ściennych, kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt 
domowych, karmy dla zwierząt domowych, oliwek świeżych, owo-
ców cytrusowych, pomarańczy, bezalkoholowych napojów z soków 
owocowych, aperitifów bezalkoholowych, ekstraktów owocowych 
bezalkoholowych, bezalkoholowych napojów na  bazie miodu, 
nektarów bezalkoholowych owocowych, piwa, gorzkich nalewek, 
likierów, napojów alkoholowych destylowanych napojów alkoho-
lowych zawierających owoce, owocowych ekstraktów z alkoholem, 
alkoholi i  likierów wspomagających trawienie, whisky, wina, wódki, 
soków owocowych, wody gazowanej, wody stołowej, kosmetyków, 
preparatów do makijażu i demakijażu dezodorantów do użytku oso-
bistego, wyrobów perfumeryjnych, soli do  kąpieli co  celów innych 
niż lecznicze, preparatów kosmetycznych do  kąpieli, preparatów 
kosmetycznych do odchudzania, kremów kosmetycznych, lakierów 
do  paznokci, mydeł dezynfekujących, mydeł leczniczych, perfum, 
płynów do  pielęgnacji włosów, pomadek do  ust, tuszy do  rzęs, 
preparatów do  prania, wywabiaczy plam-tak, by  umożliwić konsu-
mentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 43 
Prowadzenie usług w zakresie: barów, barów szybkiej obsługi, snac-
k-barów, restauracji, restauracji samoobsługowych, stołówek, kafe-
terii, kawiarni, przygotowania posiłków, obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, przygotowywania 
dań-żywność i napoje na zamówienie oraz ich dostawa, dostarczania 
dań i posiłków catering, usług dotyczących zakwaterowania i wyży-
wienia, hotele, motele, pensjonaty 

(111) 356595 (220) 2022 04 21 (210) 542273
(151) 2022 08 29 (441) 2022 05 09
(732) WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA GASTRONOMICZNA 
CENTRUM, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAR BAMBINO
(540) 

(591) biały, niebieski, zielony, pomarańczowy, czarny
(531) 29 01 15, 03 04 02, 03 04 13, 05 03 06, 11 03 99, 19 07 99, 27 05 01
(510), (511) 43 Bary, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Serwowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, Przygotowywanie po-
siłków i  napojów, Restauracje dla turystów, Restauracje oferujące 
dania na wynos, Serwowanie jedzenia i napojów, Usługi w zakresie 
przygotowywania jedzenia i napojów, Katering obejmujący żywność 
i napoje dla instytucji 

(111) 356596 (220) 2022 03 15 (210) 540967
(151) 2022 08 24 (441) 2022 05 09
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK  
SPÓŁKA JAWNA, Goszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOSKANIA
(540) 

(591) czerwony
(531) 27 05 01, 29 01 01
(510), (511) 20 Zestaw mebli 
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(111) 356597 (220) 2022 04 20 (210) 542187
(151) 2022 08 29 (441) 2022 05 09
(732) TUZ TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TUZ UBEZPIECZENIA
(540) 

(591) czerwony, granatowy
(531) 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 36 Ubezpieczenia, Ubezpieczenia medyczne, Ubezpiecze-
nia furgonetek, Ubezpieczenia samochodowe, Ubezpieczenia ban-
kowe, Ubezpieczenia budynków, Ubezpieczenia podróżne, Ubezpie-
czenia biur, Organizowanie ubezpieczenia, Ubezpieczenia kredytów, 
Ubezpieczenia lotnicze, Ubezpieczenia towarów, Ubezpieczenia hipo-
teczne, Ubezpieczenia dla hoteli, Ubezpieczenia systemów antywła-
maniowych, Ubezpieczenia przedłużonych gwarancji, Ubezpieczenia 
urządzeń łącznościowych, Ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], 
Ubezpieczenia od wypadków, Ubezpieczenia od pożaru, Ubezpiecze-
nia dla biur, Organizowanie ubezpieczenia kredytów, Ubezpieczenia dla 
przedsiębiorstw, Zapewnianie ubezpieczenia wakacyjnego, Ubezpie-
czenia dotyczące własności, Usługi zarządzania ubezpieczeniami, Usłu-
gi ubezpieczeniowe, Zarządzanie ubezpieczeniami grupowymi, Infor-
macja o  ubezpieczeniach, Administrowanie systemami ubezpieczenia 
grupowego, Ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej, Wycena 
roszczeń z  ubezpieczenia, Ubezpieczenia (doradztwo w  sprawach-), 
Doradztwo ubezpieczeniowe, Ubezpieczenia od  wypadków samo-
chodowych, Ubezpieczenia (informacje w  sprawach-), Udostępnianie 
informacji o ubezpieczeniach, Wyceny finansowe dla celów ubezpiecze-
nia, Ubezpieczenia od  odpowiedzialności osób trzecich, Zapewnianie 
ubezpieczenia gwarancji na sprzęt, Wycena finansowa [ubezpieczenia, 
bankowość, nieruchomości], Usługi w zakresie organizowania ubezpie-
czenia, Ubezpieczenia związane z mieniem osobistym, Ubezpieczenia 
w zakresie bankowości hipotecznej, Usługi finansowe związane z ubez-
pieczeniami, Finansowe usługi dotyczące ubezpieczenia mechanicz-
nych pojazdów, Usługi w  zakresie ubezpieczenia przyczep turystycz-
nych, Usługi konsultacyjne i  informacyjne dotyczące ubezpieczenia, 
Usługi ubezpieczenia medycznego świadczone na  rzecz firm, Usługi 
ubezpieczenia od ryzyka terminów i kosztów realizacji, Ubezpieczenia 
od ryzyka przekroczenia terminów i kosztów, Usługi ubezpieczenia in-
dywidualnego w zakresie świadczenia usług prawnych, Usługi gwaran-
cji ubezpieczenia w przypadku awarii mechanicznej silnika, Usługi ubez-
pieczenia osobistego w zakresie zapewniania porad prawnych, Usługi 
doradztwa i  pośrednictwa związane z  ubezpieczeniami domu, Usługi 
doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami turystycznymi, 
Usługi doradztwa i  pośrednictwa związane z  ubezpieczeniami pojaz-
dów, Likwidacja szkód z tytułu ubezpieczenia innego niż na życie, Usługi 
doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami od wypadków, 
Usługi ubezpieczenia zdrowotnego związane z kierowcami autokarów, 
Usługi ubezpieczenia zdrowotnego związane z pilotami autokarowymi, 
Ubezpieczenie garaży, Ubezpieczenie wyposażenia nieruchomości, 
Ubezpieczenie dla właścicieli nieruchomości, Ubezpieczenie od  straty 
dokumentów, Ubezpieczenie od wydatków prawnych, Ubezpieczenie 
towarów podczas tranzytu, Ubezpieczenie indywidualne związane 
ze  zobowiązaniem spłaty pożyczki, Reasekuracja, Usługi doradztwa 
związane z reasekuracją, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Usługi finan-
sowe związane z  działalnością gospodarczą, Przetwarzanie płatności, 
Wyceny i analizy finansowe, Transakcje finansowe, 41 Kursy edukacyjne 
związane z ubezpieczeniami 

(111) 356598 (220) 2022 04 21 (210) 542227
(151) 2022 09 01 (441) 2022 05 16
(732) TOMCZYK MICHAŁ BO CHENEK PIEKARNIA RZEMIEŚLNICZA, 
Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) BO CHENEK naturalnie na zakwasie
(540) 

(591) żółty, biały, czarny
(531) 05 07 02, 08 01 01, 08 01 04, 26 13 01, 27 01 06, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 5 Pieczywo dla diabetyków, 7 Maszyny do  formowania 
chleba, 21 Kosze na chleb, Kosze na chleb do użytku domowego, Po-
jemniki do chleba, 30 Chleb i bułki 

(111) 356599 (220) 2022 04 11 (210) 541854
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 09
(732) ARC-POL BABIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Czaniec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wyśmienity
(540) 

(591) czerwony, żółty, pomarańczowy, niebieski, biały, szary, 
brązowy, zielony, czarny
(531) 27 05 01, 29 01 15, 06 07 08, 07 01 13, 05 07 02, 26 01 02, 
26 01 03, 26 01 16
(510), (511) 30 Makaron spożywczy, Makarony, Makarony zawierają-
ce jaja, Suszony makaron 

(111) 356600 (220) 2022 04 20 (210) 542148
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 16
(732) WOLF AND OAK DISTILLERY SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Wilczy
(510), (511) 33 Alkohole wysokoprocentowe [napoje], Napoje alko-
holowe (z wyjątkiem piwa), Napoje alkoholowe niskoprocentowe 

(111) 356601 (220) 2022 04 21 (210) 542196
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 16
(732) GOSTOMCZYK MARTA, Kwidzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SŁUCH MEDICA
(540) 

(591) niebieski, zielony
(531) 01 15 23, 26 11 13, 27 05 01, 27 05 08, 27 05 17, 29 01 12
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(510), (511) 44 Dopasowywanie aparatów słuchowych, Badanie słu-
chu, Doradztwo związane z badaniem słuchu, Usługi w zakresie opie-
ki zdrowotnej dla ludzi 

(111) 356602 (220) 2022 03 31 (210) 541602
(151) 2022 08 23 (441) 2022 05 09
(732) FUNDACJA STAJNIA ROWEROWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FUNDACJA STAJNIA ROWEROWA TEAM
(510), (511) 36 Organizacja zbiórek, Zbiórki funduszy na cele dobro-
czynne, 41 Usługi trenerskie w zakresie sportu, Zajęcia sportowe, Or-
ganizacja obozów sportowych, Organizacja i  przeprowadzanie wy-
darzeń sportowych, Organizacja zawodów sportowych, Doradztwo 
zawodowe w zakresie sprawności fizycznej, Organizacja i prowadze-
nie warsztatów i kursów, Udostępnianie sprzętu sportowego 

(111) 356603 (220) 2022 03 30 (210) 541561
(151) 2022 08 26 (441) 2022 04 25
(732) JURAJSKA FABRYKA WIND KACZMARCZYK SPÓŁKA JAWNA, 
Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JURAJSKA FABRYKA WIND
(540) 

(591) ciemnoszary, ciemnoniebieski, jasnoniebieski, niebieski, zielony
(531) 26 01 01, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 7 Windy i podnośniki, Windy schodowe, Windy budow-
lane, Windy dla obsługi, Windy do użytku w klatkach schodowych, 
Windy pasażerskie do budynków, 10 Windy dla inwalidów, 37 Insta-
lowanie i naprawa wind 

(111) 356604 (220) 2022 03 30 (210) 541550
(151) 2022 08 18 (441) 2022 04 25
(732) ZIMNOWODZKI MARIUSZ HOME EXPERTS  
MARIUSZ ZIMNOWODZKI NIERUCHOMOŚCI, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOME EXPERTS
(540) 

(591) pomarańczowy, czarny
(531) 07 01 08, 07 01 24, 26 11 02, 26 11 05, 26 11 07, 26 11 12, 
27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 36 Pośrednictwo w  obrocie nieruchomościami, Usłu-
gi agencji w  zakresie sprzedaży nieruchomości za  prowizję, Usługi 
agencji nieruchomości związane z  kupnem i  sprzedażą budynków, 
Usługi agencji nieruchomości związane z  kupnem i  sprzedażą zie-
mi, Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i  wynajmu 
budynków, Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkanio-
wych, Usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, Usługi 
agencji nieruchomości w zakresie wynajmu budynków 

(111) 356605 (220) 2022 01 10 (210) 538512
(151) 2022 06 08 (441) 2022 02 21
(732) FUNDACJA PSIEROCINIEC, Kalisz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PSiEROCiNiEC

(540) 

(591) biały, fioletowy
(531) 29 01 06, 29 01 08, 29 01 12, 03 01 08, 07 01 22, 27 05 01
(510), (511) 45 Usługi ochrony zwierząt 

(111) 356606 (220) 2022 01 03 (210) 538360
(151) 2022 05 24 (441) 2022 02 07
(732) KARCZ-KANIK SARA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Grabowska MODELS
(540) 

(531) 27 05 01, 26 11 02
(510), (511) 35 Usługi agencji modelek i  modeli związane z  rekla-
mą, Usługi agencji modelek i modeli do celów reklamowych, Usłu-
gi agencji modelek i  modeli do  celów promocji sprzedaży, Usługi 
agencji modelek i  modeli związane z  promocją sprzedaży, Usługi 
agencji modelek i  modeli, Organizacja pokazów mody w  celach 
promocyjnych 

(111) 356607 (220) 2022 01 15 (210) 538709
(151) 2022 06 07 (441) 2022 02 21
(732) KULTOWY BROWAR STAROPOLSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola (PL)
(540) (znak słowny)
(540) dworskie
(510), (511) 32 Piwo 

(111) 356608 (220) 2022 01 10 (210) 538523
(151) 2022 06 14 (441) 2022 02 28
(732) WOLTER VIVIEN, Nordstemmen (DE)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GYMTASTIC
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 3 Nielecznicze preparaty do  masażu, Olejki do  masażu, 
Kosmetyki, Balsamy, kremy i  żele do  redukcji cellulitu, 5 Odżywcze 
suplementy diety, Napoje witaminizowane, Preparaty witaminowe, 8 
Urządzenia do pielęgnacji ciała i urody, z wyjątkiem urządzeń do pie-
lęgnacji skóry i  paznokci, 10 Urządzenia i  przyrządy do  fizjoterapii, 
Urządzenia do  masażu, Piłki do  masażu, Rękawice do  masażu, Wa-
łek do masażu, Podkładki do masażu termicznego, Wałki piankowe 
do masażu, Przyrządy do masażu, 21 Butelki do picia do uprawiania 
sportu, 25 Odzież, Koszulki z  krótkim rękawem, Pulowery, Obuwie, 
Nakrycia głowy, Mycki, piuski, Czapki [nakrycia głowy], Odzież spor-
towa, Buty sportowe, Swetry, 27 Maty do jogi, Maty do fitnessu, 28 
Sprzęt sportowy, Artykuły i sprzęt sportowy, Urządzenia do ćwiczeń 
fizycznych [ćwiczenia], Artykuły i sprzęt fitness, 32 Napoje energety-
zujące zawierające kofeinę, Woda mineralna [napoje], Syropy do wy-
robu napojów, Syropy do produkcji napojów aromatyzowanych owo-
cami, Syropy do  wytwarzania napojów bezalkoholowych, Syropy 
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do napojów, 35 Reklama, Usługi marketingowe, Promocja sprzedaży, 
Usługi detaliczne i hurtowe, w tym internetowe, związane z: nielecz-
nicze preparaty do  masażu, olejki do  masażu, kosmetyki, balsamy, 
kremy i żele do redukcji cellulitu, odżywcze suplementy diety, napoje 
witaminizowane, preparaty witaminowe, urządzenia do pielęgnacji 
ciała i urody inne niż urządzenia do pielęgnacji skóry i paznokci, urzą-
dzenia i przyrządy do fizjoterapii, podkładki do masażu termicznego, 
wałki piankowe do  masażu, przyrządy do  masażu, butelki do  picia 
do uprawiania sportu, odzież, koszulki z krótkim rękawem, pulowery, 
swetry, obuwie, nakrycia głowy, mycki, piuski, czapki [nakrycia gło-
wy], odzież sportowa, buty sportowe, maty do jogi, maty do fitnessu, 
sprzęt sportowy, artykuły i sprzęt sportowy, urządzenia do ćwiczeń 
fizycznych [ćwiczenia], artykuły i sprzęt fitness, napoje energetyzują-
ce zawierające kofeinę, woda mineralna [napoje], syropy do wyrobu 
napojów, syropy do produkcji napojów aromatyzowanych owocami, 
syropy do wytwarzania napojów bezalkoholowych, syropy do napo-
jów, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi w zakresie 
zapewniania kursów szkoleniowych 

(111) 356609 (220) 2022 01 18 (210) 538806
(151) 2022 06 14 (441) 2022 02 14
(732) KOPEĆ AGNIESZKA DETEGO, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DUCH HUSZCZY
(510), (511) 43 Tymczasowe zakwaterowanie, Hotele, Pensjonaty, 
Rezerwacje hotelowe, Rezerwowanie noclegów, miejsc w  pen-
sjonatach, kwater, Domy turystyczne, Wynajmowanie noclegów, 
Wynajmowanie mieszkań na  pobyt czasowy, Hotele dla zwierząt, 
Wynajmowanie sal na  posiedzenia, Wypożyczanie namiotów, 
konstrukcji przenośnych, Wynajem instalacji wykorzystywanych 
podczas spotkań, konferencji, wystaw, spektakli, zjazdów, semina-
riów, sympozjów i warsztatów szkoleniowych, Usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w za-
kresie dostarczania żywności i  napojów, Zapewnianie żywności 
i napojów do konsumpcji zarówno na miejscu, jak i na wynos, Ob-
sługa gastronomiczna z  własnym zapleczem, produktami i  trans-
portem, Usługi restauracyjne, Wynajem mebli, bielizny stołowej, 
serwisów stołowych i  sprzętu do  podawania jedzenia i  napojów, 
Prowadzenie barów szybkiej obsługi, Usługi cukiernicze, Przygo-
towywanie żywności i  napojów na  zamówienie oraz ich  dostawa, 
Restauracje, Kafeterie, Kawiarnie 

(111) 356610 (220) 2022 02 07 (210) 539563
(151) 2022 06 14 (441) 2022 02 28
(732) BERGER MARCIN, Mińsk Mazowiecki (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(531) 01 15 03, 01 15 15
(510), (511) 5 Farmaceutyki i  naturalne środki lecznicze, Dożylne 
ciecze do nawadniania, odżywiania i podawania preparatów farma-
ceutycznych, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy 
odżywcze w płynie, Dodatki witaminowe w płynie, Preparaty wzbo-
gacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Leczni-
cze napoje mineralne, Wody mineralne do celów medycznych, Na-
poje elektrolityczne do celów medycznych 

(111) 356611 (220) 2022 01 15 (210) 538714
(151) 2022 06 21 (441) 2022 03 07
(732) FUNDACJA HISTORIA I KULTURA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) FKW Festiwal Kryminalna Warszawa
(540) 

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 09 07 01, 09 07 05, 10 01 11, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 35 Organizowanie targów, wystaw, plenerów czytelni-
czych w  celach handlowych i  reklamowych, pozyskiwanie i  syste-
matyzacja danych komputerowych baz danych, 36 Sponsorowanie 
finansowe, ustanawianie stypendiów i  nagród, zbiórki funduszy 
na cele związane z popularyzacją czytelnictwa i literatury, udziela-
nie dotacji na rzecz inicjatyw podejmowanych w celach upowszech-
niania i rozwoju czytelnictwa oraz rozwoju kultury i sztuki, 38 Roz-
powszechnianie obrazu i dźwięku za pośrednictwem Internetu, sieci 
teleinformatycznych, przekazu satelitarnego, tworzenie i udostęp-
nianie serwisów internetowych mających na celu popularyzację li-
teratury, udostępnianie on-line publikacji, książek, czasopism, pod-
ręczników, 41 Organizacja wystaw, konferencji, sympozjów, szkoleń, 
seminariów, plenerów czytelniczych, spotkań autorskich, zjazdów, 
festiwali dotyczących popularyzacji literatury, wiedzy historycz-
nej i wojskowej, organizacja konkursów literackich, podejmowanie 
działań o charakterze edukacyjnym, publikowanie książek, wypoży-
czanie książek 

(111) 356612 (220) 2022 01 14 (210) 538736
(151) 2022 06 07 (441) 2022 02 21
(732) KĘDZIERAWSKA AGNIESZKA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMAGO FOR CREATIVE
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 18 Torby: torby, siatki z tkaniny, plecaki, 25 Odzież: bluzy, 
t-shirt, koszulki, sukienki, spódnice itp  

(111) 356613 (220) 2022 01 12 (210) 538593
(151) 2022 07 12 (441) 2022 03 28
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 3 min  i gotowe DANIE GOTOWE SOKOŁÓW Sokoliki PULPECIKI 
WIEPRZOWE w  sosie brzoskwiniowym z  ryżem BEZ dodatku: 
KONSERWANTÓW SZTUCZNYCH BARWNIKÓW WZMACNIACZY 
SMAKU FOSFORANÓW ŹRÓDŁO PEŁNOWARTOŚCIOWEGO BIAŁKA
(540) 

(591) czerwony, złoty, biały, brązowy, pomarańczowy, czarny, 
zielony, beżowy, niebieski
(531) 27 05 01, 29 01 15, 08 05 01, 08 07 99, 05 07 14, 03 07 01, 
11 01 02, 11 03 09
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(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mię-
sa, dania gotowe na bazie mięsa, jaja, ryby, owoce morza nieżywe, 
zupy, dania gotowe na bazie warzyw, warzywa przetworzone, prze-
kąski warzywne, Pasty warzywne, przetwory warzywne, mleko, pro-
dukty mleczne, nabiał, sery białe, sery żółte, desery mleczne i na ba-
zie mleka, dania gotowe na bazie mleka, białko do celów kulinarnych, 
chipsy ziemniaczane, chipsy mięsne, dipy, ekstrakty mięsne, ekstrak-
ty warzywne, ekstrakty do zup, konserwy mięsne, oleje i tłuszcze ja-
dalne, 30 Dania gotowe na bazie makaronu, ryżu, kaszy 

(111) 356614 (220) 2022 02 20 (210) 540061
(151) 2022 07 14 (441) 2022 03 28
(732) PELCZAR LENA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PINK ROOM
(510), (511) 44 Salony piękności, Świadczenie usług przez salony 
piękności, Usługi salonów piękności, Usługi salonów pielęgnacji 
paznokci, Manicure, Manicure (Usługi-), Usługi manicure i pedicure, 
Usługi farbowania rzęs, Usługi koloryzacji rzęs, Usługi pielęgnacji 
urody, w  szczególności w  zakresie rzęs, Usługi podkręcania rzęs, 
Usługi tatuażu brwi, Usługi nitkowania brwi, Usługi kształtowania 
brwi, Usługi koloryzacji brwi, Usługi farbowania brwi, Nakładanie 
produktów kosmetycznych na  twarz, Usługi w  zakresie pielęgnacji 
twarzy, Usługi zabiegów kosmetycznych na  twarz i  ciało, Zabiegi 
kosmetyczne na  ciało, twarz i  włosy, Usługi zabiegów pielęgnacji 
twarzy, Zabiegi kosmetyczne dla twarzy, Zabiegi terapeutyczne dla 
twarzy, Usługi pedicure, Zabiegi kosmetyczne dla włosów, Zabiegi 
kosmetyczne dla ciała, Zabiegi kosmetyczne, Wstrzykiwalne kuracje 
wypełniaczami do  celów kosmetycznych, Usługi salonów fryzjer-
sko-kosmetycznych, Usługi w zakresie porad kosmetycznych, Usługi 
opalania skóry dla ludzi w celach kosmetycznych, Usługi kosmetycz-
nej pielęgnacji ciała, Usługi kosmetyczne w  zakresie wykonywania 
makijażu, Usługi kosmetyczne, Nakładanie produktów kosmetycz-
nych na ciało, Konsultacje dotyczące kosmetyków 

(111) 356615 (220) 2022 02 27 (210) 540372
(151) 2022 07 18 (441) 2022 03 28
(732) CZECHOWSKA SYLWIA EWA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AYURTEKA
(540) 

(591) biały, żółty, zielony, czarny
(531) 25 07 08, 26 11 02, 26 11 08, 27 05 01, 29 01 14, 27 05 04
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Publikacje elektroniczne [ła-
dowalne], Publikacje w formie elektronicznej do pobrania, Publikacje 
elektroniczne do pobrania w postaci magazynów, Publikacje elektro-
niczne zarejestrowane na  nośnikach komputerowych, Edukacyjne 
aplikacje mobilne, Edukacyjne aplikacje komputerowe, 41 Nauczanie 
i szkolenia, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów [szkolenia], Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty 
reklamowe, Zapewnianie szkoleń online, Zapewnianie kursów szko-
leniowych online, Udzielanie informacji edukacyjnych online z kom-
puterowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, Organizacja 
webinariów, Edukacja [nauczanie], Usługi edukacyjne i szkoleniowe, 
Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, Produkcja fil-
mów szkoleniowych, Udostępnianie filmów online nie do pobrania, 
Udostępnianie treści audio online nie  do  pobrania, Publikowanie 
materiałów multimedialnych online, Publikowanie podręczników 
szkoleniowych, Publikowanie przewodników edukacyjnych i szkole-
niowych, Nauczanie w zakresie zdrowia, Szkolenia w zakresie odży-

wiania, Nauczanie terapii w zakresie pracy z ciałem, Nauczanie prak-
tyk medytacyjnych, Usługi nauki na  odległość świadczone online, 
Usługi w zakresie organizacji i prowadzenia kursów szkoleniowych, 
Warsztaty w  celach edukacyjnych, Zapewnianie kursów szkolenio-
wych, Organizowanie programów szkoleniowych, Wypożyczanie 
nagrań audiowizualnych, Udostępnianie kursów instruktażowych 
wspomaganych komputerowo, Nagrywanie i  produkcja nagrań 
dźwiękowych, Montaż filmów, Fotoreportaże, Kursy koresponden-
cyjne, nauka na odległość 

(111) 356616 (220) 2022 03 01 (210) 540460
(151) 2022 07 20 (441) 2022 04 04
(732) LANC ANDRZEJ, Rumia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kaszubiaki
(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 reklamo-
we, Drukowane materiały edukacyjne, Karty, Książki edukacyjne, 
Papierowe materiały dydaktyczne, Artykuły papiernicze do  pisa-
nia, Drukowane materiały dydaktyczne, Książeczki do kolorowania, 
Materiały do  pisania, Podręczniki pomocnicze do  nauki, Publikacje 
edukacyjne, Przybory szkolne [artykuły piśmienne], Sprzęt do  gier 
fabularnych w  postaci podręczników, Tatuaże usuwalne [kalkoma-
nie], Zakładki do  książek, Zeszyty, Opakowania na  prezenty, Papier 
do  pakowania prezentów, Torby na  prezenty, Kalendarze, Naklejki, 
28 Gry fabularne, Gry karciane, Gry-łamigłówki, Gry memory [gry pa-
mięciowe], Gry planszowe, Gry polegające na budowaniu, Gry quizo-
we, Gry w kości, Gry związane z postaciami fikcyjnymi, Karty do gry, 
Edukacyjne gry elektroniczne, Gry elektroniczne, Artykuły do zaba-
wy dla dzieci, Elektroniczne 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, Mówiące lalki, Pacynki, Piłki do gier, Pluszowe 
zabawki, Postaci zabawkowe z gumy, Przytulanki w postaci zwierząt, 
Puzzle, Ubranka dla lalek, Zabawki, Zabawki edukacyjne, Zabawki 
pluszowe, Zabawki wypchane, Zabawki wykonane z drewna, Zesta-
wy do gotowania [zabawki], Wyposażenie placów zabaw i wesołych 
miasteczek, Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Przyrządy do zaba-
wy do użytku w przedszkolach i żłobkach, 35 Usługi sprzedaży deta-
licznej świadczone online w zakresie zabawek, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z zabawkami, Usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, 
Publikacja materiałów edukacyjnych, Usługi wydawnicze, Publikacja 
czasopism, Publikacja elektroniczna on-line periodyków i  książek, 
Publikacja i redagowanie książek, Publikacja materiałów dostępnych 
za  pośrednictwem baz danych lub Internetu, Publikowanie druko-
wanych materiałów edukacyjnych, Publikowanie dydaktycznych 
materiałów edukacyjnych, Publikowanie drogą elektroniczną, Publi-
kowanie książek, Publikowanie książek edukacyjnych, Publikowanie 
książek i  czasopism elektronicznych online, Publikowanie materia-
łów drukowanych, Publikowanie materiałów drukowanych dotyczą-
cych edukacji, Publikowanie materiałów multimedialnych online, Pu-
blikowanie podręczników, Udostępnianie elektronicznych publikacji 
on-line, Wydawanie audiobooków, Wydawanie czasopism, Wyda-
wanie czasopism i  książek w  postaci elektronicznej, Gry interneto-
we [nie do pobrania], Organizowanie gier i konkursów, Prowadzenie 
parków rozrywki, Usługi w  zakresie parków tematycznych, Usługi 
w  zakresie gier wideo, Imprezy kulturalne, Obozy letnie [rozrywka 
i  edukacja], Obozy rekreacyjne, Organizowanie festynów w  celach 
kulturalnych, Organizowanie festynów w  celach rekreacyjnych, Or-
ganizowanie festynów w  celach rozrywkowych, Organizowanie fe-
stynów w  celach edukacyjnych, Zajęcia sportowe i  kulturalne, Gry 
oferowane w systemie on-line z sieci komputerowej, Udostępnianie 
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rozrywki multimedialnej za  pomocą strony internetowej, Świad-
czenie usług rozrywkowych dla dzieci, Edukacja przedszkolna, Na-
uczanie przedszkolne, Usługi przedszkolne [edukacja lub rozrywka], 
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 wczaso-
wych, Centra opieki nad dziećmi, Zapewnianie opieki nad dziećmi 
po szkole, Zapewnianie opieki przed szkołą 

(111) 356617 (220) 2022 03 11 (210) 540841
(151) 2022 08 17 (441) 2022 05 02
(732) UTECHT KATARZYNA, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LINIA PROJEKTOWANIE PRZESTRZENI
(540) 

(531) 27 05 05, 27 05 10, 27 05 17, 26 11 01, 26 11 09
(510), (511) 42 Architektura 

(111) 356618 (220) 2022 03 24 (210) 541386
(151) 2022 08 16 (441) 2022 04 19
(732) LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SWISSMED
(540) 

(591) zielony, niebieski
(531) 26 11 02, 26 11 06, 26 11 12, 27 05 05, 27 05 17, 29 01 12
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, optyczne, pomiaro-
we, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydak-
tycznych, Nagrania filmów i  programów telewizyjnych, Nagrania 
obrazu, dźwięku lub muzyki, Publikacje elektroniczne do  pobrania 
dostarczane online z baz danych lub z Internetu, Publikacje elektro-
niczne na nośnikach, Aplikacje do pobrania, Oprogramowanie kom-
puterowe do  pobrania, 16 Wydawnictwa, druki, książki, broszury, 
materiały dydaktyczne, 35 Usługi sprzedaży artykułów medycznych 
i  leczniczych, w  tym leków, Usługi sprzedaży kosmetyków, Usługi 
sprzedaży aparatury oraz wyposażenia i mebli stosowanych w lecz-
nictwie i  szpitalnictwie, 36 Usługi zbiórki funduszy na  cele dobro-
czynne, Usługi zarządzania wynajmowaniem nieruchomości, Usługi 
zarządzania inwestycjami w  nieruchomości, 39 Usługi transportu, 
transport sanitarny i  medyczny krajowy i  międzynarodowy, prze-
wóz chorych, usługi pogotowia do  nagłych wezwań chorobowych 
i wypadkowych, 41 Medyczne usługi edukacyjne, Usługi edukacyj-
ne i szkoleniowe dotyczące zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, Usługi 
edukacyjne dotyczące farmacji, Organizowanie sympozjów, wykła-
dów, konferencji i zjazdów w celach edukacyjnych i szkoleniowych, 
Usługi w  zakresie tworzenia standardów edukacyjnych w  zakresie 
medycyny, zdrowia i  profilaktyki zdrowotnej, Kursy specjalizacyjne 
dla onkologów, Prowadzenie i organizowanie seminariów i sympoz-
jów w dziedzinie onkologii, 42 Usługi prowadzenia prac badawczych 
i  rozwojowych w  zakresie ochrony zdrowia, Badania laboratoryjne, 
genetyczne, medyczne badania naukowe, Badania naukowe do ce-
lów medycznych w zakresie chorób nowotworowych, 44 Usługi me-
dyczne, Usługi szpitali i klinik medycznych, Usługi w zakresie ochrony 
zdrowia, Medyczne badania osób, Opieka pielęgniarska, Prowadze-
nie placówek rekonwalescencji, Prowadzenie hospicjów, Usługi re-
habilitacji i rekonwalescencji, Usługi opieki nad pacjentami hospitali-

zowanymi i dochodzącymi, Usługi w zakresie badań przesiewowych, 
Medyczne usługi oceniania zdrowia i  kondycji, Usługi doradztwa, 
informacyjne i konsultingowe w zakresie usług medycznych 

(111) 356619 (220) 2022 03 25 (210) 541455
(151) 2022 08 16 (441) 2022 05 02
(732) BANK NOWY SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BANK NOWY
(540) 

(591) niebieski, biały
(531) 07 01 08, 07 01 12, 07 01 24, 26 04 09, 26 11 03, 26 11 08, 
26 15 25, 27 05 01, 27 05 17, 29 01 12
(510), (511) 35 Usługi w  zakresie organizowania programów lojal-
nościowych i  promocji, Analizy i  badania dotyczące działalności 
gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodar-
czej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, Zarządzanie 
i  administrowanie działalnością gospodarczą, Doradztwo specjali-
styczne w  sprawach działalności gospodarczej, Wywiad gospodar-
czy, Doradztwo w  zakresie organizacji i  zarządzania działalnością 
gospodarczą, Ekspertyzy w  zakresie wydolności przedsiębiorstw, 
Organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, 
Promowanie usług finansowych i ubezpieczeniowych na rzecz osób 
trzecich, Wyceny działalności gospodarczej, Analizy kosztowo-ceno-
we, Wyceny handlowe, Organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, Prognozy i  analizy ekonomiczne oraz rynkowe, 
Informacje i badania gospodarcze, handlowe, Statystyczne zestawie-
nia, Analizy kosztów, rynkowe, Audyt, 36 Usługi finansowe, pieniężne 
i  bankowe, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi depozytów sejfowych, 
Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie wycen, Wydawa-
nie kart przedpłaconych i bonów, Zbiórki funduszy i sponsorowanie 
finansowe, Usługi kredytowania, Usługi weryfikacji czeków, emisji 
czeków podróżnych, emisji bonów wartościowych, emisji i  obsługi 
kart kredytowych oraz debetowych, Usługi prowadzenia notowań 
giełdowych, Fundusze oraz usługi powiernicze, Usługi leasingowe, 
Usługi inwestycji oraz nakładów kapitałowych, Usługi tworzenia 
kapitałów, funduszy, Usługi administrowania, zarządzania, wyceny, 
dzierżawy oraz pośrednictwa w  obrocie nieruchomościami, Anali-
zy, ekspertyzy, konsultacyjno-doradcze usługi finansowe, fiskalne, 
podatkowe oraz ubezpieczeniowe, Zautomatyzowane usługi w  za-
kresie obrotu papierami wartościowymi, Skomputeryzowane usługi 
finansowe dotyczące obrotu wekslowego, Pożyczki (finansowanie) 
i  dyskonto weksli, Negocjacje w  kwestii inkasowania sumy czeko-
wej i weksli, Przyjmowanie weksli, Emisja weksli własnych, Transfer 
elektroniczny kapitału, Zarządzanie finansami, Obrót towarami gieł-
dowymi i papierami wartościowymi, Obrót finansowymi instrumen-
tami pochodnymi, Pośrednictwo pieniężne, Udzielanie informacji 
związanych z  obrotem papierami wartościowymi oraz kontraktami 
terminowymi na  indeksy papierów wartościowych na  rynkach za-
granicznych, Usługi w  zakresie obrotu finansowego, Zapewnianie 
kapitału obrotowego, Tworzenie funduszy inwestycyjnych, Usługi 
funduszy zabezpieczających, Usługi kantorów wymiany walut, Pro-
wadzenie rozliczeń finansowych transakcji, Usługi obrotu wierzytel-
nościami, Usługi windykacyjne, Usługi likwidacji przedsiębiorstw, 
Usługi w zakresie pośrednictwa: finansowego, kredytowego, w płat-
nościach, w sprzedaży usług finansowych, Usługi maklerskie w obro-
cie papierami wartościowymi, Wycena numizmatyczna 

(111) 356620 (220) 2022 03 31 (210) 541579
(151) 2022 08 23 (441) 2022 05 09
(732) EKOPLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grabki Duże (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKOLIST MONO
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(540) 

(591) szary, pomarańczowy
(531) 29 01 12, 27 05 01, 05 03 13, 05 03 15
(510), (511) 1 Nawozy, Płynne nawozy, Nawozy złożone, Nawozy na-
turalne, Nawozy mineralne, Nawozy mieszane, Nawozy biologiczne, 
Nawozy do roślin, Nawozy dla rolnictwa, Nawozy użyźniające glebę, 
Preparaty do  nawożenia, Biostymulatory roślin, Nawozy dla rolnic-
twa, Środki chemiczne dla rolnictwa, Podłoża hodowlane, nawozy 
i  środki chemiczne do  użytku w  rolnictwie, ogrodnictwie i  leśnic-
twie, Środki regulujące wzrost roślin do użytku rolniczego, Substraty 
do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Środki chemiczne 
stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Środki chemiczne 
dla rolnictwa, z  wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów 
oraz środków przeciw pasożytom, Mieszanki substancji chemicznych 
i materiałów naturalnych do wykorzystania jako nawozy rolnicze, Sub-
stancje odżywcze [nawozy] w płynnej formie do użytku w rolnictwie 

(111) 356621 (220) 2022 03 31 (210) 541580
(151) 2022 08 23 (441) 2022 05 09
(732) EKOPLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grabki Duże (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MPC2 MICRO PROTECTION COMPLEX
(540) 

(591) czarny, niebieski, żółty, szary, pomarańczowy, czerwony, 
zielony
(531) 29 01 15, 27 05 05, 27 05 17, 26 02 16, 26 02 17, 26 02 18, 
27 07 17, 26 04 02
(510), (511) 1 Nawozy, Nawozy dolistne, Nawozy użyźniające glebę, 
Preparaty do nawożenia gleby, Preparaty regulujące wzrost roślin 

(111) 356622 (220) 2022 03 31 (210) 541587
(151) 2022 08 23 (441) 2022 05 09
(732) TK KACZMARCZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) szary, czerwony, czarny
(531) 29 01 13, 26 11 02, 26 11 06, 26 11 08, 26 11 12, 26 04 04
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy 

(111) 356623 (220) 2022 04 14 (210) 542019
(151) 2022 08 23 (441) 2022 05 09

(732) TRUSTMATE SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TrustMate io

(540) 

(591) pomarańczowy, niebieski
(531) 29 01 12, 27 05 01, 01 01 01, 01 01 02, 01 01 25
(510), (511) 35 Administrowanie programami motywacyjnymi w celu 
promowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, Admini-
strowanie programami lojalności konsumenta, Administrowanie 
w  zakresie oceny przedsiębiorstw, Agencje informacji handlowej 
[udostępnianie informacji dotyczących działalności gospodarczej, 
na przykład marketingu lub danych demograficznych], Aktualizacja 
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, Aktuali-
zacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, Aktualizacja informacji 
dotyczących działalności gospodarczej w  komputerowej bazie da-
nych, Analiza danych biznesowych, Analiza danych i statystyk doty-
czących badań rynkowych, Analiza danych statystycznych z  badań 
rynku, Analiza informacji w zakresie działalności gospodarczej, Anali-
za ocen dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą, Analiza 
pracy w celu określenia umiejętności pracownika i innych wymagań 
względem tego pracownika, Analiza statystyk dotyczących działal-
ności gospodarczej, Analiza trendów biznesowych, Analizowanie 
reakcji konsumentów, Audyt działalności gospodarczej, Badania 
dotyczące informacji na  temat firm, Badania dotyczące informacji 
biznesowych, Badania działalności gospodarczej i badania rynkowe, 
Badania opinii publicznej, Badania statystyczne przedsiębiorstw, Ba-
dania w zakresie działalności gospodarczej i usługi doradcze, Bada-
nia w zakresie wizerunku korporacyjnego, Biznesowe oceny i wyceny 
w sprawach handlowych, Doradztwo i zarządzanie biznesowe w za-
kresie działalności marketingowej, Doradztwo marketingowe w za-
kresie mediów społecznościowych, Doradztwo w zakresie promocji 
sprzedaży, Dostarczanie informacji konsumentom na  temat towa-
rów i usług, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom 
w wyborze towarów i usług, Opracowywanie statystycznych danych 
gospodarczych i  informacji handlowych, Opracowywanie statystyk 
biznesowych, Organizowanie imprez, wystaw, targów i  pokazów 
do  celów handlowych, promocyjnych i  reklamowych, Organizowa-
nie konsumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie nimi, 
Organizowanie programów lojalnościowych do celów handlowych, 
promocyjnych lub reklamowych, Produkcją materiałów reklamo-
wych i reklam, Projektowanie badań opinii publicznej, Promocja, re-
klama i marketing stron internetowych on-line, Promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, Promowanie [reklama] działalności gospodarczej, 
Promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, Prowadze-
nie rejestru informacji, Promowanie projektów innych osób poprzez 
udostępnianie portfolio online za  pośrednictwem strony interne-
towej, Promowanie sprzedaży dla osób trzecich za pośrednictwem 
programów znaczków handlowych, Przygotowywanie raportów 
z analiz rynkowych, Reklama biznesowych stron internetowych, Re-
klama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób 
trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, Reklama typu 
„płać za klikniecie”, Reklama w Internecie dla osób trzecich, Reklama 
towarów i  usług sprzedawców online za  pośrednictwem przewod-
nika online do przeszukiwania, Reklama za pośrednictwem mediów 
elektronicznych, w szczególności Internetu, Reklamowanie towarów 
innych sprzedawców, umożliwiając klientom wygodne oglądanie 
i  porównywanie towarów tych sprzedawców, Reklamowanie usług 
innych dostawców, umożliwiając klientom dogodne obejrzenie 
i porównanie usług tych dostawców, Rozpowszechnianie informacji 
biznesowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych w Inter-
necie, Rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez Inter-
net, Skomputeryzowana weryfikacja danych, Skomputeryzowane 
przetwarzanie danych, Sporządzanie raportów do  celów marketin-
gowych, Sporządzanie statystyk, Statystyczne badania biznesowe, 
Udostępnianie biznesowych informacji statystycznych, Udostęp-
nianie informacji biznesowych w dziedzinie mediów społecznościo-
wych, Udostępnianie informacji o produktach konsumenckich, Udo-
stępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów 
i  usług, Udostępnianie online przewodników reklamowych zawie-
rających towary i usługi osób trzecich prowadzących handel online 
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w Internecie, Udostępnianie raportów marketingowych, Udostępnia-
nie skomputeryzowanych danych związanych z działalnością gospo-
darczą, Udzielanie informacji rynkowej w odniesieniu do produktów 
konsumpcyjnych, Udzielanie porad dla konsumentów o produktach, 
Usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru 
nabywanych towarów, Usługi informacyjne w  zakresie działalności 
gospodarczej udostępniane on-line z  komputerowej bazy danych 
lub Internetu, Usługi informacji biznesowej, Usługi informacyjne 
w  zakresie rynku konsumentów, Usługi marketingowe za  pośred-
nictwem wyszukiwarek internetowych, Usługi reklamowe służące 
tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, Usługi rekla-
mowe za pośrednictwem Internetu, Usługi w zakresie oceny marki, 
Usługi w zakresie oceny podmiotów gospodarczych, Usługi w zakre-
sie prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu i innych 
mediów, 42 Aktualizowanie stron internetowych dla osób trzecich, 
Hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogra-
mowania komputerowego, Ocena jakości, Opracowywanie i aktuali-
zacja oprogramowania komputerowego, Opracowywanie i  utrzy-
mywanie stron internetowych dla osób trzecich, Oprogramowanie 
jako usługa [SaaS], Pisanie i  aktualizacja oprogramowania kompu-
terowego, Pisanie na  zamówienie programów komputerowych, 
oprogramowania i kodu do tworzenia stron internetowych, Pisanie 
programów komputerowych do zastosowań medycznych, Platforma 
jako usługa [PaaS], Prace badawczo-rozwojowe w zakresie oprogra-
mowania komputerowego, Projektowanie i opracowywanie nowych 
technologii na rzecz osób trzecich, Projektowanie i opracowywanie 
systemów do  wyświetlania danych, Projektowanie i  opracowywa-
nie oprogramowania do  importowania danych i  zarządzania nimi, 
Projektowanie i  opracowywanie oprogramowania do  pobierania 
danych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do prze-
twarzania danych, Tworzenie i  projektowanie indeksów informacji 
opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi infor-
matyczne], Tworzenie platform internetowych do  handlu elektro-
nicznego, Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi 
[SaaS], Usługi elektronicznego przechowywania danych w celu archi-
wizacji baz danych, obrazów i innych danych elektronicznych, Usługi 
informacyjne i doradcze dotyczące oprogramowania komputerowe-
go, Zapewnianie czasowego użytkowania oprogramowania online, 
nie do pobrania, do celów edycji tekstu, Zapewnianie oprogramowa-
nia online, nie do pobrania, do użytku w komunikacji, Zapewnianie 
oprogramowania online, nie do pobrania, do celów edycji tekstu, Za-
pewnianie oprogramowania online, nie do pobrania, do zarządzania 
bazami danych 

(111) 356624 (220) 2022 04 11 (210) 541861
(151) 2022 09 02 (441) 2022 05 16
(732) COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Comarch ERP XL
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Aplikacje mobilne, Oprogra-
mowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa [ERP], Oprogra-
mowanie do  zarządzania przedsiębiorstwem, 42 Oprogramowanie 
jako usługa [SaaS], Oprogramowanie jako usługa [SaaS] do planowa-
nia zasobów przedsiębiorstwa [ERP], Oprogramowanie jako usługa 
[SaaS] do zarządzania przedsiębiorstwem 

(111) 356625 (220) 2022 04 20 (210) 542158
(151) 2022 09 02 (441) 2022 05 16
(732) STOWARZYSZENIE INSTYTUT KOŚCIUSZKI, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRYNICA FORUM
(540) 

(531) 27 05 01, 26 03 04, 06 01 04
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospo-
darczej, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działal-
ności gospodarczej, Doradztwo w  zakresie zarządzania biznesem, 

Usługi doradcze w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi 
doradztwa w  zakresie działalności gospodarczej, Usługi ekspertów 
w  zakresie efektywności biznesowej, Usługi marketingowe, Usługi 
reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe, marketingowe i pro-
mocyjne, Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, Organizowanie 
i prowadzenie targów biznesowych, Organizowanie targów i wystaw, 
Organizowanie wystaw i targów w celach biznesowych i promocyj-
nych, 41 Organizacja konferencji edukacyjnych, Organizowanie i pro-
wadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Przygotowywanie, 
organizowanie i  prowadzenie seminariów, Organizowanie i  prowa-
dzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie konferencji, kon-
gresów i  sympozjów, Organizowanie i  obsługa konferencji, Usługi 
doradcze i  informacyjne związane z przygotowywaniem, organizo-
waniem i prowadzeniem kongresów, Usługi doradcze i informacyjne 
związane z  przygotowywaniem, organizowaniem i  prowadzeniem 
konferencji, Usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowy-
waniem, organizowaniem i prowadzeniem sympozjów, Organizowa-
nie konferencji związanych z biznesem, Organizowanie konferencji, 
wystaw i konkursów, Publikowanie książek, czasopism, Prowadzenie 
konferencji biznesowych, Przygotowywanie, organizowanie i prowa-
dzenie konferencji, Prowadzenie konferencji edukacyjnych 

(111) 356626 (220) 2022 04 20 (210) 542165
(151) 2022 09 02 (441) 2022 05 16
(732) NALLUR CHANDRAMOHAN CONSULTING, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MALAYALI
(510), (511) 32 Piwo i  piwo bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe, 
Piwo i  produkty piwowarskie, Napoje odalkoholizowane, Napoje 
orzeźwiające, Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów 

(111) 356627 (220) 2022 04 20 (210) 542167
(151) 2022 09 02 (441) 2022 05 16
(732) CENTRUM EDUKACYJNE TULIPANÓW 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tulipanów CENTRUM EDUKACYJNE
(540) 

(591) czarny, żółty, pomarańczowy, różowy, niebieski, zielony
(531) 29 01 15, 27 05 01, 05 05 03
(510), (511) 41 Przedszkola, Usługi edukacyjne świadczone przez 
szkoły, 43 Opieka nad dziećmi w żłobkach 

(111) 356628 (220) 2022 04 21 (210) 542173
(151) 2022 09 02 (441) 2022 05 16
(732) CIEŚLIŃSKI ROBERT VELOSPACE, Białystok (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VELOSPACE
(510), (511) 6 Metalowe konstrukcje i budynki przenośne, Konstrukcje 
przenośne metalowe, Stojaki [konstrukcje] z metalu na rowery, Stoja-
ki podtrzymujące [konstrukcje] z metalu na rowery, Wiaty rowerowe 
[konstrukcje] z  metalu, Wiaty metalowe stawiane na  przystankach 
autobusowych, Wiaty wykonane głównie z materiałów metalowych, 
Wiaty wykonane z metalowych, prefabrykowanych materiałów izo-
lowanych, Wiaty z metalu, Zadaszenia metalowe [konstrukcje], Wiaty 
[budynki] z metalu 

(111) 356629 (220) 2022 01 31 (210) 539277
(151) 2022 08 09 (441) 2022 04 25
(732) OKULUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kalisz (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OKULUS
(540) 

(591) biały, szary
(531) 03 11 03, 27 05 01, 27 05 08, 29 01 12
(510), (511) 44 Usługi medyczne, doraźna pomoc medyczna, usługi 
lekarskie, kliniki medyczne, usługi w zakresie prowadzenia specjali-
stycznych przychodni lekarskich różnych specjalności, doradztwo 
w  zakresie profilaktyki zdrowotnej, Usługi okulistyczne dorosłych 
i dzieci, operacje zaćmy, laserowa korekcja wzroku, Usługi optyczne, 
badanie wzroku, dobór soczewek kontaktowych, konsultacje w za-
kresie korekcji wzroku, Usługi ortopedyczne i chirurgiczne, chirurgia 
urazowa, Usługi pracowni analitycznej i diagnostycznej, diagnostyka 
laboratoryjna, Usługi stomatologiczne, protetyka stomatologiczna, 
Usługi rehabilitacyjne, fizykoterapia, masaż, Usługi pielęgniarskie, 
opieka zdrowotna, opieka pielęgniarska, Usługi doradcze w zakresie 
produktów i urządzeń farmaceutycznych i medycznych 

(111) 356630 (220) 2022 03 04 (210) 540644
(151) 2022 08 26 (441) 2022 05 09
(732) HASTON CITY HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ARDEN
(510), (511) 41 Usługi w zakresie organizowania i obsługi przyjęć i ba-
lów, konferencji, sympozjów, wykładów, szkoleń i zjazdów, Nauczania 
i rozrywki, prowadzenie szkoleń, narad, odczytów i spotkań towarzy-
skich, prowadzenie dyskotek, 43 Usługi w  zakresie tymczasowego 
zakwaterowania, Usługi hotelarskie, Usługi w  zakresie schronisk tu-
rystycznych, Usługi w zakresie prowadzenia restauracji, kawiarni, ba-
rów, stołówek, bistro, Usługi cateringowe, Usługi w zakresie rezerwacji 
miejsc hotelowych, Usługi wynajmowania sal na posiedzenia, Usługi 
campingowe, gastronomiczne, obsługa przyjęć okazjonalnych, re-
zerwacje hotelowe i biletowe, obsługa turystów i podróżnych, opieka 
nad dziećmi, usługi świadczone przez hotele, restauracje, restauracje 
samoobsługowe, gospody, bary szybkiej obsługi, motele, zajazdy, 
herbaciarnie, winiarnie, domy wypoczynkowe, usługi zakwaterowania 
tymczasowego świadczone przez obozy wakacyjne 

(111) 356631 (220) 2022 03 10 (210) 540826
(151) 2022 08 17 (441) 2022 05 02
(732) LCL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LCL IT
(540) 

(591) czarny
(531) 27 05 05, 27 05 10, 27 05 17, 24 15 01
(510), (511) 42 Zarządzanie usługami w zakresie technologii informa-
cyjnych, usługi IT w celu ochrony danych, hosting i wynajmowanie 
przestrzeni pamięciowej na strony internetowe, doradztwo, konsul-
tacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych 

(111) 356632 (220) 2022 03 25 (210) 541190
(151) 2022 08 23 (441) 2022 05 09
(732) RODZINA MACIEJCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gogołowa (PL)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) E SZWARNY DACH
(540) 

(591) grafitowy, biały, niebieski
(531) 07 03 11, 07 03 12, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 37 Usługi budowlane, usługi szklarskie, malowanie, usłu-
gi konstrukcyjne, naprawa, konserwacja, rozbiórka, izolacja dachów, 
montaż belkowania dachów 

(111) 356633 (220) 2022 03 22 (210) 541340
(151) 2022 08 18 (441) 2022 04 19
(732) FOODSERVICE INVESTMENT GROUP  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fi
(540) 

(591) fioletowy, biały
(531) 26 05 01, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 35 Administracja przedsiębiorstwa, Administrowanie 
i zarządzanie działalnością gospodarczą, Analiza zarządzania w biz-
nesie, Doradztwo biznesowe w  zakresie prowadzenia restauracji 
w  oparciu o  umowę franczyzy, Doradztwo w  zakresie zarządzania 
biznesem, Doradztwo w zakresie zarządzania dokumentacją handlo-
wą, Doradztwo w  zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 
Doradztwo związane z  zarządzaniem, Handel, Marketing, Nadzór 
nad zarządzaniem działalnością gospodarczą, Pomoc w  komercja-
lizacji produktu w ramach kontraktu franczyzowego, Pośrednictwo 
umów dla osób trzecich poprzez wykonywanie usług również w ra-
mach handlu internetowego, Pośrednictwo umów dla osób trzecich 
przez skup i  sprzedaż towarów również w  ramach handlu interne-
towego, Prace biurowe, Prezentacja firm w  internecie i  innych me-
diach, Prezentacja towarów w mediach komunikacji dla handlu de-
talicznego, Prowadzenie przedsiębiorstwa, Reklama w  Internecie, 
Reklama w  szczególności żywności, napojów, Skomputeryzowane 
zarządzanie danymi, Systematyzacja danych w bazach komputero-
wych, Udostępnianie informacji o  produktach konsumenckich do-
tyczących żywności lub napojów, Usługi bezobsługowych sklepów 
detalicznych w odniesieniu do żywności, Usługi handlu detalicznego 
przez Internet w zakresie artykułów spożywczych, napojów, Usługi 
handlu detalicznego w zakresie żywności, Usługi handlu detaliczne-
go związane z  przyrządami do  przygotowywania żywności, Usługi 
handlu detalicznego związane ze  sprzedażą subskrybowanych pu-
dełek zawierających żywność, Usługi konsultingowe związane z za-
rządzaniem, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  produktami 
dietetycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem 
do przyrządzania żywności, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
globalnych sieci komputerowych związane z artykułami spożywczy-
mi, Usługi w zakresie zamówień online w dziedzinie restauracji oferu-
jących posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce, Usługi wynajmu 
automatów do sprzedaży, Usługi zarządzania biznesowego w zakre-
sie rozwoju przedsiębiorstw, Usługi zarządzania łańcuchem dostaw, 
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Usługi zarządzania sprzedażą, Wynajem dystrybutorów automatycz-
nych, Zarządzanie biznesowe dla sklepów, Zarządzanie biznesowe 
lokalami rozrywkowymi, Zarządzanie biznesowe restauracjami, Za-
rządzanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie firmą [na  rzecz 
osób trzecich], Zarządzanie hotelami, Zarządzanie personelem, 
Zarządzanie procesami biznesowymi, Zarządzanie relacjami z klien-
tami, Zarządzanie w  działalności handlowej, Zarządzanie zasobami 
ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, 36 Usługi finansowe z zakre-
su zarządzania majątkiem, Usługi w zakresie zarządzania aktywami, 
Usługi w zakresie zarządzania inwestycjami, Zarządzanie aktywami, 
Zarządzanie aktywami i zarządzanie portfolio, Zarządzanie aktywa-
mi na  rzecz osób trzecich, Zarządzanie inwestycjami, Zarządzanie 
kapitałem, Zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, 39 Dostarczanie 
żywności przez restauracje, Dostawa dań, w szczególności zimnego 
i  ciepłego jedzenia, w  szczególności skompletowanych zestawów 
do natychmiastowego spożycia, Dostawa napojów w szczególności 
alkoholowych oraz dostawa zestawu napojów (nie do natychmiasto-
wego spożycia), Dostawa towarów tytoniowych, w szczególności cy-
gar, Dostawa towarów, w szczególności produktów żywnościowych 
i  napojów (nie  do  natychmiastowego spożycia), w  szczególności 
paczek z  produktami żywnościowymi i  napojami (nie  do  natych-
miastowego spożycia) i towarów tytoniowych, Dostawa z restauracji 
mianowicie dostawa dań i  napojów z  restauracji do  natychmiasto-
wego spożycia, Dostawa żywności, Dostawa żywności i  napojów 
przygotowanych do spożycia, Magazynowanie żywności, Pakowanie 
napojów, Pakowanie towarów, mianowicie produktów żywnościo-
wych do jednego menu, Usługi kurierskie towarów, Usługi w zakre-
sie dostarczania żywności, Usługi wynajmu związane z transportem 
i  magazynowaniem, 43 Dostarczanie posiłków do  bezpośredniego 
spożycia, Dostarczanie żywności i  napojów za  pośrednictwem fur-
gonetek, Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Infor-
macje i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków, Katering 
obejmujący żywność i  napoje dla instytucji, Katering obejmujący 
żywność i  napoje na  bankiety, Katering obejmujący żywność i  na-
poje na  przyjęcia koktajlowe, Kontraktowe usługi w  zakresie żyw-
ności, Obsługa gastronomiczna z  własnym zapleczem, produktami 
i transportem, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro-
duktami i transportem, Oferowanie żywności i napojów w bistrach, 
Oferowanie żywności i napojów w bistrach, Przygotowywanie i za-
opatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Przy-
gotowywanie posiłków i  napojów, Przygotowywanie żywności dla 
innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, Udzielanie informacji zwią-
zanych z przygotowywaniem żywności i napojów, Usługi cateringu 
zewnętrznego, Usługi doradcze dotyczące żywności, Usługi dorad-
cze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje, Usługi 
doradcze w  zakresie przygotowania żywności, Usługi informacji, 
doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, 
Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracyj-
ne, Usługi świadczone przez bary bistro, Usługi w zakresie przygo-
towywania posiłków, Usługi w  zakresie sprzedaży posiłków na  wy-
nos, Usługi zaopatrzenia w żywność, Usługi zaopatrzenia w żywność 
i  napoje, Wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów stołowych 
i sprzętu do podawania jedzenia i napojów, Wypożyczanie urządzeń 
gastronomicznych, Wypożyczanie urządzeń gastronomicznych, 
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, Usługi świadczone przez bary bistro, Oferowanie żywności 
i napojów w bistrach, Wynajem jednostek wydających ciepłe i schło-
dzone napoje, innych niż automaty sprzedające 

(111) 356634 (220) 2022 02 09 (210) 539668
(151) 2022 08 19 (441) 2022 04 19
(732) KANANI EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) miya
(510), (511) 3 Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, Nieleczni-
cze środki do mycia zębów, Perfumeryjne (produkty-), Preparaty wy-
bielające i inne substancje do użytku w praniu, Środki do czyszczenia, 
polerowania, szorowania i ścierania, Środki toaletowe, Substancje za-
pachowe do użytku osobistego, Woda kolońska, Woda perfumowana, 
Woda toaletowa, Perfumy, Ekstrakty perfum, Niemedyczne preparaty 
do pielęgnacji jamy ustnej, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała 
i do oczyszczania ciała, Nielecznicze płyny, mleczka i kremy do ciała, 
Dezodoranty do użytku osobistego [wyroby perfumeryjne], Antyper-

spiranty do użytku osobistego, Mydła nielecznicze, Nielecznicze my-
dła do  użytku osobistego, Nielecznicze mydła w  płynie, kostce lub 
w postaci żelu do użytku osobistego, Żele do kąpieli nie do celów me-
dycznych, Żele pod prysznic nie  do  celów medycznych, Preparaty 
do kąpieli, nielecznicze, Nielecznicze sole do kąpieli, Kremy do pielę-
gnacji skóry, inne niż do użytku medycznego, Środki złuszczające skó-
rę, Talk kosmetyczny, Perfumowany puder [do  użytku kosmetyczne-
go], Chusteczki, waciki i ściereczki nasączane nieleczniczymi płynami 
kosmetycznymi i do perfumowania, Nielecznicze kosmetyki, nielecz-
nicze środki toaletowe i  nielecznicze środki perfumeryjne do  pielę-
gnacji i upiększania rzęs, brwi, oczu, ust i paznokci, Nielecznicze balsa-
my do ust, Lakiery do paznokci, Zmywacze do paznokci, Kleje do celów 
kosmetycznych, Nielecznicze preparaty kosmetyczne do  odchudza-
nia, Nielecznicze preparaty i zabiegi do włosów, Szampony nieleczni-
cze, Kosmetyki do  makijażu, Preparaty do  demakijażu, Preparaty 
do depilacji, Nielecznicze preparaty do golenia, Nielecznicze prepara-
ty do stosowania przed goleniem, Nielecznicze preparaty do stosowa-
nia po goleniu, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, Nieleczni-
cze kosmetyki do  opalania i  środki do  samoopalania, Zestawy 
kosmetyków, Środki zapachowe do  celów domowych, Kadzidełka, 
Mieszaniny zapachowe potpourri, Drewno zapachowe, Saszetki zapa-
chowe do  pościeli, Ekstrakty aromatyczne, Nielecznicze produkty 
do pielęgnacji zwierząt, Wosk krawiecki i szewski, Preparaty do czysz-
czenia i polerowania skóry i butów, Olejki esencjonalne i ekstrakty aro-
matyczne, Olejki do celów kosmetycznych, Bawełniane płatki kosme-
tyczne, Henna [barwnik kosmetyczny], Kamienie do wygładzania stóp, 
Kosmetyki dla dzieci, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki organiczne, 
Nielecznicze kuracje do skóry głowy, Preparaty higieniczne w postaci 
środków toaletowych, Środki czyszczące do szczoteczek i pędzelków 
kosmetycznych, Świece do  masażu do  celów kosmetycznych, Żele 
do masażu, inne niż do celów medycznych, Preparaty do prania, Deter-
genty, Mydła do użytku domowego, Mydło w płynie do mycia naczyń, 
Perfumy do ceramiki, Perfumy do tektury, Płyn do mycia naczyń, Płyny 
do czyszczenia, Płyny do mycia, Płyny do szorowania, Preparaty do po-
lerowania, Preparaty myjące, Preparaty do wybielania, Preparaty od-
tłuszczające do celów domowych, Proszki do prania, Środki czyszczące 
do  celów gospodarstwa domowego, Środki czyszczące w  sprayu 
do użytku domowego, Środki do czyszczenia kuwet, Środki do czysz-
czenia klatek dla zwierząt, Woda zapachowa do bielizny, Płyny do pra-
nia, Preparaty do  pielęgnacji tkanin, Kulki do  prania z  detergentem, 
Enzymatyczne środki piorące, Dodatki do prania, Chusteczki do prania 
zapobiegające utracie koloru, Skrobie naturalne do prania, Substancje 
do użytku w praniu, Środki do płukania do prania, Środki zmiękczające 
do tkanin, Środki do prania tkanin, Wosk pralniczy, Aromaty do użytku 
domowego, Poduszki nasączone substancjami perfumowanymi, Po-
duszki nasączone substancjami zapachowymi, Środki do  usuwania 
brzydkiego zapachu zwierząt domowych, Środki odświeżające powie-
trze [zapachowe], Wkłady do  elektrycznych dozowników zapachów 
do pomieszczeń, Wkłady do nieelektrycznych dozowników zapachów 
do pomieszczeń, Kosmetyki dla zwierząt, Niemedyczne płyny do płu-
kania jamy ustnej dla zwierząt, Tatuaże zmywalne do  celów kosme-
tycznych, Zestawy do makijażu, Przeciwtrądzikowe środki myjące, ko-
smetyczne, Kremy do  aromaterapii, Kremy perfumowane, Naturalne 
środki perfumeryjne, Perfumowane kosmetyki w  aerozolu do  ciała, 
Zapachy, Zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, Olejki do per-
fum i zapachów, Olejki do pielęgnacji skóry [nielecznicze], Olejki nie-
lecznicze, Olejki zapachowe, Woda kwiatowa, Preparaty aromatera-
peutyczne, Syntetyczne detergenty do ubrań, Mieszanki do pielęgnacji 
podłóg, Środki czyszczące do  higieny intymnej, nielecznicze, Chus-
teczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, Preparaty do hi-
gieny intymnej lub do  celów dezodorujących [przybory toaletowe], 
Papierowe ręczniki do rąk nasączone kosmetykami, Opakowania uzu-
pełniające do  dozowników kosmetyków, Impregnowane chusteczki 
papierowe do  czyszczenia naczyń, Uniwersalne waciki bawełniane 
do użytku osobistego, Gąbki nasączone środkami toaletowymi, Prepa-
raty czyszczące, którymi nasączone są myjki, 4 Świece perfumowane, 
Świece, Świece stołowe, Zapachowe świece aromaterapeutyczne, 
Świece zawierające środki do odstraszania owadów, Świece do lampek 
nocnych, 5 Produkty farmaceutyczne, medyczne i  weterynaryjne, 
Środki pobudzające wzrost włosów, Lecznicze płyny do włosów, Pre-
paraty lecznicze na porost włosów, Preparaty farmaceutyczne do pie-
lęgnacji włosów, Odświeżacze do  ubrań i  tkanin, Kremy lecznicze 
do pielęgnacji skóry, Płyny do pielęgnacji skóry [lecznicze], Antysep-
tyczne preparaty do pielęgnacji ciała, Kremy lecznicze do pielęgnacji 
stóp, Lecznicze preparaty do pielęgnacji włosów, Lecznicze preparaty 
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do pielęgnacji ust, Preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Olejki 
do pielęgnacji skóry [lecznicze], Preparaty farmakologiczne do pielę-
gnacji skóry, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Produkty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry zwierząt, Lecznicze żele do pielę-
gnacji jamy ustnej, Preparaty lecznicze do pielęgnacji jamy ustnej, Kre-
my do pielęgnacji skóry do użytku medycznego, Preparaty do pielę-
gnacji paznokci do celów medycznych, Preparaty do pielęgnacji skóry 
do celów medycznych, Intymne preparaty nawilżające, Środki do hi-
gieny intymnej dla kobiet, Tampony, Podpaski, Podpaski higieniczne, 
Majtki menstruacyjne, Bielizna menstruacyjna jednorazowego użytku, 
Pasy higieniczne, Wkładki higieniczne, Majtki higieniczne, Higieniczne 
środki nawilżające, Wchłaniające artykuły higieniczne, Produkty higie-
niczne dla kobiet, Preparaty i artykuły higieniczne, Produkty higienicz-
ne do  celów medycznych, Preparaty higieniczne do  celów medycz-
nych, Preparaty higieniczne do  celów weterynaryjnych, Majtki 
higieniczne dla zwierząt domowych, Waciki lecznicze, Waciki odkaża-
jące, Nasączone waciki lecznicze, Waciki do  celów medycznych, Ko-
smetyki do  zastosowań medycznych: balsamy, maści, olejki, płyny, 
sole, żele, kremy, suplementy diety, Produkty higieniczne, środki sani-
tarne stosowane w higienie osobistej, Środki odkażające, środki odka-
żające do użytku domowego, środki odkażające do przyrządów i apa-
ratury medycznej, Mydła i  detergenty odkażające, Preparaty 
odkażające do mycia rąk, Chusteczki odkażające, Środki dezynfekcyj-
ne i  antyseptyczne, środki dezynfekujące do  użytku domowego 
i do celów medycznych, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, 
Mydła dezynfekujące, Płyny dezynfekujące [inne niż mydło], Preparaty 
do  dezynfekcji rąk i  paznokci, Ściereczki do  czyszczenia nasączone 
środkami dezynfekującymi, do  celów higienicznych, Preparaty 
do dezynfekcji powietrza, Środki, preparaty i substancje wirusobój-
cze, bakteriobójcze i grzybobójcze [inne niż mydło], detergenty bak-
teriobójcze, preparaty i środki antybakteryjne, preparaty i środki an-
tybakteryjne na bazie alkoholu, antybakteryjne płyny, żele i spraye 
do odkażania skóry, antybakteryjne preparaty i środki do mycia twa-
rzy i  rąk, Mydła antybakteryjne, Chusteczki nasączone preparatami 
przeciwbakteryjnymi, 8 Nożyczki do  włosów, Elektryczne trymery 
do włosów, Elektryczna karbownica do włosów, Elektryczne prostow-
nice do włosów, Przybory do układania włosów, Prostownice do wło-
sów, elektryczne, Elektryczne karbownice do  włosów, Maszynki 
do  strzyżenia włosów, Ręczne urządzenia do  karbowania włosów, 
Ręczne maszynki do strzyżenia włosów, Przybory ręczne do kręcenia 
włosów, Elektryczne urządzenia do zaplatania włosów, Przyrządy ręcz-
ne do  kosmetycznej pielęgnacji brwi, Ręczne przybory higieniczne 
i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, Maszynki do golenia, Ostrza 
do golenia, Zestawy do golenia, Elektryczne maszynki do golenia, Ma-
szynki do  golenia, nieelektryczne, Żyletki do  maszynek do  golenia, 
Etui na maszynki do golenia, 9 Oprogramowanie w odniesieniu do na-
stępujących towarów: produkty perfumeryjne, przybory toaletowe, 
produkty kosmetyczne, makijaż, produkty kosmetyczne do pielęgna-
cji skóry, kosmetyki do pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji twa-
rzy i  preparaty do  pielęgnacji włosów, włosy (farby do-), Biżuteria, 
Oprogramowanie do pobrania umożliwiające dostęp do sieci społecz-
nych i  komunikację ze  społecznościami online, Oprogramowanie 
do pobrania umożliwiające dostęp do rozrywkowych treści multime-
dialnych oraz ich rozpowszechnianie, Oprogramowanie do pobrania 
do zapewniania dostępu do środowiska wirtualnego online, Oprogra-
mowanie do pobrania do tworzenia, produkowania i modyfikowania 
postaci i rysunków cyfrowych, animowanych i nieanimowanych, awa-
tarów, zdobień cyfrowych i odzieży cyfrowej w celu umożliwiania do-
stępu do środowisk online, środowisk wirtualnych online i środowisk 
wirtualnych w  rzeczywistości rozszerzonej oraz korzystania z  nich, 
Aplikacje mobilne do pobrania do zamawiania towarów w odniesieniu 
do następujących towarów: produkty perfumeryjne, przybory toaleto-
we, kosmetyki, makijaż, produkty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, 
kosmetyki do pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji twarzy i pre-
paraty do pielęgnacji włosów, włosy (farby do-), Biżuteria wieczorowa, 
Biżuteria drogocenna, Przyrządy zegarmistrzowskie i narzędzia do re-
jestracji czasu, Wydawnictwa, czasopisma, broszury i katalogi elektro-
niczne, Wydawnictwa zarejestrowane na nośnikach danych, Platfor-
my oprogramowania komputerowego dla sieci społecznościowych, 
Oprogramowanie komunikacyjne, sieciowe i do sieci społecznościo-
wych, Nagrania wideo do  pobrania w  postaci przewodników kre-
atywnych w zakresie reklamy w mediach społecznościowych, Opro-
gramowanie w postaci aplikacji obsługującej sieci społecznościowe, 
Oprogramowanie do  sieci społecznościowych, Oprogramowanie 
do badania opinii, Oprogramowanie umożliwiające użytkownikom za-

mieszczanie pytań z  opcjami odpowiedzi, Oprogramowanie umożli-
wiające użytkownikom dołączenie do dyskusji i zamieszczanie komen-
tarzy dotyczących badań opinii, pytań i odpowiedzi, Oprogramowanie 
umożliwiające użytkownikom dawanie komplementów i pozytywnej 
informacji zwrotnej, Oprogramowanie do tworzenia społeczności on-
line, zarządzania nią i współdziałania z nią, Oprogramowanie do two-
rzenia, edytowania, ładowania, pobierania, uzyskiwania dostępu, 
przeglądania, zamieszczania, wyświetlania, oznaczania, umieszczania 
na blogu, transmisji strumieniowej, dodawania linków, dodawania no-
tatek, wyrażania sentymentu, komentowania, umieszczania, transmisji 
i  współdzielenia lub innego udostępniania mediów elektronicznych 
bądź informacji za pośrednictwem sieci komputerowych i komunika-
cyjnych, 14 Ozdoby [biżuteria], Pierścienie (ozdoby), Ozdoby z żółtego 
bursztynu, Ozdoby z biżuterii sztucznej, Ozdoby powlekane metalami 
szlachetnymi, Wyroby jubilerskie do osobistej ozdoby, Osobiste ozdo-
by z metali szlachetnych, Ozdoby z kości słoniowej [biżuteria], Ozdoby 
świąteczne [figurki] z metali szlachetnych, inne niż ozdoby choinkowe, 
Wisiorki do kluczy (ozdoby lub breloczki), Ozdoby do obuwia z metali 
szlachetnych, Ozdoby na ubrania w postaci biżuterii, Ozdoby do odzie-
ży wykonane z metali szlachetnych, Jubilerskie łańcuszki kord na ozdo-
by na nogę, Ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszla-
chetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, Artykuły ozdobne 
[ozdoby lub biżuteria] do  użytku osobistego, Opaski na  nadgarstek 
[na  cele charytatywne], Elastyczne opaski z  drutu do  noszenia jako 
bransoletki, Biżuteria, Biżuteria fantazyjna, Biżuteria osobista, Sztuczna 
biżuteria, Biżuteria szlachetna, Amulety [biżuteria], Naszyjniki [biżute-
ria], Biżuteria damska, Medaliony [biżuteria], Bransoletki [biżuteria], 
Pierścionki [biżuteria], Łańcuszki [biżuteria], Biżuteria platynowa, Perły 
[biżuteria], Biżuteria diamentowa, Zawieszki [biżuteria], Szpilki [biżute-
ria], Biżuteria ze złota, Broszki [biżuteria], Biżuteria z diamentami, Syn-
tetyczne kamienie [biżuteria], Broszki ozdobne [biżuteria], Szpilki 
ozdobne [biżuteria], Biżuteria ze szkła sztrasowego [sztuczna biżute-
ria], Wyroby jubilerskie [biżuteria], Biżuteria z  kryształu, Biżuteria 
ze złotem, Biżuteria do obuwia, Bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], 
Wpinki do klapy [biżuteria], Biżuteria z metali szlachetnych, Biżuteria 
z metali nieszlachetnych, Biżuteria w postaci koralików, Biżuteria i wy-
roby jubilerskie, Biżuteria z kości słoniowej, Biżuteria z kamieniami szla-
chetnymi, Biżuteria platerowana metalami szlachetnymi, Biżuteria 
ze szkła sztrasowego, Biżuteria z tworzyw sztucznych, Druciki z metali 
szlachetnych [biżuteria], Pierścionki [biżuteria] z metali szlachetnych, 
Siatka z  metali szlachetnych [biżuteria], Biżuteria wykonana z  metali 
nieszlachetnych, Biżuteria wykonana z kamieni półszlachetnych, Biżu-
teria do noszenia na głowie, Biżuteria wykonana z hodowlanych pereł, 
Biżuteria, w  tym imitacja biżuterii i  biżuteria z  tworzyw sztucznych, 
Bransoletki z tkaniny haftowanej [biżuteria], Wisiorki z bursztynu bę-
dące biżuterią, Biżuteria ze stopów cyny z ołowiem, Breloczki do klu-
czy jako biżuteria [ozdoby], Pierścionki [biżuteria] wykonane z metali 
nieszlachetnych, Biżuteria wykonana z platerowanych metali szlachet-
nych, Artykuły ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobistego, 
Metale szlachetne, nieprzetworzone lub półprzetworzone, Naturalne 
kamienie szlachetne, Półfabrykaty z kamieni szlachetnych przeznaczo-
ne do  produkcji biżuterii, Łańcuszki do  kluczy, Łańcuszki do  kluczy 
z metali szlachetnych, Zawieszki do kółek na klucze, Breloki do kluczy 
ze skóry, Chowane breloki do kluczy, Breloczki do kluczy, nie z metalu, 
Breloczki do kluczy z metali szlachetnych, Breloczki do kluczy powle-
kane metalami szlachetnymi, Ozdobne breloczki do kluczy wykonane 
z  metali szlachetnych, Pudełka pamiątkowe z  metali szlachetnych, 
Szkatułki ozdobne wykonane z metali szlachetnych, Pudełka z metali 
szlachetnych, Ozdobne szpilki z metali szlachetnych, Wyroby jubiler-
skie, Kamienie jubilerskie, Łańcuszki jubilerskie, Naszyjniki [wyroby ju-
bilerskie], Wyroby jubilerskie z  perłami, Wyroby jubilerskie ze  szkła, 
Wyroby jubilerskie z  kamieniami szlachetnymi, Wyroby jubilerskie 
do użytku osobistego, Bransoletki z tworzyw sztucznych będące wy-
robami jubilerskimi, Wyroby jubilerskie z metali półszlachetnych, Wy-
roby jubilerskie wykonane z tworzyw sztucznych, Wyroby jubilerskie 
pokryte stopami metali szlachetnych, Kasety do prezentacji wyrobów 
jubilerskich, Wyroby jubilerskie wykonane z metali szlachetnych, Klip-
sy jubilerskie przekształcające kolczyki w klipsy, Kolczyki, Złote kolczy-
ki, Kolczyki pozłacane, Kolczyki powlekane srebrem, Kolczyki z metali 
szlachetnych, Bransoletki na kostkę, Bransoletki z drewnianych korali-
ków, Bransoletki z gumy lub silikonu ze wzorem lub z napisem, Naszyj-
niki, Łańcuszki z metali szlachetnych na naszyjniki, Pudełka na biżute-
rię i pudełka na zegarki, Etui do zegarków i zegarów, Etui [dopasowane] 
na artykuły zegarmistrzowskie, Etui z metali szlachetnych na artykuły 
zegarmistrzowskie, Futerały na  przyrządy chronometryczne, Kasetki 
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do prezentacji artykułów zegarmistrzowskich, Kasetki na biżuterię, Ka-
setki na biżuterię [szkatułki], Kasetki skórzane na biżuterię, Małe szka-
tułki na biżuterię, nie z metali szlachetnych, Pudełka do eksponowania 
artykułów zegarmistrzowskich, Pudełka do eksponowania zegarków, 
Pudełka do  prezentacji kamieni szlachetnych, Pudełka na  biżuterię 
[dopasowane], Pudełka na biżuterię [szkatułki lub puzderka], Pudełka 
na szpilki do krawatów, Pudełka z metali szlachetnych na biżuterię, Sa-
szetki na biżuterię do składowania, Skrzynki na biżuterię z drewna, Sto-
jaki na pierścionki wykonane z metali szlachetnych, Stojaki na zegary, 
Szkatułki na  biżuterię nie  z  metalu, Szkatułki na  biżuterię wykonane 
z  metali nieszlachetnych, Szkatułki na  biżuterię wykonane z  metali 
szlachetnych, Szkatułki na  biżuterię z  metali szlachetnych, Szkatułki 
na  biżuterię z  metalu, Szkatułki na  biżuterię z  pozytywką, Szkatułki 
na biżuterię, nie z metali szlachetnych, Szkatułki na spinki do mankie-
tów, Woreczki na biżuterię dopasowane, Woreczki na zegarki, Zwijane 
etui na biżuterię, Zwijane torby podróżne na biżuterię, Szkatułki na ze-
gary z metali szlachetnych, Szkatułki na biżuterię, Kasetki na biżuterię 
[na miarę], 16 Chusteczki higieniczne, Higieniczne ręczniki papierowe 
do rąk, Torby papierowe, Torby na prezenty, Worki i torby papierowe, 
Torby papierowe do celów domowych, Torby z  tworzyw sztucznych 
do  pakowania, Ręczniki papierowe, Opakowania kartonowe, Opako-
wania na  prezenty, Tektura na  opakowania, Opakowania z  tworzyw 
sztucznych, Nieprzepuszczające powietrza opakowania z  papieru, 
Opakowania na prezenty z tworzyw sztucznych, Pudła papierowe, Po-
jemniki papierowe, Kokardy papierowe, Wstążki papierowe, Worki pa-
pierowe, Chusteczki higieniczne papierowe, Papierowe pudełka 
do pakowania, Torby papierowe do pakowania, Pojemniki papierowe 
do  pakowania, Papierowe pojemniki do  przechowywania, Perfumo-
wane, papierowe wkładki do szuflad, Wkładki papierowe do szuflad, 
perfumowane lub nie, Materiały drukowane, Fotografie [wydrukowa-
ne], Materiały piśmienne, Artykuły biurowe [z  wyjątkiem mebli], Pa-
pier, Karton, Pudełka z  papieru lub kartonu, Afisze, plakaty, Albumy 
do wklejania, Karty, Książki, Prospekty, Broszury, Kalendarze, Przyrządy 
do pisania, Ręczniki do twarzy papierowe, Bielizna stołowa papierowa, 
Torebki do  pakowania [koperty, woreczki] z  papieru lub tworzyw 
sztucznych, Papierowe publikacje, wydawnictwa, Katalogi branżowe, 
albumy, druki, prospekty, broszury, ulotki, foldery, informatory, naklej-
ki, Materiały introligatorskie, Fotografie, Materiały szkoleniowe i  in-
struktażowe z wyjątkiem aparatów, 18 Pudełka ze skóry, Pudełka z ko-
smetykami do  makijażu, Pudełka ze  skóry lub ze  skóry wtórnej, 
Organizery do walizek, Organizery podróżne przystosowane do baga-
żu, Kuferki na kosmetyki [puste], Kuferki kosmetyczne, Torebki-kuferki 
[Boston bag], Kuferki na  kosmetyki sprzedawane bez wyposażenia, 
Kuferki na przybory toaletowe sprzedawane bez wyposażenia, Kuferki 
na przybory do makijażu sprzedawane bez wyposażenia, Kosmetyczki 
bez wyposażenia, Torby na przybory toaletowe sprzedawane bez wy-
posażenia, Futerały na przybory do golenia, sprzedawane bez wypo-
sażenia, Kosmetyczki, Walizki, Kuferki, Parasole [parasole przeciwsło-
neczne], Parasole i  parasolki, Pojemniki na  wizytówki, Pojemniki 
na  monety, Przemysłowe pojemniki opakowaniowe ze  skóry, Worki, 
sakiewki, Portfele, Portfele skórzane, Portfele na karty, Torebki, port-
monetki i portfele, Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne arty-
kuły służące do  przenoszenia, Torby uniwersalne, Tekstylne torby 
na zakupy, Płócienne torby na zakupy, Torby ze sznurka na zakupy, 20 
Pojemniki drewniane, Pojemniki z trzciny, Pojemniki z kości, Pojemniki 
z  rogu, Kapsuły [pojemniki niemetalowe], Pojemniki niemetalowe 
[składowanie, transport], Pojemniki niemetalowe do  transportu, Po-
jemniki do przenoszenia niemetalowe, Pojemniki do pakowania nie-
metalowe, Pojemniki niemetalowe w postaci kubłów, Pudełka przeno-
śne [pojemniki] z drewna, Pudełka przenośne [pojemniki] z tworzyw 
sztucznych, Pojemniki do pakowania wykonane z drewna, Pojemniki 
do pakowania z tworzyw sztucznych, Pojemniki przemysłowe do pa-
kowania z bambusa, Pojemniki w formie pudełek wykonanych z drew-
na, Pojemniki cylindryczne z tworzyw sztucznych do pakowania, Po-
jemniki ochronne z  materiałów niemetalowych do  pakowania 
towarów, Pojemniki drewniane [inne niż do  użytku domowego lub 
kuchennego], Pojemniki modułowe [niemetalowe i nie do użytku do-
mowego bądź kuchennego], Niemetalowe pojemniki do przechowy-
wania [inne niż do  użytku domowego lub kuchennego], Pojemniki 
wykonane z materiałów syntetycznych [inne niż do użytku domowego 
lub kuchennego], Kosze niemetalowe, Kosze drewniane, Kosze ozdob-
ne ze  słomy, Kosze do  przechowywania [meble], Kosze z  tworzyw 
sztucznych [inne niż kosze na śmieci], Kosze ozdobne wykonane z wi-
kliny, Kosze ozdobne wykonane z drewna, Kosze z pokrywką do prze-
noszenia rzeczy, Skrzynki na  zabawki, Pudełka na  zabawki [meble], 

Organizery do szuflad, Organizery wiszące do szafy, Szkatułki, Szkatuł-
ki z bursztynu, Szkatułki z trzciny, Szkatułki z rogu, Szkatułki z fiszbinu, 
Szkatułki z  celuloidu, Szkatułki z  muszli, Szkatułki z  korka, Szkatułki 
z kości słoniowej, Szkatułki z pianki morskiej, Kasetki wykonane z drew-
na, Kasetki, nie  z  metalu, Pojemniki w  formie pudełek wykonanych 
z  drewna, Lusterka do  golenia, Skrzynie kratowe [opakowania], 21 
Szczotki do  włosów, Grzebienie do  tapirowania włosów, Elektryczne 
grzebienie do  włosów, Miski do  farbowania włosów, Wibracyjne so-
niczne szczotki do włosów, Aplikatory do kosmetyków, Futerały dopa-
sowane do przyborów kosmetycznych, Grzebienie elektryczne, Grze-
byki do rzęs, Gąbeczki do nakładania makijażu na twarz, Gąbki, Gąbki 
do ciała, Gąbki do makijażu, Gąbki do nakładania pudru na ciało, Gąbki 
do oczyszczania twarzy, Gąbki kosmetyczne, Gąbki czyszczące, Gąbki 
do kąpieli, Gąbki ścierne do szorowania skóry, Gąbki do mikroderma-
brazji, do użytku kosmetycznego, Kapcie złuszczające skórę stóp, Ko-
smetyczki [wyposażone], Kosmetyczne puderniczki [kompakty], Myjki 
do peelingu ciała, Myjki z siatki nylonowej do mycia ciała, Myjki złusz-
czające do skóry ciała, Naturalne gąbki morskie, Nieelektryczne urzą-
dzenia do usuwania makijażu, Pędzelki do ust, Pędzelki do eyelinerów, 
Płatki złuszczające do stóp, Rozpylacze do perfum, Rękawiczki ścierne 
do  peelingu skóry, Szczoteczki do  brwi, Szczoteczki do  paznokci, 
Szczoteczki do  higieny osobistej, Szczoteczki do  rzęs, Szczoteczki 
do  tuszu do  rzęs, Szczotki kąpielowe, Szczotki złuszczające, Szczotki 
do  drapania, Szczotki dla zwierząt domowych, Podgrzewane elek-
trycznie szczotki do  włosów, Elektryczne obrotowe szczotki do  wło-
sów, Szczotki z pojemnikiem na detergent, Szczotki-masażery do my-
cia włosów, Szczotki do  stylizacji włosów gorącym powietrzem, 
Szczotki elektryczne, z  wyjątkiem części maszyn, Szczoteczki do  zę-
bów, Szczoteczki do oczyszczania skóry, Szczoteczki do zębów elek-
tryczne, Futerały na szczoteczki do zębów, Pojemniki na szczoteczki 
do  zębów, Uchwyty na  gąbki, Uchwyty na  szampon, Pędzle kosme-
tyczne, Pędzle do golenia, Pędzle do farbowania włosów, Pędzle (z wy-
jątkiem pędzli malarskich), Szczotki do ubrań, Rękawice do pielęgnacji 
zwierząt, Szczotki do pielęgnacji zwierząt domowych, Dozowniki kre-
mów do pielęgnacji skóry, Artykuły do pielęgnacji odzieży i obuwia, 
Szczotki obrotowo-dźwiękowe do pielęgnacji skóry, Przybory kosme-
tyczne, do  higieny i  pielęgnacji urody, Dopasowywane uchwyty 
na  kremy do  pielęgnacji skóry, Zestawy do  pielęgnacji jamy ustnej 
składające się ze szczoteczek do zębów i nici dentystycznych, Waciki 
do peelingu twarzy, Słoiki na waciki bawełniane, Miseczki do golenia, 
Stojaki na  przybory do  golenia, Pady do  szorowania [gąbki], Stojaki 
na  szczoteczki do  zębów, Aplikatory do  makijażu oczu, Aplikatory 
do nakładania makijażu [szpatułki], Dozowniki chusteczek do twarzy, 
Dozowniki do  bawełnianych wacików w  kulkach, Dozowniki mydła, 
Dozowniki produktów do mycia ciała, Dozowniki produktów do utrwa-
lania włosów, Dozowniki szamponu, Dozowniki żelu pod prysznic, Etui 
na  grzebienie, Flakony na  perfumy, Grzebienie, Grzebienie do  wło-
sów, Kosmetyczne szpatułki do  użytku z  produktami do  depilacji, 
Kulki do prania do użytku jako przybory gospodarstwa domowego, 
Mydelniczki, Osobiste dozowniki do tabletek lub pigułek, do użytku 
domowego, Paski dla wizażystów, Pieczątki kosmetyczne, sprzeda-
wane puste, Pojemniki na  kosmetyki, Pojemniki przystosowane 
do  przechowywania przyborów toaletowych, Przybory kosmetycz-
ne, Przyrządy do  demakijażu, Przyrządy do  drapania skóry głowy, 
Przyrządy ręczne do  nakładania kosmetyków, Puderniczki [pojem-
niczki], Puderniczki z metali szlachetnych, Puderniczki z metali szla-
chetnych [sprzedawane puste], Pudełka na leki [nie do celów medycz-
nych], Puste pojemniki-rozpylacze, Puszki do  pudru, Separatory 
piankowe do  palców stóp do  użytku podczas pedicure, Skrobaczki 
do pleców, Szpatułki kosmetyczne, Tacki do użytku przy polerowaniu 
paznokci u  rąk, Urządzenia elektryczne do  demakijażu, Urządzenia 
dezodoryzujące do  użytku osobistego, Zakraplacze bez zawartości, 
do celów kosmetycznych, 22 Torby bawełniane [do użytku przemysło-
wego], Torby i worki do pakowania, przechowywania i transportu, Siat-
ki do  prania, Torby do  pakowania [koperty, woreczki] z  materiałów 
tekstylnych, Torby z  siatki do  przechowywania, Torebki tekstylne 
na prezenty, Torebki materiałowe do przechowywania wartościowych 
przedmiotów, Worki, Worki z tkaniny specjalnie dostosowane do prze-
chowywania pieluch, Worki wykonane z  materiałów tekstylnych, 24 
Bielizna pościelowa, Jednorazowa pościel tekstylna, Pościel jako mate-
riały tekstylne, Bielizna pościelowa i koce, Artykuły tekstylne do użyt-
ku jako pościel, Prześcieradła, Poszwy na kołdry, Poszewki na poduszki 
[poszwy na poduszki], Podkłady na łóżko, Ręczniki, Ręczniki tureckie, 
Duże ręczniki, Ręczniki kąpielowe, Ręczniki plażowe, Ręczniki kuchen-
ne, Ręczniki do twarzy, Ręczniki z kapturem, Ręczniki-turbany do su-
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szenia włosów, Myjki do twarzy, Tekstylne myjki do twarzy, Rękawice
-myjki do użytku toaletowego, Myjki do twarzy w postaci rękawiczek, 
25 Odzież, Części odzieży, obuwia i  nakryć głowy, Nakrycia głowy, 
Bielizna nocna, Bielizna osobista, Ciepła bielizna [z  długim rękawem 
i długimi nogawkami], Koszule nocne, Jednoczęściowe piżamy, Krót-
kie piżamy damskie, Majtki wyszczuplające, Szlafroki, Spodnie do piża-
my, Skarpety do spania, Piżamy, Pasy elastyczne wyszczuplające [bieli-
zna], Okrycia [narzutki] nakładane na  koszule nocne, Bielizna 
jednorazowa, Bielizna dla kobiet, Bielizna dla mężczyzn, Turbany, 26 
Ozdoby do  włosów w  formie grzebieni, Gąbki do  upinania włosów 
w kok, Koreańskie ozdobne spinki do włosów [Binyeo], Włosy (Wsuwki 
do-), Siatki na  włosy, Ozdoby do  włosów, wałki do  włosów, artykuły 
do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy, Wstążki do włosów, 
Szpilki do  włosów, Klamry do  włosów, Kokardy do  włosów, Spinki 
do włosów, Wsuwki do włosów, Wałki do włosów, Frotki do włosów, 
Przepaski do włosów, Gumki do włosów, Chusty do włosów, Sprężynki 
do  włosów [akcesoria do  włosów], Nieelektryczne wałki do  włosów, 
Spinki do kręcenia włosów, Szpilki do kręcenia włosów, Spinki [klamer-
ki] do włosów, Wsuwki [spinki do włosów], Spinki [wsuwki] do włosów, 
Wsuwki do  kręcenia włosów, Elektryczne wałki do  włosów, Szpilki 
do ozdabiania włosów, Dekoracyjne akcesoria do włosów, Folie do ko-
loryzacji włosów, Papiloty spiralne do włosów, Piankowe wałki do wło-
sów, Spinki zatrzaskowe [akcesoria do  włosów], Kokardy papierowe 
[ozdoby do włosów], Spinki-szczęki [akcesoria do włosów], 35 Badania 
marketingowe w dziedzinie kosmetyków, artykułów perfumeryjnych 
i produktów do pielęgnacji urody, Programy lojalnościowe i premiowe 
w zakresie perfum, kosmetyków i produktów do makijażu, Usługi in-
formacji konsumenckiej w dziedzinie kosmetyków, Dostarczanie kon-
sumentom informacji o  produktach kosmetycznych, Usługi handlu 
detalicznego online, Usługi sklepów detalicznych, oferowanie usług 
aukcyjnych w  formie promocji, Usługi sklepu internetowego, Usługi 
domu towarowego i/lub wysyłkowego, Usługi w zakresie prowadzenia 
sprzedaży w  odniesieniu do  następujących towarów: kosmetyków, 
produktów perfumeryjnych, środków toaletowych, Kosmetyki do ma-
kijażu, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, Kosmetyki do pie-
lęgnacji ciała, Preparaty do pielęgnacji twarzy, Preparaty do pielęgna-
cji włosów, preparatów do  koloryzacji włosów, Środki wybielające 
i inne substancje stosowane w praniu, Środki do czyszczenia, polero-
wania, szorowania i ścierania, Mydła, Środki perfumeryjne, olejki ete-
ryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, Środki do czyszczenia 
zębów, świec, brzytwy, maszynki do golenia, narzędzi ręcznych, opro-
gramowania, produkty farmaceutyczne, medyczne i  weterynaryjne, 
Wyrobów jubilerskich/biżuterii, Papieru i kartonu, Druków, Fotografie, 
Toreb papierowych, Skóra i  imitacje skóry, wyroby ze skóry i  imitacji 
skóry, nie ujęte w innych klasach, Walizy i torby podróżne, Torby, orga-
nizery, kuferki, pudełek, worków, Pojemników, organizerów do szafy, 
koszy, pudełek, skrzyń, Przyborów oraz pojemników kuchenne i go-
spodarstwa domowego, Grzebieni i gąbek, Pędzli (z wyjątkiem pędzli 
malarskich), Sprzętu do czyszczenia, Wyrobów szklanych, porcelano-
wych i ceramicznych, Toreb bawełnianych, Tekstyliów i substytuty tek-
styliów, Narzut na łóżka, Ręczników, Odzieży, obuwia, nakrycia głowy, 
Koronek i haftów, wstążek i splotów, Ozdób do włosów, Spinek, wsu-
wek, gumek do  włosów, Sztucznych kwiatów, Zawieranie transakcji 
handlowych na rzecz innych, przez sklepy online, Usługi konsultingo-
we w zakresie marketingu internetowego, Zestawianie reklam w celu 
wykorzystania ich jako strony internetowe, Kompilacja ogłoszeń rekla-
mowych w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, Zapewnia-
nie platformy internetowej dla nabywców i  sprzedawców towarów 
i  usług, Promocja sprzedaży, Administrowanie sprzedażą, Marketing 
handlowy [inny niż sprzedaż], Zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, 
Udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, Negocjowa-
nie umów kupna i  sprzedaży towarów, Promowanie sprzedaży przy 
użyciu mediów audiowizualnych, Prezentowanie produktów w  me-
diach dla celów sprzedaży detalicznej, Modelki i modele do celów re-
klamowych i promocji sprzedaży, Dystrybucja materiałów promocyj-
nych, mianowicie ulotek, prospektów, broszur, próbek, zwłaszcza 
w zakresie sprzedaży katalogowej dalekodystansowej [zarówno poza 
granice jak i w kraju], Organizowanie gier, konkursów i loterii oraz im-
prez rozrywkowych o  podłożu reklamowym do  celów reklamowych 
z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i interneto-
wej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych i optycz-
nych nośników informacji, Organizacja i obsługa targów, aukcji, licyta-
cji oraz wystaw w  celach gospodarczych i/lub  reklamowych, Usługi 
w  zakresie zarządzania sprzedażą poprzez Internet, Usługi klubów 
klienta dla celów handlowych, promocyjnych i/lub  reklamowych, 

Usługi reklamowe, rozpowszechnianie wyrobów w  celach reklamo-
wych, wynajem czasu i miejsca reklamowego, Usługi reklamowe i mar-
ketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, Usłu-
gi produkcji audycji i  filmów reklamowych dla radia, telewizji, filmu, 
Internetu, Publikowanie tekstów reklamowych, zarządzanie w działal-
ności handlowej, w  tym doradztwo, Administrowanie działalności 
handlowej, Zarządzanie planami lojalnościowymi, planami zachęt dla 
klientów oraz planami promocyjnymi, Administrowanie programami 
motywacyjnymi w  celu promowania sprzedaży towarów i  usług dla 
osób trzecich, Marketing, badania i analiza rynku, badania opinii pu-
blicznej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, Prowadzenie 
wykazu informacji handlowych w Internecie, Zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, udostępnianie informacji z baz danych osobom trze-
cim, Zarządzanie portalami internetowymi, Usługi doradztwa bizneso-
wego w dziedzinie współpracy online i współpracy technologicznej, 
Zarządzanie projektami z  zakresu działalności gospodarczej, Usługi 
charytatywne, mianowicie organizowanie promocji programów oraz 
projektów prac na rzecz społeczności lokalnej, Usługi w zakresie two-
rzenia sieci kontaktów biznesowych online dostępne za pomocą apli-
kacji mobilnych do pobrania, Udzielanie informacji w postaci baz da-
nych obejmujących informacje w dziedzinie tworzenia sieci kontaktów 
biznesowych, 38 Usługi telekomunikacyjne i usługi emisji, Usługi w za-
kresie przekierowywania do stron internetowych, Zapewnianie dostę-
pu do platform i portali w Internecie, Zapewnianie dostępu do witryn 
internetowych z grami, Zapewnianie dostępu do portalu internetowe-
go obejmującego programy wideo na życzenie, Przydzielanie dostępu 
do baz danych w Internecie, Zapewnianie dostępu do forów interneto-
wych, Zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w Internecie, Za-
pewnianie dostępu do  internetowych pokojów rozmów [chatro-
omów], Zapewnianie dostępu do platform w Internecie, Zapewnianie 
dostępu do platform handlu elektronicznego w Internecie, Zapewnia-
nie dostępu do stron internetowych, Zapewnianie dostępu do witryn 
elektronicznych, Przesyłanie informacji i obrazów, Blog, fora interne-
towe, Fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, 
Umożliwianie dostępu do zasobów informacyjnych, muzycznych, fil-
mowych i zbiorów obrazów, reklam, wiadomości, informacji, audio, 
wideo, tekstów i innych treści multimedialnych w sieci internetowej, 
Rozpowszechnianie telewizyjnych, radiowych, multimedialnych, in-
ternetowych programów rozrywkowych, naukowych, Odpłatne 
udostępnianie serwisów informacyjnych, Umożliwianie wielu użyt-
kownikom dostępu do zbiorów informacji za pośrednictwem global-
nej sieci informacyjnej, Usługi agencji informacyjnej, prasowej 
i domu mediowego, Usługi w zakresie przekazu wydawnictw praso-
wych za pomocą sieci telekomunikacyjnych oraz innych środków łącz-
ności, Dostarczanie publikacji elektronicznych online nie ściągalnych, 
41 Usługi organizowania, obsługi, prowadzenia i  rozpowszechniania 
publicznych konkursów, plebiscytów, loterii, widowisk, kursów kore-
spondencyjnych, seminariów, kongresów, forum, konferencji, sympoz-
jów, przyjęć i wystaw, zabaw, festynów, pikników, warsztatów, szkoleń, 
praktycznych szkoleń, dokształcania i doradztwa zawodowego o cha-
rakterze edukacyjnym w  dziedzinie kosmetologii, fryzjerstwa, pielę-
gnacji urody, Usługi produkcji, montażu i  rozpowszechniania telewi-
zyjnych, radiowych, multimedialnych, internetowych programów 
naukowych i edukacyjnych, Usługi dostarczania filmów, wideo, obra-
zów graficznych i  audio (nie  ściągalnych) z  komputera, Internetu 
i/lub  stron internetowych, Udzielanie wsparcia edukacyjnego, spo-
łecznego w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej ogólno-
polskim, regionalnym oraz lokalnym inicjatywom oraz wydarzeniom, 
w tym także działania na rzecz zwiększenia zasięgu wybranych, uda-
nych inicjatyw, Publikowanie raportów z badań i  informacji dotyczą-
cych produktów kosmetycznych, 42 Badania w dziedzinie kosmetolo-
gii, Analiza laboratoryjna w dziedzinie kosmetyków, Badania naukowe 
związane z produktami do pielęgnacji włosów, Badania w dziedzinie 
kosmetyki, Badania w dziedzinie kosmetyki na rzecz osób trzecich, Ba-
dania w  dziedzinie pielęgnacji włosów, Badania w  zakresie nowych 
produktów, Doradztwo w  zakresie badań naukowych, Konsultacje 
techniczne z zakresu rozwoju produktu, Opracowywanie nowych pro-
duktów, Opracowywanie produktów konsumenckich, Prace badaw-
czo-rozwojowe nad nowymi produktami, Usługi badawczo-rozwojo-
we, Badania biologiczne, badania kliniczne i badania medyczne, Usługi 
badań laboratoryjnych w  zakresie dermatologii, Badania chemiczne, 
Prowadzenie badań naukowych, Usługi badawczo-rozwojowe w dzie-
dzinie chemii, Badanie jakości produktów, Odpłatne udostępnianie 
serwisów informacyjnych lub baz danych, Administrowanie portalami 
internetowymi, forum internetowym, Udostępnianie (wynajmowanie) 
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zasobów krajowych i międzynarodowych serwerów sieci komputero-
wej, Zarządzanie portalami internetowymi, Tworzenie platform in-
ternetowych do handlu elektronicznego, Tworzenie, projektowanie 
i utrzymywanie stron internetowych, Usługi w zakresie grafiki kom-
puterowej, Usługi w zakresie projektowania komputerowego, Wzor-
nictwo przemysłowe, Wzornictwo przemysłowe i projektowanie gra-
ficzne, Wzornictwo przemysłowe wspomagane komputerowo, 
Wzornictwo i opracowywanie produktów, Wspomagane komputero-
wo projektowanie grafiki wideo, 44 Kuracje do włosów, Usługi w za-
kresie higieny i  pielęgnacji urody, Usługi salonów pielęgnacji pa-
znokci, Salony piękności, Usługi w zakresie pielęgnacji skóry, Usługi 
w zakresie pielęgnacji włosów, Odbudowa włosów, Usługi pomocy 
i  rehabilitacji medycznej, Zabiegi korygujące sylwetkę, Solarium, 
Usługi gabinetów odnowy biologicznej, Kosmetyka, Manicure, Pedi-
cure, Usługi wizażystów, Usługi zdrowotne Spa, Usługi w zakresie re-
habilitacji i pielęgnacji zdrowia i urody, Usługi masażu, Fizjoterapia, 
Aromaterapia, Fototerapia, Terapia w  zakresie kształtowania ciała, 
Doradztwo świadczone za  pośrednictwem Internetu w  dziedzinie 
pielęgnacji ciała i  urody, Doradztwo w  dziedzinie pielęgnacji ciała 
i urody, Analiza kosmetyczna, Udzielanie informacji o urodzie, Udzie-
lanie informacji w dziedzinie stylizacji włosów, Usługi doradcze doty-
czące kosmetyków, Usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, 
Usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, Usługi doradztwa do-
tyczącego makijażu i  nakładania makijażu, Usługi doradztwa w  za-
kresie pielęgnacji włosów, Usługi w zakresie porad kosmetycznych, 
Usługi w  zakresie pielęgnacji zwierząt, Analiza i  ocena produktów 
kosmetycznych pod kątem ich  wpływu społecznego i  środowisko-
wego, Dostarczanie informacji technicznych, które można przeglą-
dać online na  temat produktów kosmetycznych, w  odniesieniu 
do ich wpływu społecznego i środowiskowego 
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(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 16
(732) General Motors LLC, Detroit (US)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(531) 14 05 01, 26 13 25
(510), (511) 12 Pojazdy mechaniczne, w tym samochody 

(111) 356636 (220) 2022 01 25 (210) 539027
(151) 2022 09 02 (441) 2022 03 28
(732) RESTAURATORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STARY MŁYN SPIŻARNIA
(540) 

(591) brązowy
(531) 11 03 08, 11 03 14, 25 01 06, 25 01 15, 27 05 01, 29 01 07
(510), (511) 29 Dżemy, Dziczyzna, Flaki, Kiszone warzywa [kimchi], 
Koncentraty na bazie owoców przeznaczone do gotowania, Koncen-
traty na bazie warzyw przeznaczone do gotowania, Mięso konserwo-
wane, Owoce konserwowane, Owoce przetworzone, Pasta z owoców 
tłoczonych, Pasty do smarowania na bazie warzyw, Pierożki na bazie 

ziemniaków, Smalec, Soki roślinne do gotowania, Zupy, 30 Chleb, Cia-
sta, Esencje do artykułów żywnościowych, inne niż esencje eterycz-
ne i olejki eteryczne, Gofry, Herbata, Kanapki, Kawa, Keczup, Kluski 
gnocchi, Makaroniki [wyroby cukiernicze], Mięsne sosy, Miód, Mięso 
zapiekane w cieście, Naleśniki, Napoje na bazie kawy, Ocet, Pielmieni 
[pierogi z nadzieniem mięsnym], Pierożki na bazie mąki, Placki, Pizza, 
Podpłomyki na  bazie ziemniaków, Przyprawy smakowe (sosy, ma-
rynaty), Puddingi, Słodycze owocowe, Sosy do  makaronów, Syropy 
i melasa, Tarty (z owocami), Wyroby cukiernicze, 32 Kwas chlebowy 
[napoje bezalkoholowe], Lemoniada, Napoje bezalkoholowe na ba-
zie suszonych owoców, Napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, Na-
poje na bazie owoców lub warzyw, Soki warzywne [napoje], Syropy 
do napojów 

(111) 356637 (220) 2022 04 12 (210) 541877
(151) 2022 09 02 (441) 2022 05 16
(732) KUPIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Paprotnia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYSOKA JAKOŚĆ ZBÓŻ
(540) 

(591) biały, ciemnozielony, czerwony, zielony
(531) 02 09 01, 26 13 01, 05 07 03, 29 01 14, 27 05 01, 26 01 16
(510), (511) 29 Nasiona, przetworzone, Nasiona jadalne, Chipsy owo-
cowe, Chipsy warzywne, Pasty warzywne, Pasta z owoców, Przeką-
ski na bazie warzyw, Przekąski na bazie owoców, Przekąski na bazie 
orzechów, Przekąski na bazie nasion, Warzywa liofilizowane, Warzy-
wa suszone, Owoce suszone, Owoce liofilizowane, Desery owocowe, 
Batony na bazie orzechów, Batony na bazie nasion, Batony na bazie 
owoców, Batony na  bazie warzyw, Produkty z  roślin strączkowych, 
Zupy błyskawiczne, Odwodnione mieszanki do  przygotowywania 
gotowych dań na  bazie warzyw, Odwodnione mieszanki do  przy-
gotowywania gotowych dań na bazie mięsa, Przetworzone owoce, 
warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), 30 
Ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, Mąka, Sago, 
Cukier, Cukier puder, Kasze spożywcze, Ryż, Makarony, Kukurydza 
mielona, Kukurydza prażona [popcorn], Płatki śniadaniowe, owsianka 
i grysik, Płatki owsiane, Płatki kukurydziane, Płatki ryżowe, Płatki zbo-
żowe, Kiełki pszenicy, Mieszanki zbóż i  produktów zbożowych po-
łączonych syropem glukozowo-fruktozowym, Chrupiące płatki śnia-
daniowe (crunchy), Muesli, Przetworzona komosa ryżowa, Pieczywo, 
Kanapki, Bułka tarta, Suchary, Maca, Podpłomyki, Pasta migdałowa, 
Pasta z soi, Pasty na bazie czekolady, Słodkie pasty do smarowania, 
Desery na bazie na bazie zbóż, Desery na bazie produktów zbożo-
wych, Budyń ryżowy, Słodkie bułki, Przekąski na bazie zbóż, Batony 
na bazie zbóż, Chipsy na bazie zbóż, Przekąski na bazie produktów 
zbożowych, Batony na bazie produktów zbożowych, Chipsy na ba-
zie produktów zbożowych, Krakersy, Wyroby cukiernicze, Słodycze, 
Gofry, Jadalne wafle, Ciastka zbożowe do spożycia przez ludzi, Od-
wodnione mieszanki do  przygotowywania gotowych dań na  bazie 
zbóż, Odwodnione mieszanki do  przygotowywania gotowych dań 
na bazie produktów zbożowych, Wafle ryżowe, Wafle kukurydziane, 
Wafle ryżowo-kukurydziane, 31 Otręby zbożowe, Nasiona, Ryż nie-
przetworzony 
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(540) ASAMAX
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i leki do stosowania u ludzi 
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(732) ARC-POL BABIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Czaniec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zagrodowy MAKARON 4-jajeczny
(540) 

(591) jasnoczerwony, ciemnoczerwony, biały
(531) 29 01 12, 27 05 01, 27 05 08, 27 05 09, 27 05 10, 27 05 11, 
27 05 17, 27 05 24, 26 11 03, 26 11 06, 26 11 12, 26 11 13, 27 07 01, 
27 07 11, 27 07 17, 27 07 24, 24 17 01, 26 04 02, 26 04 05, 26 04 12, 
26 04 17, 26 04 18, 26 04 22
(510), (511) 30 Makaron spożywczy, Makarony, Makarony zawierają-
ce jaja, Suszony makaron 

(111) 356640 (220) 2022 04 11 (210) 541857
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 09
(732) PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PGE Baltica
(540) 

(591) czerwony, pomarańczowy, granatowy
(531) 27 05 01, 29 01 13, 26 11 02, 26 11 09
(510), (511) 4 Energia elektryczna, Energia elektryczna wytwarzana 
z energii słonecznej, Energia elektryczna wytwarzana z energii wiatru, 
Energia elektryczna ze  źródeł odnawialnych, Energia elektryczna 
ze źródeł nieodnawialnych, 7 Turbiny wiatrowe, Wiatraki, Elektrownia, 
Generatory prądu wykorzystujące ogniwa słoneczne, Generatory wy-
twarzające energię elektryczną z  energii słonecznej, Generatory 
do  turbin wiatrowych, Generatory energii elektrycznej napędzane 
energią wiatru, Pompy wiatrowe, Morskie farmy wiatrowe, Morskie 
elektrownie wiatrowe, Lądowe farmy wiatrowe, Lądowe elektrownie 
wiatrowe, 9 Aparatura kontrolna [energia elektryczna], Urządzenia 
do sterowania energią elektryczną, Elektryczne urządzenia sterowni-
cze do zarządzania energią, Fotowoltaiczne moduły słoneczne, Foto-
woltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej 
z  energii słonecznej, Urządzenia fotowoltaiczne do  przekształcania 
promieniowania słonecznego na  energię elektryczną, Akumulatory 
energii fotowoltaicznej, Instalacje fotowoltaiczne do  wytwarzania 
energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], Moduły fotowolta-
iczne, Komórki fotowoltaiczne, Kalibrowane referencyjne ogniwa foto-
woltaiczne, Falowniki fotowoltaiczne, Urządzenia fotowoltaiczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, Baterie słoneczne, Kolektory sło-
neczne do wytwarzania energii elektrycznej, Ładowarki do baterii sło-
necznych, Matryce do paneli słonecznych, Moduły słoneczne, Ogniwa 
słoneczne do  wytwarzania energii elektrycznej, Ogniwa słoneczne 
z krzemu krystalicznego, Ogniwa słoneczne, Panele słoneczne, Panele 
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Przenośne panele sło-
neczne do wytwarzania energii elektrycznej, Czujniki drgań przezna-
czone do instalacji w obudowach wiatraków, Rękawy do wskazywania 
kierunku wiatru, Urządzenia do mierzenia naporu wiatru, Urządzenia 
do pomiaru wiatru, 11 Kolektory słoneczne do celów grzewczych, Ko-
lektory energii słonecznej do ogrzewania, Instalacje grzewcze zasilane 
energią słoneczną, Instalacje grzewcze na energię słoneczną, Kolekto-
ry słoneczne z rurowym systemem odprowadzania ciepła [wymienniki 
ciepła], Panele słoneczne do stosowania w ogrzewaniu, Podgrzewacze 
wody na energię słoneczną, Termiczne kolektory słoneczne [ogrzewa-

nie], Urządzenia do magazynowania energii cieplnej [energii słonecz-
nej] do ogrzewania, Urządzenia grzewcze zasilane energią słoneczną, 
Urządzenia magazynujące energię słoneczną do  celów grzewczych, 
Urządzenia oświetleniowe z ogniwami słonecznymi, Urządzenia wen-
tylacyjne zasilane energią słoneczną, 12 Pojazdy napędzane energią 
wiatru, Pojazdy elektryczne, Pojazdy lądowe z napędem elektrycznym, 
Pojazdy napędzane elektrycznie, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej energii elektrycznej, Usługi sprzedaży detalicznej i hurto-
wej paliw gazowych w systemie sieciowym, Usługi sprzedaży detalicz-
nej i hurtowej paliw stałych, ciekłych i gazowych, rud, metali, chemika-
liów przemysłowych, Pomoc w  zarządzaniu w  zakresie promocji 
działalności gospodarczej, Promowanie działalności gospodarczej, 
Promowanie [reklama] działalności gospodarczej, Promowanie towa-
rów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, Promowa-
nie wydarzeń specjalnych, Reklama promocyjna projektów badaw-
czych w  dziedzinie energetyki, Usługi reklamowe ukierunkowane 
na  promowanie działań zwiększających świadomość społeczeństwa 
w  zakresie kwestii i  inicjatyw środowiskowych, Usługi reklamowe 
w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie spraw środowi-
skowych, Doradztwo i  konsultacje w  zakresie działalności gospodar-
czej, Opracowywanie strategii przedsiębiorstw, Organizacja działalno-
ści gospodarczej, Organizacja zarządzania działalnością gospodarczą, 
Zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, Do-
radztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, Usługi analizy 
i informacji biznesowej oraz badania rynkowe, Doradztwo dotyczące 
działalności gospodarczej w  sektorze energetycznym, Doradztwo 
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo w zakre-
sie planowania działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie pro-
wadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zakłada-
nia i  prowadzenia działalności gospodarczej, Pomoc i  doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesowego przedsiębiorstwami w sektorze 
energetycznym, Usługi doradcze w zakresie działalności gospodar-
czej dotyczące wykorzystania wynalazków, Zarządzanie działalno-
ścią gospodarczą (Usługi doradcze w  branży odnawialnych źródeł 
energii), Badania i analizy rynkowe, Badania rynku i analizy biznesowe, 
Doradztwo w  zakresie analizy biznesowej, 36 Finansowanie budów 
inżynierii lądowej, Finansowanie inwestycji budowlanych, Finansowa-
nie inwestycji, Finansowanie projektów rozwojowych, Usługi doradz-
twa związane z  finansowaniem robót budowlanych oraz projektów 
z zakresu infrastruktury, 37 Usługi budowy, instalowania, serwisowa-
nia, naprawy i konserwacji w zakresie instalacji elektrycznych, Usługi 
hydrauliczne, Usługi szklarskie, Instalacja, naprawa i  konserwacja 
sprzętu grzewczego, Naprawa i  konserwacja instalacji gazowych 
i  elektrycznych, Usługi dekarskie, Instalowanie, konserwowanie i  na-
prawianie sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, 
Konserwacja, serwis i  naprawa urządzeń gospodarstwa domowego 
i kuchennych, Serwisowanie urządzeń AGD i RTV, Instalacja systemów 
paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w  budynkach nie-
mieszkalnych, Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych 
energią słoneczną w  budynkach mieszkalnych, Instalowanie syste-
mów zasilanych energią słoneczną, Konserwacja i  naprawa instalacji 
grzewczych zasilanych energią słoneczną, Montaż i konserwacja insta-
lacji fotowoltaicznych, Instalowanie generatorów prądu, Budowa elek-
trowni wiatrowych, Budowa elektrowni wodnych, Budowa elektrowni, 
Usługi budowlane i konstrukcyjne, Usługi budowlane w zakresie bu-
dowania na potrzeby przemysłu, Ładowanie akumulatorów do pojaz-
dów, Naprawa i konserwacja elektrowni wiatrowych, Usługi doradcze 
w zakresie instalacji elektrowni, Instalacja ogniw i modułów fotowolta-
icznych, Konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowol-
taicznych, Instalacja systemów ogrzewania słonecznego, Budowa 
użytkowych instalacji słonecznych, Konserwacja i  naprawa instalacji 
ogrzewania słonecznego, Konserwacja i naprawa instalacji energii sło-
necznej, Montaż i konserwacja instalacji ogrzewania słonecznego, Na-
prawa generatorów elektrycznych oraz silników wiatrowych, Instalacja 
systemów energii wiatrowej, Budowa infrastruktury wodno-lądowej, 
Budowa fundamentów dla konstrukcji inżynierii wodno-lądowej, Bu-
dowa obiektów inżynierii wodno-lądowej, Budownictwo wodno-lą-
dowe, Budownictwo morskie, Usługi w zakresie stabilizacji dna mor-
skiego poprzez wstrzykiwanie cementu, Usługi w zakresie stabilizacji 
dna morskiego poprzez wstrzykiwanie zaczynu cementowego, Usługi 
w  zakresie stabilizacji dna morskiego poprzez wkładanie prętów 
wzmacniających, Usługi w zakresie stabilizacji dna morskiego poprzez 
zagęszczanie wibracyjne, Usługi ślusarskie [naprawa], 39 Dystrybucja 
energii elektrycznej, Przechowywanie energii i paliw, Usługi informa-
cyjne i doradcze w związku z dystrybucją energii i paliw, Dostawa i dys-
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trybucja energii elektrycznej, Dystrybucja energii odnawialnej, Usługi 
dystrybucji paliw, 40 Wytwarzanie energii, Przetwarzanie paliw, Wy-
twarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, Wytwarzanie 
energii elektrycznej, Wytwarzanie energii elektrycznej z energii wia-
tru, Usługi recyklingowe, Usługi z zakresu zarządzania odpadami [recy-
kling], Recykling, Produkcja energii przez elektrownie, Wytwarzanie 
elektryczności z energii słonecznej, 41 Usługi rozrywkowe, Organizo-
wanie zawodów sportowych, Organizowanie targów związanych 
z kulturą, rozrywką i edukacją, Edukacja, rozrywka i sport, Usługi edu-
kacyjne i instruktażowe, Organizowanie konferencji, wystaw i konkur-
sów, Organizacja imprez rozrywkowych, Organizacja imprez kultural-
nych i artystycznych, Organizacja widowisk, Organizacja webinariów, 
Organizowanie i przeprowadzanie targów w celach kulturalnych lub 
edukacyjnych, Organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozryw-
kowych i sportowych, Organizowanie kongresów i konferencji w ce-
lach kulturalnych i edukacyjnych, Organizowanie społecznych imprez 
sportowych i  kulturalnych, Organizowanie widowisk historycznych 
w plenerze, Organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach rekre-
acyjnych, Usługi ośrodka dla osób zwiedzających elektrownię [do ce-
lów edukacyjnych], Usługi sportowe i kulturalne, Zajęcia zorganizowa-
ne, dla dzieci [rozrywka / edukacja], Wynajmowanie stadionów, 
Wynajmowanie obiektów sportowych, 42 Sporządzanie projektów 
i  opracowywanie systemów fotowoltaicznych, Usługi projektowania 
technicznego związane z elektrowniami, Projektowanie i planowanie 
techniczne elektrowni, Projektowanie i  opracowywanie oprogramo-
wania do sterowania, regulacji i monitorowania systemów energii sło-
necznej, Usługi w zakresie projektowania 

(111) 356641 (220) 2022 02 14 (210) 539866
(151) 2022 08 26 (441) 2022 04 25
(732) SPÓŁDZIELNIA PSZCZELARSKA APIS W LUBLINIE, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A  MALINOWY AS MIÓD PITNY PÓŁTORAK owocowy 
LEŻAKOWANY Z PASJĄ MANUFAKTURA MIODÓW OWOCOWYCH
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony, złoty
(531) 27 05 01, 29 01 14, 21 01 04, 05 07 08, 03 13 04
(510), (511) 33 Miody pitne 

(111) 356642 (220) 2022 02 22 (210) 540188
(151) 2022 08 25 (441) 2022 05 02
(732) TOWARZYSTWO SPORTOWE WISŁA KRAKÓW  
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WISŁA KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA 1906
(540) 

(591) czerwony, niebieski, żółty, czarny, biały
(531) 27 05 01, 29 01 15, 01 01 02, 24 01 07, 24 01 13, 27 07 01, 24 09 03, 
24 09 24, 26 01 01, 26 01 16

(510), (511) 3 Wyroby perfumeryjne, kosmetyki, Środki do  pielęgnacji 
ciała i włosów, Zapachy do wnętrz i samochodów, 9 Kalkulatory, Okula-
ry przeciwsłoneczne, Oprawki do okularów, Nośniki pamięci, Podkładki 
pod myszy komputerowe, Urządzenia peryferyjne i akcesoria do kom-
puterów, Słuchawki, Ubrania i akcesoria ochronne do uprawiania spor-
tów, Etui na okulary, Futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, Ma-
gnesy na lodówkę, Pendrive, Etui i pokrowce na telefony, Hologramy, 14 
Biżuteria i wyroby jubilerskie, Bransoletki (biżuteria), Bransoletki z hafto-
wanej tkaniny (biżuteria), Breloczki do kluczy (kółka do kluczy z ozdoba-
mi lub do dekoracyjnymi zawieszkami), Czasomierz (zegarki), Kolczyki, 
Łańcuszki (biżuteria), Medale, Medaliony, Monety, Naszyjniki (biżuteria), 
Paski do zegarków, Pierścionki (biżuteria), Spinki do mankietów, Szpilki 
do  krawatów, Zawieszki (biżuteria), Zawieszki do  breloków do  kluczy, 
Zawieszki do kółek na klucze, Zegarki, Zegarki i zegarki elektryczne, 16 
Afisze, plakaty, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Artykuły biurowe 
(z wyjątkiem mebli), bilety, Biuletyny informacyjne, Bony wartościowe, 
Broszury, Chorągiewki papierowe, Czasopisma (periodyki), Ekierki do ry-
sowania, etui na identyfikatory (artykuły biurowe), Gazety, Kalendarze, 
Kartki muzyczne z życzeniami, Kartki z życzeniami, Karty, Karty do kolek-
cjonowania, inne niż do gier, Karty pocztowe, Katalogi, Komiksy, Koperty 
(artykuły piśmienne), Książki, Materiały do pisania, Materiały do rysowa-
nia, Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wy-
jątkiem aparatów), Nalepki, naklejki (materiały piśmienne), Notatniki 
(notesy), Ołówki, Papier, Pastele (kredki), Periodyki (czasopisma), Pióra 
i długopisy (artykuły biurowe), Pióra kulkowe, Pióra ze stali, Podkładki 
na  biurko, Podpórki do  książek, Podręczniki (książki), Podstawki pod 
kufle do piwa, Przybory szkolne (artykuły piśmienne), Publikacje druko-
wane, Pudełka na pióra, Pudełka z farbami do użytku szkolnego, Ramki 
i stojaki do fotografii, Teczki z notatnikiem i przyborami do pisania (ar-
tykuły papiernicze), Teczki z  notatnikiem i  przyborami do  pisania (ze-
stawy), Temperówki do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne, Torby 
papierowe, Torebki do pakowania (koperty, woreczki) z papieru lub two-
rzyw sztucznych, Ulotki, wieczne pióra, Zakładki do  książek, Zakładki 
do stron, Zakreślacze, Zeszyty do pisania lub rysowania, Znaczki pocz-
towe, 18 Etui na karty (portfele), Etui na karty kredytowe (portfele), Etui 
na klucze, etykiety skórzane, kosmetyczki bez wyposażenia, Odzież dla 
zwierząt domowych, Parasole, Paski skórzane, Plecaki, Podróżne torby 
na ubranie, Pojemniki na wizytówki, Portfele, Portmonetki, Teczki, Torby 
na zakupy, Torby szkolne z paskiem na ramię, Torby turystyczne, Toreb-
ki, Walizki, Walizki z kółkami, Worki podróżne, Parasole ogrodowe, 20 
Korki do butelek, Poduszki, Poduszki dla zwierząt domowych, Poduszki 
dmuchane do spania, do celów niemedycznych, Poduszki dmuchane, 
do celów niemedycznych, Pojemniki do pakowania z tworzyw sztucz-
nych, Popiersia z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, Posążki 
z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, Posłania dla zwierząt 
domowych, Pościel, oprócz bielizny pościelowej, Pudełka drewniane 
lub z tworzyw sztucznych, 21 Butelki, Butelki na napoje dla podróżnych, 
Filiżanki, Karafka (na alkohol), Kubki, Kufle, Kufle na piwo, miseczki, Na-
czynia na napoje, Naczynia szklane na napoje, Podkładki pod szklanki, 
nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, Skarbonki, Skarbonki-świn-
ki, Talerze, Termosy, Termosy do napojów, 22 Altany z tkaniny, Namio-
ty, Osłony przeciwdeszczowe z tkaniny, 24 Bielizna kąpielowa, z wyjąt-
kiem odzieży, Bielizna pościelowa i koce, Bielizna stołowa i pościelowa, 
Chorągiewki z  materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, Flagi 
z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, Kapy na łóżka, Koce 
dla zwierząt domowych, Koce piknikowe, Kołdry, Naszywki, Poszewki 
na poduszki (poszwy na poduszki), Proporczyki, Prześcieradła na łóżka, 
25 Apaszki (chustki), Buty sportowe, Koszulki z krótkim rękawem, Krawa-
ty, Kurtki (odzież), Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, 
Legginsy, Obuwie, Obuwie piłkarskie, Odzież, Odzież dla rowerzystów, 
Odzież gimnastyczna, Pelerynki, Piżamy, Podkoszulki bez rękawów, Pod-
koszulki sportowe, Rękawiczki, Skarpetki, Swetry, Szaliki, Śliniaki niepa-
pierowe, Wyprawki dziecięce (odzież), Daszki-osłona oczu, 28 Artykuły 
gimnastyczne, Balony, Figurki do zabawy, Gry planszowe, Gry towarzy-
skie, Grzechotki, Karty do gry, Misie pluszowe, Ozdoby na choinkę, Piłki 
do gier, Piłki do gier i zabaw, Puzzle, Zabawki, 32 Cydr bezalkoholowy, 
Lemoniada, Napoje bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe na  bazie 
aloesu, Napoje bezalkoholowe na bazie miodu, Napoje bezalkoholowe 
o smaku herbaty, Napoje bezalkoholowe o smaku kawy, Napoje ener-
getyczne, Napoje izotoniczne, Napoje na bazie owoców i warzyw, Na-
poje sportowe wzbogacane proteinami, Bezalkoholowe napoje z soków 
owocowych, Owocowe nektary, bezalkoholowe, Piwo, Sok pomidoro-
wy, Soki, Soki warzywne, napoje, Woda, Woda gazowana, Woda mine-
ralna, 35 Reklama, Rozpowszechnianie reklam, Usługi marketingowe, 
Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 41 Fotografia, Organizowanie 
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balów, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie i pro-
wadzenie kongresów, Organizowanie i  prowadzenie szkoleń, Organi-
zowanie konkursów (edukacja lub rozrywka), Organizowanie zawodów 
sportowych, Prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, Wypożyczanie 
sprzętu sportowego, z  wyjątkiem pojazdów, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, 
Usługi trenerskie, Wynajmowanie obiektów sportowych, Wynajmowa-
nie stadionów 

(111) 356643 (220) 2022 03 01 (210) 540508
(151) 2022 08 26 (441) 2022 05 09
(732) PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Amartone
(540) 

(591) biały
(531) 27 05 01, 29 01 06, 02 09 01
(510), (511) 30 Batony, biszkopty, bombonierki, chałwa, ciasta, ciast-
ka, cukierki, czekolady, draże, galaretki, gumy do  żucia, herbatniki, 
lizaki, lody, praliny, rogale, sezamki, słodycze, wafelki, wafle, żelki, 
wyroby cukiernicze 

(111) 356644 (220) 2022 03 30 (210) 541554
(151) 2022 08 26 (441) 2022 04 25
(732) ROBOT PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RP ROBOT PARTNER
(540) 

(591) ciemnoszary, pomarańczowy
(531) 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 7 Automatyczne spawarki elektryczne, Elektryczne urzą-
dzenia do  spawania, Maszyny do  spawania łukiem elektrycznym, 
Maszyny do  spawania metalu [elektryczne], Maszyny i  przyrządy 
do  spawania i  lutowania, Roboty spawające, Roboty spawalnicze, 
Samoczynne maszyny spawające, Spawarki elektryczne, Urządzenia 
do  spawania laserowego, Zrobotyzowane elektryczne urządzenia 
do  spawania, Zrobotyzowane urządzenia do  spawania za  pomocą 
łuku elektrycznego, Mechanizmy robotyczne do transportu, Mecha-
nizmy robotyczne do  przenoszenia, Roboty do  obrabiarek, Roboty 
do transportu bliskiego i przeładunku materiałów, Roboty do użytku 
przemysłowego, Roboty do zastosowania w przemyśle, Roboty prze-
mysłowe, Roboty o  ramionach przegubowych do  manipulowania 
przedmiotami obrabianymi, Roboty przemysłowe do obróbki metali, 
37 Konserwacja maszyn i sprzętu do spawania 

(111) 356645 (220) 2022 04 01 (210) 541618
(151) 2022 08 25 (441) 2022 04 25
(732) PGC POLSKA GRUPA CERAMICZNA  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAFO
(540) 

(591) bordowy
(531) 26 11 01, 26 11 07, 27 05 01, 29 01 11

(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym świad-
czone online związane z  następującymi produktami: płytki, w  tym 
płytki ceramiczne, płytki z  terakoty, płytki mozaikowe, płytki z  ka-
mienia naturalnego, płytki ścienne i podłogowe, glazurowane cera-
miczne płytki ścienne i podłogowe, płytki łazienkowe, płytki kuchen-
ne, klinkier, ceramika łazienkowa i sanitarna, w tym umywalki, zlewy, 
wanny, wanny z natryskiem, kabiny prysznicowe, kabiny natryskowe, 
natryski i  prysznice, ścianki prysznicowe, brodziki, bidety, toalety, 
miski toaletowe, muszle toaletowe, deski do  muszli toaletowych, 
armatura łazienkowa, w tym baterie kranowe, baterie do umywalek, 
baterie do wanien, baterie prysznicowych, krany, spłuczki, odpływy 
podłogowe, zawory (akcesoria hydrauliczne), zawory prysznicowe, 
meble łazienkowe, szafki łazienkowe, lustra, grzejniki łazienkowe, 
grzejniki do pomieszczeń, akcesoria łazienkowe, instalacje sanitarne 
i  łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, instalacje i  urzą-
dzenia sanitarne, Reklama i  marketing, Prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej i hurtowej, Promowanie 
towarów i usług na rzecz osób trzecich, Wystawy w celach handlo-
wych lub reklamowych, Doradztwo handlowe, Handlowe informacje 
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów, Doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
42 Usługi projektowe, Doradztwo projektowe, Doradztwo w zakre-
sie projektowania wnętrz 

(111) 356646 (220) 2022 04 08 (210) 541692
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 16
(732) FUNDACJA ZPP, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNDACJA ZPP
(540) 

(591) żółty, zielony, biały
(531) 03 01 14, 26 04 01, 26 04 15, 27 05 01, 27 05 10, 29 01 13
(510), (511) 35 Badania biznesowe, Badania dotyczące działalności 
gospodarczej, Badania opinii publicznej, Badania rynkowe, Badania 
w zakresie biznesu, Dekoracja wystaw sklepowych, Handlowe infor-
macje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, 
Obróbka tekstów, Organizacja wydarzeń komercyjnych, Pomoc w za-
rządzaniu działalnością gospodarczą, Promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, Promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wy-
darzeń sportowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Rejestracja 
komunikatów pisemnych i danych, Reklama, Reklama koresponden-
cyjna, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Rekla-
ma zewnętrzna, Reklamy radiowe, Reklamy telewizyjne, Rozwijanie 
koncepcji reklamowych, Wynajem czasu reklamowego we  wszyst-
kich środkach przekazu, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
Wypożyczanie materiałów reklamowych, 41 Badania edukacyjne, 
Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicz-
nej, Organizowanie balów, Organizowanie i prowadzenie koncertów, 
Organizowanie i  prowadzenie konferencji, Organizowanie i  prowa-
dzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie seminariów, Orga-
nizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], Organizowanie imprez w  celach rozrywko-
wych, Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Organi-
zowanie wystaw w  celach kulturalnych lub edukacyjnych, Przeka-
zywanie know-how [szkolenia], Przekazywanie wiedzy biznesowej 
i know-how [szkolenie], Publikowanie książek, Publikowanie on-line 
elektronicznych książek i  czasopism, Publikowanie tekstów, innych 
niż teksty reklamowe, Redagowanie tekstów (innych niż teksty rekla-
mowe), Usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone 
przez galerie sztuki, 42 Analizy systemów komputerowych, Kontro-
la jakości, Testowanie materiałów, Tworzenie i  utrzymywanie stron 
internetowych dla osób trzecich, Usługi w  zakresie projektowania 
logo, Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego 

(111) 356647 (220) 2022 04 08 (210) 541792
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 09
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(732) PANKIEWICZ MAŁGORZATA UNIFINANSE, MULTI_KREDYT, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UNIFINANSE KREDYTY OSOBISTE I FIRMOWE
(540) 

(591) biały, zielony, ciemnoszary
(531) 29 01 13, 27 05 01, 27 05 10, 27 05 17, 05 05 21
(510), (511) 36 Usługi finansowe, monetarne i bankowe, Usługi ubez-
pieczeniowe, Usługi w  zakresie nieruchomości, Informacja finan-
sowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, Usługi 
udzielania pożyczek i  kredytów, usługi leasingowe, Pośrednictwo 
ubezpieczeniowe, Pośrednictwo w  obrocie nieruchomościami, Po-
średnictwo w  usługach finansowych, Pośrednictwo w  zakresie kre-
dytów hipotecznych, Pożyczki hipoteczne i pośrednictwo w zakresie 
kredytów hipotecznych, Ubezpieczenia (Doradztwo w  sprawach-), 
Doradztwo w sprawach finansowych, Doradztwo w sprawach ubez-
pieczeniowych 

(111) 356648 (220) 2022 04 11 (210) 541901
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 02
(732) ZAJKOWSKI MACIEJ, Brończany (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MITUDOBRZE
(510), (511) 44 Usługi fizjoterapii, Usługi psychologów, Usługi terapii 
głosu i terapii logopedycznej, Usługi terapii psychologicznej, Usługi 
terapii psychologiczno-pedagogicznej, Usługi terapii zaburzeń inte-
gracji sensorycznej 

(111) 356649 (220) 2022 01 03 (210) 538371
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) RYSZKIEWICZ KAROLINA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nailies BY KAROLINA RYSZKIEWICZ
(540) 

(591) złoty
(531) 27 05 01, 29 01 11
(510), (511) 44 Usługi kosmetyczne, Usługi manicure i pedicure 

(111) 356650 (220) 2022 01 13 (210) 538633
(151) 2022 05 24 (441) 2022 02 07
(732) MALEWSKI ALEXANDER, Dobrzykowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOK’n’SPICE SMAKI AZJI
(540) 

(531) 03 09 16, 11 03 18, 27 05 01

(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro-
duktami i transportem, Usługi barów i restauracji 

(111) 356651 (220) 2022 01 21 (210) 538957
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 16
(732) TYRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kluczbork (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nowoczesny styropian tyron
(540) 

(591) biały, czarny
(531) 26 04 02, 26 11 02, 26 11 12, 27 05 05, 27 05 24, 29 01 12
(510), (511) 17 Styropian-niemetalowy materiał budowlany do izola-
cji cieplnej w budownictwie 

(111) 356652 (220) 2022 01 21 (210) 538958
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 16
(732) TYRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kluczbork (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nowoczesny styropian tyron
(540) 

(591) biały, czarny
(531) 26 11 02, 26 11 12, 27 05 05, 29 01 12
(510), (511) 17 Styropian-niemetalowy materiał budowlany do izola-
cji cieplnej w budownictwie 

(111) 356653 (220) 2022 01 21 (210) 538960
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 16
(732) TYRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kluczbork (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nowoczesny styropian tyron
(540) 

(591) biały, szary
(531) 26 11 02, 26 11 12, 27 05 05, 29 01 12
(510), (511) 17 Styropian-niemetalowy materiał budowlany do izola-
cji cieplnej w budownictwie 

(111) 356654 (220) 2022 03 22 (210) 541336
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 16
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(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 
Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FANTASSO
(540) 

(591) brązowy, biały
(531) 27 05 01, 27 05 02, 27 05 03, 29 01 12
(510), (511) 30 Lody, Czekolada, Słodycze czekoladowe, Pasty czeko-
ladowe, Batony czekoladowe, Żelki, Lizaki, Cukierki, Batony sezamo-
we, Batoniki muesli, Chałwa 

(111) 356655 (220) 2022 03 24 (210) 541412
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 16
(732) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wyrób medyczny Aftinoff żel na afty
(540) 

(591) biały, błękitny, niebieski, różowy
(531) 27 05 01, 29 01 14, 26 02 01
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do  celów 
medycznych, żele lecznicze do pielęgnacji jamy ustnej 

(111) 356656 (220) 2022 03 24 (210) 541415
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 16
(732) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RODZINA ZDROWIA Suplement diety Hepatabs
(540) 

(591) biały, czerwony, granatowy, szary
(531) 27 05 05, 27 05 09, 27 05 17, 02 09 01, 29 01 14
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, substancje dietetyczne 
do celów medycznych, Suplementy diety dla ludzi 

(111) 356657 (220) 2022 04 12 (210) 541953
(151) 2022 08 23 (441) 2022 05 09
(732) WTG HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Najdziszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) BIAŁE MARSJANKI
(540) 

(591) biały, czerwony
(531) 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 29 Wędliny, wyroby wędliniarskie, kiełbasy, parówki, 
szynka, baleron, bekon, 35 Oferowanie w  mediach produktów dla 
handlu detalicznego, handlowe informacje i porady udzielane kon-
sumentom, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprze-
daży detalicznej, usługi prowadzenia sklepu i/lub  hurtowni dla 
następujących towarów: wędliny, wyroby wędliniarskie, kiełbasy, 
parówki, szynka, baleron, bekon 

(111) 356658 (220) 2022 04 12 (210) 541948
(151) 2022 08 23 (441) 2022 05 09
(732) GAWROŃSKA IZABELA, Gorzów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DESPERADO BY Isabell fashion
(540) 

(531) 02 09 01, 27 05 01
(510), (511) 25 Odzież 

(111) 356659 (220) 2022 04 20 (210) 542179
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 16
(732) WENUS MARCIN, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IC INVEST CUFFS
(540) 

(591) czarny, złoty
(531) 24 17 02, 26 11 12, 27 05 01, 27 05 17, 27 05 22, 29 01 12
(510), (511) 35 Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów han-
dlowych i  biznesowych, Ekonomiczne prognozy, Badania rynkowe, 
Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub rekla-
mowych, Informacja o  działalności gospodarczej, Negocjowanie 
i  rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowa-
nie umów biznesowych dla osób trzecich, Obsługa administracyjna 
firm na  zlecenie, Organizowanie targów handlowych, Outsourcing 
[doradztwo biznesowe], Pokazy towarów, Poszukiwania w  zakresie 
patronatu, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Reklama online 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Rozpowszechnianie reklam, 
Sporządzanie indeksów informacji do  celów handlowych lub re-
klamowych, Udostępnianie informacji o  działalności gospodarczej 
za  pośrednictwem strony internetowej, Usługi aukcyjne, Usługi 
ekspertów w  zakresie efektywności biznesowej, Usługi marketin-
gowe, Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania 
ze  sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z  przedsiębiorcami 
potrzebującymi finansowania, Usługi public relations, Wynajmowa-
nie przestrzeni reklamowej, Wypożyczanie stoisk handlowych, Wy-
stawy w  celach handlowych lub reklamowych, Promocja towarów 
przy pomocy influencerów, Profilowanie konsumentów do  celów 
komercyjnych lub marketingowych, Produkcja filmów reklamowych, 
Organizacja wydarzeń komercyjnych, 36 Analizy finansowe, Doradz-
two w  sprawach finansowych, Handel walutami i  wymiana walut, 



Nr 47/2022 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 77

Udzielanie informacji finansowych, Inwestycje finansowe, Inwestycje 
kapitałowe, Maklerstwo, Notowania giełdowe, Pośrednictwo giełdo-
we [akcje i obligacje], Pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, 
Powiernictwo, Sponsorowanie finansowe, Transakcje finansowe, 
Transfer elektroniczny środków pieniężnych, Udostępnianie infor-
macji finansowych za  pośrednictwem strony internetowej, Usługi 
dotyczące maklerstwa giełdowego, Usługi finansowania, Zarządza-
nie finansami, Zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu refunda-
cji w  imieniu osób trzecich, Zbiórki funduszy na cele dobroczynne, 
Elektroniczny transfer środków wykonywany za  pośrednictwem 
technologii blockchain, Transfer elektroniczny kryptoaktywów, Wy-
miana finansowa kryptoaktywów, 41 Informacja o  edukacji, Infor-
macja o imprezach rozrywkowych, Kształcenie praktyczne [pokazy], 
Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, 
Organizowanie i  prowadzenie konferencji, Organizowanie i  prowa-
dzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie seminariów, Orga-
nizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], Organizowanie konkursów [edukacja lub 
rozrywka], Organizowanie loterii, Organizowanie wystaw w  celach 
kulturalnych lub edukacyjnych, Planowanie przyjęć [rozrywka], Pu-
blikowanie książek, Publikowanie on-line elektronicznych książek 
i  czasopism, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie  do  pobrania], Usługi 
edukacyjne świadczone przez szkoły, Usługi w zakresie oświaty [na-
uczanie], Doradztwo zawodowe, Tworzenie podcastów, Usługi gier 
oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputero-
wej, Usługi biblioteki gier 

(111) 356660 (220) 2022 04 19 (210) 542121
(151) 2022 08 31 (441) 2022 05 16
(732) Zentiva, k s , Praga (CZ)
(540) (znak słowny)
(540) PIXALZINA
(510), (511) 5 Leki, Preparaty farmaceutyczne dla ludzi 

(111) 356661 (220) 2022 03 08 (210) 540735
(151) 2022 08 16 (441) 2022 04 04
(732) PĘCZEK ANNA, Tarnowskie Góry (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NA ZIMNO LODY RZEMIEŚLNICZE
(540) 

(591) niebieski
(531) 08 01 18, 27 05 01, 29 01 11
(510), (511) 30 Lody spożywcze, lody jadalne, lody mleczne, sorbety  
mrożone jogurty, kawa, herbata, kakao, lody włoskie, wypieki, wy-
roby cukiernicze, czekolada, desery, gorąca czekolada, masła, pasty 
orzechowe, kremy orzechowe, 43 Usługi zaopatrzenia w  żywność 
i  napoje, lodziarnie, kawiarnie, pączkarnie, piekarnie, cukiernie, 
punkty małej gastronomii 

(111) 356662 (220) 2022 02 14 (210) 539824
(151) 2022 09 02 (441) 2022 05 16
(732) FORTIS PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IBUFAST
(510), (511) 5 Suplementy diety, suplementy diety w  formie table-
tek, substancji płynnych, substancji wziewnych, maści, żeli, Środki 
zmniejszające apetyt, dietetyczna żywność przystosowana do celów 
medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycz-
nych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, dodatki odżyw-
cze do celów leczniczych, preparaty kosmetyczne do celów medycz-
nych, preparaty witaminowe wspomagające leczenie, preparaty 
odżywcze wspomagające leczenie, środki odżywcze wspomagające 
leczenie, witaminy same lub w  połączeniach wspomagające lecze-
nie, preparaty chemiczne do  celów farmaceutycznych, preparaty 
farmaceutyczne, leki, korzenie lekarskie, środki medyczne i  farma-

ceutyczne pochodzenia roślinnego, preparaty biologiczne do celów 
medycznych 

(111) 356663 (220) 2022 03 05 (210) 540635
(151) 2022 08 22 (441) 2022 04 25
(732) KANANI EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(531) 02 09 01
(510), (511) 3 Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, Nielecz-
nicze środki do  mycia zębów, Perfumeryjne (produkty-), Preparaty 
wybielające i  inne substancje do użytku w praniu, Środki do czysz-
czenia, polerowania, szorowania i  ścierania, Środki toaletowe, Sub-
stancje zapachowe do  użytku osobistego, Woda kolońska, Woda 
perfumowana, Woda toaletowa, Perfumy, Ekstrakty perfum, Nieme-
dyczne preparaty do pielęgnacji jamy ustnej, Nielecznicze preparaty 
do  pielęgnacji ciała i  do  oczyszczania ciała, Nielecznicze płyny, 
mleczka i kremy do ciała, Dezodoranty do użytku osobistego [wyro-
by perfumeryjne], Antyperspiranty do użytku osobistego, Mydła nie-
lecznicze, Nielecznicze mydła do  użytku osobistego, Nielecznicze 
mydła w płynie, kostce lub w postaci żelu do użytku osobistego, Żele 
do kąpieli nie do celów medycznych, Żele pod prysznic nie do celów 
medycznych, Preparaty do  kąpieli, nielecznicze, Nielecznicze sole 
do kąpieli, Kremy do pielęgnacji skóry, inne niż do użytku medyczne-
go, Środki złuszczające skórę, Talk kosmetyczny, Perfumowany puder 
[do użytku kosmetycznego], Chusteczki, waciki i ściereczki nasącza-
ne nieleczniczymi płynami kosmetycznymi i do perfumowania, Nie-
lecznicze kosmetyki, nielecznicze środki toaletowe i  nielecznicze 
środki perfumeryjne do pielęgnacji i upiększania rzęs, brwi, oczu, ust 
i paznokci, Nielecznicze balsamy do ust, Lakiery do paznokci, Zmy-
wacze do paznokci, Kleje do celów kosmetycznych, Nielecznicze pre-
paraty kosmetyczne do odchudzania, Nielecznicze preparaty i zabie-
gi do  włosów, Szampony nielecznicze, Kosmetyki do  makijażu, 
Preparaty do demakijażu, Preparaty do depilacji, Nielecznicze prepa-
raty do  golenia, Nielecznicze preparaty do  stosowania przed gole-
niem, Nielecznicze preparaty do  stosowania po  goleniu, Nieleczni-
cze preparaty do  pielęgnacji urody, Nielecznicze kosmetyki 
do opalania i środki do samoopalania, Zestawy kosmetyków, Środki 
zapachowe do celów domowych, Kadzidełka, Mieszaniny zapacho-
we potpourri, Drewno zapachowe, Saszetki zapachowe do pościeli, 
Ekstrakty aromatyczne, Nielecznicze produkty do pielęgnacji zwie-
rząt, Wosk krawiecki i szewski, Preparaty do czyszczenia i polerowa-
nia skóry i butów, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Olejki 
do  celów kosmetycznych, Bawełniane płatki kosmetyczne, Henna 
[barwnik kosmetyczny], Kamienie do  wygładzania stóp, Kosmetyki 
dla dzieci, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki organiczne, Nielecznicze 
kuracje do skóry głowy, Preparaty higieniczne w postaci środków to-
aletowych, Środki czyszczące do  szczoteczek i  pędzelków kosme-
tycznych, Świece do masażu do celów kosmetycznych, Żele do masa-
żu, inne niż do celów medycznych, Preparaty do prania, Detergenty, 
Mydła do użytku domowego, Mydło w płynie do mycia naczyń, Per-
fumy do ceramiki, Perfumy do tektury, Płyn do mycia naczyń, Płyny 
do  czyszczenia, Płyny do  mycia, Płyny do  szorowania, Preparaty 
do polerowania, Preparaty myjące, Preparaty do wybielania, Prepara-
ty odtłuszczające do  celów domowych, Proszki do  prania, Środki 
czyszczące do  celów gospodarstwa domowego, Środki czyszczące 
w sprayu do użytku domowego, Środki do czyszczenia kuwet, Środki 
do czyszczenia klatek dla zwierząt, Woda zapachowa do bielizny, Pły-
ny do prania, Preparaty do pielęgnacji tkanin, Kulki do prania z deter-
gentem, Enzymatyczne środki piorące, Dodatki do prania, Chustecz-
ki do  prania zapobiegające utracie koloru, Skrobie naturalne 
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do prania, Substancje do użytku w praniu, Środki do płukania do pra-
nia, Środki zmiękczające do  tkanin, Środki do  prania tkanin, Wosk 
pralniczy, Aromaty do użytku domowego, Poduszki nasączone sub-
stancjami perfumowanymi, Poduszki nasączone substancjami zapa-
chowymi, Środki do usuwania brzydkiego zapachu zwierząt domo-
wych, Środki odświeżające powietrze [zapachowe], Wkłady 
do  elektrycznych dozowników zapachów do  pomieszczeń, Wkłady 
do  nieelektrycznych dozowników zapachów do  pomieszczeń, Ko-
smetyki dla zwierząt, Niemedyczne płyny do  płukania jamy ustnej 
dla zwierząt, Tatuaże zmywalne do celów kosmetycznych, Zestawy 
do makijażu, Przeciwtrądzikowe środki myjące, kosmetyczne, Kremy 
do aromaterapii, Kremy perfumowane, Naturalne środki perfumeryj-
ne, Perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, Zapachy, Zapacho-
we płyny i kremy do pielęgnacji ciała, Olejki do perfum i zapachów, 
Olejki do pielęgnacji skóry [nielecznicze], Olejki nielecznicze, Olejki 
zapachowe, Woda kwiatowa, Preparaty aromaterapeutyczne, Synte-
tyczne detergenty do ubrań, Mieszanki do pielęgnacji podłóg, Środki 
czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, Chusteczki oczyszcza-
jące do higieny intymnej dla kobiet, Preparaty do higieny intymnej 
lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], Papierowe ręcz-
niki do  rąk nasączone kosmetykami, Opakowania uzupełniające 
do dozowników kosmetyków, Impregnowane chusteczki papierowe 
do  czyszczenia naczyń, Uniwersalne waciki bawełniane do  użytku 
osobistego, Gąbki nasączone środkami toaletowymi, Preparaty 
czyszczące, którymi nasączone są  myjki, 4 Świece perfumowane, 
Świece, Świece stołowe, Zapachowe świece aromaterapeutyczne, 
Świece zawierające środki do odstraszania owadów, Świece do lam-
pek nocnych, 5 Produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryj-
ne, Środki pobudzające wzrost włosów, Lecznicze płyny do włosów, 
Preparaty lecznicze na  porost włosów, Preparaty farmaceutyczne 
do pielęgnacji włosów, Odświeżacze do ubrań i tkanin, Kremy leczni-
cze do pielęgnacji skóry, Płyny do pielęgnacji skóry [lecznicze], Anty-
septyczne preparaty do pielęgnacji ciała, Kremy lecznicze do pielę-
gnacji stóp, Lecznicze preparaty do  pielęgnacji włosów, Lecznicze 
preparaty do pielęgnacji ust, Preparaty lecznicze do pielęgnacji zdro-
wia, Olejki do pielęgnacji skóry [lecznicze], Preparaty farmakologicz-
ne do  pielęgnacji skóry, Preparaty farmaceutyczne do  pielęgnacji 
skóry, Produkty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry zwierząt, Lecz-
nicze żele do pielęgnacji jamy ustnej, Preparaty lecznicze do pielę-
gnacji jamy ustnej, Kremy do pielęgnacji skóry do użytku medyczne-
go, Preparaty do  pielęgnacji paznokci do  celów medycznych, 
Preparaty do pielęgnacji skóry do celów medycznych, Intymne pre-
paraty nawilżające, Środki do higieny intymnej dla kobiet, Tampony, 
Podpaski, Podpaski higieniczne, Majtki menstruacyjne, Bielizna men-
struacyjna jednorazowego użytku, Pasy higieniczne, Wkładki higie-
niczne, Majtki higieniczne, Higieniczne środki nawilżające, Wchłania-
jące artykuły higieniczne, Produkty higieniczne dla kobiet, Preparaty 
i artykuły higieniczne, Produkty higieniczne do celów medycznych, 
Preparaty higieniczne do celów medycznych, Preparaty higieniczne 
do  celów weterynaryjnych, Majtki higieniczne dla zwierząt domo-
wych, Waciki lecznicze, Waciki odkażające, Nasączone waciki leczni-
cze, Waciki do  celów medycznych, Kosmetyki do  zastosowań me-
dycznych: balsamy, maści, olejki, płyny, sole, żele, kremy, suplementy 
diety, Produkty higieniczne, środki sanitarne stosowane w higienie 
osobistej, Środki odkażające, środki odkażające do użytku domowe-
go, środki odkażające do przyrządów i aparatury medycznej, Mydła 
i detergenty odkażające, Preparaty odkażające do mycia rąk, Chus-
teczki odkażające, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki de-
zynfekujące do  użytku domowego i  do  celów medycznych, środki 
dezynfekcyjne do celów higienicznych, Mydła dezynfekujące, Płyny 
dezynfekujące [inne niż mydło], Preparaty do  dezynfekcji rąk i  pa-
znokci, Ściereczki do czyszczenia nasączone środkami dezynfekują-
cymi, do  celów higienicznych, Preparaty do  dezynfekcji powietrza, 
Środki, preparaty i  substancje wirusobójcze, bakteriobójcze i  grzy-
bobójcze [inne niż mydło], detergenty bakteriobójcze, preparaty 
i  środki antybakteryjne, preparaty i  środki antybakteryjne na bazie 
alkoholu, antybakteryjne płyny, żele i spraye do odkażania skóry, an-
tybakteryjne preparaty i środki do mycia twarzy i rąk, Mydła antybak-
teryjne, Chusteczki nasączone preparatami przeciwbakteryjnymi, 8 
Nożyczki do  włosów, Elektryczne trymery do  włosów, Elektryczna 
karbownica do włosów, Elektryczne prostownice do włosów, Przybo-
ry do układania włosów, Prostownice do włosów, elektryczne, Elek-
tryczne karbownice do  włosów, Maszynki do  strzyżenia włosów, 
Ręczne urządzenia do  karbowania włosów, Ręczne maszynki 
do  strzyżenia włosów, Przybory ręczne do  kręcenia włosów, Elek-

tryczne urządzenia do  zaplatania włosów, Przyrządy ręczne do  ko-
smetycznej pielęgnacji brwi, Ręczne przybory higieniczne i do pielę-
gnacji urody dla ludzi i  zwierząt, Maszynki do  golenia, Ostrza 
do  golenia, Zestawy do  golenia, Elektryczne maszynki do  golenia, 
Maszynki do golenia, nieelektryczne, Żyletki do maszynek do gole-
nia, Etui na maszynki do golenia, 9 Oprogramowanie w odniesieniu 
do następujących towarów: produkty perfumeryjne, przybory toale-
towe, produkty kosmetyczne, makijaż, produkty kosmetyczne 
do  pielęgnacji skóry, kosmetyki do  pielęgnacji ciała, preparaty 
do pielęgnacji twarzy i preparaty do pielęgnacji włosów, włosy (farby 
do-), Biżuteria, Oprogramowanie do pobrania umożliwiające dostęp 
do sieci społecznych i komunikację ze społecznościami online, Opro-
gramowanie do  pobrania umożliwiające dostęp do  rozrywkowych 
treści multimedialnych oraz ich rozpowszechnianie, Oprogramowa-
nie do pobrania do zapewniania dostępu do środowiska wirtualnego 
online, Oprogramowanie do pobrania do tworzenia, produkowania 
i modyfikowania postaci i rysunków cyfrowych, animowanych i nie-
animowanych, awatarów, zdobień cyfrowych i  odzieży cyfrowej 
w celu umożliwiania dostępu do środowisk online, środowisk wirtu-
alnych online i środowisk wirtualnych w rzeczywistości rozszerzonej 
oraz korzystania z nich, Aplikacje mobilne do pobrania do zamawia-
nia towarów w  odniesieniu do  następujących towarów: produkty 
perfumeryjne, przybory toaletowe, kosmetyki, makijaż, produkty 
kosmetyczne do  pielęgnacji skóry, kosmetyki do  pielęgnacji ciała, 
preparaty do pielęgnacji twarzy i preparaty do pielęgnacji włosów, 
włosy (farby do-), Biżuteria wieczorowa, biżuteria drogocenna, przy-
rządy zegarmistrzowskie i narzędzia do rejestracji czasu, Wydawnic-
twa, czasopisma, broszury i  katalogi elektroniczne, Wydawnictwa 
zarejestrowane na  nośnikach danych, Platformy oprogramowania 
komputerowego dla sieci społecznościowych, Oprogramowanie ko-
munikacyjne, sieciowe i do sieci społecznościowych, Nagrania wideo 
do pobrania w postaci przewodników kreatywnych w zakresie rekla-
my w mediach społecznościowych, Oprogramowanie w postaci apli-
kacji obsługującej sieci społecznościowe, Oprogramowanie do sieci 
społecznościowych, Oprogramowanie do  badania opinii, Oprogra-
mowanie umożliwiające użytkownikom zamieszczanie pytań 
z opcjami odpowiedzi, Oprogramowanie umożliwiające użytkowni-
kom dołączenie do  dyskusji i  zamieszczanie komentarzy dotyczą-
cych badań opinii, pytań i odpowiedzi, Oprogramowanie umożliwia-
jące użytkownikom dawanie komplementów i pozytywnej informacji 
zwrotnej, Oprogramowanie do tworzenia społeczności online, zarzą-
dzania nią i  współdziałania z  nią, Oprogramowanie do  tworzenia, 
edytowania, ładowania, pobierania, uzyskiwania dostępu, przeglą-
dania, zamieszczania, wyświetlania, oznaczania, umieszczania 
na  blogu, transmisji strumieniowej, dodawania linków, dodawania 
notatek, wyrażania sentymentu, komentowania, umieszczania, 
transmisji i współdzielenia lub innego udostępniania mediów elek-
tronicznych bądź informacji za pośrednictwem sieci komputerowych 
i  komunikacyjnych, 14 Ozdoby [biżuteria], Pierścienie (ozdoby), 
Ozdoby z żółtego bursztynu, Ozdoby z biżuterii sztucznej, Ozdoby 
powlekane metalami szlachetnymi, Wyroby jubilerskie do osobistej 
ozdoby, Osobiste ozdoby z metali szlachetnych, Ozdoby z kości sło-
niowej [biżuteria], Ozdoby świąteczne [figurki] z metali szlachetnych, 
inne niż ozdoby choinkowe, Wisiorki do kluczy (ozdoby lub brelocz-
ki), Ozdoby do  obuwia z  metali szlachetnych, Ozdoby na  ubrania 
w postaci biżuterii, Ozdoby do odzieży wykonane z metali szlachet-
nych, Jubilerskie łańcuszki kord na ozdoby na nogę, Ozdoby wykona-
ne z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamie-
niami i  ich  imitacjami, Artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] 
do użytku osobistego, Opaski na nadgarstek [na cele charytatywne], 
Elastyczne opaski z drutu do noszenia jako bransoletki, Biżuteria, Bi-
żuteria fantazyjna, Biżuteria osobista, Sztuczna biżuteria, Biżuteria 
szlachetna, Amulety [biżuteria], Naszyjniki [biżuteria], Biżuteria dam-
ska, Medaliony [biżuteria], Bransoletki [biżuteria], Pierścionki [biżute-
ria], Łańcuszki [biżuteria], Biżuteria platynowa, Perły [biżuteria], Biżu-
teria diamentowa, Zawieszki [biżuteria], Szpilki [biżuteria], Biżuteria 
ze złota, Broszki [biżuteria], Biżuteria z diamentami, Syntetyczne ka-
mienie [biżuteria], Broszki ozdobne [biżuteria], Szpilki ozdobne [biżu-
teria], Biżuteria ze szkła sztrasowego [sztuczna biżuteria], Wyroby ju-
bilerskie [biżuteria], Biżuteria z  kryształu, Biżuteria ze  złotem, 
Biżuteria do obuwia, Bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], Wpinki 
do klapy [biżuteria], Biżuteria z metali szlachetnych, Biżuteria z meta-
li nieszlachetnych, Biżuteria w postaci koralików, Biżuteria i wyroby 
jubilerskie, Biżuteria z  kości słoniowej, Biżuteria z  kamieniami szla-
chetnymi, Biżuteria platerowana metalami szlachetnymi, Biżuteria 
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ze szkła sztrasowego, Biżuteria z tworzyw sztucznych, Druciki z me-
tali szlachetnych [biżuteria], Pierścionki [biżuteria] z metali szlachet-
nych, Siatka z  metali szlachetnych [biżuteria], Biżuteria wykonana 
z metali nieszlachetnych, Biżuteria wykonana z kamieni półszlachet-
nych, Biżuteria do noszenia na głowie, Biżuteria wykonana z hodow-
lanych pereł, Biżuteria, w tym imitacja biżuterii i biżuteria z tworzyw 
sztucznych, Bransoletki z  tkaniny haftowanej [biżuteria], Wisiorki 
z bursztynu będące biżuterią, Biżuteria ze stopów cyny z ołowiem, 
Breloczki do  kluczy jako biżuteria [ozdoby], Pierścionki [biżuteria] 
wykonane z  metali nieszlachetnych, Biżuteria wykonana z  platero-
wanych metali szlachetnych, Artykuły ozdobne [ozdóbki lub biżute-
ria] do  użytku osobistego, Metale szlachetne, nieprzetworzone lub 
półprzetworzone, Naturalne kamienie szlachetne, Półfabrykaty z ka-
mieni szlachetnych przeznaczone do  produkcji biżuterii, Łańcuszki 
do  kluczy, Łańcuszki do  kluczy z  metali szlachetnych, Zawieszki 
do  kółek na  klucze, Breloki do  kluczy ze  skóry, Chowane breloki 
do kluczy, Breloczki do kluczy, nie z metalu, Breloczki do kluczy z me-
tali szlachetnych, Breloczki do kluczy powlekane metalami szlachet-
nymi, Ozdobne breloczki do kluczy wykonane z metali szlachetnych, 
Pudełka pamiątkowe z metali szlachetnych, Szkatułki ozdobne wyko-
nane z metali szlachetnych, Pudełka z metali szlachetnych, Ozdobne 
szpilki z  metali szlachetnych, Wyroby jubilerskie, Kamienie jubiler-
skie, Łańcuszki jubilerskie, Naszyjniki [wyroby jubilerskie], Wyroby 
jubilerskie z perłami, Wyroby jubilerskie ze szkła, Wyroby jubilerskie 
z kamieniami szlachetnymi, Wyroby jubilerskie do użytku osobiste-
go, Bransoletki z tworzyw sztucznych będące wyrobami jubilerskimi, 
Wyroby jubilerskie z metali półszlachetnych, Wyroby jubilerskie wy-
konane z tworzyw sztucznych, Wyroby jubilerskie pokryte stopami 
metali szlachetnych, Kasety do  prezentacji wyrobów jubilerskich, 
Wyroby jubilerskie wykonane z  metali szlachetnych, Klipsy jubiler-
skie przekształcające kolczyki w klipsy, Kolczyki, Złote kolczyki, Kol-
czyki pozłacane, Kolczyki powlekane srebrem, Kolczyki z metali szla-
chetnych, Bransoletki na kostkę, Bransoletki z drewnianych koralików, 
Bransoletki z gumy lub silikonu ze wzorem lub z napisem, Naszyjniki, 
Łańcuszki z metali szlachetnych na naszyjniki, Pudełka na biżuterię 
i pudełka na zegarki, Etui do zegarków i zegarów, Etui [dopasowane] 
na artykuły zegarmistrzowskie, Etui z metali szlachetnych na artyku-
ły zegarmistrzowskie, Futerały na  przyrządy chronometryczne, Ka-
setki do prezentacji artykułów zegarmistrzowskich, Kasetki na biżu-
terię, Kasetki na  biżuterię [szkatułki], Kasetki skórzane na  biżuterię, 
Małe szkatułki na  biżuterię, nie  z  metali szlachetnych, Pudełka 
do eksponowania artykułów zegarmistrzowskich, Pudełka do ekspo-
nowania zegarków, Pudełka do  prezentacji kamieni szlachetnych, 
Pudełka na biżuterię [dopasowane], Pudełka na biżuterię [szkatułki 
lub puzderka], Pudełka na szpilki do krawatów, Pudełka z metali szla-
chetnych na biżuterię, Saszetki na biżuterię do składowania, Skrzynki 
na biżuterię z drewna, Stojaki na pierścionki wykonane z metali szla-
chetnych, Stojaki na zegary, Szkatułki na biżuterię nie z metalu, Szka-
tułki na biżuterię wykonane z metali nieszlachetnych, Szkatułki na bi-
żuterię wykonane z  metali szlachetnych, Szkatułki na  biżuterię 
z metali szlachetnych, Szkatułki na biżuterię z metalu, Szkatułki na bi-
żuterię z pozytywką, Szkatułki na biżuterię, nie z metali szlachetnych, 
Szkatułki na spinki do mankietów, Woreczki na biżuterię dopasowa-
ne, Woreczki na zegarki, Zwijane etui na biżuterię, Zwijane torby po-
dróżne na biżuterię, Szkatułki na zegary z metali szlachetnych, Szka-
tułki na  biżuterię, Kasetki na  biżuterię [na  miarę], 16 Chusteczki 
higieniczne, Higieniczne ręczniki papierowe do rąk, Torby papiero-
we, Torby na  prezenty, Worki i  torby papierowe, Torby papierowe 
do  celów domowych, Torby z  tworzyw sztucznych do  pakowania, 
Ręczniki papierowe, Opakowania kartonowe, Opakowania na  pre-
zenty, Tektura na  opakowania, Opakowania z  tworzyw sztucznych, 
Nieprzepuszczające powietrza opakowania z  papieru, Opakowania 
na prezenty z tworzyw sztucznych, Pudła papierowe, Pojemniki pa-
pierowe, Kokardy papierowe, Wstążki papierowe, Worki papierowe, 
Chusteczki higieniczne papierowe, Papierowe pudełka do pakowa-
nia, Torby papierowe do pakowania, Pojemniki papierowe do pako-
wania, Papierowe pojemniki do  przechowywania, Perfumowane, 
papierowe wkładki do  szuflad, Wkładki papierowe do  szuflad, per-
fumowane lub nie, Materiały drukowane, Fotografie [wydrukowane], 
Materiały piśmienne, Artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], Papier, 
Karton, Pudełka z  papieru lub kartonu, Afisze, plakaty, Albumy 
do wklejania, Karty, Książki, Prospekty, Broszury, Kalendarze, Przyrzą-
dy do pisania, Ręczniki do twarzy papierowe, Bielizna stołowa papie-
rowa, Torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub two-
rzyw sztucznych, Papierowe publikacje, wydawnictwa, Katalogi 

branżowe, albumy, druki, prospekty, broszury, ulotki, foldery, infor-
matory, naklejki, Materiały introligatorskie, Fotografie, Materiały 
szkoleniowe i  instruktażowe z  wyjątkiem aparatów, 18 Pudełka 
ze skóry, Pudełka z kosmetykami do makijażu, Pudełka ze skóry lub 
ze skóry wtórnej, Organizery do walizek, Organizery podróżne przy-
stosowane do bagażu, Kuferki na kosmetyki [puste], Kuferki kosme-
tyczne, Torebki-kuferki [Boston bag], Kuferki na kosmetyki sprzeda-
wane bez wyposażenia, Kuferki na przybory toaletowe sprzedawane 
bez wyposażenia, Kuferki na przybory do makijażu sprzedawane bez 
wyposażenia, Kosmetyczki bez wyposażenia, Torby na przybory toa-
letowe sprzedawane bez wyposażenia, Futerały na przybory do go-
lenia, sprzedawane bez wyposażenia, Kosmetyczki, Walizki, Kuferki, 
Parasole [parasole przeciwsłoneczne], Parasole i parasolki, Pojemniki 
na wizytówki, Pojemniki na monety, Przemysłowe pojemniki opako-
waniowe ze skóry, Worki, sakiewki, Portfele, Portfele skórzane, Port-
fele na karty, Torebki, portmonetki i portfele, Walizy, torby podróżne, 
torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, Torby uniwer-
salne, Tekstylne torby na zakupy, Płócienne torby na zakupy, Torby 
ze sznurka na zakupy, 20 Pojemniki drewniane, Pojemniki z trzciny, 
Pojemniki z kości, Pojemniki z rogu, Kapsuły [pojemniki niemetalo-
we], Pojemniki niemetalowe [składowanie, transport], Pojemniki nie-
metalowe do  transportu, Pojemniki do  przenoszenia niemetalowe, 
Pojemniki do pakowania niemetalowe, Pojemniki niemetalowe w po-
staci kubłów, Pudełka przenośne [pojemniki] z drewna, Pudełka prze-
nośne [pojemniki] z  tworzyw sztucznych, Pojemniki do  pakowania 
wykonane z drewna, Pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, 
Pojemniki przemysłowe do pakowania z bambusa, Pojemniki w formie 
pudełek wykonanych z  drewna, Pojemniki cylindryczne z  tworzyw 
sztucznych do pakowania, Pojemniki ochronne z materiałów niemeta-
lowych do  pakowania towarów, Pojemniki drewniane [inne niż 
do użytku domowego lub kuchennego], Pojemniki modułowe [nieme-
talowe i nie do użytku domowego bądź kuchennego], Niemetalowe 
pojemniki do  przechowywania [inne niż do  użytku domowego lub 
kuchennego], Pojemniki wykonane z materiałów syntetycznych [inne 
niż do użytku domowego lub kuchennego], Kosze niemetalowe, Kosze 
drewniane, Kosze ozdobne ze słomy, Kosze do przechowywania [me-
ble], Kosze z  tworzyw sztucznych [inne niż kosze na  śmieci], Kosze 
ozdobne wykonane z wikliny, Kosze ozdobne wykonane z drewna, Ko-
sze z pokrywką do przenoszenia rzeczy, Skrzynki na zabawki, Pudeł-
ka na  zabawki [meble], Organizery do  szuflad, Organizery wiszące 
do szafy, Szkatułki, Szkatułki z bursztynu, Szkatułki z trzciny, Szkatułki 
z rogu, Szkatułki z fiszbinu, Szkatułki z celuloidu, Szkatułki z muszli, 
Szkatułki z korka, Szkatułki z kości słoniowej, Szkatułki z pianki mor-
skiej, Kasetki wykonane z  drewna, Kasetki, nie  z  metalu, Pojemniki 
w formie pudełek wykonanych z drewna, Lusterka do golenia, Skrzy-
nie kratowe [opakowania], 21 Szczotki do włosów, Grzebienie do ta-
pirowania włosów, Elektryczne grzebienie do włosów, Miski do farbo-
wania włosów, Wibracyjne soniczne szczotki do  włosów, Aplikatory 
do kosmetyków, Futerały dopasowane do przyborów kosmetycznych, 
Grzebienie elektryczne, Grzebyki do  rzęs, Gąbeczki do  nakładania 
makijażu na twarz, Gąbki, Gąbki do ciała, Gąbki do makijażu, Gąbki 
do nakładania pudru na ciało, Gąbki do oczyszczania twarzy, Gąbki 
kosmetyczne, Gąbki czyszczące, Gąbki do  kąpieli, Gąbki ścierne 
do szorowania skóry, Gąbki do mikrodermabrazji, do użytku kosme-
tycznego, Kapcie złuszczające skórę stóp, Kosmetyczki [wyposażo-
ne], Kosmetyczne puderniczki [kompakty], Myjki do peelingu ciała, 
Myjki z siatki nylonowej do mycia ciała, Myjki złuszczające do skóry 
ciała, Naturalne gąbki morskie, Nieelektryczne urządzenia do usuwa-
nia makijażu, Pędzelki do ust, Pędzelki do eyelinerów, Płatki złuszcza-
jące do stóp, Rozpylacze do perfum, Rękawiczki ścierne do peelingu 
skóry, Szczoteczki do  brwi, Szczoteczki do  paznokci, Szczoteczki 
do  higieny osobistej, Szczoteczki do  rzęs, Szczoteczki do  tuszu 
do rzęs, Szczotki kąpielowe, Szczotki złuszczające, Szczotki do drapa-
nia, Szczotki dla zwierząt domowych, Podgrzewane elektrycznie 
szczotki do  włosów, Elektryczne obrotowe szczotki do  włosów, 
Szczotki z  pojemnikiem na  detergent, Szczotki-masażery do  mycia 
włosów, Szczotki do stylizacji włosów gorącym powietrzem, Szczotki 
elektryczne, z  wyjątkiem części maszyn, Szczoteczki do  zębów, 
Szczoteczki do oczyszczania skóry, Szczoteczki do zębów elektrycz-
ne, Futerały na  szczoteczki do  zębów, Pojemniki na  szczoteczki 
do zębów, Uchwyty na gąbki, Uchwyty na szampon, Pędzle kosme-
tyczne, Pędzle do  golenia, Pędzle do  farbowania włosów, Pędzle 
(z wyjątkiem pędzli malarskich), Szczotki do ubrań, Rękawice do pie-
lęgnacji zwierząt, Szczotki do  pielęgnacji zwierząt domowych, Do-
zowniki kremów do pielęgnacji skóry, Artykuły do pielęgnacji odzie-
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ży i  obuwia, Szczotki obrotowo-dźwiękowe do  pielęgnacji skóry, 
Przybory kosmetyczne, do higieny i pielęgnacji urody, Dopasowywa-
ne uchwyty na kremy do pielęgnacji skóry, Zestawy do pielęgnacji 
jamy ustnej składające się ze szczoteczek do zębów i nici dentystycz-
nych, Waciki do  peelingu twarzy, Słoiki na  waciki bawełniane, Mi-
seczki do golenia, Stojaki na przybory do golenia, Pady do szorowa-
nia [gąbki], Stojaki na szczoteczki do zębów, Aplikatory do makijażu 
oczu, Aplikatory do nakładania makijażu [szpatułki], Dozowniki chus-
teczek do twarzy, Dozowniki do bawełnianych wacików w kulkach, 
Dozowniki mydła, Dozowniki produktów do mycia ciała, Dozowniki 
produktów do utrwalania włosów, Dozowniki szamponu, Dozowniki 
żelu pod prysznic, Etui na grzebienie, Flakony na perfumy, Grzebie-
nie, Grzebienie do włosów, Kosmetyczne szpatułki do użytku z pro-
duktami do depilacji, Kulki do prania do użytku jako przybory gospo-
darstwa domowego, Mydelniczki, Osobiste dozowniki do  tabletek 
lub pigułek, do  użytku domowego, Paski dla wizażystów, Pieczątki 
kosmetyczne, sprzedawane puste, Pojemniki na kosmetyki, Pojemni-
ki przystosowane do  przechowywania przyborów toaletowych, 
Przybory kosmetyczne, Przyrządy do demakijażu, Przyrządy do dra-
pania skóry głowy, Przyrządy ręczne do nakładania kosmetyków, Pu-
derniczki [pojemniczki], Puderniczki z  metali szlachetnych, Puder-
niczki z  metali szlachetnych [sprzedawane puste], Pudełka na  leki 
[nie  do  celów medycznych], Puste pojemniki-rozpylacze, Puszki 
do pudru, Separatory piankowe do palców stóp do użytku podczas 
pedicure, Skrobaczki do  pleców, Szpatułki kosmetyczne, Tacki 
do użytku przy polerowaniu paznokci u rąk, Urządzenia elektryczne 
do  demakijażu, Urządzenia dezodoryzujące do  użytku osobistego, 
Zakraplacze bez zawartości, do celów kosmetycznych, 22 Torby ba-
wełniane [do użytku przemysłowego], Torby i worki do pakowania, 
przechowywania i transportu, Siatki do prania, Torby do pakowania 
[koperty, woreczki] z materiałów tekstylnych, Torby z siatki do prze-
chowywania, Torebki tekstylne na  prezenty, Torebki materiałowe 
do  przechowywania wartościowych przedmiotów, Worki, Worki 
z tkaniny specjalnie dostosowane do przechowywania pieluch, Wor-
ki wykonane z materiałów tekstylnych, 24 Bielizna pościelowa, Jed-
norazowa pościel tekstylna, Pościel jako materiały tekstylne, Bielizna 
pościelowa i  koce, Artykuły tekstylne do  użytku jako pościel, Prze-
ścieradła, Poszwy na kołdry, Poszewki na poduszki [poszwy na po-
duszki], Podkłady na łóżko, Ręczniki, Ręczniki tureckie, Duże ręczniki, 
Ręczniki kąpielowe, Ręczniki plażowe, Ręczniki kuchenne, Ręczniki 
do  twarzy, Ręczniki z  kapturem, Ręczniki-turbany do  suszenia wło-
sów, Myjki do  twarzy, Tekstylne myjki do  twarzy, Rękawice-myjki 
do  użytku toaletowego, Myjki do  twarzy w  postaci rękawiczek, 25 
Odzież, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Bieli-
zna nocna, Bielizna osobista, Ciepła bielizna [z długim rękawem i dłu-
gimi nogawkami], Koszule nocne, Jednoczęściowe piżamy, Krótkie 
piżamy damskie, Majtki wyszczuplające, Szlafroki, Spodnie do piża-
my, Skarpety do spania, Piżamy, Pasy elastyczne wyszczuplające [bie-
lizna], Okrycia [narzutki] nakładane na koszule nocne, Bielizna jedno-
razowa, Bielizna dla kobiet, Bielizna dla mężczyzn, Turbany, 26 
Ozdoby do włosów w formie grzebieni, Gąbki do upinania włosów 
w kok, Koreańskie ozdobne spinki do włosów [Binyeo], Włosy (Wsuw-
ki do-), Siatki na włosy, Ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły 
do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy, Wstążki do włosów, 
Szpilki do  włosów, Klamry do  włosów, Kokardy do  włosów, Spinki 
do włosów, Wsuwki do włosów, Wałki do włosów, Frotki do włosów, 
Przepaski do włosów, Gumki do włosów, Chusty do włosów, Sprężyn-
ki do  włosów [akcesoria do  włosów], Nieelektryczne wałki do  wło-
sów, Spinki do kręcenia włosów, Szpilki do kręcenia włosów, Spinki 
[klamerki] do  włosów, Wsuwki [spinki do  włosów], Spinki [wsuwki] 
do włosów, Wsuwki do kręcenia włosów, Elektryczne wałki do wło-
sów, Szpilki do  ozdabiania włosów, Dekoracyjne akcesoria do  wło-
sów, Folie do koloryzacji włosów, Papiloty spiralne do włosów, Pian-
kowe wałki do  włosów, Spinki zatrzaskowe [akcesoria do  włosów], 
Kokardy papierowe [ozdoby do  włosów], Spinki-szczęki [akcesoria 
do  włosów], 35 Badania marketingowe w  dziedzinie kosmetyków, 
artykułów perfumeryjnych i  produktów do  pielęgnacji urody, Pro-
gramy lojalnościowe i  premiowe w  zakresie perfum, kosmetyków 
i  produktów do  makijażu, Usługi informacji konsumenckiej w  dzie-
dzinie kosmetyków, Dostarczanie konsumentom informacji o  pro-
duktach kosmetycznych, Usługi handlu detalicznego online, usługi 
sklepów detalicznych, oferowanie usług aukcyjnych w  formie pro-
mocji, usługi sklepu internetowego, usługi domu towarowego 
i/lub wysyłkowego, usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży w od-
niesieniu do następujących towarów: kosmetyków, produktów per-

fumeryjnych, środków toaletowych, kosmetyki do makijażu, prepa-
raty kosmetyczne do  pielęgnacji skóry, kosmetyki do  pielęgnacji 
ciała, preparaty do pielęgnacji twarzy, preparaty do pielęgnacji wło-
sów, preparatów do  koloryzacji włosów, środki wybielające i  inne 
substancje stosowane w praniu, Środki do czyszczenia, polerowania, 
szorowania i ścierania, Mydła, Środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
kosmetyki, płyny do  pielęgnacji włosów, Środki do  czyszczenia zę-
bów, świec, brzytwy, maszynki do golenia, narzędzi ręcznych, opro-
gramowania, produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne, 
Wyrobów jubilerskich/biżuterii, papieru i kartonu, Druków, Fotogra-
fie, Toreb papierowych, skóra i imitacje skóry, wyroby ze skóry i imita-
cji skóry, nie ujęte w innych klasach, Walizy i torby podróżne, Torby, 
organizery, kuferki, pudełek, worków, Pojemników, organizerów 
do  szafy, koszy, pudełek, skrzyń, Przyborów oraz pojemników ku-
chenne i gospodarstwa domowego, Grzebieni i gąbek, Pędzli (z wyjąt-
kiem pędzli malarskich), Sprzętu do czyszczenia, Wyrobów szklanych, 
porcelanowych i ceramicznych, Toreb bawełnianych, Tekstyliów i sub-
stytuty tekstyliów, Narzut na  łóżka, Ręczników, Odzieży, obuwia, na-
krycia głowy, Koronek i haftów, wstążek i splotów, Ozdób do włosów, 
Spinek, wsuwek, gumek do włosów, Sztucznych kwiatów, Zawieranie 
transakcji handlowych na  rzecz innych, przez sklepy online, Usługi 
konsultingowe w  zakresie marketingu internetowego, Zestawianie 
reklam w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, Kompilacja 
ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystania ich jako strony interne-
towe, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i  sprze-
dawców towarów i  usług, Promocja sprzedaży, Administrowanie 
sprzedażą, Marketing handlowy [inny niż sprzedaż], Zarządzanie 
sprzedażą i bazą klientów, Udzielanie informacji dotyczących sprze-
daży handlowej, Negocjowanie umów kupna i  sprzedaży towarów, 
Promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, Pre-
zentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
Modelki i modele do celów reklamowych i promocji sprzedaży, Dys-
trybucja materiałów promocyjnych, mianowicie ulotek, prospektów, 
broszur, próbek, zwłaszcza w zakresie sprzedaży katalogowej dale-
kodystansowej [zarówno poza granice jak i w kraju], Organizowanie 
gier, konkursów i  loterii oraz imprez rozrywkowych o podłożu rekla-
mowym do celów reklamowych z zastosowaniem reklamy prasowej, 
radiowej, telewizyjnej i  internetowej oraz z wykorzystaniem elektro-
nicznych, magnetycznych i optycznych nośników informacji, Organi-
zacja i obsługa targów, aukcji, licytacji oraz wystaw w celach gospodar-
czych i/lub  reklamowych, Usługi w  zakresie zarządzania sprzedażą 
poprzez Internet, Usługi klubów klienta dla celów handlowych, pro-
mocyjnych i/lub reklamowych, Usługi reklamowe, rozpowszechnianie 
wyrobów w celach reklamowych, wynajem czasu i miejsca reklamo-
wego, Usługi reklamowe i  marketingowe świadczone za  pomocą 
mediów społecznościowych, Usługi produkcji audycji i filmów rekla-
mowych dla radia, telewizji, filmu, Internetu, Publikowanie tekstów 
reklamowych, zarządzanie w działalności handlowej, w tym doradz-
two, Administrowanie działalności handlowej, Zarządzanie planami 
lojalnościowymi, planami zachęt dla klientów oraz planami promo-
cyjnymi, administrowanie programami motywacyjnymi w celu pro-
mowania sprzedaży towarów i  usług dla osób trzecich, Marketing, 
badania i analiza rynku, badania opinii publicznej, badania w dzie-
dzinie działalności gospodarczej, Prowadzenie wykazu informacji 
handlowych w  Internecie, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, 
udostępnianie informacji z baz danych osobom trzecim, Zarządzanie 
portalami internetowymi, Usługi doradztwa biznesowego w dziedzi-
nie współpracy online i  współpracy technologicznej, Zarządzanie 
projektami z zakresu działalności gospodarczej, Usługi charytatywne, 
mianowicie organizowanie promocji programów oraz projektów prac 
na rzecz społeczności lokalnej, Usługi w zakresie tworzenia sieci kon-
taktów biznesowych online dostępne za pomocą aplikacji mobilnych 
do  pobrania, Udzielanie informacji w  postaci baz danych obejmują-
cych informacje w dziedzinie tworzenia sieci kontaktów biznesowych, 
38 Usługi telekomunikacyjne i usługi emisji, Usługi w zakresie przekie-
rowywania do  stron internetowych, Zapewnianie dostępu do  plat-
form i portali w Internecie, Zapewnianie dostępu do witryn interneto-
wych z  grami, Zapewnianie dostępu do  portalu internetowego 
obejmującego programy wideo na  życzenie, Przydzielanie dostępu 
do baz danych w Internecie, Zapewnianie dostępu do forów interne-
towych, Zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w Internecie, 
Zapewnianie dostępu do  internetowych pokojów rozmów [chatro-
omów], Zapewnianie dostępu do platform w Internecie, Zapewnia-
nie dostępu do  platform handlu elektronicznego w  Internecie, Za-
pewnianie dostępu do  stron internetowych, Zapewnianie dostępu 
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do  witryn elektronicznych, Przesyłanie informacji i  obrazów, Blog, 
fora internetowe, Fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościo-
wych, Umożliwianie dostępu do zasobów informacyjnych, muzycz-
nych, filmowych i zbiorów obrazów, reklam, wiadomości, informacji, 
audio, wideo, tekstów i innych treści multimedialnych w sieci interne-
towej, Rozpowszechnianie telewizyjnych, radiowych, multimedial-
nych, internetowych programów rozrywkowych, naukowych, Od-
płatne udostępnianie serwisów informacyjnych, Umożliwianie wielu 
użytkownikom dostępu do  zbiorów informacji za  pośrednictwem 
globalnej sieci informacyjnej, Usługi agencji informacyjnej, prasowej 
i domu mediowego, Usługi w zakresie przekazu wydawnictw praso-
wych za pomocą sieci telekomunikacyjnych oraz innych środków łącz-
ności, Dostarczanie publikacji elektronicznych online nie ściągalnych, 
41 Usługi organizowania, obsługi, prowadzenia i  rozpowszechniania 
publicznych konkursów, plebiscytów, loterii, widowisk, kursów kore-
spondencyjnych, seminariów, kongresów, forum, konferencji, sympoz-
jów, przyjęć i wystaw, zabaw, festynów, pikników, warsztatów, szkoleń, 
praktycznych szkoleń, dokształcania i doradztwa zawodowego o cha-
rakterze edukacyjnym w  dziedzinie kosmetologii, fryzjerstwa, pielę-
gnacji urody, Usługi produkcji, montażu i  rozpowszechniania telewi-
zyjnych, radiowych, multimedialnych, internetowych programów 
naukowych i edukacyjnych, Usługi dostarczania filmów, wideo, obra-
zów graficznych i  audio (nie  ściągalnych) z  komputera, Internetu 
i/lub  stron internetowych, Udzielanie wsparcia edukacyjnego, spo-
łecznego w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej ogólno-
polskim, regionalnym oraz lokalnym inicjatywom oraz wydarzeniom, 
w tym także działania na rzecz zwiększenia zasięgu wybranych, uda-
nych inicjatyw, Publikowanie raportów z badań i informacji dotyczą-
cych produktów kosmetycznych, 42 Badania w dziedzinie kosmeto-
logii, Analiza laboratoryjna w  dziedzinie kosmetyków, Badania 
naukowe związane z  produktami do  pielęgnacji włosów, Badania 
w  dziedzinie kosmetyki, Badania w  dziedzinie kosmetyki na  rzecz 
osób trzecich, Badania w  dziedzinie pielęgnacji włosów, Badania 
w zakresie nowych produktów, Doradztwo w zakresie badań nauko-
wych, Konsultacje techniczne z zakresu rozwoju produktu, Opraco-
wywanie nowych produktów, Opracowywanie produktów konsu-
menckich, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, 
Usługi badawczo-rozwojowe, Badania biologiczne, badania klinicz-
ne i  badania medyczne, Usługi badań laboratoryjnych w  zakresie 
dermatologii, Badania chemiczne, Prowadzenie badań naukowych, 
Usługi badawczo-rozwojowe w  dziedzinie chemii, Badanie jakości 
produktów, Odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych lub 
baz danych, Administrowanie portalami internetowymi, forum inter-
netowym, Udostępnianie (wynajmowanie) zasobów krajowych i mię-
dzynarodowych serwerów sieci komputerowej, Zarządzanie portala-
mi internetowymi, Tworzenie platform internetowych do  handlu 
elektronicznego, Tworzenie, projektowanie i  utrzymywanie stron in-
ternetowych, Usługi w zakresie grafiki komputerowej, Usługi w zakre-
sie projektowania komputerowego, Wzornictwo przemysłowe, Wzor-
nictwo przemysłowe i  projektowanie graficzne, Wzornictwo 
przemysłowe wspomagane komputerowo, Wzornictwo i opracowy-
wanie produktów, Wspomagane komputerowo projektowanie grafi-
ki wideo, 44 Kuracje do włosów, Usługi w zakresie higieny i pielęgna-
cji urody, Usługi salonów pielęgnacji paznokci, Salony piękności, 
Usługi w  zakresie pielęgnacji skóry, Usługi w  zakresie pielęgnacji 
włosów, Odbudowa włosów, Usługi pomocy i  rehabilitacji medycz-
nej, Zabiegi korygujące sylwetkę, Solarium, Usługi gabinetów odno-
wy biologicznej, Kosmetyka, Manicure, Pedicure, Usługi wizażystów, 
Usługi zdrowotne Spa, Usługi w  zakresie rehabilitacji i  pielęgnacji 
zdrowia i urody, Usługi masażu, Fizjoterapia, Aromaterapia, Fototera-
pia, Terapia w  zakresie kształtowania ciała, Doradztwo świadczone 
za  pośrednictwem Internetu w  dziedzinie pielęgnacji ciała i  urody, 
Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Analiza kosmetycz-
na, Udzielanie informacji o urodzie, Udzielanie informacji w dziedzi-
nie stylizacji włosów, Usługi doradcze dotyczące kosmetyków, Usługi 
doradcze dotyczące pielęgnacji urody, Usługi doradcze związane 
z pielęgnacją skóry, Usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakła-
dania makijażu, Usługi doradztwa w  zakresie pielęgnacji włosów, 
Usługi w zakresie porad kosmetycznych, Usługi w zakresie pielęgna-
cji zwierząt, Analiza i ocena produktów kosmetycznych pod kątem 
ich wpływu społecznego i środowiskowego, Dostarczanie informacji 
technicznych, które można przeglądać online na  temat produktów 
kosmetycznych, w odniesieniu do ich wpływu społecznego i środo-
wiskowego 

(111) 356664 (220) 2022 03 17 (210) 541074
(151) 2022 08 03 (441) 2022 04 11
(732) ŁASZCZOK IWONA STACHURSKY COLLECTION,  
Czechowice-Dziedzice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Doskozzza
(510), (511) 35 Usługi reklamowe w  zakresie odzieży, Usługi sprze-
daży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzie-
żowych, Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z odzieżą, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaco-
nych dla osób trzecich do zakupu odzieży, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w  związku z  obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z  obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  obuwiem, 
Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  obuwiem, Usługi sprze-
daży hurtowej w  związku z  obuwiem, Usługi handlu detalicznego 
w  zakresie akcesoriów mody, Usługi sprzedaży detalicznej w  za-
kresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  akcesoriami do  pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku z  akcesoriami do  pielęgnacji dla zwierząt, Re-
klama, Reklama na  billboardach elektronicznych, Reklama promo-
cyjna projektów badawczych, Reklama biznesowych stron interne-
towych, Reklama i usługi reklamowe, Promocja sprzedaży, Promocja 
[reklama] koncertów, Zarządzanie promocją sławnych osób, Usługi 
handlu detalicznego online w  zakresie muzyki i  filmów nagranych 
oraz do  pobrania, Usługi handlu detalicznego online obejmujące-
go nagraną muzykę i nagrane filmy do pobrania, Usługi w zakresie 
zarządzania biznesowego świadczone na  rzecz wykonawców mu-
zycznych, Usługi handlu detalicznego online w  zakresie muzyki 
cyfrowej do pobrania, Promowanie koncertów muzycznych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z nakryciami głowy, Usługi badawcze związa-
ne z  reklamą, Reklama w  zakresie filmów kinowych, Usługi handlu 
detalicznego związane z napojami alkoholowymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku z  napojami alkoholowymi (z  wyjątkiem piwa), 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do produkcji 
napojów alkoholowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pre-
paratami do  produkcji napojów alkoholowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  preparatami do  produkcji napojów, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do produkcji napojów, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  napojami bezalkoholowy-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  napojami bezalkoho-
lowymi, Usługi reklamowe w zakresie promocji napojów, Promocja 
towarów przy pomocy influencerów, Promocja targów do celów han-
dlowych, Promocja [reklama] podróży, Usługi handlu detalicznego 
w zakresie żywności 

(111) 356665 (220) 2022 03 17 (210) 541076
(151) 2022 08 03 (441) 2022 04 11
(732) ŁASZCZOK IWONA STACHURSKY COLLECTION,  
Czechowice-Dziedzice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Eliksir Etyzera
(510), (511) 35 Usługi reklamowe w  zakresie odzieży, Usługi sprze-
daży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzie-
żowych, Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku z  odzieżą, Sprzedaż detaliczna kart przedpła-
conych dla osób trzecich do zakupu odzieży, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, 
Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  obuwiem, Usługi sprze-
daży hurtowej w  związku z  obuwiem, Usługi handlu detalicznego 
w  zakresie akcesoriów mody, Usługi sprzedaży detalicznej w  za-
kresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Re-
klama, Reklama na  billboardach elektronicznych, Reklama promo-
cyjna projektów badawczych, Reklama biznesowych stron interne-
towych, Reklama i usługi reklamowe, Promocja sprzedaży, Promocja 
[reklama] koncertów, Zarządzanie promocją sławnych osób, Usługi 
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handlu detalicznego online w zakresie muzyki i filmów nagranych 
oraz do  pobrania, Usługi handlu detalicznego online obejmujące-
go nagraną muzykę i nagrane filmy do pobrania, Usługi w zakresie 
zarządzania biznesowego świadczone na  rzecz wykonawców mu-
zycznych, Usługi handlu detalicznego online w  zakresie muzyki 
cyfrowej do pobrania, Promowanie koncertów muzycznych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z nakryciami głowy, Usługi badawcze związa-
ne z  reklamą, Reklama w zakresie filmów kinowych, Usługi handlu 
detalicznego związane z napojami alkoholowymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku z  napojami alkoholowymi z  wyjątkiem piwa, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do produkcji 
napojów alkoholowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pre-
paratami do  produkcji napojów alkoholowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z preparatami do produkcji napojów, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do produkcji napojów, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalkoholowy-
mi, Usługi reklamowe w  zakresie promocji napojów, Promocja to-
warów przy pomocy influencerów, Promocja targów do celów han-
dlowych, Promocja [reklama] podróży, Usługi handlu detalicznego 
w zakresie żywności 

(111) 356666 (220) 2022 03 17 (210) 541077
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(732) ŁASZCZOK IWONA STACHURSKY COLLECTION,  
Czechowice-Dziedzice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Etyzer
(510), (511) 35 Usługi reklamowe w  zakresie odzieży, Usługi sprze-
daży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzie-
żowych, Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z odzieżą, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaco-
nych dla osób trzecich do zakupu odzieży, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w  związku z  obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z  obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  obuwiem, 
Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  obuwiem, Usługi sprze-
daży hurtowej w  związku z  obuwiem, Usługi handlu detalicznego 
w  zakresie akcesoriów mody, Usługi sprzedaży detalicznej w  za-
kresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  akcesoriami do  pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku z  akcesoriami do  pielęgnacji dla zwierząt, Re-
klama, Reklama na  billboardach elektronicznych, Reklama promo-
cyjna projektów badawczych, Reklama biznesowych stron interne-
towych, Reklama i usługi reklamowe, Promocja sprzedaży, Promocja 
[reklama] koncertów, Zarządzanie promocją sławnych osób, Usługi 
handlu detalicznego online w  zakresie muzyki i  filmów nagranych 
oraz do  pobrania, Usługi handlu detalicznego online obejmujące-
go nagraną muzykę i nagrane filmy do pobrania, Usługi w zakresie 
zarządzania biznesowego świadczone na  rzecz wykonawców mu-
zycznych, Usługi handlu detalicznego online w  zakresie muzyki 
cyfrowej do pobrania, Promowanie koncertów muzycznych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z nakryciami głowy, Usługi badawcze związa-
ne z  reklamą, Reklama w  zakresie filmów kinowych, Usługi handlu 
detalicznego związane z napojami alkoholowymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku z  napojami alkoholowymi z  wyjątkiem piwa, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do produkcji 
napojów alkoholowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pre-
paratami do  produkcji napojów alkoholowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  preparatami do  produkcji napojów, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do produkcji napojów, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  napojami bezalkoholowy-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  napojami bezalkoho-
lowymi, Usługi reklamowe w zakresie promocji napojów, Promocja 
towarów przy pomocy influencerów, Promocja targów do  celów 
handlowych, Promocja [reklama] podróży, Usługi handlu detalicz-
nego w zakresie żywności, 36 Administrowanie akcjami, Administro-
wanie finansami, Wymiana finansowa, Usługi finansowe, Działalność 
finansowa, Inwestycje finansowe, Zarządzanie finansami, Transakcje 
finansowe, Zapewnianie finansowania, Usługi finansowania, Osobi-
ste usługi finansowe, Skomputeryzowane usługi finansowe, Usługi 

finansowo-inwestycyjne, Usługi wymiany finansowej, Usługi finan-
sowe dotyczące finansowania transmitowania programów, Organi-
zowanie transakcji finansowych, Finansowanie przedsięwzięć biz-
nesowych, Usługi finansowe i monetarne, Pośrednictwo w usługach 
finansowych, Prowadzenie spraw finansowych online, Informacja 
finansowa, Usługi doradcze i  konsultingowe w  zakresie finansów, 
Usługi w  zakresie finansów handlowych, Zbieranie funduszy w  ce-
lach finansowych, Usługi finansowania związane z handlem, Przele-
wy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, Usługi depozytowe, 
Przyjmowanie weksli, Elektroniczne przyjmowanie płatności czeko-
wych, Usługi depozytów pieniężnych, Obsługa kont depozytowych, 
Administracja w zakresie przyjmowania depozytów, Usługi w zakre-
sie przechowywania depozytów, Wydawanie akredytyw i  certyfi-
katów depozytowych, Utrzymywanie kont depozytowych w celach 
inwestycyjnych, Nabycie i przeniesienie roszczeń pieniężnych, Han-
del udziałami, Handel akcjami, Handel obligacjami, Handel walutami 
i wymiana walut, Handel akcjami zwykłymi, Handel opcjami, Handel 
transakcjami terminowymi, Powiernictwo, Emisja obligacji, Emisja 
weksli własnych, Emisja przenoszalnych papierów handlowych, Emi-
sja talonów, kuponów i bonów wartościowych, Agencje do wymiany 
operacji finansowych, Usługi maklerskie, Usługi maklerskie w  dzie-
dzinie instrumentów finansowych 
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(732) SMOK INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Scandi
(510), (511) 35 Usługi w  zakresie: organizacji i  zarządzania przed-
sięwzięciami inwestycyjnymi w  celu budowy i/lub  przygotowania 
obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprze-
daży, wynajmowania, użyczania, pomocy w  zarządzaniu przedsię-
wzięciami obrotu nieruchomościami, marketingu gruntów dla bu-
downictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych 
do  zagospodarowania, do  sprzedaży, najmu, użyczenia, organizo-
wania targów, wystaw handlowych, reklamowych i  promocyjnych 
w  zakresie obrotu nieruchomościami, budownictwa, urbanistyki, 
architektury i technologii w tych dziedzinach, wynajmowania miejsc 
na umieszczanie ogłoszeń i reklam, Usługi inwestora budowlanego 
w  aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym planowania inwestycji 
budowlanej, Przetwarzanie danych do  celów administracyjnych, 
Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i  komercyjnych, 
Zarządzanie mieszkaniami, Zarządzanie działalnością gospodarczą 
w  zakresie projektów budowlanych, Usługi administracyjne w  za-
kresie kierowania na konsultacje do generalnych wykonawców bu-
dowlanych, Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, 36 
Usługi w  zakresie: organizacji i  zarządzania finansowaniem przed-
sięwzięć inwestycyjnych polegających na  budowie i/lub  przygoto-
waniu obiektów mieszkalnych i  niemieszkalnych przeznaczonych 
do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, pośrednictwa w sprawach 
kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni użytkowej, 
wynajmowania i/lub  dzierżawy nieruchomości, lokali mieszkalnych 
i  powierzchni użytkowej, administrowania i  zarządzania nierucho-
mościami oraz usługi doradztwa w  tym zakresie, Usługi dzierża-
wy, wynajmu, sprzedaży nieruchomości, Usługi w  zakresie funkcji 
generalnego wykonawcy i  inwestora robót ogólnobudowlanych 
dotyczących obiektów budowlanych i  inżynierskich, Usługi opra-
cowywania koncepcji użytkowania nieruchomości, usługi zarzą-
dzania sprawami finansowymi i  ubezpieczeniowymi dotyczącymi 
nieruchomości, Usługi sporządzania analiz i  raportów finansowych 
związanych z  inwestycjami w  zakresie projektów budowlanych, 
Usługi wyszukiwania i  formalnego przygotowania terenów i  nieru-
chomości celem ich pozyskania dla budownictwa mieszkaniowego, 
Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), Doradztwo w zakresie inwe-
stycji mieszkaniowych, Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości 
mieszkaniowych, Usługi w  zakresie wyszukiwania nieruchomości 
mieszkaniowych, Usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z  budynkami mieszkalnymi, Usługi zarządzania nieruchomościami 
w  zakresie osiedli mieszkaniowych, Organizowanie finansowania 
w zakresie operacji budowlanych, Organizowanie finansowania pro-
jektów budowlanych, Sporządzanie raportów finansowych w zakre-
sie projektów budowlanych, Usługi doradztwa związane z  finanso-
waniem robót budowlanych oraz projektów z zakresu infrastruktury, 
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Finansowanie inwestycji budowlanych, Usługi ubezpieczeniowe 
dotyczące nieruchomości, Wycena finansowa [ubezpieczenia, ban-
kowość, nieruchomości], Usługi agencji nieruchomości dotyczące 
sprzedaży i  wynajmu budynków, Usługi agencji nieruchomości 
związane z  kupnem i  sprzedażą budynków, Dzierżawa budynków, 
Dzierżawa lub wynajem budynków, Usługi w  zakresie zarządzania 
nieruchomościami, Usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z  lokalami biurowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami w  za-
kresie kompleksów budynków, Wycena i  zarządzanie nieruchomo-
ściami, Zarządzanie nieruchomościami, Usługi w zakresie sprzedaży 
gruntów, domów, lokali mieszkalnych i  użytkowych, 37 Budownic-
two, Prowadzenie działalności deweloperskiej w dziedzinie budow-
nictwa, Realizacja i  nadzór nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi 
polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkal-
nych i niemieszkalnych, Usługi remontowe budynków mieszkalnych, 
niemieszkalnych, budowli, Usługi wykończeniowe lokali w tym tzw  
wykończenie pod klucz, Usługi wykończeniowe budynków, Napra-
wy i  konserwacje obiektów budowlano-mieszkaniowych, Roboty 
ziemne, Roboty wodno-inżynieryjne, Wykonywanie dróg, mostów 
i nawierzchni, Nadzór budowlany, Rozbiórka i wyburzanie obiektów 
budowlanych, Informacja budowlana, Usługi doradztwa budowla-
nego, Budowa nieruchomości mieszkalnych, Budowa bloków miesz-
kalnych, Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa 
prywatnych budynków mieszkalnych, Budownictwo mieszkaniowe, 
Doradztwo dotyczące budownictwa mieszkalnego i budynków, In-
stalowanie osprzętu i akcesoriów w pomieszczeniach mieszkalnych, 
Konstruowanie budynków mieszkalnych i  handlowych, Usługi bu-
dowlane w  zakresie budynków mieszkalnych, Budowa budynków 
produkcyjnych i przemysłowych, Budowa domów, Budowa domów 
na zamówienie, Budowa dróg, Budowa fundamentów, Budowa jezd-
ni, Budowa nieruchomości [budownictwo], Budowa nieruchomości 
komercyjnych, Budowa nieruchomości przemysłowych, Budowa 
obiektów inżynierii wodno-lądowej, Budowanie mostów, Budow-
nictwo komercyjne, Doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), 
Dostarczanie informacji z zakresu przemysłu budowlanego, Konsul-
tacje budowlane, Nadzór nad robotami budowlanymi, Naprawcze 
roboty budowlane, Usługi budowlane, Usługi budowlane i naprawy 
budynków, Usługi zarządzania budową, Zarządzanie projektami bu-
dowlanymi na terenie budowy, Usługi nadzoru budowlanego w za-
kresie projektów budowlanych, Usługi generalnych wykonawców 
budowlanych, Budowa fundamentów dla konstrukcji inżynierii wod-
no-lądowej, Rozbiórka budynków, Rozbiórka konstrukcji, Naprawa 
i konserwacja budynków na wypadek rozbiórki, Usługi budowlane, 
konstrukcyjne, rozbiórkowe i  wyburzeniowe, Nadzór nad remonta-
mi budynków, Remont nieruchomości, Remontowanie budynków, 
Usługi doradcze dotyczące remontów budynków, Konserwacja bu-
dynków, Konserwacja i naprawa budynków, Konserwacja i naprawa 
części i akcesoriów budynków, Konserwacja i naprawa wyposażenia 
budynków, Naprawa i konserwacja budynków biurowych, Naprawa 
i konserwacja budynków mieszkalnych, 42 Usługi projektowe w za-
kresie budownictwa, infrastruktury, urbanistyki, technologii oraz 
wystroju i  dekoracji wnętrz, Koordynacja wykonawstwa budowla-
nego, Doradztwo w  dziedzinie projektowania architektonicznego, 
Doradztwo w  zakresie projektowania wystroju i  dekoracji wnętrz, 
Planowanie i  projektowanie osiedli mieszkaniowych, Usługi pro-
jektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, Usługi w  zakresie 
planowania osiedli mieszkaniowych, Projektowanie budynków, Pro-
jektowanie budowlane, Projektowanie wnętrz budynków, Projekto-
wanie zewnętrznej części budynków, Świadczenie usług w zakresie 
projektowania wnętrz budynków, Usługi w  zakresie projektowania 
budynków, Usługi projektowania wnętrz budynków, Usługi dorad-
cze związane z projektowaniem budynków, Usługi architektoniczne 
w zakresie projektowania budynków 

(111) 356668 (220) 2022 04 11 (210) 541880
(151) 2022 08 17 (441) 2022 05 02
(732) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) envelo
(510), (511) 16 Znaczki pocztowe, katalogi, materiały drukowane, 
materiały piśmienne, pieczęcie, publikacje drukowane, kalendarze, 
afisze, tablice ogłoszeniowe, materiały papiernicze, broszury, torby 
i  torebki do  pakowania, Zeszyty, kartki okolicznościowe, wyroby 
z  kartonu, papeterie, karty pocztowe, widokówki, karnety, czyste 

blankiety, 36 Usługi w zakresie: pośrednictwa finansowego za pomo-
cą urządzeń telekomunikacyjnych i komputerowych, elektronicznych 
transakcji telefonem komórkowym, urządzeniem mobilnym, obsługi 
płatności handlu elektronicznego, w  tym zakładanie kont wyko-
rzystywanych do  zakupu towarów i  usług przez Internet, telefon 
i urządzenie mobilne, dokonywania rozliczeń za pomocą pieniądza 
elektronicznego, płatności elektronicznej, w tym elektroniczne wy-
twarzanie i  transmisja rachunków z danymi dotyczącymi płatności, 
obsługi kart, kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych, 
zabezpieczania elektronicznego transferu środków finansowych/
pieniężnych i transakcji on-line, obsługa rozliczeń i rejestracji trans-
akcji poprzez otwartą platformę elektroniczną, 39 Usługi w zakresie: 
dostarczania i przechowywania przesyłek, paczek i korespondencji, 
frankowania przesyłek pocztowych, transportu samochodowego, 
usługi kurierskie listów i  towarów, usługi logistyki transportu, 42 
Usługi w zakresie: aktualizacji stron internetowych, zarządzania użyt-
kownikami i prawami w komputerowych sieciach danych, doradztwa 
w zakresie sprzętu komputerowego, projektowania i tworzenia stron 
internetowych, instalacji i konserwacji oprogramowania komputero-
wego, konwersji danych lub dokumentów na  formę elektroniczną, 
administrowania serwerami, odzyskiwania danych komputerowych, 
udostępniania lub wynajmu elektronicznych miejsc pamięci w Inter-
necie (przestrzeni sieciowych) 

(111) 356669 (220) 2022 04 11 (210) 541898
(151) 2022 08 16 (441) 2022 05 02
(732) 4ZOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Puławy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TrufLove
(510), (511) 31 Karma dla psów, Kości dla psów, Ściółka dla psów, Su-
chary dla psów, Preparaty spożywcze dla psów, Przysmaki dla psów 
[jadalne], Puszkowane pożywienie dla psów, Kości do żucia dla psów, 
Napoje dla zwierząt z rodziny psów, Karmy o smaku sera dla psów, 
Artykuły jadalne do żucia dla psów, Karmy w puszce przeznaczone 
dla psów, Karma dla psów biorących udział w  gonitwach, Mleko 
do stosowania jako artykuł spożywczy dla psów, Możliwe do strawie-
nia kości do żucia dla psów, Ściółka dla zwierząt, Napoje dla zwierząt, 
Słód dla zwierząt, Mączka dla zwierząt, Ciastka dla zwierząt, Solone 
ciastka dla zwierząt, Otręby [pokarm dla zwierząt], Pokarm dla zwie-
rząt domowych, Karma dla zwierząt domowych, Napoje dla zwierząt 
domowych, Preparaty spożywcze dla zwierząt, Pasza dla zwierząt 
tucznych, Pasze zbożowe dla zwierząt, Ciastka zbożowe dla zwierząt, 
Ciasteczka zbożowe dla zwierząt, Herbatniki zbożowe dla zwierząt, 
Jadalne smakołyki dla zwierząt, Suszona lucerna dla zwierząt, Alga-
robilla [pasza dla zwierząt], Herbatniki słodowe dla zwierząt, Ciastka 
słodowe dla zwierząt, Syntetyczny pokarm dla zwierząt, Podściółka 
dla zwierząt domowych, Mieszanka paszowa dla zwierząt, Mieszanki 
paszowe dla zwierząt, Ściółka dla małych zwierząt, Pokarm dla zwie-
rząt udomowionych, Żwirek dla kota i  dla małych zwierząt, Glony 
jako pasza dla zwierząt, Drożdże jako pasza dla zwierząt, Materiały 
na  podściółkę dla zwierząt, Jadalne przysmaki dla zwierząt domo-
wych, Mielone produkty spożywcze dla zwierząt, Wzbogacane sub-
stancje odżywcze dla zwierząt, Mleko w proszku dla zwierząt, Arty-
kuły jadalne do  żucia dla zwierząt, Nasiona roślin strączkowych 
[karma dla zwierząt], Lizawka (sól do  lizania dla zwierząt), Proteiny 
pszeniczne do żywności dla zwierząt, Mleko w proszku dla zwierząt 
domowych, Jadalne produkty do  żucia dla zwierząt domowych, 
Żywność na  bazie owsa przeznaczona dla zwierząt, Artykuły spo-
żywcze dla zwierząt na bazie mleka, Kości i pałeczki jadalne dla zwie-
rząt domowych, Mleko do stosowania jako karma dla zwierząt, Pa-
pier pokryty piaskiem [ściółka] dla zwierząt domowych, Pokarm dla 
zwierząt domowych w formie gryzaków, Produkty żywnościowe dla 
zwierząt na bazie mleka, Smakołyki dla zwierząt domowych w rodza-
ju patyczków wołowych, Papier pokryty piaskiem do wyściełania dla 
zwierząt domowych, Jadalne kości i kostki do żucia dla zwierząt do-
mowych, Karma dla ptaków domowych, Artykuły spożywcze zawie-
rające wołowinę do karmienia psów, Artykuły spożywcze zawierają-
ce wątróbkę do  karmienia psów, Artykuły spożywcze o  smaku 
wątróbki do karmienia psów, Artykuły spożywcze w postaci kółeczek 
do karmienia psów, Artykuły spożywcze o smaku wołowiny do kar-
mienia psów, Artykuły spożywcze zawierające mięso z  kurczaka 
do karmienia psów, Artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka 
do  karmienia psów, Otręby ryżowe [pokarm dla zwierząt], Drożdże 
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do  pasz dla zwierząt, Karmy i  pasze dla zwierząt, 35 Promowanie 
działalności gospodarczej, Administrowanie działalnością gospodar-
czą, Planowanie działalności gospodarczej, Informacja o działalności 
gospodarczej, Organizacja zarządzania działalnością gospodarczą, 
Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z następującymi 
towarami: preparaty do kąpieli dla zwierząt, produkty do pielęgnacji 
skóry zwierząt, płyny dla psów, środki odstraszające insekty dla 
psów, środki do  mycia psów [insektycydy], lecznicze szampany dla 
zwierząt domowych, maszynki do strzyżenia psów, gwizdki do przy-
woływania psów, torebki papierowe na  odchody zwierząt domo-
wych, torebki z  tworzyw sztucznych na  odchody zwierząt domo-
wych, łopatki wykonane z kartonu do usuwania odchodów zwierząt 
domowych, torebki z tworzyw sztucznych do usuwania odchodów 
zwierząt domowych, torby papierowe do celów domowych, papie-
rowe podkładki do klatek dla zwierząt domowych, podkłady papie-
rowe do kuwet dla zwierząt domowych, wkładki papierowe do ku-
wet dla zwierząt domowych, torby z tworzyw sztucznych, do celów 
domowych, podkłady z tworzywa sztucznego do kuwet dla zwierząt 
domowych, obroże dla zwierząt, smycze dla zwierząt, odzież dla 
zwierząt, ubranka dla zwierząt, uprzęże dla zwierząt, okrycia dla 
zwierząt, wędzidła dla zwierząt [uprząż], worki do  karmienia zwie-
rząt, obroże dla zwierząt domowych, odzież dla zwierząt domowych, 
stroje dla zwierząt domowych, nosidełka dla zwierząt [torby], kokar-
dy dla zwierząt domowych, smycze dla zwierząt domowych, pelery-
ny dla zwierząt domowych, przykrycia i okrycia dla zwierząt, elektro-
niczne obroże dla zwierząt domowych, obroże dla zwierząt 
domowych zawierające informacje medyczne, obroczniaki [worki 
służące karmieniu zwierząt], maski przeciw muchom dla zwierząt, 
wędzidła dla zwierząt, getry dla zwierząt, okrycia dla psów, buty dla 
psów, smycze dla psów, odzież dla psów, obroże dla psów, parki 
(okrycia) dla psów, płaszcze przeciwdeszczowe dla psów domowych, 
ochraniacze dla psów przeciw zaznaczaniu terenu, gryzaki ze skóry 
surowej dla psów, koszyki dla psów, posłania dla psów, budy dla 
psów, budy dla psów [psie budy], klapki w  ścianach lub drzwiach 
do wchodzenia dla psów i kotów, nie z metalu lub kamienia, posłania 
dla zwierząt, posłania dla zwierząt domowych, budy dla zwierząt do-
mowych, budki dla zwierząt domowych, czerpaki do karmy dla psów, 
szczotki dla zwierząt domowych, niezmechanizowane podajniki kar-
my dla zwierząt, szczotki do zębów dla zwierząt, szczotki z włosia dla 
zwierząt, zabawki dla psów, sztuczne kości będące zabawkami dla 
psów, zabawki dla zwierząt, karma dla psów, kości dla psów, ściółka 
dla psów, suchary dla psów, preparaty spożywcze dla psów, przy-
smaki dla psów [jadalne], puszkowane pożywienie dla psów, kości 
do żucia dla psów, napoje dla zwierząt z rodziny psów, karmy o sma-
ku sera dla psów, artykuły jadalne do żucia dla psów, karmy w puszce 
przeznaczone dla psów, karma dla psów biorących udział w  goni-
twach, mleko do stosowania jako artykuł spożywczy dla psów, możli-
we do strawienia kości do żucia dla psów, ściółka dla zwierząt, napoje 
dla zwierząt, słód dla zwierząt, mączka dla zwierząt, ciastka dla zwie-
rząt, solone ciastka dla zwierząt, otręby [pokarm dla zwierząt], po-
karm dla zwierząt domowych, karma dla zwierząt domowych, napo-
je dla zwierząt domowych, preparaty spożywcze dla zwierząt, pasza 
dla zwierząt tucznych, pasze zbożowe dla zwierząt, ciastka zbożowe 
dla zwierząt, ciasteczka zbożowe dla zwierząt, herbatniki zbożowe 
dla zwierząt, jadalne smakołyki dla zwierząt, suszona lucerna dla 
zwierząt, algarobilla [pasza dla zwierząt], herbatniki słodowe dla 
zwierząt, ciastka słodowe dla zwierząt, syntetyczny pokarm dla zwie-
rząt, podściółka dla zwierząt domowych, mieszanka paszowa dla 
zwierząt, mieszanki paszowe dla zwierząt, ściółka dla małych zwie-
rząt, pokarm dla zwierząt udomowionych, żwirek dla kota i dla ma-
łych zwierząt, glony jako pasza dla zwierząt, drożdże jako pasza dla 
zwierząt, materiały na podściółkę dla zwierząt, jadalne przysmaki dla 
zwierząt domowych, mielone produkty spożywcze dla zwierząt, 
wzbogacane substancje odżywcze dla zwierząt, mleko w proszku dla 
zwierząt, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, nasiona roślin strącz-
kowych [karma dla zwierząt], sól do lizania dla zwierząt Lizawka, pro-
teiny pszeniczne do  żywności dla zwierząt, mleko w  proszku dla 
zwierząt domowych, jadalne produkty do żucia dla zwierząt domo-
wych, żywność na  bazie owsa przeznaczona dla zwierząt, artykuły 
spożywcze dla zwierząt na bazie mleka, kości i pałeczki jadalne dla 
zwierząt domowych, mleko do stosowania jako karma dla zwierząt, 
papier pokryty piaskiem [ściółka] dla zwierząt domowych, pokarm 
dla zwierząt domowych w formie gryzaków, produkty żywnościowe 
dla zwierząt na bazie mleka, smakołyki dla zwierząt domowych w ro-
dzaju patyczków wołowych, papier pokryty piaskiem do wyściełania 

dla zwierząt domowych, jadalne kości i kostki do żucia dla zwierząt 
domowych, karma dla ptaków domowych, artykuły spożywcze za-
wierające wołowinę do karmienia psów, artykuły spożywcze zawie-
rające wątróbkę do  karmienia psów, artykuły spożywcze o  smaku 
wątróbki do karmienia psów, artykuły spożywcze w postaci kółeczek 
do karmienia psów, artykuły spożywcze o smaku wołowiny do kar-
mienia psów, artykuły spożywcze zawierające mięso z  kurczaka 
do  karmienia psów, artykuły spożywcze o  smaku mięsa z  kurczaka 
do  karmienia psów, otręby ryżowe [pokarm dla zwierząt], drożdże 
do pasz dla zwierząt, karmy i pasze dla zwierząt 

(111) 356670 (220) 2022 04 22 (210) 542250
(151) 2022 09 06 (441) 2022 05 16
(732) RUTKOWSKI JERZY APAR-JERZY RUTKOWSKI, Raszyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APAR
(540) 

(591) szary, ciemnoniebieski
(531) 27 05 01, 26 04 02, 29 01 12
(510), (511) 7 Obudowy do maszyn przemysłowych, Pokrywy [osłony, 
części maszyn], Złączki metalowe do rur [części do maszyn], 9 Obu-
dowy do urządzeń pomiarowych, Obudowy do złączy elektrycznych, 
Automatyczne urządzenia pomiarowe, Cyfrowe urządzenia pomiaro-
we, Czujniki do przyrządów pomiarowych, Czujniki pomiarowe, Elek-
tryczne urządzenia pomiarowe, Elektryczne urządzenia sygnalizacyj-
ne, Urządzenia i  instrumenty sygnalizacyjne, Elektroniczne systemy 
kontrolne do maszyn, Elektroniczne systemy kontrolne, Czujniki tem-
peratury, Czujniki temperatury do celów naukowych, Czujniki tem-
peratury powietrza, Zdalne czujniki temperatury, Osłony termopary, 
Termopary, Przewody termoparowe, Głowice przyłączeniowe termo-
par, Przyrządy pomiarowe z cyfrowym odczytem, Pomiarowe prze-
tworniki, Przetworniki, Przetworniki elektryczne, Przetworniki ana-
logowe, Przetworniki ciśnienia, Separatory galwaniczne, Konwertery 
cyfrowo-analogowe, Konwertery napięcia na  prąd, Konwertery sy-
gnałów, Mierniki do pomiaru wilgotności, Termometry cyfrowe, inne 
niż do celów medycznych, Termometry elektroniczne, inne niż do ce-
lów medycznych, Termometry rezystancyjne, Termometry, Oprogra-
mowanie do  eksploracji danych, Oprogramowanie do  zarządzania 
danymi i plikami oraz do baz danych, Oprogramowanie do automa-
tyzacji przemysłowej, Oprogramowanie do  inżynierii elektrycznej, 
Oprogramowanie do  raportowania, Oprogramowanie do  wsparcia 
produkcji, Oprogramowanie do wizualizacji, rejestracji i archiwizacji 
danych pomiarowych, Oprogramowanie do  konfiguracji urządzeń, 
Programator urządzeń, Programator do konfiguracji przetworników, 
Przekaźniki elektryczne, Przekaźniki półprzewodnikowe, Regulatory 
temperatury, Elektroniczne rejestratory temperatury, inne niż do ce-
lów medycznych, Rejestratory danych, Rejestratory elektryczne, Ste-
rowniki chłodnicze, Czujniki ciepła [termostaty], Regulatory termicz-
ne [termostaty], Termostaty elektryczne, Termostatyczne urządzenia 
sterujące, Regulatory wilgotności i temperatury powietrza, Czujniki 
elektroniczne, Czujniki używane do kontroli urządzeń, Czujniki wil-
gotności, Elektroniczne czujniki pomiarowe, Rejestratory radiowe 
i rejestratory przewodowe temperatury, wilgotności i sygnałów stan-
dardowych, Przetworniki ciśnienia na prąd, Przetworniki pomiarowe, 
Przetworniki prądu, Mierniki ciepła, Mierniki ciśnienia, Cyfrowe mier-
niki uniwersalne, Mierniki napięcia, Mierniki prądu, Mierniki tempe-
ratury do celów naukowych, Mierniki temperatury do użytku prze-
mysłowego, Mierniki wilgotności, Mierniki uniwersalne, Urządzenia 
do  pomiaru rezystancji, Kalibratory, Bezprzewodowe przełączniki, 
Przełączniki czujnikowe, Przełączniki elektryczne, Przełączniki prądu 
elektrycznego, Przełączniki regulacji wilgotności, Przełączniki tem-
peraturowe, Przełączniki uniwersalne [elektroniczne], Urządzenia 
do regulowania temperatury [przełączniki elektryczne], Urządzenia 
do regulowania temperatury [przełączniki elektryczne] do maszyn, 
Zasilacze impulsowe o  wysokiej częstotliwości, Zasilacze niskiego 
napięcia, Zasilacze prądu stałego i  zmiennego, Obudowy przysto-
sowane do komputerów, Czujniki jakości powietrza, Złączki do prze-
wodów elektrycznych, Złączki [elektryczność], Złączki szeregowe 
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do termopar, Złączki szynowe, Elektryczne (Złącza-), Elektryczne złą-
cza wtyczkowe, Elektryczne złącza szpilkowe, Elektryczne złącza do-
pasowujące, Izolowane złącza elektryczne, Listwy zaciskowe [złącza 
elektryczne], Metalowe gwintowane złącza kablowe, Okrągłe złącza 
wtykowe, Złącza do kabli, Złącza do obwodów elektrycznych, Złącza 
do przewodów elektrycznych, Elektryczne przełączniki przyciskowe, 
Przepusty prądowe, Obudowy [puszki] do złączy kablowych, Dotyko-
we panele sterowania, Elektryczne panele kontrolne, Elektroniczne 
panele wskaźnikowe, Elektryczne panele przyciskowe, Panele LCD, 
Panele alarmowe, Panele dotykowe, Panele kontrole do oświetlenia, 
Panele sterowania do alarmów bezpieczeństwa, Panele wskaźniko-
we, Panele wyświetlaczy ciekłokrystalicznych z  tranzystorem cien-
kowarstwowym [TFT-LCD], Panele wyświetlające OLED (z  organicz-
nymi diodami elektroluminescencyjnymi), Karty pamięci SD, Karty 
pamięci typu flash, Czytniki kart, Czytniki kart pamięci SD, Czytniki 
kart pamięci, Czytniki kart USB, Baterie, Baterie akumulatorowe lito-
we, Baterie litowe, Konwertery do drukarek, Konwertery elektryczne, 
Adaptery do  łączenia urządzeń medialnych, Adaptery do  wtyczek, 
Adaptery kart typu flash, Adaptery USB, Zasilacze sieciowe [baterie], 
Zasilacze przenośne (akumulatory), Zasilacze napięcia stabilizowa-
nego, Zasilacze prądu stałego, Elektroniczne zasilacze, Zasilacze 
wysokonapięciowe, 35 Usługi sprzedaży detalicznej elementów 
automatyki przemysłowej, Usługi sprzedaży hurtowej elementów 
automatyki przemysłowej, Usługi sprzedaży elementów automatyki 
przemysłowej świadczone online, Usługi sprzedaży detalicznej obu-
dów i złącz, Usługi sprzedaży hurtowej obudów i złącz, Usługi sprze-
daży obudów i złącz świadczone online, Usługi handlu detalicznego 
w zakresie baterii, 37 Instalacja urządzeń elektrycznych, Instalowanie 
i naprawa urządzeń elektrycznych, Naprawa urządzeń elektrycznych, 
Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, Instalacja i naprawa 
wyświetlaczy z  diodami elektroluminescencyjnymi [LED], Naprawa 
i  konserwacja elektronicznych paneli wyświetlających, Naprawa 
i  konserwacja urządzeń elektronicznych, Naprawa lub konserwacja 
maszyn i  urządzeń elektronicznych, Naprawa lub konserwacja ma-
szyn i  przyrządów pomiarowych, Naprawa sprzętu elektrycznego, 
Montaż urządzeń, 39 Magazynowanie urządzeń elektrycznych, Pa-
kowanie i składowanie towarów, Magazynowanie i składowanie, 42 
Kalibrowanie [pomiary], Pomiary i  analizy emisji gazów cieplarnia-
nych, Pomiary inżynieryjne, Pomiary parametrów środowiska we-
wnątrz struktur inżynierii wodno-lądowej, Pomiary środowiska w ob-
rębie budynków, Pomiary środowiskowe, Badania inżynieryjne, Prace 
inżynieryjne, Usługi inżynieryjne, Usługi inżynieryjne dla osób trze-
cich, Usługi inżynieryjne w zakresie diagnostyki układów scalonych, 
Usługi w  zakresie badania składników przepływającego powietrza, 
Badania związane ze  skomputeryzowaną automatyzacją procesów 
przemysłowych, Badania w  dziedzinie technologii pomiarowych, 
Badania w  dziedzinie technologii prowadzone przez inżynierów, 
Badania w  dziedzinie inżynierii elektrycznej, Badania przemysłowe 
wspomagane komputerowo, Usługi inżynieryjne w zakresie analizy 
maszyn, Przemysłowe analizy i  usługi badawcze, Certyfikacja [kon-
trola jakości], Kontrola maszyn i urządzeń przemysłowych 

(111) 356671 (220) 2022 04 22 (210) 542254
(151) 2022 09 06 (441) 2022 05 16
(732) OBIDZIŃSKA WERONIKA, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Werka Aferka
(540) 

(591) czerwony, pomarańczowy, szary, niebieski, czarny, biały
(531) 23 03 10, 23 03 15, 23 03 25, 27 05 01, 29 01 15

(510), (511) 35 Usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, 
Usługi w  zakresie reklamy i  promocji sprzedaży, Usługi reklamowe 
w  zakresie sprzedaży towarów, Dystrybucja materiałów promocyj-
nych, 41 Produkcja nagrań audio i  video oraz p-rodukcja multime-
dialna i usługi fotograficzne 

(111) 356672 (220) 2022 04 28 (210) 542522
(151) 2022 09 06 (441) 2022 05 23
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRo PARTY
(540) 

(591) ciemnoróżowy, niebieski, jasnoróżowy, biały
(531) 27 05 03, 27 05 10, 27 05 24, 26 11 02, 26 11 06, 26 11 08, 
26 11 12, 26 11 25, 29 01 13
(510), (511) 32 Piwo i  piwo bezalkoholowe, 35 Usługi w  zakresie 
sprzedaży detalicznej następujących towarów: piwo i  piwo bez-
alkoholowe, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
i  promocyjnych, Usługi w  zakresie reklamy i  promocji sprzedaży, 
Organizacja i  przeprowadzanie imprez reklamowych, Promowanie 
sprzedaży towarów i  usług innych podmiotów za  pośrednictwem 
imprez promocyjnych, 41 Organizacja i przeprowadzanie imprez roz-
rywkowych, Organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych 

(111) 356673 (220) 2022 04 29 (210) 542572
(151) 2022 09 06 (441) 2022 05 23
(732) ZIELIŃSKI TOMASZ, Koziegłowy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GERET
(540) 

(591) czarny, zielony
(531) 26 11 01, 26 11 06, 27 05 05, 27 05 17, 29 01 12
(510), (511) 20 Stanowiska pracy [meble], Meble do  salonu, Me-
ble do  przebieralni, Meble dla dzieci, Meble dla niemowląt, Meble 
ogrodowe drewniane, Meble do  przechowywania, Meble biurowe 
metalowe, Meble zawierające łóżka, Szafki metalowe [meble], Półki 
niemetalowe [meble], Meble, Narożniki [meble], Barki [meble], Me-
ble kuchenne, Meble drewniane, Meble łazienkowe, Meble skórzane, 
Meble sklepowe, Zewnętrzne meble, Półki [meble], Altany [meble], 
Kontuary [meble], Lustra [meble], Komody [meble], Meble domowe, 
Meble tapicerowane, Meble sypialne, Meble łączone, Kredensy [me-
ble], Skrzynie [meble], Stoły [meble], Pufy [meble], Meble kompute-
rowe, Szafy [meble], Konsole [meble], Meble wypoczynkowe, Szafki 
[meble], Meble wielofunkcyjne, Gabloty [meble], Meble szkolne, 
Meble biurowe, Zagłówki [meble], Regały [meble], Siedzenia [me-
ble], Toaletki [meble], Meble ogrodowe, Modułowe meble łazien-
kowe, Meble metalowe, Meble z  listewek, Ściany działowe [meble], 
Ruchome podstawy [meble], Meble modułowe [kombinowane], 
Meble do oranżerii, Lady robocze [meble], Blaty kuchenne [meble], 
Barki przenośne [meble], Sprzęt biurowy [meble], Meble do wnętrz, 
Meble ogrodowe [patio], Biurka modułowe [meble], Regały drewnia-
ne [meble], Rozkładane meble z obiciem, Półki do przechowywania 
[meble], Niemetalowe półki ścienne [meble], Ruchome przesłony 
(ekrany) [meble], Komputerowe stanowiska pracy [meble], Elementy 
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dzielące przestrzeń [meble], Moduły do  przechowywania [meble], 
Meble z tworzyw sztucznych, Meble kuchenne do zabudowy, Meble 
kuchenne na wymiar, Meble do pokojów dziecinnych, Dekoracyjne 
panele drewniane [meble], Półki z  metalu [meble], Ścianki działo-
we niemetalowe [meble], Meble ogrodowe z aluminium, Segmenty 
do przechowywania [meble], Segmenty półek drewnianych [meble], 
Stoliki pod umywalkę [meble], Stojaki na ręczniki [meble], Meble do-
mowe wykonane z drewna, Drewniane półki i stojaki [meble], Meble 
na  miarę (do  zabudowy), Meble wykonane z  tworzyw sztucznych, 
Meble wykonane z substytutów drewna, Meble sypialniane na miarę 
(do zabudowy), Meble przystosowane do użytku na zewnątrz, Meble 
z tworzyw sztucznych do łazienek, Meble przystosowane do układa-
nia jedno na drugim, Wieszaki na ubrania, wieszaki stojące do ubrań 
[meble] i  haczyki na  ubrania, Zestawy części [sprzedawane razem], 
z których montuje się meble, Zestawy części [sprzedawane jako ca-
łość] do montażu w meble, Krzesła, Poduszki na krzesła, Fotele, Stoły, 
Stoliki, Materace, Meble wykonane ze stali, Meble ogrodowe z two-
rzyw sztucznych, Łóżka, Metalowe ramy łóżek, Ramy do łóżek, Szafy, 
Szafki, Drzwi do  szaf, Garderoby, Biurka, Regały, Komody, Systemy 
do zabudowy wewnętrznej szaf wnękowych i garderob [części me-
bli], Blaty na szafki, Meble do siedzenia, Półki ścienne [meble], Meble 
gięte, Ławy [meble], Parawany [meble], Skrzynie do przechowywania 
[meble], Modułowe układy półek [meble], Wieszaki do ubrań [meble], 
Meble domowe, biurowe i ogrodowe, Krzesła obrotowe, Krzesła biu-
rowe, Krzesła konferencyjne, Fotele biurowe, Fotele wypoczynkowe, 
Rozkładane fotele, Biurka i  stoły, Witryny, Pulpity [biurka] do  pracy 
w  pozycji stojącej, Biblioteczki [regały na  książki], 35 Usługi sprze-
daży detalicznej w  związku z  meblami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z meblami 

(111) 356674 (220) 2022 04 29 (210) 542575
(151) 2022 09 06 (441) 2022 05 23
(732) AMIGOS BETON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AMIGOS BETON
(510), (511) 19 Niemetalowe materiały i elementy budowlane i kon-
strukcyjne, Masa betonowa prefabrykowana, Podłogi betonowe, 
Betonowe elementy budowlane, Betonowe materiały budowlane, 
Beton, Beton do odlewania, Beton gotowy do użycia, Beton samopo-
ziomujący do użytku w budownictwie, Zaprawy budowlane, Kruszy-
wa budowlane 

(111) 356675 (220) 2022 04 29 (210) 542596
(151) 2022 09 06 (441) 2022 05 23
(732) WARECKI RAFAŁ MOTOMEDIA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Masuria Warsaw
(540) 

(531) 05 11 15, 27 05 01
(510), (511) 36 Zakwaterowanie (Zapewnienie stałego-), Dzierża-
wa i  wynajem pomieszczeń handlowych, Dzierżawa lub wynajem 
budynków, Organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, Wy-
najem biur do coworkingu, Wynajem budynków, Wynajem domów 
do wynajęcia, Wynajem i dzierżawa zakwaterowania stałego, Wyna-
jem domów, Wynajem lokali na  cele biurowe, Wynajem mieszkań, 
Wynajem mieszkań i  pomieszczeń biurowych, Wynajem mieszkań, 
studio i  pokoi, Wynajem nieruchomości, Wynajem nieruchomości 
i  majątku, Wynajem pomieszczeń handlowych, Wynajem pomiesz-
czeń biurowych, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem sal wy-
stawowych, Wynajem zakwaterowania [mieszkania], 37 Budowa 
budynków przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, 41 Kursy 
szkoleniowe z zakwaterowaniem, 43 Hotele, hostele i pensjonaty, za-

kwaterowanie wakacyjne i  turystyczne, Tymczasowe zakwaterowa-
nie, Usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], Usługi w zakresie 
obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], Usługi w  zakresie obozów 
turystycznych [zakwaterowanie], Wynajem zakwaterowanie tymcza-
sowego w  domach i  mieszkaniach wakacyjnych, Zakwaterowanie 
na pobyt czasowy, Zakwaterowanie tymczasowe świadczone przez 
rancza dla turystów, Wynajem domków letniskowych, Wynajem do-
mów letniskowych, Wynajem budynków przenośnych, Tymczasowy 
wynajem pokoi, Krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej 

(111) 356676 (220) 2022 04 30 (210) 542605
(151) 2022 09 06 (441) 2022 05 23
(732) HORTICO SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PĘDRAKOL
(510), (511) 1 Preparaty z  mikroelementów dla roślin, Biologiczne 
preparaty na pędraki i larwy opuchlaka (inne niż do celów medycz-
nych lub weterynaryjnych), 35 Handlowe informacje i porady udzie-
lane konsumentom w wyborze towarów i usług, Prezentowanie bio-
logicznych preparatów na pędraki i larwy opuchlaka w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, Zapewnienie platformy internetowej 
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług dla ogrodnictwa 

(111) 356677 (220) 2022 04 11 (210) 541859
(151) 2022 09 02 (441) 2022 05 16
(732) JPK INSIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KSeFIX
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Oprogramowanie kompute-
rowe [programy], Komputerowe programy operacyjne, Programy 
komputerowe do pobrania, Programy komputerowe do celów edu-
kacji, Programy komputerowe do  przetwarzania danych, Użytko-
we programy komputerowe do  pobrania, Programy komputerowe 
do  zarządzania sieciami, Programy komputerowe do  zarządzania 
projektami, Programy komputerowe do przetwarzania obrazów, Pro-
gramy komputerowe przechowywane w formie cyfrowej, Kompute-
rowe programy użytkowe do zarządzania plikami, Oprogramowanie 
komputerowe [programy] do zarządzania bazami danych, Programy 
komputerowe do  umożliwiania i  kontroli dostępu, Programy kom-
puterowe stosowane do elektronicznych systemów kasowych, Pro-
gramy komputerowe do  tworzenia grafik do  celów promocyjnych, 
Programy komputerowe umożliwiające dostęp, przeglądanie i prze-
szukiwanie baz danych on-line, Programy komputerowe do zdalne-
go łączenia się z  komputerami lub sieciami komputerowymi, Pro-
gramy komputerowe do  przeszukiwania zawartości komputerów 
i  sieci komputerowych za  pomocą zdalnego sterowania, Programy 
komputerowe w formie czytelnej dla urządzeń do stosowania w za-
rządzaniu bazami danych, Aplikacje do pobrania, Mobilne aplikacje, 
Aplikacje do przepływu pracy, Edukacyjne aplikacje mobilne, Aplika-
cje komputerowe do pobrania, Aplikacje do odzyskiwania informa-
cji, Aplikacje biurowe i biznesowe, Edukacyjne aplikacje na tablety, 
Aplikacje do  pobrania na  smartfony, Oprogramowanie i  aplikacje 
do  urządzeń przenośnych, Aplikacje do  łączności maszyna-maszy-
na [M2M], Aplikacje do pobrania do użytku z  telefonami komórko-
wymi, Pobieralne aplikacje na  telefony komórkowe do  zarządzania 
danymi, Pobieralne aplikacje na  telefony komórkowe do  transmisji 
danych, Pobieralne aplikacje na telefony komputerowe do zarządza-
nia informacjami, Aplikacje mobilne do pobrania do użytku z urzą-
dzeniami komputerowymi do noszenia na sobie, Oprogramowanie 
typu sztuczna inteligencja, Oprogramowanie związane ze sztuczną 
inteligencją i nauczaniem maszynowym, 35 Przetwarzanie danych, 
Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Audyt działalności go-
spodarczej, Usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, Doradz-
two podatkowe [rachunkowość], Wyszukiwanie informacji w plikach 
komputerowych dla osób trzecich, Usługi doradcze w  zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, Doradztwo związane z  przetwarzaniem 
danych, Komputerowe przetwarzanie danych, Usługi wypełniania 
zeznań podatkowych, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodar-
czą, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Przygotowywanie 
zeznań podatkowych i  doradztwo podatkowe, Zarządzanie prze-
twarzaniem danych, Usługi konsultingowe w  zakresie księgowości 
podatkowej, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemy-
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słowymi lub handlowymi, Badania biznesowe, Doradztwo i konsul-
tacje w  zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo księgowe 
w zakresie podatków, 36 Doradztwo podatkowe [nie dotyczy prowa-
dzenia rachunków], Konsultacje podatkowe [nie dotyczy prowadze-
nia rachunków], Konsultowanie zeznań podatkowych [nie  dotyczy 
prowadzenia rachunków], Doradztwo podatkowe [nie dotyczy księ-
gowości], 42 Udostępnianie programów komputerowych ze sztucz-
ną inteligencją w sieciach danych, 45 Licencjonowanie programów 
komputerowych [usługi prawne] 

(111) 356678 (220) 2022 04 14 (210) 541995
(151) 2022 08 31 (441) 2022 05 09
(732) WORK HARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HIRO
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 9 Czasopisma elektroniczne, Gazety elektroniczne do po-
brania, Publikacje elektroniczne, Publikacje elektroniczne do  po-
brania w  postaci magazynów, Publikacje tygodniowe ładowalne 
w postaci elektronicznej z  Internetu, Publikacje elektroniczne zare-
jestrowane na nośnikach komputerowych, Interaktywne publikacje 
elektroniczne, Muzyka, filmy i  inne rodzaje elektronicznych publi-
kacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, Muzyka cy-
frowa (ładowalna), dostarczona z Internetu, Muzyka cyfrowa do po-
brania z Internetu, Nagrania wideo z muzyką, do pobrania, Nagrania 
wideo z  muzyką, Filmy wideo, Filmy do  pobrania, 35 Promowanie 
sprzedaży artykułów mody za pośrednictwem artykułów promocyj-
nych w czasopismach, Reklama w czasopismach, Reklama w czasopi-
smach, broszurach i gazetach, Udostępnianie przestrzeni reklamowej 
w  czasopismach, gazetach i  magazynach, Zapewnianie przestrzeni 
reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, Prenumeraty 
dzienników elektronicznych, Reklama online poprzez komputerowe 
sieci komunikacyjne, Doradztwo, konsultacje i  pomoc w  zakresie 
reklamy, marketingu i promocji, Doradztwo marketingowe w zakre-
sie mediów społecznościowych, Doradztwo reklamowe i marketin-
gowe, Dostarczanie informacji marketingowych za  pośrednictwem 
stron internetowych, Kampanie marketingowe, Marketing cyfrowy, 
Marketing imprez i wydarzeń, Marketing internetowy, Marketing to-
warów i  usług na  rzecz innych, Marketing opierający się na  współ-
pracy z influencerem [Influencer marketing], Opracowanie koncepcji 
marketingowych, Opracowywanie strategii i pomysłów marketingo-
wych, Organizacja i  przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, 
Pomoc w  zakresie marketingu, Porady w  zakresie marketingu, Pro-
dukcja nagrań dźwiękowych do  celów marketingowych, Produkcja 
nagrań wideo w celach marketingowych, Usługi konsultingowe w za-
kresie marketingu internetowego, Usługi marketingowe świadczone 
za pomocą sieci cyfrowych, Usługi promocyjno-marketingowe przy 
użyciu mediów audiowizualnych, Usługi reklamowe i marketingowe 
świadczone za  pomocą mediów społecznościowych, Pisanie tek-
stów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, Pisanie 
scenariuszy do celów reklamowych, Przygotowywanie handlowych 
tekstów reklamowych, Publikowanie materiałów i tekstów reklamo-
wych, Publikowanie tekstów reklamowych, Redagowanie tekstów 
reklamowych, Tworzenie tekstów reklamowych i  sponsorowanych, 
Tworzenie tekstów reklamowych, Usługi redaktorów w zakresie pisa-
nia tekstów do celów promocyjnych, Usługi handlu detalicznego on-
line w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi handlu detalicz-
nego online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, 
Usługi handlu detalicznego online obejmującego nagraną muzykę 
i nagrane filmy do pobrania, Produkcja filmów reklamowych, Produk-
cja reklam, Produkcja materiałów reklamowych, 41 Usługi wydawni-
cze (w  tym elektroniczne usługi wydawnicze), Usługi wydawnicze 
w zakresie tekstów elektronicznych, Usługi wydawnicze w zakresie 
elektronicznych książek i  czasopism w  Internecie, Usługi wydawni-
cze w zakresie książek i czasopism, Wydawanie czasopism, Multime-
dialne wydania czasopism, Publikacja czasopism, Publikacja książek 
i czasopism elektronicznych online (nie do pobrania), Publikowanie 

czasopism, Publikowanie czasopism elektronicznych, Publikowanie 
czasopism internetowych, Publikowanie czasopism w  postaci elek-
tronicznej w  Internecie, Publikowanie multimedialne magazynów, 
czasopism i  gazet, Udostępnianie on-line czasopism o  tematyce 
ogólnej nie do pobrania, Wydawanie czasopism i książek w postaci 
elektronicznej, Publikacja gazet elektronicznych online, Wydawanie 
gazet, Usługi dziennikarskie, Usługi dziennikarzy freelancerów, Pisa-
nie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Udzielanie 
informacji, komentarzy i artykułów w dziedzinie muzyki za pośred-
nictwem sieci komputerowych, Elektroniczna publikacja tekstów 
i  druków, innych niż reklamowe, w  Internecie, Publikacja tekstów 
w  postaci nośników elektronicznych, Przygotowywanie tekstów 
do publikacji, Publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elek-
tronicznej, innych niż do celów reklamowych, Redagowanie tekstów 
(innych niż teksty reklamowe), Redagowanie tekstów pisanych, Udo-
stępnianie muzyki cyfrowej z  Internetu, Udostępnianie nagrań mu-
zyki cyfrowej, nie do pobrania, z internetu, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych online z dziedziny muzyki, nie do pobrania, Usługi 
rozrywkowe świadczone przez muzyków, Usługi w zakresie obróbki 
poprodukcyjnej w dziedzinie muzyki, nagrań wideo i filmów, Montaż 
filmów, Opracowywanie formatów do filmów, Planowanie pokazów 
filmów, Pokazy filmowe, Produkcja filmów, Produkcja muzycznych 
filmów wideo, Produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna, Usługi w za-
kresie produkcji filmów wideo, Usługi związane z produkcją rozrywki 
w formie filmów, Nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, Pro-
dukcja dzieł muzycznych w studio nagrań, Produkcja muzyczna, Pro-
dukcja nagrań audio i  video oraz produkcja multimedialna i  usługi 
fotograficzne, Produkcja nagrań dźwiękowych i muzycznych, Usługi 
związane z produkcją rozrywki w postaci materiałów wideo 

(111) 356679 (220) 2022 02 23 (210) 540236
(151) 2022 08 22 (441) 2022 05 02
(732) LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK FURMANEK 
SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) beta Carotene FLOSLEK LABORATORIUM
(540) 

(531) 27 05 01, 05 03 13
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki ochronne i  regeneracyjne 
do  pielęgnacji skóry, Kosmetyki przeciw zmarszczkom, Kosmety-
ki zapobiegające starzeniu się skóry, Fitokosmetyki, Biokosmetyki, 
Kremy kosmetyczne, Emulsje kosmetyczne, Spraje nielecznicze, 
Żele jako kosmetyki, Balsamy jako kosmetyki, Toniki jako kosmetyki, 
Lotiony do użytku kosmetycznego, Mleczka kosmetyczne, Mleczka 
jako kosmetyki, Kosmetyki kolorowe, Olejki kosmetyczne, Kosmetyki 
do makijażu, Środki upiększające, Środki perfumeryjne, Środki toale-
towe, Mydła, Olejki eteryczne, Środki do pielęgnacji włosów, Szam-
pony do  włosów, Środki do  pielęgnacji skóry głowy nielecznicze, 
Odżywki do włosów, Kosmetyki ujędrniające, Kosmetyki przeciw roz-
stępom, Kosmetyki do biustu, Kosmetyki wyszczuplające nie do ce-
lów medycznych, Kosmetyki przeciwko niedoskonałościom skóry, 
Kosmetyki do  ciała, Środki czystości, Środki do  czyszczenia zębów, 
Kosmetyki do  pielęgnacji paznokci, Olejki esencjonalne i  ekstrakty 
aromatyczne, Preparaty toaletowe, Preparaty do mycia i pielęgnacji 
ciała, Środki perfumeryjne i zapachowe, Bawełna do celów kosme-
tycznych, 5 Kosmetyki o działaniu leczniczym, Maści, balsamy, kre-
my, emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczniczych i medycznych, 
Wyciągi i wywary dla celów farmaceutycznych, Kosmetyki lecznicze, 
Dermokosmetyki do pielęgnacji włosów, Dermokosmetyki do pielę-
gnacji skóry głowy, Kosmeceutyki, Nutrikosmetyki, Środki sanitarne 
stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, Lotiony do użytku me-
dycznego preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne, 
Preparaty przeciwgrzybiczne, Preparaty antybakteryjne, Substancje 
dietetyczne do celów leczniczych, Dietetyczna żywność i substancje 
dostosowane do  użytku leczniczego lub weterynaryjnego, Suple-
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menty diety, Środki odkażające, Środki do zwalczania robactwa, Pre-
paraty do dezynfekcji rąk, Preparaty do dezynfekcji skóry, chusteczki 
dezynfekujące, Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty i artykuły 
do tępienia szkodników, Mydła i detergenty lecznicze i odkażające, 
Środki dezodoryzujące i oczyszczające powietrze, Środki dezynfek-
cyjne i antyseptyczne 

(111) 356680 (220) 2022 02 23 (210) 540237
(151) 2022 08 22 (441) 2022 05 02
(732) LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK FURMANEK 
SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLOSLEK PHARMA SENSITIVE
(540) 

(591) szary, zielony
(531) 27 05 01, 29 01 12, 05 03 13, 19 11 01
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki ochronne i  regeneracyjne 
do  pielęgnacji skóry, Kosmetyki przeciw zmarszczkom, Kosmety-
ki zapobiegające starzeniu się skóry, Fitokosmetyki, Biokosmetyki, 
Kremy kosmetyczne, Emulsje kosmetyczne, Spraje nielecznicze, 
Żele jako kosmetyki, Balsamy jako kosmetyki, Toniki jako kosmetyki, 
Lotiony do użytku kosmetycznego, Mleczka kosmetyczne, Mleczka 
jako kosmetyki, Kosmetyki kolorowe, Olejki kosmetyczne, Kosmetyki 
do makijażu, Środki upiększające, Środki perfumeryjne, Środki toale-
towe, Mydła, Olejki eteryczne, Środki do pielęgnacji włosów, Szam-
pony do  włosów, Środki do  pielęgnacji skóry głowy nielecznicze, 
Odżywki do włosów, Kosmetyki ujędrniające, Kosmetyki przeciw roz-
stępom, Kosmetyki do biustu, Kosmetyki wyszczuplające nie do ce-
lów medycznych, Kosmetyki przeciwko niedoskonałościom skóry, 
Kosmetyki do  ciała, Środki czystości, Środki do  czyszczenia zębów, 
Kosmetyki do  pielęgnacji paznokci, Olejki esencjonalne i  ekstrakty 
aromatyczne, Preparaty toaletowe, Preparaty do mycia i pielęgnacji 
ciała, Środki perfumeryjne i zapachowe, Bawełna do celów kosme-
tycznych, 5 Kosmetyki o działaniu leczniczym, Maści, balsamy, kre-
my, emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczniczych i medycznych, 
Wyciągi i wywary dla celów farmaceutycznych, Kosmetyki lecznicze, 
Dermokosmetyki do pielęgnacji włosów, Dermokosmetyki do pielę-
gnacji skóry głowy, Kosmeceutyki, Nutrikosmetyki, Środki sanitarne 
stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, Lotiony do użytku me-
dycznego preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne, 
Preparaty przeciwgrzybiczne, Preparaty antybakteryjne, Substancje 
dietetyczne do celów leczniczych, Dietetyczna żywność i substancje 
dostosowane do  użytku leczniczego lub weterynaryjnego, Suple-
menty diety, Środki odkażające, Środki do zwalczania robactwa, Pre-
paraty do dezynfekcji rąk, Preparaty do dezynfekcji skóry, chusteczki 
dezynfekujące, Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty i artykuły 
do tępienia szkodników, Mydła i detergenty lecznicze i odkażające, 
Środki dezodoryzujące i oczyszczające powietrze, Środki dezynfek-
cyjne i antyseptyczne 

(111) 356681 (220) 2022 02 28 (210) 540448
(151) 2022 07 05 (441) 2022 03 21
(732) SOCHACZEWSKA JOANNA, Brodnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) utyl-service
(540) 

(591) szary, zielony
(531) 05 03 11, 05 03 13, 05 03 14, 27 05 01, 29 01 12

(510), (511) 37 Budownictwo, Budowa i  konserwacja rurociągów, 
Instalowanie i  naprawa pieców, Instalowanie i  naprawa urządzeń 
do  nawadniania, Kruszenie betonu, Montaż i  naprawa instalacji 
grzewczych, Usługi doradztwa budowlanego, Wywóz odpadów 
[czyszczenie], Zbieranie śmieci [zbiórka odpadów], Usługi usuwa-
nia odpadów niebezpiecznych, 39 Transport i  przechowywanie 
odpadów, transport odpadów medycznych i odpadów specjalnych, 
Transport odpadów skażonych, Zbieranie odpadów przemysłowych, 
Zbieranie odpadów i  śmieci przemysłowych i  pochodzących z  go-
spodarstw domowych, Zbieranie wyrobów nadających się do prze-
tworzenia (transport), Obsługa w  zakresie gospodarowania [trans-
port] odpadkami, Składowanie odpadów skażonych, Składowanie 
odpadów, 40 Kruszenie kamieni, Kruszenie betonu, Niszczenie od-
padów i  śmieci, Obróbka [przetwarzanie] odpadów, Obróbka i  re-
cykling opakowań, Obróbka i przetwarzanie materiałów z tworzyw 
sztucznych, Obróbka i  przetwarzanie papieru, Obróbka skażonej 
gleby, Oczyszczanie wycieku ropy, Odkażanie materiałów niebez-
piecznych, Odkażanie ziemi, Przetwarzanie chemikaliów, Recykling 
odpadów i  śmieci, Recykling i  uzdatnianie odpadów, Sortowanie 
odpadów i  materiałów nadających się do  recyklingu [przetwarza-
nie], Spalanie śmieci i  odpadów, Upcykling, 45 Usługi w  zakresie 
przygotowywania dokumentów prawnych, Badania [wyszukiwanie] 
w  zakresie informacji prawnych, Organizowanie świadczenia usług 
prawnych, Pośrednictwo w procedurach prawnych 

(111) 356682 (220) 2022 03 17 (210) 541073
(151) 2022 10 04 (441) 2022 06 20
(732) POPOWSKI TADEUSZ, Lubicz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GF
(540) 

(591) biały, czerwony
(531) 26 05 02, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 34 Bibułka papierosowa, filtry do  papierosów, gilzy 
do  papierosów, ustniki do  papierosów, papierosy, papierosy elek-
troniczne, papierosy zawierające substytuty tytoniu nie  do  celów 
leczniczych, zioła do  palenia, cygaretki, tabaka, tytoń, fajki, przy-
bory do  czyszczenia fajek, pojemniki na  tytoń, woreczki na  tytoń, 
kieszonkowe przyrządy do  skręcania papierosów, zapalniczki dla 
palaczy tytoniu, 35 Prowadzenie usług w zakresie: dystrybucji i roz-
powszechniania materiałów reklamowych-próbek, druków, prospek-
tów i broszur, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Reklama 
za  pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama prasowa, radiowa 
i telewizyjna, Publikowanie tekstów reklamowych, Pokazy towarów, 
Organizowanie wystaw w  celach handlowych lub reklamowych, 
Agencje importowo-eksportowych, Handlowe informacje i  porady 
udzielane konsumentom, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Wyselekcjonowanie z  myślą o  osobach trzecich produktów takich 
jak: bibułka papierosowa, filtry do papierosów, gilzy do papierosów, 
ustniki do  papierosów, papierosy, papierosy elektroniczne, papie-
rosy zawierające substytuty tytoniu nie do celów leczniczych, zioła 
do  palenia, cygaretki, tabaka, tytoń, fajki, przybory do  czyszczenia 
fajek, pojemniki na tytoń, woreczki na tytoń, kieszonkowe przyrzą-
dy do skręcania papierosów, zapalniczki dla palaczy tytoniu-tak, aby 
umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w korzyst-
nych warunkach, 42 Prowadzenie usług w zakresie: badań biologicz-
nych, badań chemicznych, badań bakteriologicznych, testowania 
materiałów, projektowania opakowań, opracowywania projektów 
technicznych, wzornictwa przemysłowego 

(111) 356683 (220) 2022 05 31 (210) 543616
(151) 2022 10 04 (441) 2022 06 20
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(732) TOM & BART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HARIKA KEBAB
(540) 

(591) brązowy, czerwony, czarny
(531) 08 05 02, 08 05 25, 27 05 01, 29 01 13, 08 07 10
(510), (511) 35 Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie 
pomoc w  prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub han-
dlowych lub w zarządzaniu nimi, Doradztwo biznesowe w zakresie 
prowadzenia restauracji w  oparciu o  umowę franczyzy, 43 Usługi 
w  zakresie przygotowania jedzenia i  napojów, Usługi restauracyj-
ne, Usługi restauracji sprzedających posiłki na  wynos, Serwowanie 
jedzenia i  napojów, Restauracje oferujące dania na  wynos, Przygo-
towywanie posiłków i  napojów, Oferowanie żywności i  napojów 
w restauracjach, 45 Licencjonowanie koncepcji franczyzowych, jako 
usługi prawne 

(111) 356684 (220) 2022 05 31 (210) 543617
(151) 2022 10 05 (441) 2022 06 20
(732) TOM & BART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HARIKA KEBAB
(540) 

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 08 07 10, 26 01 16, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 35 Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie 
pomoc w  prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub han-
dlowych lub w zarządzaniu nimi, Doradztwo biznesowe w zakresie 
prowadzenia restauracji w  oparciu o  umowę franczyzy, 43 Usługi 
w  zakresie przygotowania jedzenia i  napojów, Usługi restauracyj-
ne, Usługi restauracji sprzedających posiłki na  wynos, Serwowanie 
jedzenia i  napojów, Restauracje oferujące dania na  wynos, Przygo-
towywanie posiłków i  napojów, Oferowanie żywności i  napojów 
w restauracjach, 45 Licencjonowanie koncepcji franczyzowych, jako 
usługi prawne 

(111) 356685 (220) 2022 05 30 (210) 543574
(151) 2022 10 11 (441) 2022 06 20
(732) TOM & BART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Harika Kebab
(540) 

(591) czarny, czerwony, pomarańczowy
(531) 29 01 13, 27 05 01, 01 15 05, 26 11 08, 26 02 07
(510), (511) 35 Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie 
pomoc w  prowadzeniu przedsiębiorstw, przemysłowych lub han-
dlowych lub w zarządzaniu nimi, Doradztwo biznesowe w zakresie 
prowadzenia restauracji w  oparciu o  umowę franczyzy, 43 Usługi 
w  zakresie przygotowania jedzenia i  napojów, Usługi restauracyj-
ne, Usługi restauracji sprzedających posiłki na  wynos, Serwowanie 

jedzenia i  napojów, Restauracje oferujące dania na  wynos, Przygo-
towywanie posiłków i  napojów, Oferowanie żywności i  napojów 
w restauracjach, 45 Licencjonowanie koncepcji franczyzowych, jako 
usługi prawne 

(111) 356686 (220) 2022 06 08 (210) 543915
(151) 2022 10 27 (441) 2022 07 04
(732) HORNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hornet
(540) 

(591) czarny, czerwony, szary
(531) 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 16 Druki, Książki, Katalogi, Foldery, Broszury, Ulotki, Cza-
sopisma, Magazyny, Gazety, Kalendarze, Afisze, Plakaty, Materiały 
drukowane, Materiały do  introligatorstwa, Nalepki, Naklejki, Repro-
dukcje graficzne, 40 Drukowanie, Drukowanie 3D, Introligatorstwo, 
Usługi poligraficzne 

(111) 356687 (220) 2022 05 06 (210) 542809
(151) 2022 09 26 (441) 2022 06 06
(732) LEAN W MEDYCYNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEAN W MEDYCYNIE
(540) 

(591) czarny, zielony
(531) 03 11 03, 26 05 01, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 36 Usługi konsultingowe w  zakresie lean management 
w  służbie zdrowia, 41 Organizacja szkoleń w  zakresie lean mana-
gement w  służbie zdrowia, Publikacja czasopism, Publikacja treści 
edukacyjnych w  zakresie lean management w  służbie zdrowia, Pu-
blikacja i redakcja materiałów drukowanych, Publikacja książek i cza-
sopism w zakresie lean management w służbie zdrowia online, Publi-
kacja i redagowanie książek w zakresie lean management w służbie 
zdrowia, Organizowanie konferencji dla osób trzecich w zakresie lean 
management w  służbie zdrowia, Organizacja wykładów w  zakresie 
lean management w służbie zdrowia 

(111) 356688 (220) 2022 05 26 (210) 543476
(151) 2022 10 17 (441) 2022 06 20
(732) TOM & BART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IN ASIA
(540) 

(531) 02 09 04, 03 01 04, 27 05 01
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(510), (511) 35 Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie 
pomoc w  prowadzeniu przedsiębiorstw, przemysłowych lub han-
dlowych lub w zarządzaniu nimi, Doradztwo biznesowe w zakresie 
prowadzenia restauracji w  oparciu o  umowę franczyzy, 43 Usługi 
w  zakresie przygotowania jedzenia i  napojów, Usługi restauracyj-
ne, Usługi restauracji sprzedających posiłki na  wynos, Serwowanie 
jedzenia i  napojów, Restauracje oferujące dania na  wynos, Przygo-
towywanie posiłków i  napojów, Oferowanie żywności i  napojów 
w restauracjach, 45 Licencjonowanie koncepcji franczyzowych, jako 
usługi prawne 

(111) 356689 (220) 2022 05 26 (210) 543477
(151) 2022 10 17 (441) 2022 06 20
(732) TOM & BART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IN ASIA
(540) 

(531) 02 09 04, 03 01 01, 27 05 01
(510), (511) 35 Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie 
pomoc w  prowadzeniu przedsiębiorstw, przemysłowych lub han-
dlowych lub w zarządzaniu nimi, Doradztwo biznesowe w zakresie 
prowadzenia restauracji w  oparciu o  umowę franczyzy, 43 Usługi 
w  zakresie przygotowania jedzenia i  napojów, Usługi restauracyj-
ne, Usługi restauracji sprzedających posiłki na  wynos, Serwowanie 
jedzenia i  napojów, Restauracje oferujące dania na  wynos, Przygo-
towywanie posiłków i  napojów, Oferowanie żywności i  napojów 
w restauracjach, 45 Licencjonowanie koncepcji franczyzowych, jako 
usługi prawne 

(111) 356690 (220) 2022 03 23 (210) 541352
(151) 2022 08 29 (441) 2022 05 02
(732) KROTEX PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ODPORNOŚĆ ECOMER
(510), (511) 5 Nutraceutyki do  stosowania jako suplementy diety, 
Preparaty farmaceutyczne do zapobiegania zaburzeniom układu od-
pornościowego, Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzy-
małość, Odżywcze suplementy diety, Suplementy dietetyczne i od-
żywcze, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety, Suplementy 
żywnościowe 

(111) 356691 (220) 2022 03 23 (210) 541353
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 16
(732) KROTEX PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ecomer GOLD
(540) 

(591) niebieski, czarny, złoty, pomarańczowy, brązowy, biały
(531) 27 05 01, 29 01 15, 06 01 02, 06 01 04
(510), (511) 5 Suplementy dietetyczne i  odżywcze, Nutraceutyki 
do stosowania jako suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi, Su-
plementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy diety do użytku 
medycznego, Olej rybi do celów medycznych, Preparaty farmaceu-
tyczne regulujące układ odpornościowy, Suplementy diety popra-
wiające kondycję i wytrzymałość 

(111) 356692 (220) 2022 03 05 (210) 540634
(151) 2022 08 22 (441) 2022 04 25
(732) KANANI EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIYA
(540) 

(531) 02 09 01, 27 05 01
(510), (511) 3 Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, Nielecz-
nicze środki do  mycia zębów, Perfumeryjne (produkty-), Preparaty 
wybielające i  inne substancje do użytku w praniu, Środki do czysz-
czenia, polerowania, szorowania i  ścierania, Środki toaletowe, Sub-
stancje zapachowe do  użytku osobistego, Woda kolońska, Woda 
perfumowana, Woda toaletowa, Perfumy, Ekstrakty perfum, Nieme-
dyczne preparaty do pielęgnacji jamy ustnej, Nielecznicze preparaty 
do  pielęgnacji ciała i  do  oczyszczania ciała, Nielecznicze płyny, 
mleczka i kremy do ciała, Dezodoranty do użytku osobistego [wyro-
by perfumeryjne], Antyperspiranty do użytku osobistego, Mydła nie-
lecznicze, Nielecznicze mydła do  użytku osobistego, Nielecznicze 
mydła w płynie, kostce lub w postaci żelu do użytku osobistego, Żele 
do kąpieli nie do celów medycznych, Żele pod prysznic nie do celów 
medycznych, Preparaty do  kąpieli, nielecznicze, Nielecznicze sole 
do kąpieli, Kremy do pielęgnacji skóry, inne niż do użytku medyczne-
go, Środki złuszczające skórę, Talk kosmetyczny, Perfumowany puder 
[do użytku kosmetycznego], Chusteczki, waciki i ściereczki nasącza-
ne nieleczniczymi płynami kosmetycznymi i do perfumowania, Nie-
lecznicze kosmetyki, nielecznicze środki toaletowe i  nielecznicze 
środki perfumeryjne do pielęgnacji i upiększania rzęs, brwi, oczu, ust 
i paznokci, Nielecznicze balsamy do ust, Lakiery do paznokci, Zmy-
wacze do paznokci, Kleje do celów kosmetycznych, Nielecznicze pre-
paraty kosmetyczne do odchudzania, Nielecznicze preparaty i zabie-
gi do  włosów, Szampony nielecznicze, Kosmetyki do  makijażu, 
Preparaty do demakijażu, Preparaty do depilacji, Nielecznicze prepa-
raty do  golenia, Nielecznicze preparaty do  stosowania przed gole-
niem, Nielecznicze preparaty do  stosowania po  goleniu, Nieleczni-
cze preparaty do  pielęgnacji urody, Nielecznicze kosmetyki 
do opalania i środki do samoopalania, Zestawy kosmetyków, Środki 
zapachowe do celów domowych, Kadzidełka, Mieszaniny zapacho-
we potpourri, Drewno zapachowe, Saszetki zapachowe do pościeli, 
Ekstrakty aromatyczne, Nielecznicze produkty do pielęgnacji zwie-
rząt, Wosk krawiecki i szewski, Preparaty do czyszczenia i polerowa-
nia skóry i butów, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Olejki 
do  celów kosmetycznych, Bawełniane płatki kosmetyczne, Henna 
[barwnik kosmetyczny], Kamienie do  wygładzania stóp, Kosmetyki 
dla dzieci, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki organiczne, Nielecznicze 
kuracje do skóry głowy, Preparaty higieniczne w postaci środków to-
aletowych, Środki czyszczące do  szczoteczek i  pędzelków kosme-
tycznych, Świece do masażu do celów kosmetycznych, Żele do masa-
żu, inne niż do celów medycznych, Preparaty do prania, Detergenty, 
Mydła do użytku domowego, Mydło w płynie do mycia naczyń, Per-
fumy do ceramiki, Perfumy do tektury, Płyn do mycia naczyń, Płyny 
do  czyszczenia, Płyny do  mycia, Płyny do  szorowania, Preparaty 
do polerowania, Preparaty myjące, Preparaty do wybielania, Prepara-
ty odtłuszczające do  celów domowych, Proszki do  prania, Środki 
czyszczące do  celów gospodarstwa domowego, Środki czyszczące 
w sprayu do użytku domowego, Środki do czyszczenia kuwet, Środki 
do czyszczenia klatek dla zwierząt, Woda zapachowa do bielizny, Pły-
ny do prania, Preparaty do pielęgnacji tkanin, Kulki do prania z deter-
gentem, Enzymatyczne środki piorące, Dodatki do prania, Chustecz-
ki do  prania zapobiegające utracie koloru, Skrobie naturalne 
do prania, Substancje do użytku w praniu, Środki do płukania do pra-
nia, Środki zmiękczające do  tkanin, Środki do  prania tkanin, Wosk 
pralniczy, Aromaty do użytku domowego, Poduszki nasączone sub-
stancjami perfumowanymi, Poduszki nasączone substancjami zapa-
chowymi, Środki do usuwania brzydkiego zapachu zwierząt domo-
wych, Środki odświeżające powietrze [zapachowe], Wkłady 
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do  elektrycznych dozowników zapachów do  pomieszczeń, Wkłady 
do  nieelektrycznych dozowników zapachów do  pomieszczeń, Ko-
smetyki dla zwierząt, Niemedyczne płyny do  płukania jamy ustnej 
dla zwierząt, Tatuaże zmywalne do celów kosmetycznych, Zestawy 
do makijażu, Przeciwtrądzikowe środki myjące, kosmetyczne, Kremy 
do aromaterapii, Kremy perfumowane, Naturalne środki perfumeryj-
ne, Perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, Zapachy, Zapacho-
we płyny i kremy do pielęgnacji ciała, Olejki do perfum i zapachów, 
Olejki do pielęgnacji skóry [nielecznicze], Olejki nielecznicze, Olejki 
zapachowe, Woda kwiatowa, Preparaty aromaterapeutyczne, Synte-
tyczne detergenty do ubrań, Mieszanki do pielęgnacji podłóg, Środki 
czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, Chusteczki oczyszcza-
jące do higieny intymnej dla kobiet, Preparaty do higieny intymnej 
lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], Papierowe ręcz-
niki do  rąk nasączone kosmetykami, Opakowania uzupełniające 
do dozowników kosmetyków, Impregnowane chusteczki papierowe 
do  czyszczenia naczyń, Uniwersalne waciki bawełniane do  użytku 
osobistego, Gąbki nasączone środkami toaletowymi, Preparaty 
czyszczące, którymi nasączone są  myjki, 4 Świece perfumowane, 
Świece, Świece stołowe, Zapachowe świece aromaterapeutyczne, 
Świece zawierające środki do odstraszania owadów, Świece do lam-
pek nocnych, 5 Produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryj-
ne, Środki pobudzające wzrost włosów, Lecznicze płyny do włosów, 
Preparaty lecznicze na  porost włosów, Preparaty farmaceutyczne 
do pielęgnacji włosów, Odświeżacze do ubrań i tkanin, Kremy leczni-
cze do pielęgnacji skóry, Płyny do pielęgnacji skóry [lecznicze], Anty-
septyczne preparaty do pielęgnacji ciała, Kremy lecznicze do pielę-
gnacji stóp, Lecznicze preparaty do  pielęgnacji włosów, Lecznicze 
preparaty do pielęgnacji ust, Preparaty lecznicze do pielęgnacji zdro-
wia, Olejki do pielęgnacji skóry [lecznicze], Preparaty farmakologicz-
ne do  pielęgnacji skóry, Preparaty farmaceutyczne do  pielęgnacji 
skóry, Produkty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry zwierząt, Lecz-
nicze żele do pielęgnacji jamy ustnej, Preparaty lecznicze do pielę-
gnacji jamy ustnej, Kremy do pielęgnacji skóry do użytku medyczne-
go, Preparaty do  pielęgnacji paznokci do  celów medycznych, 
Preparaty do pielęgnacji skóry do celów medycznych, Intymne pre-
paraty nawilżające, Środki do higieny intymnej dla kobiet, Tampony, 
Podpaski, Podpaski higieniczne, Majtki menstruacyjne, Bielizna men-
struacyjna jednorazowego użytku, Pasy higieniczne, Wkładki higie-
niczne, Majtki higieniczne, Higieniczne środki nawilżające, Wchłania-
jące artykuły higieniczne, Produkty higieniczne dla kobiet, Preparaty 
i artykuły higieniczne, Produkty higieniczne do celów medycznych, 
Preparaty higieniczne do celów medycznych, Preparaty higieniczne 
do  celów weterynaryjnych, Majtki higieniczne dla zwierząt domo-
wych, Waciki lecznicze, Waciki odkażające, Nasączone waciki leczni-
cze, Waciki do  celów medycznych, Kosmetyki do  zastosowań me-
dycznych: balsamy, maści, olejki, płyny, sole, żele, kremy, suplementy 
diety, Produkty higieniczne, środki sanitarne stosowane w higienie 
osobistej, Środki odkażające, środki odkażające do użytku domowe-
go, środki odkażające do przyrządów i aparatury medycznej, Mydła 
i detergenty odkażające, Preparaty odkażające do mycia rąk, Chus-
teczki odkażające, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki de-
zynfekujące do  użytku domowego i  do  celów medycznych, środki 
dezynfekcyjne do celów higienicznych, Mydła dezynfekujące, Płyny 
dezynfekujące [inne niż mydło], Preparaty do  dezynfekcji rąk i  pa-
znokci, Ściereczki do czyszczenia nasączone środkami dezynfekują-
cymi, do  celów higienicznych, Preparaty do  dezynfekcji powietrza, 
Środki, preparaty i  substancje wirusobójcze, bakteriobójcze i  grzy-
bobójcze [inne niż mydło], detergenty bakteriobójcze, preparaty 
i  środki antybakteryjne, preparaty i  środki antybakteryjne na bazie 
alkoholu, antybakteryjne płyny, żele i spraye do odkażania skóry, an-
tybakteryjne preparaty i środki do mycia twarzy i rąk, Mydła antybak-
teryjne, Chusteczki nasączone preparatami przeciwbakteryjnymi, 8 
Nożyczki do  włosów, Elektryczne trymery do  włosów, Elektryczna 
karbownica do włosów, Elektryczne prostownice do włosów, Przybo-
ry do układania włosów, Prostownice do włosów, elektryczne, Elek-
tryczne karbownice do  włosów, Maszynki do  strzyżenia włosów, 
Ręczne urządzenia do  karbowania włosów, Ręczne maszynki 
do  strzyżenia włosów, Przybory ręczne do  kręcenia włosów, Elek-
tryczne urządzenia do  zaplatania włosów, Przyrządy ręczne do  ko-
smetycznej pielęgnacji brwi, Ręczne przybory higieniczne i do pielę-
gnacji urody dla ludzi i  zwierząt, Maszynki do  golenia, Ostrza 
do  golenia, Zestawy do  golenia, Elektryczne maszynki do  golenia, 
Maszynki do golenia, nieelektryczne, Żyletki do maszynek do gole-
nia, Etui na maszynki do golenia, 9 Oprogramowanie w odniesieniu 

do następujących towarów: produkty perfumeryjne, przybory toale-
towe, produkty kosmetyczne, makijaż, produkty kosmetyczne 
do  pielęgnacji skóry, kosmetyki do  pielęgnacji ciała, preparaty 
do pielęgnacji twarzy i preparaty do pielęgnacji włosów, Włosy (farby 
do-), Biżuteria, Oprogramowanie do pobrania umożliwiające dostęp 
do sieci społecznych i komunikację ze społecznościami online, Opro-
gramowanie do  pobrania umożliwiające dostęp do  rozrywkowych 
treści multimedialnych oraz ich rozpowszechnianie, Oprogramowa-
nie do pobrania do zapewniania dostępu do środowiska wirtualnego 
online, Oprogramowanie do pobrania do tworzenia, produkowania 
i modyfikowania postaci i rysunków cyfrowych, animowanych i nie-
animowanych, awatarów, zdobień cyfrowych i  odzieży cyfrowej 
w celu umożliwiania dostępu do środowisk online, środowisk wirtu-
alnych online i środowisk wirtualnych w rzeczywistości rozszerzonej 
oraz korzystania z nich, Aplikacje mobilne do pobrania do zamawia-
nia towarów w  odniesieniu do  następujących towarów: produkty 
perfumeryjne, przybory toaletowe, kosmetyki, makijaż, produkty 
kosmetyczne do  pielęgnacji skóry, kosmetyki do  pielęgnacji ciała, 
preparaty do pielęgnacji twarzy i preparaty do pielęgnacji włosów, 
włosy (farby do-), Biżuteria wieczorowa, biżuteria drogocenna, przy-
rządy zegarmistrzowskie i narzędzia do rejestracji czasu, Wydawnic-
twa, czasopisma, broszury i  katalogi elektroniczne, Wydawnictwa 
zarejestrowane na  nośnikach danych, Platformy oprogramowania 
komputerowego dla sieci społecznościowych, Oprogramowanie ko-
munikacyjne, sieciowe i do sieci społecznościowych, Nagrania wideo 
do pobrania w postaci przewodników kreatywnych w zakresie rekla-
my w mediach społecznościowych, Oprogramowanie w postaci apli-
kacji obsługującej sieci społecznościowe, Oprogramowanie do sieci 
społecznościowych, Oprogramowanie do  badania opinii, Oprogra-
mowanie umożliwiające użytkownikom zamieszczanie pytań 
z opcjami odpowiedzi, Oprogramowanie umożliwiające użytkowni-
kom dołączenie do  dyskusji i  zamieszczanie komentarzy dotyczą-
cych badań opinii, pytań i odpowiedzi, Oprogramowanie umożliwia-
jące użytkownikom dawanie komplementów i pozytywnej informacji 
zwrotnej, Oprogramowanie do tworzenia społeczności online, zarzą-
dzania nią i  współdziałania z  nią, Oprogramowanie do  tworzenia, 
edytowania, ładowania, pobierania, uzyskiwania dostępu, przegląda-
nia, zamieszczania, wyświetlania, oznaczania, umieszczania na blogu, 
transmisji strumieniowej, dodawania linków, dodawania notatek, wy-
rażania sentymentu, komentowania, umieszczania, transmisji i współ-
dzielenia lub innego udostępniania mediów elektronicznych bądź 
informacji za  pośrednictwem sieci komputerowych i  komunikacyj-
nych, 14 Ozdoby [biżuteria], Pierścienie (ozdoby), Ozdoby z żółtego 
bursztynu, Ozdoby z biżuterii sztucznej, Ozdoby powlekane metala-
mi szlachetnymi, Wyroby jubilerskie do  osobistej ozdoby, Osobiste 
ozdoby z metali szlachetnych, Ozdoby z kości słoniowej [biżuteria], 
Ozdoby świąteczne [figurki] z metali szlachetnych, inne niż ozdoby 
choinkowe, Wisiorki do  kluczy (ozdoby lub breloczki), Ozdoby 
do obuwia z metali szlachetnych, Ozdoby na ubrania w postaci biżu-
terii, Ozdoby do odzieży wykonane z metali szlachetnych, Jubilerskie 
łańcuszki kord na ozdoby na nogę, Ozdoby wykonane z lub pokryte 
szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imita-
cjami, Artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobiste-
go, Opaski na nadgarstek [na cele charytatywne], Elastyczne opaski 
z drutu do noszenia jako bransoletki, Biżuteria, Biżuteria fantazyjna, 
Biżuteria osobista, Sztuczna biżuteria, Biżuteria szlachetna, Amulety 
[biżuteria], Naszyjniki [biżuteria], Biżuteria damska, Medaliony [biżu-
teria], Bransoletki [biżuteria], Pierścionki [biżuteria], Łańcuszki [biżu-
teria], Biżuteria platynowa, Perły [biżuteria], Biżuteria diamentowa, 
Zawieszki [biżuteria], Szpilki [biżuteria], Biżuteria ze złota, Broszki [bi-
żuteria], Biżuteria z  diamentami, Syntetyczne kamienie [biżuteria], 
Broszki ozdobne [biżuteria], Szpilki ozdobne [biżuteria], Biżuteria 
ze szkła sztrasowego [sztuczna biżuteria], Wyroby jubilerskie [biżute-
ria], Biżuteria z  kryształu, Biżuteria ze  złotem, Biżuteria do  obuwia, 
Bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], Wpinki do  klapy [biżuteria], 
Biżuteria z  metali szlachetnych, Biżuteria z  metali nieszlachetnych, 
Biżuteria w postaci koralików, Biżuteria i wyroby jubilerskie, Biżuteria 
z kości słoniowej, Biżuteria z kamieniami szlachetnymi, Biżuteria pla-
terowana metalami szlachetnymi, Biżuteria ze szkła sztrasowego, Bi-
żuteria z tworzyw sztucznych, Druciki z metali szlachetnych [biżute-
ria], Pierścionki [biżuteria] z  metali szlachetnych, Siatka z  metali 
szlachetnych [biżuteria], Biżuteria wykonana z  metali nieszlachet-
nych, Biżuteria wykonana z  kamieni półszlachetnych, Biżuteria 
do noszenia na głowie, Biżuteria wykonana z hodowlanych pereł, Bi-
żuteria, w  tym imitacja biżuterii i  biżuteria z  tworzyw sztucznych, 



92 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 47/2022

Bransoletki z  tkaniny haftowanej [biżuteria], Wisiorki z  bursztynu 
będące biżuterią, Biżuteria ze  stopów cyny z  ołowiem, Breloczki 
do  kluczy jako biżuteria [ozdoby], Pierścionki [biżuteria] wykonane 
z metali nieszlachetnych, Biżuteria wykonana z platerowanych meta-
li szlachetnych, Artykuły ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] do użytku 
osobistego, Metale szlachetne, nieprzetworzone lub półprzetworzo-
ne, Naturalne kamienie szlachetne, Półfabrykaty z kamieni szlachet-
nych przeznaczone do produkcji biżuterii, Łańcuszki do kluczy, Łań-
cuszki do kluczy z metali szlachetnych, Zawieszki do kółek na klucze, 
Breloki do  kluczy ze  skóry, Chowane breloki do  kluczy, Breloczki 
do  kluczy, nie  z  metalu, Breloczki do  kluczy z  metali szlachetnych, 
Breloczki do  kluczy powlekane metalami szlachetnymi, Ozdobne 
breloczki do  kluczy wykonane z  metali szlachetnych, Pudełka pa-
miątkowe z metali szlachetnych, Szkatułki ozdobne wykonane z me-
tali szlachetnych, Pudełka z  metali szlachetnych, Ozdobne szpilki 
z metali szlachetnych, Wyroby jubilerskie, Kamienie jubilerskie, Łań-
cuszki jubilerskie, Naszyjniki [wyroby jubilerskie], Wyroby jubilerskie 
z perłami, Wyroby jubilerskie ze szkła, Wyroby jubilerskie z kamienia-
mi szlachetnymi, Wyroby jubilerskie do użytku osobistego, Branso-
letki z  tworzyw sztucznych będące wyrobami jubilerskimi, Wyroby 
jubilerskie z  metali półszlachetnych, Wyroby jubilerskie wykonane 
z  tworzyw sztucznych, Wyroby jubilerskie pokryte stopami metali 
szlachetnych, Kasety do  prezentacji wyrobów jubilerskich, Wyroby 
jubilerskie wykonane z metali szlachetnych, Klipsy jubilerskie prze-
kształcające kolczyki w klipsy, Kolczyki, Złote kolczyki, Kolczyki po-
złacane, Kolczyki powlekane srebrem, Kolczyki z metali szlachetnych, 
Bransoletki na kostkę, Bransoletki z drewnianych koralików, Branso-
letki z gumy lub silikonu ze wzorem lub z napisem, Naszyjniki, Łań-
cuszki z metali szlachetnych na naszyjniki, Pudełka na biżuterię i pu-
dełka na  zegarki, Etui do  zegarków i  zegarów, Etui [dopasowane] 
na artykuły zegarmistrzowskie, Etui z metali szlachetnych na artyku-
ły zegarmistrzowskie, Futerały na  przyrządy chronometryczne, Ka-
setki do prezentacji artykułów zegarmistrzowskich, Kasetki na biżu-
terię, Kasetki na  biżuterię [szkatułki], Kasetki skórzane na  biżuterię, 
Małe szkatułki na  biżuterię, nie  z  metali szlachetnych, Pudełka 
do eksponowania artykułów zegarmistrzowskich, Pudełka do ekspo-
nowania zegarków, Pudełka do  prezentacji kamieni szlachetnych, 
Pudełka na biżuterię [dopasowane], Pudełka na biżuterię [szkatułki 
lub puzderka], Pudełka na szpilki do krawatów, Pudełka z metali szla-
chetnych na biżuterię, Saszetki na biżuterię do składowania, Skrzynki 
na biżuterię z drewna, Stojaki na pierścionki wykonane z metali szla-
chetnych, Stojaki na zegary, Szkatułki na biżuterię nie z metalu, Szka-
tułki na biżuterię wykonane z metali nieszlachetnych, Szkatułki na bi-
żuterię wykonane z  metali szlachetnych, Szkatułki na  biżuterię 
z metali szlachetnych, Szkatułki na biżuterię z metalu, Szkatułki na bi-
żuterię z pozytywką, Szkatułki na biżuterię, nie z metali szlachetnych, 
Szkatułki na spinki do mankietów, Woreczki na biżuterię dopasowa-
ne, Woreczki na zegarki, Zwijane etui na biżuterię, Zwijane torby po-
dróżne na biżuterię, Szkatułki na zegary z metali szlachetnych, Szka-
tułki na  biżuterię, Kasetki na  biżuterię [na  miarę], 16 Chusteczki 
higieniczne, Higieniczne ręczniki papierowe do rąk, Torby papiero-
we, Torby na  prezenty, Worki i  torby papierowe, Torby papierowe 
do  celów domowych, Torby z  tworzyw sztucznych do  pakowania, 
Ręczniki papierowe, Opakowania kartonowe, Opakowania na  pre-
zenty, Tektura na  opakowania, Opakowania z  tworzyw sztucznych, 
Nieprzepuszczające powietrza opakowania z  papieru, Opakowania 
na prezenty z tworzyw sztucznych, Pudła papierowe, Pojemniki pa-
pierowe, Kokardy papierowe, Wstążki papierowe, Worki papierowe, 
Chusteczki higieniczne papierowe, Papierowe pudełka do pakowa-
nia, Torby papierowe do pakowania, Pojemniki papierowe do pako-
wania, Papierowe pojemniki do  przechowywania, Perfumowane, 
papierowe wkładki do  szuflad, Wkładki papierowe do  szuflad, per-
fumowane lub nie, Materiały drukowane, Fotografie [wydrukowane], 
Materiały piśmienne, Artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], Papier, 
Karton, Pudełka z  papieru lub kartonu, Afisze, plakaty, Albumy 
do wklejania, Karty, Książki, Prospekty, Broszury, Kalendarze, Przyrzą-
dy do pisania, Ręczniki do twarzy papierowe, Bielizna stołowa papie-
rowa, Torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub two-
rzyw sztucznych, Papierowe publikacje, wydawnictwa, Katalogi 
branżowe, albumy, druki, prospekty, broszury, ulotki, foldery, infor-
matory, naklejki, Materiały introligatorskie, Fotografie, Materiały 
szkoleniowe i  instruktażowe z  wyjątkiem aparatów, 18 Pudełka 
ze skóry, Pudełka z kosmetykami do makijażu, Pudełka ze skóry lub 
ze skóry wtórnej, Organizery do walizek, Organizery podróżne przy-
stosowane do bagażu, Kuferki na kosmetyki [puste], Kuferki kosme-

tyczne, Torebki-kuferki [Boston bag], Kuferki na kosmetyki sprzeda-
wane bez wyposażenia, Kuferki na przybory toaletowe sprzedawane 
bez wyposażenia, Kuferki na przybory do makijażu sprzedawane bez 
wyposażenia, Kosmetyczki bez wyposażenia, Torby na przybory toa-
letowe sprzedawane bez wyposażenia, Futerały na przybory do go-
lenia, sprzedawane bez wyposażenia, Kosmetyczki, Walizki, Kuferki, 
Parasole [parasole przeciwsłoneczne], Parasole i parasolki, Pojemniki 
na wizytówki, Pojemniki na monety, Przemysłowe pojemniki opako-
waniowe ze skóry, Worki, sakiewki, Portfele, Portfele skórzane, Port-
fele na karty, Torebki, portmonetki i portfele, Walizy, torby podróżne, 
torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, Torby uniwer-
salne, Tekstylne torby na zakupy, Płócienne torby na zakupy, Torby 
ze sznurka na zakupy, 20 Pojemniki drewniane, Pojemniki z trzciny, 
Pojemniki z kości, Pojemniki z rogu, Kapsuły [pojemniki niemetalo-
we], Pojemniki niemetalowe [składowanie, transport], Pojemniki nie-
metalowe do  transportu, Pojemniki do  przenoszenia niemetalowe, 
Pojemniki do pakowania niemetalowe, Pojemniki niemetalowe w po-
staci kubłów, Pudełka przenośne [pojemniki] z drewna, Pudełka prze-
nośne [pojemniki] z  tworzyw sztucznych, Pojemniki do  pakowania 
wykonane z drewna, Pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, 
Pojemniki przemysłowe do pakowania z bambusa, Pojemniki w formie 
pudełek wykonanych z  drewna, Pojemniki cylindryczne z  tworzyw 
sztucznych do pakowania, Pojemniki ochronne z materiałów niemeta-
lowych do  pakowania towarów, Pojemniki drewniane [inne niż 
do użytku domowego lub kuchennego], Pojemniki modułowe [nieme-
talowe i nie do użytku domowego bądź kuchennego], Niemetalowe 
pojemniki do  przechowywania [inne niż do  użytku domowego lub 
kuchennego], Pojemniki wykonane z materiałów syntetycznych [inne 
niż do użytku domowego lub kuchennego], Kosze niemetalowe, Kosze 
drewniane, Kosze ozdobne ze słomy, Kosze do przechowywania [me-
ble], Kosze z  tworzyw sztucznych [inne niż kosze na  śmieci], Kosze 
ozdobne wykonane z  wikliny, Kosze ozdobne wykonane z  drewna, 
Kosze z pokrywką do przenoszenia rzeczy, Skrzynki na zabawki, Pu-
dełka na zabawki [meble], Organizery do szuflad, Organizery wiszące 
do szafy, Szkatułki, Szkatułki z bursztynu, Szkatułki z trzciny, Szkatułki 
z rogu, Szkatułki z fiszbinu, Szkatułki z celuloidu, Szkatułki z muszli, 
Szkatułki z korka, Szkatułki z kości słoniowej, Szkatułki z pianki mor-
skiej, Kasetki wykonane z  drewna, Kasetki, nie  z  metalu, Pojemniki 
w formie pudełek wykonanych z drewna, Lusterka do golenia, Skrzy-
nie kratowe [opakowania], 21 Szczotki do włosów, Grzebienie do ta-
pirowania włosów, Elektryczne grzebienie do włosów, Miski do far-
bowania włosów, Wibracyjne soniczne szczotki do  włosów, 
Aplikatory do kosmetyków, Futerały dopasowane do przyborów ko-
smetycznych, Grzebienie elektryczne, Grzebyki do  rzęs, Gąbeczki 
do nakładania makijażu na twarz, Gąbki, Gąbki do ciała, Gąbki do ma-
kijażu, Gąbki do  nakładania pudru na  ciało, Gąbki do  oczyszczania 
twarzy, Gąbki kosmetyczne, Gąbki czyszczące, Gąbki do kąpieli, Gąb-
ki ścierne do szorowania skóry, Gąbki do mikrodermabrazji, do użyt-
ku kosmetycznego, Kapcie złuszczające skórę stóp, Kosmetyczki [wy-
posażone], Kosmetyczne puderniczki [kompakty], Myjki do peelingu 
ciała, Myjki z  siatki nylonowej do  mycia ciała, Myjki złuszczające 
do skóry ciała, Naturalne gąbki morskie, Nieelektryczne urządzenia 
do usuwania makijażu, Pędzelki do ust, Pędzelki do eyelinerów, Płatki 
złuszczające do  stóp, Rozpylacze do  perfum, Rękawiczki ścierne 
do  peelingu skóry, Szczoteczki do  brwi, Szczoteczki do  paznokci, 
Szczoteczki do  higieny osobistej, Szczoteczki do  rzęs, Szczoteczki 
do tuszu do rzęs, Szczotki kąpielowe, Szczotki złuszczające, Szczotki 
do  drapania, Szczotki dla zwierząt domowych, Podgrzewane elek-
trycznie szczotki do włosów, Elektryczne obrotowe szczotki do wło-
sów, Szczotki z  pojemnikiem na  detergent, Szczotki-masażery 
do  mycia włosów, Szczotki do  stylizacji włosów gorącym powie-
trzem, Szczotki elektryczne, z wyjątkiem części maszyn, Szczoteczki 
do zębów, Szczoteczki do oczyszczania skóry, Szczoteczki do zębów 
elektryczne, Futerały na szczoteczki do zębów, Pojemniki na szczo-
teczki do  zębów, Uchwyty na  gąbki, Uchwyty na  szampon, Pędzle 
kosmetyczne, Pędzle do  golenia, Pędzle do  farbowania włosów, 
Pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), Szczotki do ubrań, Rękawice 
do pielęgnacji zwierząt, Szczotki do pielęgnacji zwierząt domowych, 
Dozowniki kremów do  pielęgnacji skóry, Artykuły do  pielęgnacji 
odzieży i obuwia, Szczotki obrotowo-dźwiękowe do pielęgnacji skó-
ry, Przybory kosmetyczne, do higieny i pielęgnacji urody, Dopasowy-
wane uchwyty na kremy do pielęgnacji skóry, Zestawy do pielęgnacji 
jamy ustnej składające się ze szczoteczek do zębów i nici dentystycz-
nych, Waciki do  peelingu twarzy, Słoiki na  waciki bawełniane, Mi-
seczki do golenia, Stojaki na przybory do golenia, Pady do szorowa-
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nia [gąbki], Stojaki na szczoteczki do zębów, Aplikatory do makijażu 
oczu, Aplikatory do nakładania makijażu [szpatułki], Dozowniki chus-
teczek do twarzy, Dozowniki do bawełnianych wacików w kulkach, 
Dozowniki mydła, Dozowniki produktów do mycia ciała, Dozowniki 
produktów do utrwalania włosów, Dozowniki szamponu, Dozowniki 
żelu pod prysznic, Etui na grzebienie, Flakony na perfumy, Grzebie-
nie, Grzebienie do włosów, Kosmetyczne szpatułki do użytku z pro-
duktami do depilacji, Kulki do prania do użytku jako przybory gospo-
darstwa domowego, Mydelniczki, Osobiste dozowniki do  tabletek 
lub pigułek, do  użytku domowego, Paski dla wizażystów, Pieczątki 
kosmetyczne, sprzedawane puste, Pojemniki na kosmetyki, Pojemni-
ki przystosowane do  przechowywania przyborów toaletowych, 
Przybory kosmetyczne, Przyrządy do demakijażu, Przyrządy do dra-
pania skóry głowy, Przyrządy ręczne do nakładania kosmetyków, Pu-
derniczki [pojemniczki], Puderniczki z  metali szlachetnych, Puder-
niczki z  metali szlachetnych [sprzedawane puste], Pudełka na  leki 
[nie  do  celów medycznych], Puste pojemniki-rozpylacze, Puszki 
do pudru, Separatory piankowe do palców stóp do użytku podczas 
pedicure, Skrobaczki do  pleców, Szpatułki kosmetyczne, Tacki 
do użytku przy polerowaniu paznokci u rąk, Urządzenia elektryczne 
do  demakijażu, Urządzenia dezodoryzujące do  użytku osobistego, 
Zakraplacze bez zawartości, do celów kosmetycznych, 22 Torby ba-
wełniane [do użytku przemysłowego], Torby i worki do pakowania, 
przechowywania i transportu, Siatki do prania, Torby do pakowania 
[koperty, woreczki] z materiałów tekstylnych, Torby z siatki do prze-
chowywania, Torebki tekstylne na  prezenty, Torebki materiałowe 
do  przechowywania wartościowych przedmiotów, Worki, Worki 
z tkaniny specjalnie dostosowane do przechowywania pieluch, Wor-
ki wykonane z materiałów tekstylnych, 24 Bielizna pościelowa, Jed-
norazowa pościel tekstylna, Pościel jako materiały tekstylne, Bielizna 
pościelowa i  koce, Artykuły tekstylne do  użytku jako pościel, Prze-
ścieradła, Poszwy na kołdry, Poszewki na poduszki [poszwy na po-
duszki], Podkłady na łóżko, Ręczniki, Ręczniki tureckie, Duże ręczniki, 
Ręczniki kąpielowe, Ręczniki plażowe, Ręczniki kuchenne, Ręczniki 
do  twarzy, Ręczniki z  kapturem, Ręczniki-turbany do  suszenia wło-
sów, Myjki do  twarzy, Tekstylne myjki do  twarzy, Rękawice-myjki 
do  użytku toaletowego, Myjki do  twarzy w  postaci rękawiczek, 25 
Odzież, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Bieli-
zna nocna, Bielizna osobista, Ciepła bielizna [z długim rękawem i dłu-
gimi nogawkami], Koszule nocne, Jednoczęściowe piżamy, Krótkie 
piżamy damskie, Majtki wyszczuplające, Szlafroki, Spodnie do piża-
my, Skarpety do spania, Piżamy, Pasy elastyczne wyszczuplające [bie-
lizna], Okrycia [narzutki] nakładane na koszule nocne, Bielizna jedno-
razowa, Bielizna dla kobiet, Bielizna dla mężczyzn, Turbany, 26 
Ozdoby do włosów w formie grzebieni, Gąbki do upinania włosów 
w kok, Koreańskie ozdobne spinki do włosów [Binyeo], Włosy (Wsuw-
ki do-), Siatki na włosy, Ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły 
do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy, Wstążki do włosów, 
Szpilki do  włosów, Klamry do  włosów, Kokardy do  włosów, Spinki 
do włosów, Wsuwki do włosów, Wałki do włosów, Frotki do włosów, 
Przepaski do włosów, Gumki do włosów, Chusty do włosów, Sprężyn-
ki do  włosów [akcesoria do  włosów], Nieelektryczne wałki do  wło-
sów, Spinki do kręcenia włosów, Szpilki do kręcenia włosów, Spinki 
[klamerki] do  włosów, Wsuwki [spinki do  włosów], Spinki [wsuwki] 
do włosów, Wsuwki do kręcenia włosów, Elektryczne wałki do wło-
sów, Szpilki do  ozdabiania włosów, Dekoracyjne akcesoria do  wło-
sów, Folie do koloryzacji włosów, Papiloty spiralne do włosów, Pian-
kowe wałki do  włosów, Spinki zatrzaskowe [akcesoria do  włosów], 
Kokardy papierowe [ozdoby do  włosów], Spinki-szczęki [akcesoria 
do  włosów], 35 Badania marketingowe w  dziedzinie kosmetyków, 
artykułów perfumeryjnych i  produktów do  pielęgnacji urody, Pro-
gramy lojalnościowe i  premiowe w  zakresie perfum, kosmetyków 
i  produktów do  makijażu, Usługi informacji konsumenckiej w  dzie-
dzinie kosmetyków, Dostarczanie konsumentom informacji o  pro-
duktach kosmetycznych, Usługi handlu detalicznego online, usługi 
sklepów detalicznych, oferowanie usług aukcyjnych w  formie pro-
mocji, usługi sklepu internetowego, usługi domu towarowego 
i/lub wysyłkowego, usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży w od-
niesieniu do następujących towarów: kosmetyków, produktów per-
fumeryjnych, środków toaletowych, kosmetyki do makijażu, prepa-
raty kosmetyczne do  pielęgnacji skóry, kosmetyki do  pielęgnacji 
ciała, preparaty do pielęgnacji twarzy, preparaty do pielęgnacji wło-
sów, preparatów do  koloryzacji włosów, środki wybielające i  inne 
substancje stosowane w praniu, Środki do czyszczenia, polerowania, 
szorowania i ścierania, Mydła, Środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 

kosmetyki, płyny do  pielęgnacji włosów, Środki do  czyszczenia zę-
bów, świec, brzytwy, maszynki do golenia, narzędzi ręcznych, opro-
gramowania, produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne, 
Wyrobów jubilerskich/biżuterii, papieru i kartonu, Druków, Fotogra-
fie, Toreb papierowych, skóra i imitacje skóry, wyroby ze skóry i imita-
cji skóry, nie ujęte w innych klasach, Walizy i torby podróżne, Torby, 
organizery, kuferki, pudełek, worków, Pojemników, organizerów 
do  szafy, koszy, pudełek, skrzyń, Przyborów oraz pojemników ku-
chenne i gospodarstwa domowego, Grzebieni i gąbek, Pędzli (z wy-
jątkiem pędzli malarskich), Sprzętu do czyszczenia, Wyrobów szkla-
nych, porcelanowych i  ceramicznych, Toreb bawełnianych, 
Tekstyliów i  substytuty tekstyliów, Narzut na  łóżka, Ręczników, 
Odzieży, obuwia, nakrycia głowy, Koronek i haftów, wstążek i splo-
tów, Ozdób do włosów, Spinek, wsuwek, gumek do włosów, Sztucz-
nych kwiatów, Zawieranie transakcji handlowych na  rzecz innych, 
przez sklepy online, Usługi konsultingowe w zakresie marketingu in-
ternetowego, Zestawianie reklam w celu wykorzystania ich jako strony 
internetowe, Kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystania 
ich jako strony internetowe, Zapewnianie platformy internetowej dla 
nabywców i sprzedawców towarów i usług, Promocja sprzedaży, Ad-
ministrowanie sprzedażą, Marketing handlowy [inny niż sprzedaż], 
Zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, Udzielanie informacji dotyczą-
cych sprzedaży handlowej, Negocjowanie umów kupna i  sprzedaży 
towarów, Promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizual-
nych, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży de-
talicznej, Modelki i modele do celów reklamowych i promocji sprze-
daży, Dystrybucja materiałów promocyjnych, mianowicie ulotek, 
prospektów, broszur, próbek, zwłaszcza w zakresie sprzedaży katalo-
gowej dalekodystansowej [zarówno poza granice jak i w kraju], Orga-
nizowanie gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o pod-
łożu reklamowym do celów reklamowych z zastosowaniem reklamy 
prasowej, radiowej, telewizyjnej i  internetowej oraz z  wykorzysta-
niem elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników infor-
macji, Organizacja i  obsługa targów, aukcji, licytacji oraz wystaw 
w celach gospodarczych i/lub reklamowych, Usługi w zakresie zarzą-
dzania sprzedażą poprzez Internet, Usługi klubów klienta dla celów 
handlowych, promocyjnych i/lub  reklamowych, Usługi reklamowe, 
rozpowszechnianie wyrobów w celach reklamowych, wynajem cza-
su i miejsca reklamowego, Usługi reklamowe i marketingowe świad-
czone za pomocą mediów społecznościowych, Usługi produkcji au-
dycji i  filmów reklamowych dla radia, telewizji, filmu, Internetu, 
Publikowanie tekstów reklamowych, zarządzanie w działalności han-
dlowej, w tym doradztwo, Administrowanie działalności handlowej, 
Zarządzanie planami lojalnościowymi, planami zachęt dla klientów 
oraz planami promocyjnymi, administrowanie programami motywa-
cyjnymi w  celu promowania sprzedaży towarów i  usług dla osób 
trzecich, Marketing, badania i analiza rynku, badania opinii publicz-
nej, badania w  dziedzinie działalności gospodarczej, Prowadzenie 
wykazu informacji handlowych w  Internecie, Zarządzanie zbiorami 
informatycznymi, udostępnianie informacji z  baz danych osobom 
trzecim, Zarządzanie portalami internetowymi, Usługi doradztwa 
biznesowego w dziedzinie współpracy online i współpracy technolo-
gicznej, Zarządzanie projektami z zakresu działalności gospodarczej, 
Usługi charytatywne, mianowicie organizowanie promocji progra-
mów oraz projektów prac na  rzecz społeczności lokalnej, Usługi 
w zakresie tworzenia sieci kontaktów biznesowych online dostępne 
za  pomocą aplikacji mobilnych do  pobrania, Udzielanie informacji 
w postaci baz danych obejmujących informacje w dziedzinie tworze-
nia sieci kontaktów biznesowych, 38 Usługi telekomunikacyjne 
i usługi emisji, Usługi w zakresie przekierowywania do stron interne-
towych, Zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, Za-
pewnianie dostępu do witryn internetowych z grami, Zapewnianie 
dostępu do portalu internetowego obejmującego programy wideo 
na życzenie, Przydzielanie dostępu do baz danych w Internecie, Za-
pewnianie dostępu do forów internetowych, Zapewnianie dostępu 
do forów dyskusyjnych w Internecie, Zapewnianie dostępu do inter-
netowych pokojów rozmów [chatroomów], Zapewnianie dostępu 
do platform w Internecie, Zapewnianie dostępu do platform handlu 
elektronicznego w Internecie, Zapewnianie dostępu do stron inter-
netowych, Zapewnianie dostępu do witryn elektronicznych, Przesy-
łanie informacji i obrazów, Blog, fora internetowe, Fora [pokoje roz-
mów] dla serwisów społecznościowych, Umożliwianie dostępu 
do zasobów informacyjnych, muzycznych, filmowych i zbiorów obra-
zów, reklam, wiadomości, informacji, audio, wideo, tekstów i  innych 
treści multimedialnych w sieci internetowej, Rozpowszechnianie tele-
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wizyjnych, radiowych, multimedialnych, internetowych programów 
rozrywkowych, naukowych, Odpłatne udostępnianie serwisów infor-
macyjnych, Umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do  zbiorów 
informacji za  pośrednictwem globalnej sieci informacyjnej, Usługi 
agencji informacyjnej, prasowej i domu mediowego, Usługi w zakre-
sie przekazu wydawnictw prasowych za pomocą sieci telekomunika-
cyjnych oraz innych środków łączności, Dostarczanie publikacji elek-
tronicznych online nie ściągalnych, 41 Usługi organizowania, obsługi, 
prowadzenia i rozpowszechniania publicznych konkursów, plebiscy-
tów, loterii, widowisk, kursów korespondencyjnych, seminariów, 
kongresów, forum, konferencji, sympozjów, przyjęć i wystaw, zabaw, 
festynów, pikników, warsztatów, szkoleń, praktycznych szkoleń, do-
kształcania i  doradztwa zawodowego o  charakterze edukacyjnym 
w dziedzinie kosmetologii, fryzjerstwa, pielęgnacji urody, Usługi pro-
dukcji, montażu i rozpowszechniania telewizyjnych, radiowych, mul-
timedialnych, internetowych programów naukowych i  edukacyj-
nych, Usługi dostarczania filmów, wideo, obrazów graficznych i audio 
(nie  ściągalnych) z  komputera, Internetu i/lub  stron internetowych, 
Udzielanie wsparcia edukacyjnego, społecznego w zakresie prowa-
dzenia działalności gospodarczej ogólnopolskim, regionalnym oraz 
lokalnym inicjatywom oraz wydarzeniom, w  tym także działania 
na rzecz zwiększenia zasięgu wybranych, udanych inicjatyw, Publi-
kowanie raportów z badań i informacji dotyczących produktów ko-
smetycznych, 42 Badania w dziedzinie kosmetologii, Analiza labora-
toryjna w  dziedzinie kosmetyków, Badania naukowe związane 
z produktami do pielęgnacji włosów, Badania w dziedzinie kosmety-
ki, Badania w dziedzinie kosmetyki na rzecz osób trzecich, Badania 
w  dziedzinie pielęgnacji włosów, Badania w  zakresie nowych pro-
duktów, Doradztwo w zakresie badań naukowych, Konsultacje tech-
niczne z  zakresu rozwoju produktu, Opracowywanie nowych pro-
duktów, Opracowywanie produktów konsumenckich, Prace 
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, Usługi badawczo
-rozwojowe, Badania biologiczne, badania kliniczne i badania medycz-
ne, Usługi badań laboratoryjnych w  zakresie dermatologii, Badania 
chemiczne, Prowadzenie badań naukowych, Usługi badawczo-rozwo-
jowe w dziedzinie chemii, Badanie jakości produktów, Odpłatne udo-
stępnianie serwisów informacyjnych lub baz danych, Administrowanie 
portalami internetowymi, forum internetowym, Udostępnianie (wy-
najmowanie) zasobów krajowych i międzynarodowych serwerów sieci 
komputerowej, Zarządzanie portalami internetowymi, Tworzenie plat-
form internetowych do handlu elektronicznego, Tworzenie, projekto-
wanie i utrzymywanie stron internetowych, Usługi w zakresie grafiki 
komputerowej, Usługi w  zakresie projektowania komputerowego, 
Wzornictwo przemysłowe, Wzornictwo przemysłowe i projektowanie 
graficzne, Wzornictwo przemysłowe wspomagane komputerowo, 
Wzornictwo i opracowywanie produktów, Wspomagane komputero-
wo projektowanie grafiki wideo, 44 Kuracje do włosów, Usługi w za-
kresie higieny i  pielęgnacji urody, Usługi salonów pielęgnacji pa-
znokci, Salony piękności, Usługi w zakresie pielęgnacji skóry, Usługi 
w zakresie pielęgnacji włosów, Odbudowa włosów, Usługi pomocy 
i  rehabilitacji medycznej, Zabiegi korygujące sylwetkę, Solarium, 
Usługi gabinetów odnowy biologicznej, Kosmetyka, manicure, Pedi-
cure, Usługi wizażystów, Usługi zdrowotne Spa, Usługi w zakresie re-
habilitacji i pielęgnacji zdrowia i urody, Usługi masażu, Fizjoterapia, 
Aromaterapia, Fototerapia, Terapia w  zakresie kształtowania ciała, 
Doradztwo świadczone za  pośrednictwem Internetu w  dziedzinie 
pielęgnacji ciała i  urody, Doradztwo w  dziedzinie pielęgnacji ciała 
i urody, Analiza kosmetyczna, Udzielanie informacji o urodzie, Udzie-
lanie informacji w dziedzinie stylizacji włosów, Usługi doradcze doty-
czące kosmetyków, Usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, 
Usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, Usługi doradztwa do-
tyczącego makijażu i  nakładania makijażu, Usługi doradztwa w  za-
kresie pielęgnacji włosów, Usługi w zakresie porad kosmetycznych, 
Usługi w  zakresie pielęgnacji zwierząt, Analiza i  ocena produktów 
kosmetycznych pod kątem ich  wpływu społecznego i  środowisko-
wego, Dostarczanie informacji technicznych, które można przeglą-
dać online na  temat produktów kosmetycznych, w  odniesieniu 
do ich wpływu społecznego i środowiskowego 

(111) 356693 (220) 2022 04 05 (210) 541282
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 16
(732) WYTWÓRNIA MAKARONU GOLDMAK ŁUKASZ NOWAK 
SPÓŁKA JAWNA, Rudniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) GOLDMAK
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 27 05 01, 27 05 24, 29 01 12, 05 07 02, 05 07 03, 26 01 02, 
26 01 03, 26 01 15, 26 01 18
(510), (511) 30 Makarony 

(111) 356694 (220) 2022 04 12 (210) 541960
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 09
(732) ARISTO PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LIDEXAN
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, Leki pomocnicze [wspierające] do celów 
medycznych, Środki uspakajające, Środki uspokajające, Antybiotyki 

(111) 356695 (220) 2022 01 21 (210) 538916
(151) 2022 08 23 (441) 2022 05 09
(732) WROTA CHAŁUBIŃSKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W CH WROTA CHAŁUBIŃSKIEGO
(540) 

(531) 26 04 04, 26 04 03, 27 05 01
(510), (511) 36 Usługi dotyczące nieruchomości w  szczególności 
dotyczące wynajmu mieszkań, apartamentów, studio i pokoi, Biuro 
wynajmu mieszkań, apartamentów, studio i  pokoi, Administrowa-
nie nieruchomościami, Usługi sprzedaży i  pośrednictwa sprzedaży 
nieruchomości w  szczególności mieszkań, apartamentów, studio 
i pokoi, Usługi nabywania na rzecz osób trzecich nieruchomości, 43 
Usługi dotyczące prowadzenia hoteli, moteli, pensjonatów, domów 
wczasowych, domów wypoczynkowych, domów turystycznych, 
Wynajmowanie mieszkań na pobyt czasowy, Zakwaterowanie tym-
czasowe, Rezerwacja pokoi i apartamentów, Tymczasowy wynajem 
pokoi i apartamentów, Rezerwacja pokoi i apartamentów w hotelach 
przez biura podróży, Wynajmowanie sal na konferencje i posiedze-
nia, Biura i agencje dotyczące zakwaterowania, Rezerwacja zakwate-
rowania, Rezerwacja zakwaterowania w hotelach 

(111) 356696 (220) 2022 01 21 (210) 538918
(151) 2022 08 23 (441) 2022 05 09
(732) WROTA CHAŁUBIŃSKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Wrota Chałubińskiego
(510), (511) 36 Usługi dotyczące nieruchomości w  szczególności 
dotyczące wynajmu mieszkań, apartamentów, studio i pokoi, Biuro 
wynajmu mieszkań, apartamentów, studio i  pokoi, Administrowa-
nie nieruchomościami, Usługi sprzedaży i  pośrednictwa sprzedaży 
nieruchomości w  szczególności mieszkań, apartamentów, studio 
i pokoi, Usługi nabywania na rzecz osób trzecich nieruchomości, 43 
Usługi dotyczące prowadzenia hoteli, moteli, pensjonatów, domów 
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wczasowych, domów wypoczynkowych, domów turystycznych, 
Wynajmowanie mieszkań na pobyt czasowy, Zakwaterowanie tym-
czasowe, Rezerwacja pokoi i apartamentów, Tymczasowy wynajem 
pokoi i apartamentów, Rezerwacja pokoi i apartamentów w hotelach 
przez biura podróży, Wynajmowanie sal na konferencje i posiedze-
nia, Biura i agencje dotyczące zakwaterowania, Rezerwacja zakwate-
rowania, Rezerwacja zakwaterowania w hotelach 

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) 050841 (180) 2032 07 07 Prawo przedłużono w całości 
(111) 050841A (180) 2032 07 07 Prawo przedłużono w całości 
(111) 077029 (180) 2032 12 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 077814 (180) 2032 10 28 Prawo przedłużono w całości 
(111) 082924 (180) 2032 11 03 Prawo przedłużono w całości 
(111) 083252 (180) 2033 01 15 Prawo przedłużono w całości 
(111) 083403 (180) 2032 10 19 Prawo przedłużono w całości 
(111) 083671 (180) 2033 03 01 Prawo przedłużono w całości 
(111) 085261 (180) 2033 01 15 Prawo przedłużono w całości 
(111) 085278 (180) 2033 01 15 Prawo przedłużono w całości 
(111) 086412 (180) 2032 10 29 Prawo przedłużono w całości 
(111) 086544 (180) 2033 08 05 Prawo przedłużono w całości 
(111) 086972 (180) 2033 01 05 Prawo przedłużono w całości 
(111) 088221 (180) 2032 11 09 Prawo przedłużono w całości 
(111) 131006 (180) 2033 01 15 Prawo przedłużono w całości 
(111) 167156 (180) 2032 04 26 Prawo przedłużono w całości 
(111) 167723 (180) 2032 05 16 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 41: usługi nauczania 
języka angielskiego Metodą Cal-
lana, usługi organizacji szkoleń, 
kursów dla nauczycieli związa-
nych z  nauczaniem języka an-
gielskiego Metodą Callana, dzia-
łalność kulturalna mająca na celu 
promowanie Szkoły i metody Cal-
lana oraz propagowanie kultury 
krajów anglojęzycznych, usługi 
doradcze i  informacyjne związa-
ne z  metodyką nauczania języka 
angielskiego Metodą Callana 

(111) 169634 (180) 2032 10 31 Prawo przedłużono w całości 
(111) 169742 (180) 2032 11 12 Prawo przedłużono w całości 
(111) 170467 (180) 2032 10 17 Prawo przedłużono w całości 
(111) 170670 (180) 2032 11 18 Prawo przedłużono w całości 
(111) 170671 (180) 2032 11 18 Prawo przedłużono w całości 
(111) 170932 (180) 2032 11 15 Prawo przedłużono w całości 
(111) 172570 (180) 2032 09 18 Prawo przedłużono w całości 
(111) 172573 (180) 2032 09 18 Prawo przedłużono w całości 
(111) 172932 (180) 2032 11 13 Prawo przedłużono w całości 
(111) 173434 (180) 2033 01 20 Prawo przedłużono w całości 
(111) 173435 (180) 2033 01 20 Prawo przedłużono w całości 
(111) 173980 (180) 2033 01 20 Prawo przedłużono w całości 
(111) 174096 (180) 2032 10 18 Prawo przedłużono w całości 
(111) 174757 (180) 2032 11 15 Prawo przedłużono w całości 
(111) 257265 (180) 2032 02 15 Prawo przedłużono w całości 
(111) 259194 (180) 2032 07 25 Prawo przedłużono w całości 
(111) 260040 (180) 2032 08 20 Prawo przedłużono w całości 
(111) 260371 (180) 2032 06 29 Prawo przedłużono w całości 
(111) 260465 (180) 2032 10 24 Prawo przedłużono w całości 

(111) 260856 (180) 2032 10 05 Prawo przedłużono w całości 
(111) 260896 (180) 2032 10 11 Prawo przedłużono w całości 
(111) 260994 (180) 2032 10 16 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261014 (180) 2032 10 18 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261096 (180) 2032 11 14 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261097 (180) 2032 11 14 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261098 (180) 2032 11 14 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261099 (180) 2032 11 14 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261253 (180) 2032 11 06 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261275 (180) 2032 05 21 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 37: usługi budowlane, 
naprawy, usługi instalacyjne, 
usługi napraw i  usługi instalacyj-
ne w  branży elektroinstalacyjnej, 
wentylacyjno - klimatyzacyjnej, 
usługi montażowe stolarsko - tar-
taczne 

(111) 261391 (180) 2032 10 15 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261406 (180) 2032 12 05 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261407 (180) 2032 12 05 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261408 (180) 2032 12 05 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261414 (180) 2032 12 05 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261417 (180) 2032 12 05 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261419 (180) 2032 12 05 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261930 (180) 2032 12 05 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261931 (180) 2032 12 05 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261932 (180) 2032 12 05 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261933 (180) 2032 12 05 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262041 (180) 2032 12 11 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262042 (180) 2032 12 11 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262132 (180) 2032 11 09 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262159 (180) 2032 11 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262167 (180) 2032 11 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262172 (180) 2032 12 13 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262510 (180) 2032 06 28 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 16: adresarki, afisze, pla-
katy w tym z papieru lub kartonu, 
akwaforty zaliczane do  techniki 
graficznej, akwarele, akwarele za-
liczane do obrazów, malarstwa, al-
bumy, almanachy typu roczniki, 
aparaty do  wykonywania winiet, 
arkusze z wiskozy do zawijania, ar-
kusze z  celulozy regenerowanej 
do  pakowania, artykuły biurowe 
z  wyjątkiem mebli, atlasy, atra-
ment, atrament korektorski wyko-
rzystywany w  heliografii, bibuły, 
bielizna stołowa papierowa, bile-
ty, biurowe maszyny do stemplo-
wania, biurowe nawilżacze do po-
wierzchni klejących, bloczki do pi-
sania, bloki do pisania, listowe ty-
pu papeteria, bloki rysunkowe, 
błony z  tworzyw sztucznych sa-
moprzyczepne, rozciągliwe do pa-
letyzacji, broszury, chorągiewki 
papierowe, chromolitografie, chu-
steczki papierowe do  nosa, cyfry 
i  litery zaliczane do  czcionek 
w tym drukarskich, cyrkle kreślar-
skie, czasopisma zaliczane do pe-
riodyków, czcionki ze  stali, deski 
kreślarskie typu rysownice, dia-
gramy, dozowniki taśmy przylep-
nej zaliczane do artykułów biuro-
wych, dziurkacze zaliczane do ar-
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tykułów biurowych, ekierki, em-
blematy, pieczęcie papierowe, 
etykiety nie z materiału tekstylne-
go, figurki, statuetki z papieru ma-
che, filtry do kawy papierowe, fo-
lia z tworzywa sztucznego do pa-
kowania, folie z  tworzyw sztucz-
nych z  pęcherzykami powietrza 
do pakowania lub zabezpieczania 
w  transporcie, formularze, blan-
kiety, druki, formy do gliny mode-
larskiej zaliczane do  materiałów 
dla artystów, fotografie, fotogra-
wiura, futerały na matryce, galwa-
notypy zaliczane do poligrafii, ga-
zety, gilotynki do papieru zalicza-
ne do artykułów biurowych, glina 
do  modelowania, globusy ziem-
skie,klej w postaci glutenu do pa-
pieru lub do  użytku domowego, 
grafity do  ołówków, grzebienie 
marmurkowe, gumki do ścierania, 
hektografy, igły, rylce stalowe 
do akwafort, indeksy, skorowidze, 
kalendarze, kalendarze z kartkami 
do  zrywania, kalka maszynowa, 
płócienna, techniczna, kalkoma-
nie, kałamarze wpuszczane w pul-
pit, stojące z  oprawką, kałamarze 
typu kamienie atramentowe, ka-
mienie litograficzne, kartki z  ży-
czeniami, karton zaliczany do  ar-
tykułów papierniczych, karton 
z miazgi drzewnej zaliczany do ar-
tykułów papierniczych, karty: in-
deksowe, muzyczne z życzeniami, 
pocztowe, kasetki na  papeterię 
zaliczane do  artykułów biuro-
wych, ozdobne, kasetki na  stem-
ple, pieczątki, kaszty, ramy zecer-
skie, wykorzystywane w  drukar-
stwie, katalogi, papki mączne 
w postaci klajstrów, klei mącznych 
do  papieru lub do  użytku domo-
wego, klamry, zaciski do  papieru, 
klawisze do  maszyn do  pisania, 
kleje do  materiałów papierni-
czych lub do  użytku domowego, 
klej rybi typu karuk do papieru lub 
do  użytku domowego, kokardy 
papierowe, komiksy, koperty zali-
czane do artykułów piśmiennych, 
koperty na  butelki z  kartonu lub 
papieru, korektory w  płynie zali-
czane do  artykułów biurowych, 
kosze na  listy, kreda do  litografii, 
do  pisania, do  znakowania, kra-
wiecka, krzywiki, książki, kulki 
do piór kulkowych, lak do pieczę-
towania, linijki typu reglety dla 
drukarzy, linijki rysownicze, kre-
ślarskie, litograficzne dzieła sztuki, 
litografie, łupkowe tabliczki do pi-
sania, malarstwo, obrazy oprawio-
ne lub nie, mapy w  tym geogra-
ficzne, masy specjalne do pieczę-
towania do  użytku piśmiennego, 

maszynki do  ostrzenia ołówków, 
elektryczne lub nie, maszyny 
do  pisania elektryczne i  nieelek-
tryczne, materiały do introligator-
stwa, materiały do modelowania, 
materiały do  nauczania z  wyjąt-
kiem aparatów, materiały do  ry-
sowania, materiały drukowane, 
materiały piśmienne, materiały 
powłokowe wykonane z  kroch-
malu lub skrobi, matryce, matryce 
do  druku ręcznego, miseczki 
na  farby dla artystów malarzy, 
modele, makiety architektonicz-
ne, naklejki adresowe, nalepki, 
naklejki zaliczane do  materiałów 
piśmiennych, nawilżacze zalicza-
ne do artykułów biurowych, nisz-
czarki dokumentów do  użytku 
biurowego, notatniki, notesy, no-
tesy podręczne, noże do  papieru 
zaliczane do  artykułów biuro-
wych, numeratory, obrazy, obrusy 
papierowe, obsadki, uchwyty 
do piór, obwoluty na luźne kartki, 
obwoluty papierowe na  doku-
menty, ochrona gumowa na palce 
zaliczane do  artykułów biuro-
wych, odciskarki do kart kredyto-
wych, nieelektryczne, okładki, ob-
woluty zaliczane do  materiałów 
papierniczych, okładki na  czeki, 
na  paszporty, okólniki, oleodruki, 
ołówki w  tym węglowe, automa-
tyczne, opakowania do  butelek 
z  tektury lub papieru, opaski 
na rękę do przytrzymywania przy-
borów do pisania, opaski papiero-
we na cygara, opłatek do pieczę-
towania listów, oprawy, oprawy 
do  ołówków, osłony na  doniczki 
z papieru, palety dla malarzy, pan-
tografy zaliczane do  przyrządów 
kreślarskich,papier: do  elektrokar-
diografów, do  maszyn rejestrują-
cych, do pakowania, do pisania, do-
radiogramów, do  zawijania, higie-
niczny, parafinowany, pergamino-
wy, przebitkowy, srebrny,świecący, 
toaletowy, w  arkuszach, z  miazgi 
drzewnej, papier mache, papier Xu-
an dochińskiego malarstwa i  kali-
grafii, papierowe maty na  siedze-
nia, papierowe podstawki pod ka-
rafki, pasma przylepne do  celów 
papierniczych lub do  użytku do-
mowego, pasta do modelowania, 
kredki typu pastele, perforatory 
biurowe, pędzle, pudełka na  pie-
częcie, stemple, pieczęcie, stem-
ple, pinezki, pióra zaliczane do ar-
tykułów biurowych, pióra wiecz-
ne, pióra ze  stali, piórka do  ryso-
wania typu grafiony, piórniki, 
plansze, płytki grawerskie, plany, 
płótno do  malarstwa, płótno in-
troligatorskie, płótno nasączone 
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tuszem do powielaczy, płótno na-
sączone tuszem do urządzeń sto-
sowanych w  reprodukcji doku-
mentów, płytki adresowe do adre-
sarek, płyty matrycowe, podpórki 
do  utrzymywania wielu książek 
w  pozycji pionowej, podpórki ręki 
dla malarzy, książki typu podręczni-
ki, podstawki do długopisów i ołów-
ków, pod kufle do  piwa,poduszki 
do stempli, pieczęci w tym nasączo-
ne tuszem, pojemniki na  śmietanę 
papierowe, pokrowce do  drukarek 
z materiałów nietekstylnych, portre-
ty, powielacze, prospekty, próbki 
biologiczne do  mikroskopów jako 
materiał dydaktyczny, przebitki zali-
czane do  materiałów piśmiennych, 
przezrocza zaliczane do materiałów 
piśmiennych, przybory do  pisania 
zaliczane do  materiałów piśmien-
nych, przybory do pisania typu ze-
stawy, przybory do wycierania ta-
blic do  pisania, przybory szkolne 
zaliczane do  artykułów piśmien-
nych, przyciski do  papieru, przy-
kładnice kreślarskie przyrządy 
do  pisania, przyrządy do  rysowa-
nia, publikacje w  formie papiero-
wej, pudełka kartonowe lub pa-
pierowe, pudełka na farby zalicza-
ne do artykułów szkolnych, pudła 
na  kapelusze z  tektury, ramki 
do fotografii, rejestry, księgi głów-
ne w  formie książek, reprodukcje 
graficzne, ręczniki do  twarzy pa-
pierowe, ręczniki papierowe, rolki 
do  taśm barwiących, rozaria do-
mowe, rozkłady, repertuary godzi-
nowe drukowane, rury tekturowe, 
ryciny, rylce do kopiowania rysun-
ków, rysiki, rysunki zaliczane 
do  rycin, segregatory zaliczane 
do artykułów biurowych, serwetki 
papierowe do  demakijażu, ser-
wetki, stołowe papierowe, ser-
wety na stół papierowe, skoroszy-
ty na dokumenty, skrobaki wyma-
zujące biurowe, klej skrobiowy 
w postaci skrobii do celów papier-
niczych lub do  użytku domowe-
go, spinacze biurowe, do bankno-
tów, do  papieru, stalówki w  tym 
ze  złota, stemple do  pieczętowa-
nia, stojaki na  stemple, suszki 
do piór, szablony zaliczane do ar-
tykułów piśmiennych, szczotki, 
pędzle do pisania, szczotki, pędzle 
malarskie, sznurek introligatorski, 
sztalugi malarskie, sztychy, ryty 
wykorzystywane w  grawiurze, 
szufelki do  składu typograficzne-
go, szyldy z papieru lub z kartonu, 
śliniaki papierowe, śpiewniki, ta-
blice arytmetyczne, obliczeniowe, 
szkolne, ogłoszeniowe na  afisze 
z kartonu lub papieru, tace do sor-

towania i  liczenia pieniędzy, tar-
cze wymazujące, taśma klejąca za-
liczane do  materiałów piśmien-
nych, taśmy wykorzystywane 
w introligatorstwie, taśmy do ma-
szyn do pisania, taśmy elastyczne 
do  użytku biurowego, taśmy lub 
karty papierowe do  zapisu pro-
gramów komputerowych, taśmy 
nasączone tuszem w tym do dru-
karek komputerowych, taśmy pa-
pierowe, taśmy przylepne i samo-
przylepne do  celów papierni-
czych lub do  użytku domowego, 
teczki, skoroszyty zaliczane do ar-
tykułów biurowych, teczki na do-
kumenty zaliczane do  artykułów 
biurowych, temperówki do ołów-
ków, elektryczne lub nieelektrycz-
ne, tkanina klejąca do materiałów 
piśmiennych, tkaniny introligator-
skie, torby na śmieci z papieru lub 
z  tworzyw sztucznych, torebki 
do gotowania w kuchniach mikro-
falowych, torebki do  pakowania 
typu koperty, woreczki z  papieru 
lub tworzyw sztucznych, torebki 
papierowe typu, rożki w  kształ-
cie stożka, trójkąty kreślarski, 
tusz zaliczany do  atramentów, 
tworzywa sztuczne do  modelo-
wania, uchwyty do  kredy, 
do  stempli, pieczęci, naklejanie 
znaczków lub stemplowanie ko-
respondencji pocztowej za  po-
mocą urządzenia do  frankowa-
nia, urządzenia do  laminowania 
dokumentów do  użytku biuro-
wego, urządzenia do  stemplo-
wania kopert biurowych, urzą-
dzenia do  oprawiania fotografii, 
urządzenia i  maszyny do  introli-
gatorstwa zaliczany do  sprzętu 
biurowego, urządzenia i maszyny 
do powielania, urządzenia ręczne 
do  etykietowania, wałki do  malo-
wania ścian,wałki do  maszyn 
do pisania, wierszowniki, winkiela-
ki, datowniki, kasowniki, numera-
tory wykorzystywane w poligrafii, 
wkładki papierowe do  szuflad, 
perfumowane lub niewkłady atra-
mentowe do piór, wosk do mode-
lowania nie  do  celów stomatolo-
gicznych, wskaźniki do pokazywa-
nia szczegółów na mapie, nieelek-
tryczne, wycinki histologiczne 
w  postaci materiału szkoleniowe-
go, wydruki graficzne, wykroje 
do szycia, wykroje do wykonywa-
nia odzieży, wyroby przeznaczone 
do wymazywania, wyroby z karto-
nu, wzorce pism do  kopiowania, 
wzornice perforowane do krosien 
żakardowych, wzory do haftowa-
nia, wzory do kalkowania, zaczepy 
do  kart indeksowych, zakładki 
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do  książek, zawiadomienia, karty 
zaliczane do  artykułów piśmien-
nych, zestawy drukarskie przeno-
śne zaliczane do artykułów biuro-
wych, zestawy rysunkowe typu 
komplety kreślarskie, zeszyty, 
znaczki pocztowe, zszywacze zali-
czane do  artykułów biurowych, 
zszywki biurowe; 30: anyż, anyż 
gwiaździsty, aromaty, preparaty 
do żywności, aromaty w tym: aro-
maty do  ciast i  do  napojów inne 
niż oleje esencyjne, aromaty ka-
wowe, batony lukrecjowe zalicza-
ne do  wwyrobów cukierniczyh, 
biszkopty, preparaty usztywniają-
ce do  bitej śmietany, bułeczki 
słodkie, bułki, chałwa, chipsy zali-
czane do produktów zbożowych, 
ciasta, ciasta mączne, ciastka ryżo-
we, ciasto, ciastka, wyroby cukier-
nicze, ciasto na  ciastka, ciasto 
w proszku, cukier, cukierki zawar-
te w  tej klasie, cukierki miętowe, 
cykoria - substytut kawy, cyna-
mon zaliczany do  przypraw, cze-
kolada, enzymy do  ciast,esencje 
do  artykułów żywnościowych, 
z  wyjątkiem esencji eterycznych 
i  olejów esencyjnych, galaretki 
owocowe zaliczane do  słodyczy, 
gałka muszkatołowa, glukoza 
do  celów spożywczych, gofry, 
goździki zaliczane do  przyprawa, 
guma do  żucia nie  do  celów me-
dycznych, herbata, herbata mro-
żona, herbatniki,herbatniki petit
-beurre, imbir zaliczane do  przy-
praw, imbirowe pieczywo - pier-
nik, jogurt mrożony zaliczany 
do  lodów spożywczych, kakao, 
kanapki, karmelki zaliczane do cu-
kierków, kawa, kawa nienaturalna, 
kawa nie palona,krakersy, kukury-
dza prażona typu popcorn, lody 
spożywcze, lody spożywcze 
w  proszku, lód do  napojów chło-
dzących, lód naturalny lub sztucz-
ny,lukrecja wykorzystywana w cu-
kiernictwie, makaroniki zaliczane 
do  wyrobów cukierniczych, mar-
cepan, mięta do wyrobów cukier-
niczych, miód, naleśniki, napary 
inne niż do celów leczniczych, na-
poje czekoladowe, kakaowe, ka-
wowe z mlekiem, napoje na bazie 
czekolady, napoje na bazie herba-
ty, napoje na bazie kakao, napoje 
na bazie kawy, ozdoby do ciast ja-
daIne, pasta migdałowa, pastylki 
zaliczane do  cukierków, piernik, 
pizze, placki, pomadki zaliczane 
do  cukierków pralinki, preparaty 
roślinne zastępujące kawę, prze-
kąski ryżowe, zbożowe, przypra-
wy, przyprawy korzenne, ptifurki 
zaliczane do ciasteczek, puddingi, 

relish - sos przyprawowy na bazie 
owoców lub warzyw, słodycze, 
słodycze w formie cukierków, sło-
dycze do ssania, słodycze ozdob-
ne na  choinki, słodziki/maltoza, 
słodziki naturalne, sosy do  pole-
wania deserów, substytuty kawy, 
suchary, syrop cukrowy do celów 
spożywczych, szafran zaliczany 
do  przypraw, środki wiążące 
do  lodów spożywczych, tarty 
z  owocami, wanilia zaliczana 
do  aromatów,wanilina w  postaci 
aldehyd, substytut wanilii, wyroby 
cukiernicze w  tym: na  bazie mi-
gdałów, na  bazie orzechów ara-
chidowych, wyroby z  kakao; 43: 
bary szybkiej obsługi typu snack
-bary, biura, agencje zakwatero-
wania w  hotelach, pensjonatach, 
domy opieki dla osób w  pode-
szłym wieku, domy turystyczne, 
hotele, hotele dla zwierząt, kafete-
rie, bufety, motele, obsługa ga-
stronomiczna z  własnym zaple-
czem, produktami i  transportem, 
organizowanie obozów wakacyj-
nych zaliczane do  usług związa-
nych z zakwaterowaniem, pensjo-
naty, pensjonaty rezerwacja 
miejsc w  pensjonatach, rezerwa-
cje kwater na  pobyt czasowy, re-
zerwacje miejsc w  hotelach, sto-
łówki, usługi barowe, usługi w za-
kresie wyposażenia i  urządzeń 
kempingowych,wynajmowanie 
pomieszczeń na  pobyt czaso-
wy,wynajmowanie sal na  posie-
dzenia mityngi, narady, wypoży-
czanie konstrukcji przeno-
śnych,wypożyczanie krzeseł, sto-
łów, bielizny stołowej i  szklanych 
naczyń, wypożyczanie namiotów 

(111) 262521 (180) 2032 11 06 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262621 (180) 2032 10 17 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262709 (180) 2032 10 16 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262755 (180) 2032 11 28 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262791 (180) 2032 12 05 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262792 (180) 2032 12 05 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262794 (180) 2032 12 05 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262800 (180) 2032 12 05 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262801 (180) 2032 12 05 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262802 (180) 2032 12 05 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262866 (180) 2032 11 29 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262957 (180) 2033 01 28 Prawo przedłużono w całości 
(111) 263117 (180) 2032 10 31 Prawo przedłużono w całości 
(111) 263321 (180) 2032 12 10 Prawo przedłużono w całości 
(111) 263371 (180) 2032 10 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 263683 (180) 2032 12 05 Prawo przedłużono w całości 
(111) 263752 (180) 2032 06 25 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 9: urządzenia i przyrzą-
dy: naukowe, żeglarskie, geode-
zyjne, fotograficzne, kinemato-
graficzne, optyczne, wagowe, po-
miarowe, sygnalizacyjne, kontrol-
ne, do  ratowania życia, do  celów 
dydaktycznych, urządzenia i przy-
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rządy elektryczne przewodzące, 
przełączające, transformujące, 
akumulatorowe i kontrolno-steru-
jące, urządzenia do  nagrywania, 
transmisji lub reprodukcji dźwię-
ku lub obrazu, magnetyczne no-
śniki danych, płyty, dyski z nagra-
niami, automaty sprzedające 
i  mechanizmy do  urządzeń uru-
chamianych przez wrzucenie mo-
nety, kasy sklepowe, maszyny li-
czące, sprzęt przetwarzający da-
ne i komputery, urządzenia do ga-
szenia ognia, karty bankowe, 
karty kredytowe, karty debetowe, 
karty płatnicze i karty identyfika-
cyjne, magnetycznie kodowane 
karty i  karty zawierające płytki 
obwodów scalonych karty inteli-
gentne, karty z pamięcią lub z mi-
kroprocesorem, czytniki kart, pro-
gramy komputerowe, oprogra-
mowanie komputerowe umożli-
wiające kartom inteligentnym 
współdziałanie z  terminalami 
i  czytnikami, aparatura elektro-
niczna do  weryfikacji autentycz-
ności kart bankowych, kart kredy-
towych, kart debetowych i  kart 
płatniczych, programy kompute-
rowe ładowane: programy kom-
puterowe zapisane na  chipach, 
dyskietkach, taśmach i  dyskach 
kompaktowych, programy kom-
puterowe aplikacyjne, programy 
komputerowe narzędziowe, pro-
gramy komputerowe systemu 
operacyjnego, oprogramowania 
do  zabezpieczenia składów da-
nych oraz wyszukiwania i  trans-
misji poufnych informacji klienta 
używanych przez osoby oraz in-
stytucje bankowe i finansowe; 35: 
reklama, zarządzanie w działalno-
ści handlowej, administrowanie 
działalności handlowej, prace biu-
rowe, specjalistyczne doradztwo 
i  konsulting dotyczące działalno-
ści gospodarczej, handlowej i  re-
klamy, pomoc i usługi w zakresie 
organizacji i  zarządzania działal-
nością gospodarczą, przedsiębior-
stwami oraz przedsięwzięciami go-
spodarczymi i  handlowymi, usługi 
audytorskie, księgowe i  rachunko-
we, pośrednictwo w  zawieraniu 
transakcji handlowych, usługi spe-
cjalistycznego doradztwa handlo-
wego i gospodarczego, usługi po-
średnictwa handlowego, usługi 
agencji importowo-eksportowych 
i  agencji handlowych, promocja 
sprzedaży towarów wielobranżo-
wych, organizowanie aukcji, bada-
nia i  poszukiwania w  dziedzinie 
działalności gospodarczej, eksper-
tyzy w dziedzinie działalności go-

spodarczej, ekspertyzy opłacal-
ności, usługi przenoszenia przed-
siębiorstw, usługi pozyskiwania, 
opracowywania i  udostępniania 
informacji o  działalności gospo-
darczej, usługi pośrednictwa pra-
cy, rekrutacji i doboru personelu, 
doradztwo w  zakresie zarządza-
nia personalnego i  kadrowego, 
organizowanie targów i  wystaw 
w  celach handlowych lub rekla-
mowych, usługi badania rynku 
i  opinii publicznej, usługi wyko-
nywania prognoz ekonomicznych 
i  analiz rynkowych, analizy kosz-
tów, usługi badań statystycznych 
i  przeprowadzania wyceny dzia-
łalności gospodarczej, opracowy-
wanie informacji statystycznych, 
sporządzanie wyciągów z  kont, 
zarządzanie zbiorami informa-
tycznymi i zbiorami danych w sys-
temach komputerowych, pozy-
skiwanie danych do  komputero-
wych baz danych, usługi systema-
tyzacji, sortowania i  kompilacji 
danych w  komputerowych ba-
zach danych, komputerowe za-
rządzanie plikami, wyszukiwanie 
informacji w  bazach i  plikach 
komputerowych, usługi reklamy 
i promocji, usługi public relations, 
usługi reklamy z wykorzystaniem 
metod słownych, dźwiękowych, 
audiowizualnych i  multimedial-
nych oraz za pośrednictwem sieci 
komputerowej, rozpowszechnia-
nie materiałów reklamowych 
i  ofert reklamowych, rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamo-
wych, udostępnienie powierzchni 
reklamowych i czasu reklamowe-
go, usługi obsługi programów lo-
jalnościowych i  programów pro-
mocyjnych, archiwizacja doku-
mentów metodami elektronicz-
nymi i  tradycyjnymi; 36: usługi 
ubezpieczeń, usługi finansowe, 
usługi monetarne, usługi w zakre-
sie majątku nieruchomego za-
warte w  tej klasie, usługi banko-
we, usługi maklerskie, prowadze-
nie kont depozytowych papierów 
wartościowych, usługi obrotu pa-
pierami wartościowymi, inwesto-
wanie na rynku kapitałowym, ryn-
ku papierów wartościowych oraz 
na  rynku nieruchomości, dokony-
wanie operacji kupna i  sprzedaży 
papierów wartościowych, noto-
wania giełdowe, usługi zarządza-
nia aktywami finansowymi tj  za-
rządzanie portfelem na  zlecenie 
klienta, usługi doradztwa w  za-
kresie obrotu papierami warto-
ściowymi, w tym raporty, analizy 
i  opracowania na  zamówienie 
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klienta, usługi pośrednictwa 
w  nabywaniu dużych pakietów 
akcji w  trybie wezwania, usługi 
opracowywania prospektów emi-
syjnych, usługi wprowadzania ak-
cji spółek do publicznego obrotu, 
usługi pełnienia funkcji sponsora 
emisji, animatora rynku oraz emi-
tenta, usługi finansowych memo-
randów informacyjnych tj  usługi 
informacji finansowej, usługi or-
ganizacji obrotu papierami war-
tościowymi spółek na  rynku nie-
publicznym, wykonywanie czyn-
ności związanych z emisją i obro-
tem papierami wartościowymi, 
usługi gwarantowania emisji pa-
pierów wartościowych, usługi un-
derwritingu, pośrednictwo w ob-
rocie papierami wartościowymi, 
usługi prowadzenia rachunków 
maklerskich, nabywanie i zbywa-
nie papierów wartościowych 
na zlecenie osób trzecich, prowa-
dzenie rozliczeń z tytułu posiada-
nia, nabycia lub zbycia papierów 
wartościowych, pośrednictwo 
w  nabywaniu pakietów akcji, 
usługi domów maklerskich, wy-
konywanie ekspertyz i  prognoz 
finansowych, analiza finansowa, 
doradztwo finansowe, świadcze-
nie usług konsultacyjno-dorad-
czych w  sprawach finansowych, 
doradztwo inwestycyjne, usługi 
czynności powierniczych, zarzą-
dzanie funduszami powierniczy-
mi, lokowanie powierzonych pie-
niędzy w  imieniu własnym 
i  na  wspólny rachunek uczestni-
ków funduszów powierniczych, 
zbywanie jednostek uczestnic-
twa funduszy powierniczych, 
usługi prowadzenia indywidual-
nych kont emerytalnych, usługi 
dystrybucji jednostek-towarzy-
stwa funduszy inwestycyjnych, 
usługi udzielania i obsługi kredy-
tu na zakup papierów wartościo-
wych, zarządzanie powierzonymi 
środkami pieniężnymi oraz inny-
mi aktywami, usługi zarządzania 
ryzykiem, tworzenie i prowadze-
nie funduszy inwestycyjnych 
i  powierniczych, usługi depozy-
towe i  kredytowe, usługi broker-
skie, usługi clearingowe tj  finan-
sowe usługi rozliczeniowe, usługi 
leasingowe, usługi faktoringowe, 
usługi w  zakresie kapitału po-
wierniczego, akredytywy, obsłu-
gi czeków podróżnych, prowa-
dzenie rachunków bankowych, 
przyjmowanie wkładów oszczęd-
nościowych i lokat terminowych, 
udzielanie oraz zaciąganie kredy-
tów i pożyczek, przeprowadzanie 

rozliczeń transakcji, wykonywa-
nie operacji wekslowych i czeko-
wych, dokonywanie transakcji 
i  przelewów elektronicznych, 
przyjmowanie i dokonywanie lo-
kat w bankach krajowych i zagra-
nicznych, przyjmowanie i  udzie-
lanie poręczeń i  gwarancji ban-
kowych, dokonywanie obrotu 
wartościami dewizowymi, przyj-
mowanie do  depozytu przed-
miotów, dokumentów i  papie-
rów wartościowych oraz udo-
stępnianie skrytek sejfowych, or-
ganizowanie i  uczestniczenie 
w  konsorcjach bankowych, do-
konywanie obrotu wierzytelno-
ściami, wykonywanie na zlecenie 
innych banków określonych 
czynności bankowych, wykony-
wanie czynności powierniczych, 
wydawanie i obsługa kart płatni-
czych, wykonywanie termino-
wych operacji finansowych, wy-
konywanie czynności z  zakresu 
działalności ubezpieczeniowej, 
pośrednictwo ubezpieczeniowe, 
wycena aktywów ruchomych 
i nieruchomości, usługi zarządza-
nia majątkiem nieruchomym i ak-
tywami, usługi operacji finanso-
wych związanych z  likwidacją 
przedsiębiorstw, usługi agencji 
pośrednictwa w  obrocie nieru-
chomościami, usługi dzierżawy 
majątku nieruchomego, organi-
zowanie funduszy na cele dobro-
czynne, sponsorowanie finanso-
we, zarządzanie towarzystwami, 
funduszami inwestycyjnymi 
i  funduszami emerytalnymi, in-
formacja o  powyższych usłu-
gach, usługi doradcze dotyczące 
wszystkich usług ujętych w  tej 
klasie; 38: usługi telekomunikacyj-
ne zawarte w tej klasie, usługi agen-
cji informacyjnych i  prasowych, 
usługi przesyłania informacji, prze-
syłanie informacji tekstowej, obra-
zowej, dźwiękowej i  skompilowa-
nej w formie zapisu elektroniczne-
go oraz udostępnianie łączności 
do przesyłania takiej informacji po-
przez terminale komputerowe, sie-
ci światłowodów, telefony, telegra-
fy, teleksy, telefaksy, radio, telewizję 
oraz urządzenia satelitarne, udo-
stępnianie łączności i  przekazu in-
formacji tekstowej, dźwiękowej 
i  obrazowej poprzez terminale 
komputerowe, oraz poprzez sieć 
światłowodów, udostępnianie po-
łączenia ze światową siecią kompu-
terową za  pośrednictwem teleko-
munikacji, wypożyczanie aparatury 
do  przesyłania informacji, usługi 
rozpowszechniania ogłoszeń elek-
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tronicznych, usługi przydzielania 
dostępu i  obsługa poczty elektro-
nicznej i skrzynek mailowych, usłu-
gi transmisji internetowych, miano-
wicie przekazywanie dźwięku i ob-
razu poprzez sieć internetową, 
przydzielanie dostępu do  portali 
internetowych, prowadzenie fo-
rum on-line, usługi przydzielania 
dostępu do  portali komunikacyj-
nych i informacyjnych oraz przesy-
łania danych, wiadomości, dźwięku 
i  obrazu poprzez portale komuni-
kacyjne i informacyjne, umożliwia-
nie dostępu do portalu z  informa-
cjami finansowymi, gospodarczy-
mi, giełdowymi, podatkowymi, 
prawnymi oraz z  komentarzami 
i poradami dla inwestorów, umożli-
wianie dostępu do platformy inter-
netowej używanej do inwestowa-
nia na rynku walut, przydzielanie 
dostępu do  baz danych dostęp-
nych przez Internet, udostępnia-
nie środków łączności umożliwia-
jących obsługę klienta przez In-
ternet, obsługa telekonferencji, 
przesyłanie telekopii, wypożycza-
nie modemów, wypożyczanie 
urządzeń telekomunikacyjnych 
i do przesyłania informacji, usługi 
łączności telefonicznej, informa-
cja o powyższych usługach 

(111) 263767 (180) 2032 12 10 Prawo przedłużono w całości 
(111) 264131 (180) 2033 02 14 Prawo przedłużono w całości 
(111) 264375 (180) 2032 12 05 Prawo przedłużono w całości 
(111) 264416 (180) 2033 03 18 Prawo przedłużono w całości 
(111) 264475 (180) 2033 02 01 Prawo przedłużono w całości 
(111) 264555 (180) 2033 04 15 Prawo przedłużono w całości 
(111) 264708 (180) 2032 12 04 Prawo przedłużono w całości 
(111) 265208 (180) 2032 12 10 Prawo przedłużono w całości 
(111) 265209 (180) 2032 12 10 Prawo przedłużono w całości 
(111) 265555 (180) 2033 02 07 Prawo przedłużono w całości 
(111) 265579 (180) 2032 12 05 Prawo przedłużono w całości 
(111) 266222 (180) 2032 11 14 Prawo przedłużono w całości 
(111) 266285 (180) 2032 12 13 Prawo przedłużono w całości 
(111) 266324 (180) 2032 11 16 Prawo przedłużono w całości 
(111) 266333 (180) 2033 01 10 Prawo przedłużono w całości 
(111) 266626 (180) 2032 10 11 Prawo przedłużono w całości 
(111) 266638 (180) 2032 12 05 Prawo przedłużono w całości 
(111) 269120 (180) 2033 06 17 Prawo przedłużono w całości 
(111) 269121 (180) 2033 06 17 Prawo przedłużono w całości 
(111) 269220 (180) 2032 11 13 Prawo przedłużono w całości 
(111) 269991 (180) 2033 09 25 Prawo przedłużono w całości 
(111) 269993 (180) 2033 09 25 Prawo przedłużono w całości 
(111) 269994 (180) 2033 09 25 Prawo przedłużono w całości 
(111) 269995 (180) 2033 09 25 Prawo przedłużono w całości 
(111) 270016 (180) 2033 02 11 Prawo przedłużono w całości 
(111) 270482 (180) 2033 02 12 Prawo przedłużono w całości 
(111) 271016 (180) 2033 08 22 Prawo przedłużono w całości 
(111) 272246 (180) 2032 11 14 Prawo przedłużono w całości 
(111) 272927 (180) 2033 02 07 Prawo przedłużono w całości 
(111) 274213 (180) 2032 11 06 Prawo przedłużono w całości 
(111) 277248 (180) 2033 10 08 Prawo przedłużono w całości 
(111) 325168 (180) 2028 02 24 Prawo przedłużono w całości 
(111) 327047 (180) 2025 08 19 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) 371164 19/2010
(210) 504135 ZT9/2020
(210) 516547 U
(210) 527546 U
(210) 531262 U
(210) 536037 U

(210) 538252 U
(210) 542782 U
(210) 540956 U
(210) 541330 U
(210) 542593 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) 479472 ZT14/2018
(210) 539271 U
(210) 539948 ZT13/2022
(210) 542483 U

(210) 542770 U
(210) 544121 U
(210) 545660 U

DecYZJe stWierDZaJące  
WYGaśniĘcie DecYZJi o UDZieleniU praWa

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

(210) 478069 49/2017
(210) 488710 06/2019
(210) 489180 40/2018
(210) 500356 33/2019
(210) 510526 20/2020
(210) 514069 35/2021
(210) 516774 33/2021
(210) 517718 35/2021
(210) 518313 49/2020
(210) 519415 32/2021
(210) 519889 07/2021
(210) 521692 32/2021
(210) 522983 07/2021
(210) 523098 17/2021
(210) 523279 09/2021
(210) 523652 09/2021
(210) 525507 33/2021
(210) 525508 33/2021
(210) 526064 18/2021
(210) 526508 35/2021
(210) 526754 32/2021
(210) 527540 35/2021
(210) 528390 32/2021
(210) 528604 34/2021
(210) 528614 33/2021

(210) 529191 33/2021
(210) 529192 33/2021
(210) 529535 28/2021
(210) 529862 34/2021
(210) 529939 33/2021
(210) 529944 31/2021
(210) 530140 31/2021
(210) 530141 31/2021
(210) 530372 27/2021
(210) 530383 32/2021
(210) 530384 34/2021
(210) 530385 32/2021
(210) 530411 32/2021
(210) 530473 32/2021
(210) 530558 31/2021
(210) 530576 33/2021
(210) 530586 36/2021
(210) 530589 34/2021
(210) 530668 30/2021
(210) 530670 30/2021
(210) 531055 31/2021
(210) 531101 35/2021
(210) 531209 31/2021
(210) 531368 34/2021
(210) 531392 34/2021
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(210) 531414 31/2021
(210) 531436 32/2021
(210) 531444 32/2021
(210) 531445 34/2021
(210) 531450 34/2021
(210) 531467 33/2021
(210) 531543 32/2021
(210) 531546 32/2021
(210) 531553 32/2021
(210) 531657 33/2021
(210) 531710 34/2021
(210) 531715 34/2021
(210) 531727 35/2021
(210) 531812 34/2021
(210) 531887 33/2021
(210) 531973 33/2021
(210) 531975 34/2021
(210) 531976 34/2021

(210) 532014 34/2021
(210) 532017 33/2021
(210) 532032 34/2021
(210) 532080 34/2021
(210) 532101 34/2021
(210) 532185 35/2021
(210) 532188 35/2021
(210) 532217 35/2021
(210) 532259 35/2021
(210) 532309 35/2021
(210) 532355 34/2021
(210) 532371 35/2021
(210) 532484 35/2021
(210) 532530 36/2021
(210) 532574 34/2021
(210) 532694 36/2021
(210) 532764 36/2021

UnieWaŻnienie praWa

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

(111) 332853 Prawo unieważniono w całości 

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) 034232 A  Wykreślono: ŠKODA INVESTMENT A S , Praga, 
Czechy; Wpisano: ŠKODA INVESTMENT A S , Plzeň, Czechy 

(111) 064090 A  Wykreślono: UPJOHN US 1 LLC, New York, 
Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Viatris Specialty LLC, Mor-
gantown, Stany Zjednoczone Ameryki 

(111) 078828 A  Wykreślono: BRIGGS & STRATTON CORPORA-
TION, WAUWATOSA, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: BRIG-
GS & STRATTON, LLC, Wauwatosa, Stany Zjednoczone Ameryki 

(111) 078846 A  Wykreślono: MINOVA INTERNATIONAL LIMI-
TED, WITNEY, Wielka Brytania; Wpisano: MINOVA INTERNATIONAL 
LIMITED, ADDLESTONE, Wielka Brytania 

(111) 078847 A  Wykreślono: MINOVA INTERNATIONAL LIMI-
TED, WITNEY, Wielka Brytania; Wpisano: MINOVA INTERNATIONAL 
LIMITED, ADDLESTONE, Wielka Brytania 

(111) 079509 A  Wykreślono: UPJOHN US 1 LLC, New York, Sta-
ny Zjednoczone Ameryki; Wpisano: VIATRIS SPECIALTY LLC, Mor-
gantown, Stany Zjednoczone Ameryki 

(111) 081249 A  Wykreślono: A W  CHESTERTON COMPANY 
(MASSACHUSETTS CORPORATION), WOBURN, Stany Zjednoczone 
Ameryki; Wpisano: A W  CHESTERTON COMPANY, Groveland, Stany 
Zjednoczone Ameryki 

(111) 104106 A  Wykreślono: JOHNSON & JOHNSON, NEW 
BRUNSWICK, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: LG HOUSE-
HOLD & HEALTH CARE LTD , Seoul, Korea Południowa 

(111) 108283 A  Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produkcji Lo-
dów KORAL Józef Koral Sp  Jawna, Limanowa, Polska; Wpisano: 
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW KORAL SPÓŁKA JAWNA, 
Limanowa, Polska 490006069 

(111) 108534 A  Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produkcji Lo-
dów KORAL Józef Koral Sp  Jawna, Limanowa, Polska; Wpisano: 
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW KORAL SPÓŁKA JAWNA, 
Limanowa, Polska 490006069 

(111) 109222 D  Wpisano: „Na mocy umowy licencyjnej z dnia 
19 lutego 2018 r , udzielono pełnej i niewyłącznej licencji na uży-
wanie znaku towarowego CX przez spółkę AUTOMOTIVE BEARIN-
GS SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Łódź, Polska na czas określony od dnia 1 lutego 
2018 r  do dnia 31 grudnia 2028 r ”

(111) 110135 A  Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produkcji Lo-
dów KORAL Józef Koral Sp  Jawna, Limanowa, Polska; Wpisano: 
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW KORAL SPÓŁKA JAWNA, 
Limanowa, Polska 490006069 

(111) 110137 A  Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produkcji Lo-
dów KORAL Józef Koral Sp  Jawna, Limanowa, Polska; Wpisano: 
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW KORAL SPÓŁKA JAWNA, 
Limanowa, Polska 490006069 

(111) 114102 A  Wykreślono: UPJOHN US 1 LLC, New York, Sta-
ny Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Viatris Specialty LLC, Morgan-
town, Stany Zjednoczone Ameryki 

(111) 115954 A  Wykreślono: UPJOHN US 1 LLC, New York, Sta-
ny Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Viatris Specialty LLC, Morgan-
town, Stany Zjednoczone Ameryki 

(111) 120993 A  Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produk-
cji Lodów „KORAL” Józef Koral Spółka Jawna, Limanowa, Polska 
490006069; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW 
KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa, Polska 490006069 

(111) 122373 A  Wykreślono: UPJOHN US 1 LLC, New York, Sta-
ny Zjednoczone Ameryki; Wpisano: VIATRIS SPECIALTY LLC, Mor-
gantown, Stany Zjednoczone Ameryki 

(111) 122571 A  Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produk-
cji Lodów „KORAL” Józef Koral Spółka Jawna, Limanowa, Polska 
490006069; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW 
KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa, Polska 490006069 

(111) 123123 A  Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produk-
cji Lodów „KORAL” Józef Koral Spółka Jawna, Limanowa, Polska 
490006069; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW 
KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa, Polska 490006069 

(111) 127865 A  Wykreślono: UPJOHN US 1 LLC, New York, Sta-
ny Zjednoczone Ameryki; Wpisano: VIATRIS SPECIALTY LLC, Mor-
gantown, Stany Zjednoczone Ameryki 

(111) 128020 A  Wykreślono: UPJOHN US 1 LLC, New York, Sta-
ny Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Viatris Specialty LLC, Morgan-
town, Stany Zjednoczone Ameryki 

(111) 130746 A  Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produk-
cji Lodów „KORAL” Józef Koral Spółka Jawna, Limanowa, Polska 
490006069; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW 
KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa, Polska 490006069 
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(111) 130763 A  Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produk-
cji Lodów „KORAL” Józef Koral Spółka Jawna, Limanowa, Polska 
490006069; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW 
KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa, Polska 490006069 

(111) 131521 A  Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produkcji 
Lodów „KORAL” Józef Koral Spółka Jawna, Limanowa, Polska 
490006069; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW 
KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa, Polska 490006069 

(111) 134248 A  Wykreślono: UPJOHN US 1 LLC, New York, Sta-
ny Zjednoczone Ameryki; Wpisano: VIATRIS SPECIALTY LLC, Mor-
gantown, Stany Zjednoczone Ameryki 

(111) 142288 A  Wykreślono: UPJOHN US 1 LLC, New York, Sta-
ny Zjednoczone Ameryki; Wpisano: VIATRIS SPECIALTY LLC, Mor-
gantown, Stany Zjednoczone Ameryki 

(111) 142386 A  Wykreślono: UNILEVER BCS EUROPE B V , 
Rotterdam, Holandia; Wpisano: Upfield Europe B V , Rotterdam, 
Holandia 

(111) 142711 A  Wykreślono: Farmaceutyczno Chemiczna 
Spółdzielnia Pracy GALENUS, Warszawa, Polska 000984060; Wpi-
sano: TACTICA PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD-
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, Polska 240594048 

(111) 142853 A  Wykreślono: UPJOHN US 1 LLC, New York, Sta-
ny Zjednoczone Ameryki; Wpisano: VIATRIS SPECIALTY LLC, Mor-
gantown, Stany Zjednoczone Ameryki 

(111) 143109 A  Wykreślono: „GLUE INVEST” Spółka Akcyjna, 
Warszawa, Polska; Wpisano: GLUE-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140742552 

(111) 144108 A  Wykreślono: Vispol Sp  z o o , Pruszków, Pol-
ska; Wpisano: GOODIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140080128 

(111) 145720 A  Wykreślono: PIZZA HUT INTERNATIONAL,LLC, 
14841 DALLAS Parkway Dallas Texas 75240, Stany Zjednoczone 
Ameryki; Wpisano: Pizza Hut International, LLC, Plano, Stany Zjed-
noczone Ameryki 

(111) 145725 A  Wykreślono: PIZZA HUT INTERNATIONAL, 
LLC, 14841 DALLAS Parkway Dallas Texas 75240, Stany Zjednoczo-
ne Ameryki; Wpisano: Pizza Hut International, LLC, Plano, Stany 
Zjednoczone Ameryki 

(111) 146563 A  Wykreślono: QVF PROCESS SYSTEMS LIMITED, 
STAFFORD, Wielka Brytania; Wpisano: DE DIETRICH PROCESS SYS-
TEMS LIMITED, Stafford, Wielka Brytania 

(111) 146563 A  Wykreślono: DE DIETRICH PROCESS SYSTEMS 
LIMITED, Stafford, Wielka Brytania; Wpisano: DE DIETRICH PRO-
CESS SYSTEMS GmbH, Mainz, Niemcy 

(111) 149071 A  Wykreślono: INTERSERVIS Spółka z o o , Łódź, 
Polska; Wpisano: PTAK WARSAW EXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nadarzyn, Polska 366965350 

(111) 149916 A  Wykreślono: Farmaceutyczno-Chemiczna 
Spółdzielnia Pracy „GALENUS”, Warszawa, Polska 000984060; Wpi-
sano: TACTICA PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD-
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, Polska 240594048 

(111) 153753 A  Wykreślono: SILLIKER GROUP CORPORATION, 
HOMEWOOD, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Mérieux 
NutriSciences Corporation, Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki 

(111) 155117 D  Wpisano: „Na mocy umowy licencyjnej z dnia 
19 lutego 2018 r , udzielono pełnej i niewyłącznej licencji na uży-
wanie znaku towarowego CX przez spółkę AUTOMOTIVE BEARIN-
GS SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Łódź, Polska na czas określony od dnia 1 lutego 
2018 r  do dnia 31 grudnia 2028 r ”

(111) 155169 D  Wpisano: „Na  mocy umowy licencyjnej 
z  dnia 19 lutego 2018 r , udzielono pełnej i  niewyłącznej licencji 
na  używanie znaku towarowego CX przez spółkę AUTOMOTIVE 

BEARINGS SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, Polska na czas określony od dnia 
1 lutego 2018 r  do dnia 31 grudnia 2028 r ”

(111) 164596 A  Wykreślono: LG HAUSYS, LTD , SEUL, Korea 
Południowa; Wpisano: LX HAUSYS, LTD , Seul, Korea Południowa 

(111) 166850 A  Wykreślono: UPJOHN US 1 LLC, New York, Sta-
ny Zjednoczone Ameryki; Wpisano: VIATRIS SPECIALTY LLC, Mor-
gantown, Stany Zjednoczone Ameryki 

(111) 167198 A  Wykreślono: CALLAN WORKS LIMITED; Wpisa-
no: CALLAN WORKS LIMITED, Londyn, Wielka Brytania 

(111) 167723 A  Wykreślono: Joanna Piotrowska, Kraków, 
Polska 350749362; Wpisano: CALLAN WORKS LIMITED, Londyn, 
Wielka Brytania 

(111) 170128 A  Wykreślono: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMI-
TED, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH+LOMB IRELAND LIMITED, 
Dublin, Irlandia 

(111) 171619 A  Wykreślono: „FARBEX” K  TARKOWSKI 
I  WSPÓLNICY Spółka Jawna, Ciechanów, Polska 002714608; Wpi-
sano: FARBEX K  TARKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Ciechanów, Polska 
002714608 

(111) 183083 A  Wykreślono: „INTERSERVIS” Spółka z  o o , 
Łódź, Polska 470517762; Wpisano: PTAK WARSAW EXPO SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nadarzyn, Polska 
366965350 

(111) 185385 A  Wykreślono: Farmaceutyczno-Chemiczna 
Spółdzielnia Pracy GALENUS, Warszawa, Polska 000984060; Wpi-
sano: TACTICA PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD-
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, Polska 240594048 

(111) 185413 D  Wpisano: „Na mocy umowy licencyjnej z dnia 
19 lutego 2018 r , udzielono pełnej i niewyłącznej licencji na uży-
wanie znaku towarowego CX-JAP przez spółkę AUTOMOTIVE 
BEARINGS SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, Polska na czas określony od dnia 
1 lutego 2018 r  do dnia 31 grudnia 2028 r ”

(111) 188986 A  Wykreślono: „INTERSERVIS” Sp  z  o o , Łódź, 
Polska 470517762; Wpisano: PTAK WARSAW EXPO SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nadarzyn, Polska 366965350 

(111) 193672 A  Wykreślono: Farmaceutyczno-Chemiczna 
Spółdzielnia Pracy „GALENUS”, Warszawa, Polska 000984060; Wpi-
sano: TACTICA PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD-
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, Polska 240594048 

(111) 199996 A  Wykreślono: ENGLAND PL SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin, Polska 320877907; 
Wpisano: FINTECOM SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ, Koszalin, Polska 320877907 

(111) 202547 A  Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO OBRO-
TU WYROBAMI HUTNICZYMI CENTROSTAL S A , Kielce, Polska 
290622857; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU WYROBAMI 
HUTNICZYMI CENTROSTAL SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 
290622857 

(111) 202591 A  Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO OBRO-
TU WYROBAMI HUTNICZYMI CENTROSTAL S A , Kielce, Polska 
290622857; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU WYROBAMI 
HUTNICZYMI CENTROSTAL SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 
290622857 

(111) 212430 A  Wykreślono: E  I  DU PONT DE NEMOURS AND 
COMPANY, WILMINGTON, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisa-
no: CORTEVA AGRISCIENCE LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone 
Ameryki 

(111) 212575 A  Wykreślono: E I  DU PONT DE NEMOURS AND 
COMPANY, WILMINGTON, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisa-
no: CORTEVA AGRISCIENCE LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone 
Ameryki 
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(111) 223202 A  Wykreślono: VORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 101672164; Wpisano: BM RE-
FLEX SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Łódź, Polska 101672164 

(111) 224301 A  Wykreślono: Bioleaf Pharma Sp  z o o , Radzy-
min, Polska; Wpisano: ZITO CHUDY I  WSPÓLNIK SPÓŁKA JAWNA, 
Olsztyn, Polska 146102440 

(111) 224302 A  Wykreślono: Bioleaf Pharma Sp  z o o , Radzy-
min, Polska; Wpisano: ZITO CHUDY I  WSPÓLNIK SPÓŁKA JAWNA, 
Olsztyn, Polska 146102440 

(111) 225231 A  Wykreślono: Bioleaf Pharma Sp  z o o , Radzy-
min, Polska; Wpisano: ZITO CHUDY I  WSPÓLNIK SPÓŁKA JAWNA, 
Olsztyn, Polska 146102440 

(111) 228113 A  Wykreślono: LOBO GSM Olga Włodarczyk, 
Poznań, Polska; Wpisano: Olga Włodarczyk, Poznań, Polska 
300778687 

(111) 229312 A  Wykreślono: KRONOSPAN SZCZECINEK Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością, Szczecinek, Polska 331017346; 
Wpisano: KRONOSPAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecinek, Polska 330577037 

(111) 233121 A  Wykreślono: LOBO GSM Olga Włodarczyk, 
Poznań, Polska; Wpisano: Olga Włodarczyk, Poznań, Polska 
300778687 

(111) 236317 A  Wykreślono: SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA 
W  SKARSZEWACH, Skarszewy, Polska 002835683; Wpisano: MLE-
CZARNIA SKARSZEWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ, Skarszewy, Polska 361885616 

(111) 237106 H  Wykreślono: „Na  podstawie art  168 ust  1 
pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r  Prawo własności przemysło-
wej prawo ochronne na znak towarowy wygasło z dniem 17-07-2018 ”

(111) 240666 A  Wykreślono: Farmaceutyczno-Chemiczna 
Spółdzielnia Pracy GALENUS, Warszawa, Polska 000984060; Wpi-
sano: TACTICA PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD-
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, Polska 240594048 

(111) 240667 A  Wykreślono: Farmaceutyczno-Chemiczna 
Spółdzielnia Pracy GALENUS, Warszawa, Polska 000984060; Wpi-
sano: TACTICA PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD-
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, Polska 240594048 

(111) 240668 A  Wykreślono: Farmaceutyczno-Chemiczna 
Spółdzielnia Pracy GALENUS, Warszawa, Polska 000984060; Wpi-
sano: TACTICA PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD-
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, Polska 240594048 

(111) 247504 A  Wykreślono: MIEJSKI KLUB SPORTOWY „SAN-
DECJA” SPÓŁKA AKCYJNA, Nowy Sącz, Polska 367480524; Wpisano: 
MIASTO NOWY SĄCZ, Nowy Sącz, Polska 491893167 

(111) 249144 A  Wykreślono: AQUANETTA Kaczor, Matoga, 
Smolarek Spółka Jawna, Kraków, Polska 120873181; Wpisano: AQU-
ANETTA SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kra-
ków, Polska 122951577 

(111) 249926 A  Wykreślono: FARMACEUTYCZNO-CHEMICZ-
NA SPÓŁDZIELNIA PRACY GALENUS, Warszawa, Polska 000984060; 
Wpisano: TACTICA PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, Polska 240594048 

(111) 251441 A  Wykreślono: „MED PATENT” Spółka z ograni-
czona odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 141094983; Tadeusz 
Kropielnicki PPHU „DABI” Usługi-Ogólnobudowlane-Remontowe, 
Gajewo, Polska 016297022; Wpisano: „MED PATENT” Spółka z ogra-
niczona odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 141094983; KRO-
PIELNICKI TADEUSZ PPHU DABI USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE-RE-
MONTOWE, Pruszków, Polska 016297022 

(111) 253224 A  Wykreślono: LEMON RECORDS SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
012758414; Wpisano: POLO TV SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 012758414 

(111) 258120 A  Wykreślono: KICKSTARTX M  SZCZERBA 
I  WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Ględowo, Polska 771247367; Wpi-
sano: KICKSTARTX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Ględowo, Polska 771247367 

(111) 258131 A  Wykreślono: KICKSTARTX M  SZCZERBA 
I  WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Ględowo, Polska 771247367; Wpi-
sano: KICKSTARTX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Ględowo, Polska 771247367 

(111) 259056 A  Wykreślono: STUDIO 55 M  SZCZERBA 
I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Człuchów, Polska 771247367; Wpi-
sano: KICKSTARTX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Ględowo, Polska 771247367 

(111) 259057 A  Wykreślono: STUDIO 55 M  SZCZERBA 
I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Człuchów, Polska 771247367; Wpi-
sano: KICKSTARTX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Ględowo, Polska 771247367 

(111) 259590 A  Wykreślono: BIOLEAF PHARMA SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jarzębia Łąka, Polska 
140680928; Wpisano: ZITO CHUDY I  WSPÓLNIK SPÓŁKA JAWNA, 
Olsztyn, Polska 146102440 

(111) 259942 A  Wykreślono: BIOLEAF PHARMA SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jarzębia Łąka, Polska 
140680928; Wpisano: ZITO CHUDY I  WSPÓLNIK SPÓŁKA JAWNA, 
Olsztyn, Polska 146102440 

(111) 261638 A  Wykreślono: E I  DU PONT DE NEMOURS AND 
COMPANY, WILMINGTON, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisa-
no: CORTEVA AGRISCIENCE LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone 
Ameryki 

(111) 263004 A  Wykreślono: BURDA PUBLISHING POLSKA 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 931051710; Wpisano: BURDA MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 931051710 

(111) 263005 A  Wykreślono: BURDA PUBLISHING POLSKA 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 931051710; Wpisano: BURDA MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 931051710 

(111) 265049 A  Wykreślono: JF INVEST SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pabia-
nice, Polska 100291359; Wpisano: JF INVEST SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, Polska 100291359 

(111) 266464 A  Wykreślono: WERONIKA DROZDOWSKA, IN-
SPEKTOR BHP, Ruda Śląska, Polska 386004823; Wpisano: BEHAPER 
SPÓŁKA CYWILNA DROZDOWSKA, MAZUR, WYSZKA, Ruda Śląska, 
Polska 

(111) 267927 A  Wykreślono: DYNAMIC BRANDS SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom, Polska 
363736783; Wpisano: DYNAMIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Rodaki, Polska 240175529 

(111) 267928 A  Wykreślono: DYNAMIC BRANDS SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom, Polska 
363736783; Wpisano: DYNAMIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Rodaki, Polska 240175529 

(111) 268285 A  Wykreślono: ELKO-BIS SYSTEMY ODGRO-
MOWE R  KOHUT, SZ  KLACZAK SPÓŁKA JAWNA, Wrocław, Polska 
931872765; Wpisano: ELKO-BIS SYSTEMY ODGROMOWE SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 
021829340 

(111) 272820 A  Wykreślono: COL-WAY M  TUREK, J  ZYCH 
SPÓŁKA JAWNA, Koleczkowo, Polska 221563060; Wpisano: COLWAY 
J  ZYCH, N  ZYCH SPÓŁKA JAWNA, Koleczkowo, Polska 221563060 

(111) 273525 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 
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(111) 273525 A  Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609 

(111) 277719 A  Wykreślono: ŚCIEGIENKO WIESŁAW WISPORT 
ZAKŁAD PRODUKCJI SPRZĘTU TURYSTYCZNEGO, Wrocław, Polska 
006041543; Wpisano: Piotr Ściegienko, Smolec, Polska 

(111) 277885 A  Wykreślono: KOWALCZYK GRZEGORZ, HA-
CHAJ KRZYSZTOF ŁEBSKI BROWAR SPÓŁKA CYWILNA, Łeba, Polska 
221594244; Wpisano: KOWALCZYK GRZEGORZ, HACHAJ KRZYSZ-
TOF, DANIEL HOPA ŁEBSKI BROWAR SPÓŁKA CYWILNA, Łeba, Pol-
ska 221594244 

(111) 277885 A  Wykreślono: KOWALCZYK GRZEGORZ, HA-
CHAJ KRZYSZTOF, DANIEL HOPA ŁEBSKI BROWAR SPÓŁKA CY-
WILNA, Łeba, Polska 221594244; Wpisano: ŁEBSKI BROWAR SPÓŁ-
KA CYWILNA, KRZYSZTOF HACHAJ, DANIEL HOPA, Łeba, Polska 
221594244 

(111) 277885 A  Wykreślono: ŁEBSKI BROWAR SPÓŁKA CYWIL-
NA, KRZYSZTOF HACHAJ, DANIEL HOPA, Łeba, Polska 221594244; 
Wpisano: ŁEBSKI BROWAR SPÓŁKA CYWILNA KRZYSZTOF HACHAJ, 
DANIEL HOPA, USŁUGI TURYSTYCZNE FANK SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łeba, Polska 

(111) 277886 A  Wykreślono: KOWALCZYK GRZEGORZ, HA-
CHAJ KRZYSZTOF ŁEBSKI BROWAR SPÓŁKA CYWILNA, Łeba, Polska 
221594244; Wpisano: KOWALCZYK GRZEGORZ, HACHAJ KRZYSZ-
TOF, DANIEL HOPA ŁEBSKI BROWAR SPÓŁKA CYWILNA, Łeba, Pol-
ska 221594244 

(111) 277886 A  Wykreślono: KOWALCZYK GRZEGORZ, HA-
CHAJ KRZYSZTOF, DANIEL HOPA ŁEBSKI BROWAR SPÓŁKA CY-
WILNA, Łeba, Polska 221594244; Wpisano: ŁEBSKI BROWAR SPÓŁ-
KA CYWILNA, KRZYSZTOF HACHAJ, DANIEL HOPA, Łeba, Polska 
221594244 

(111) 277886 A  Wykreślono: ŁEBSKI BROWAR SPÓŁKA CYWIL-
NA, KRZYSZTOF HACHAJ, DANIEL HOPA, Łeba, Polska 221594244; 
Wpisano: ŁEBSKI BROWAR SPÓŁKA CYWILNA KRZYSZTOF HACHAJ, 
DANIEL HOPA, USŁUGI TURYSTYCZNE FANK SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łeba, Polska 221594244 

(111) 277887 A  Wykreślono: KOWALCZYK GRZEGORZ, HA-
CHAJ KRZYSZTOF ŁEBSKI BROWAR SPÓŁKA CYWILNA, Łeba, Polska 
221594244; Wpisano: KOWALCZYK GRZEGORZ, HACHAJ KRZYSZ-
TOF, DANIEL HOPA ŁEBSKI BROWAR SPÓŁKA CYWILNA, Łeba, Pol-
ska 221594244 

(111) 277887 A  Wykreślono: KOWALCZYK GRZEGORZ, HA-
CHAJ KRZYSZTOF, DANIEL HOPA ŁEBSKI BROWAR SPÓŁKA CY-
WILNA, Łeba, Polska 221594244; Wpisano: ŁEBSKI BROWAR SPÓŁ-
KA CYWILNA, KRZYSZTOF HACHAJ, DANIEL HOPA, Łeba, Polska 
221594244 

(111) 277887 A  Wykreślono: ŁEBSKI BROWAR SPÓŁKA CYWIL-
NA, KRZYSZTOF HACHAJ, DANIEL HOPA, Łeba, Polska 221594244; 
Wpisano: ŁEBSKI BROWAR SPÓŁKA CYWILNA KRZYSZTOF HACHAJ, 
DANIEL HOPA, USŁUGI TURYSTYCZNE FANK SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łeba, Polska 221594244 

(111) 277888 A  Wykreślono: KOWALCZYK GRZEGORZ, HA-
CHAJ KRZYSZTOF ŁEBSKI BROWAR SPÓŁKA CYWILNA, Łeba, Polska 
221594244; Wpisano: KOWALCZYK GRZEGORZ, HACHAJ KRZYSZ-
TOF, DANIEL HOPA ŁEBSKI BROWAR SPÓŁKA CYWILNA, Łeba, Pol-
ska 221594244 

(111) 277888 A  Wykreślono: KOWALCZYK GRZEGORZ, HA-
CHAJ KRZYSZTOF, DANIEL HOPA ŁEBSKI BROWAR SPÓŁKA CY-
WILNA, Łeba, Polska 221594244; Wpisano: ŁEBSKI BROWAR SPÓŁ-
KA CYWILNA, KRZYSZTOF HACHAJ, DANIEL HOPA, Łeba, Polska 
221594244 

(111) 277889 A  Wykreślono: KOWALCZYK GRZEGORZ, HA-
CHAJ KRZYSZTOF ŁEBSKI BROWAR SPÓŁKA CYWILNA, Łeba, Polska 
221594244; Wpisano: KOWALCZYK GRZEGORZ, HACHAJ KRZYSZ-
TOF, DANIEL HOPA ŁEBSKI BROWAR SPÓŁKA CYWILNA, Łeba, Pol-
ska 221594244 

(111) 277889 A  Wykreślono: KOWALCZYK GRZEGORZ, HA-
CHAJ KRZYSZTOF, DANIEL HOPA ŁEBSKI BROWAR SPÓŁKA CY-
WILNA, Łeba, Polska 221594244; Wpisano: ŁEBSKI BROWAR SPÓŁ-
KA CYWILNA, KRZYSZTOF HACHAJ, DANIEL HOPA, Łeba, Polska 
221594244 

(111) 277889 A  Wykreślono: ŁEBSKI BROWAR SPÓŁKA CYWIL-
NA, KRZYSZTOF HACHAJ, DANIEL HOPA, Łeba, Polska 221594244; 
Wpisano: ŁEBSKI BROWAR SPÓŁKA CYWILNA KRZYSZTOF HACHAJ, 
DANIEL HOPA, USŁUGI TURYSTYCZNE FANK SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łeba, Polska 221594244 

(111) 280004 A  Wykreślono: MIEJSKI KLUB SPORTOWY „SAN-
DECJA” SPÓŁKA AKCYJNA, Nowy Sącz, Polska 367480524; Wpisano: 
MIASTO NOWY SĄCZ, Nowy Sącz, Polska 491893167 

(111) 282475 A  Wykreślono: COL-WAY MAURYCY TUREK, JA-
ROSŁAW ZYCH SPÓŁKA JAWNA, Koleczkowo, Polska 221565060; 
Wpisano: COLWAY J  ZYCH, N  ZYCH SPÓŁKA JAWNA, Koleczkowo, 
Polska 221563060 

(111) 283476 A  Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279 

(111) 283478 A  Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279 

(111) 284186 A  Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609 

(111) 285786 A  Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279 

(111) 285799 A  Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279 

(111) 286146 A  Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279 

(111) 289647 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) 289647 A  Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609 

(111) 289648 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) 289648 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) 289649 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) 289649 A  Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609 

(111) 289651 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) 289651 A  Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609 

(111) 290622 A  Wykreślono: STANISŁAW SOCIK, PRZEDSIĘ-
BIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE KANDY, Piotrków 
Trybunalski, Polska 004702791; Wpisano: KANDY DARIUSZ SOCIK, 
Piotrków Trybunalski, Polska 141118123 

(111) 290950 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) 290950 A  Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609 

(111) 290951 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) 290951 A  Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609 

(111) 294500 A  Wykreślono: PIOTR SZYMON BENEDYK, STRE-
ET SHOP KWADRAT, Sanok, Polska 180328270; Wpisano: CREWWE-
AR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sanok, Pol-
ska 520228166 

(111) 296154 A  Wykreślono: ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Przytkowice, Polska 070883960; Wpisano: ENERGY-
LANDIA GOCZAŁ FAMILY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zator, Polska 
070883960 

(111) 296155 A  Wykreślono: ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Przytkowice, Polska 070883960; Wpisano: ENERGY-
LANDIA GOCZAŁ FAMILY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zator, Polska 
070883960 

(111) 297603 A  Wykreślono: REKMAN SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 932966818; Wpi-
sano: REKMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Magnice, Polska 932966818 

(111) 298665 A  Wykreślono: MARMAX JURZYSTA SPÓŁKA 
JAWNA, Czudec, Polska 690443757; Wpisano: MARMAX SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czudec, Polska 
690443757 

(111) 301378 A  Wykreślono: DYNAMIC BRANDS SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom, Polska 
363736783; Wpisano: DYNAMIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Rodaki, Polska 240175529 

(111) 301635 A  Wykreślono: DYNAMIC TECHNOLOGY SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chrzanów, Polska 
243255967; Wpisano: DYNAMIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Rodaki, Polska 240175529 

(111) 302715 A  Wykreślono: ELKO-BIS SYSTEMY ODGRO-
MOWE R  KOHUT, SZ  KLACZAK SPÓŁKA JAWNA, Wrocław, Polska 
931872765; Wpisano: ELKO-BIS SYSTEMY ODGROMOWE SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 
021829340 

(111) 303301 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) 303301 A  Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609 

(111) 304930 A  Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279 

(111) 311141 A  Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279 

(111) 311142 A  Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279 

(111) 311440 A  Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279 

(111) 313040 A  Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279 

(111) 317520 A  Wykreślono: GLASS SYSTEM POLSKA SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska; 
Wpisano: GLASS SYSTEM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, 
146350965 

(111) 319672 A  Wykreślono: MARCIN MAZUREK, GENWAY, 
Płock, Polska 611398047; Wpisano: GENWAY MARCIN MAZUREK 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Płock, Polska 52188447000000 

(111) 320774 A  Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU 
WYROBAMI HUTNICZYMI CENTROSTAL SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce, 
Polska 290622857; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU WY-
ROBAMI HUTNICZYMI CENTROSTAL SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, 
Polska 290622857 

(111) 321568 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) 321568 A  Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609 

(111) 330411 A  Wykreślono: James Gallo Premiums, LLC, Pa-
sadena, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: SAN ANTONIO WI-
NERY, Inc , Los Angeles, Stany Zjednoczone Ameryki 

(111) 332359 A  Wykreślono: KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, Polska 870363980; Wpisano: KRAJOWA 
GRUPA SPOŻYWCZA SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, Polska 870363980 
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(111) 336845 A  Wykreślono: PIOTR BENEDYK, STREET SHOP 
KWADRAT, Sanok, Polska 180328270; Wpisano: CREWWEAR SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sanok, Polska 
520228166 

(111) 338991 A  Wykreślono: MEDIGLOBAL SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kra-
ków, Polska 369222565; Wpisano: MEDIGLOBAL JAKUB KOŚCIEL-
NIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 369222565 

(111) 347984 A  Wykreślono: FARMACEUTYCZNO-CHEMICZ-
NA SPÓŁDZIELNIA PRACY GALENUS, Warszawa, Polska 000984060; 
Wpisano: TACTICA PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, Polska 240594048 

(111) 350277 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 

(111) 350280 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 

(111) 350412 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 

(111) 350413 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 

(111) 351237 A  Wykreślono: COOLING PL ZDZIECH SPÓŁKA 
JAWNA, Sokołów, Polska 360174497; Wpisano: COOLING SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokołów, Polska 
360174497 

(111) 1644591 (540) TRASKO
(531) CFE: 26 02 01,  
26 03 23, 27 05 11, 29 01 12 (511) 9, 36, 39
(732) TRASKO LTD,  
4-y km Ilynskogo shosse, stroenie 8, p/o Arkhangelskoe, 
Krasnogorskiy rayon, RU-143420 Moskovskaya oblast (RU)
(151) 2021 12 17 (441) 2022 03 07 (581) 2022 02 17
(111) 1647253 (540) RAMSIDER
(531) CFE: 03 04 13, 26 05 15 (511) 34, 35
(732) Shepelev Dmitriy Sergeevich,  
4th Vereskovaya Str  51, 224024 Brest, (BY)
(151) 2021 09 14 (441) 2022 03 21 (581) 2022 03 03
(111) 1647476
(531) CFE: 04 05 05,  (511) 6, 7, 8, 9, 11, 12,  
26 13 25, 29 01 01 17, 19, 35, 37, 41
(732) Limited liability company “ERA”,  
Novoselkovskaya street 17, RU-390047 city Ryazan (RU)
(151) 2021 09 30 (441) 2022 03 21 (581) 2022 03 03
(111) 1647493 (540) wintal
(531) CFE: 26 04 05, 26 07 15,  
27 01 01, 27 05 01, 29 01 15 (511) 6, 19, 20, 37
(732) Obaturov Vyacheslav Mihajlovich,  
ul  Sutyrina 3-172, RU-610011 Kirov (RU)
(151) 2021 12 27 (441) 2022 03 21 (581) 2022 03 03

(111) 1647683 (540) COLORMATIC (511) 18
(732) HERMES INTERNATIONAL,  
24 rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS (FR)
(151) 2021 12 09 (441) 2022 03 21 (581) 2022 03 03

(111) 1647754 (540) OFENO
(531) CFE: 17 02 02, 26 05 01,  
27 05 01, 28 03 00 (511) 20
(732) Anhui Yuejiao Furniture Co , Ltd ,  
East of Dingda Road, Fuyang Industrial Park,  
236000 Anhui Province (CN)
(151) 2022 01 28 (441) 2022 03 21 (581) 2022 03 03

(111) 1647758 (540) MARQUE REPERE PLANTATION
(531) CFE: 01 01 02, 05 07 27,  
24 17 24, 27 01 12, 27 03 11,  
27 05 01, 29 01 14 (511) 11, 16, 30
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES 
CENTRES LECLERC,  
26 quai Marcel Boyer, F-94200 IVRY SUR SEINE (FR)
(151) 2021 12 28 (441) 2022 03 21 (581) 2022 03 03

(111) 1647936 (540) DAICHI
(531) CFE: 26 01 01 (511) 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 21 (581) 2022 03 03

(111) 1647938 (540) D
(531) CFE: 26 01 01, 27 05 17 (511) 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 21 (581) 2022 03 03

(111) 1648028 (540) CHANEL (511) 26, 28
(732) Chanel SARL,  
Quai du Général-Guisan 24, CH-1204 Genève (CH)
(151) 2021 12 03 (441) 2022 03 21 (581) 2022 03 03

(111) 1648029 (540) CC
(531) CFE: 27 05 17 (511) 26, 28
(732) Chanel SARL,  
Quai du Général-Guisan 24, CH-1204 Genève (CH)
(151) 2021 12 03 (441) 2022 03 21 (581) 2022 03 03

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) 1411743 (540) HLIBNY DAR (511) 33
(732) NECHYTAILO SVIATOSLAV IHOROVYCH,  
vul  Zankovetskoi 4, kv  27, KYIV 01001 (UA);  
TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU 
„NATSIONALNA HORILCHANA KOMPANIIA”,  
Smilianske shose 8-i kilometr, bud  2, s  Stepanky,  
Cherkaskyi raion, Cherkaska oblast 19632 (UA)
(151) 2018 04 06 (441) 2018 07 30 (581) 2018 07 12



108 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 47/2022

(111) 1648042 (540) SINGOON
(531) CFE: 15 07 02, 26 11 01, 26 13 25, 27 05 11 (511) 7
(732) Jiangxi Xinguang Diamond Tools Co , Ltd ,  
Industrial Park of Tianfanjie Town, Poyang County,  
Shangrao City, Jiangxi Province (CN)
(151) 2021 12 22 (441) 2022 03 21 (581) 2022 03 03

(111) 1648056 (540) GREEN STEEL PRODUCER Inspired by life, 
producing for future
(531) CFE: 26 04 09, 27 05 01, 29 01 13 (511) 6, 35, 40
(732) TOSYALI HOLDİNG A Ş , 
Organize Sanayi Bölgesi Sarıseki Iskenderun, Hatay (TR)
(151) 2021 06 10 (441) 2022 03 21 (581) 2022 03 03

(111) 1648074 (540) HERMES SABOT (511) 18
(732) HERMES INTERNATIONAL,  
24 rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS (FR)
(151) 2022 01 26 (441) 2022 03 21 (581) 2022 03 03

(111) 1648127 (540) GREEN STEEL PRODUCER Investing in 
people, our world and our future
(531) CFE: 26 04 04, 27 05 01, 29 01 13 (511) 6, 35, 40
(732) TOSYALI HOLDİNG A Ş ,  
Organize Sanayi Bölgesi Sarıseki İskenderun, Hatay (TR)
(151) 2021 06 10 (441) 2022 03 21 (581) 2022 03 03

(111) 1648129 (540) ANB
(531) CFE: 26 04 03, 27 05 01 (511) 6
(732) ANB METAL SANAYI VE TICARET A S,  
Buyuksehir Mah  Cumhuriyet Cad  Ekinoks E1-E2 No:1/100, 
Beylikduzu, Istanbul (TR)
(151) 2021 07 02 (441) 2022 03 21 (581) 2022 03 03

(111) 1648261 (540) ESSENTIAL
(531) CFE: 26 13 25, 27 05 01 (511) 21, 29, 30, 31
(732) HANA GROUP,  
101-109 rue Jean Jaurès, F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR)
(151) 2021 09 24 (441) 2022 03 21 (581) 2022 03 03

(111) 1648335 (540) Fit PARAD
(531) CFE: 27 05 01 (511) 5, 29, 30, 32, 35, 43
(732) Limited Liability Company «Piteko»,  
Engels St  110, Balakhna, RU-606402 Nizhegorodskaya Region (RU)
(151) 2021 08 10 (441) 2022 03 21 (581) 2022 03 03

(111) 1648401 (540) LURA
(531) CFE: 26 11 08, 27 05 01 (511) 18, 25
(732) LURA SRL,  
VIA XX SETTEMBRE 23, I-62019 RECANATI (MC) (IT)
(151) 2021 10 26 (441) 2022 03 21 (581) 2022 03 03

(111) 1648535 (540) PSGA
(531) CFE: 27 05 01 (511) 42
(732) PSGA AUTHENTICATION COMPANY LIMITED,  
99 Central Plaza, Chaengwattana Building, 1st Floor,  
Room No  128/2, Bang Talat Subdistrict, 11120 Pak Kret District, 
Nonthaburi (TH)
(151) 2021 12 14 (441) 2022 03 21 (581) 2022 03 03

(111) 1648606 (540) Kaalee (511) 22, 25, 27
(732) Monsieur Julien Rahami,  
1 place Victor Jacquemont, F-37200 Tours (FR)
(151) 2022 01 20 (441) 2022 03 21 (581) 2022 03 03

(111) 1648620 (540) Diasens
(531) CFE: 26 05 01, 27 05 01, 29 01 12 (511) 5, 10
(732) Proizvodstvennoe unitarnoe predpriyatie „Diasens”,  
r-n d  Bolshoe Stiklevo, d  40, korp  1, pom  22,  
Novodvorskiy s/s, Minskaya obl , 223060 Minskiy r-n (BY)
(151) 2021 12 24 (441) 2022 03 28 (581) 2022 03 10

(111) 1648629 (540) Geoflax
(531) CFE: 27 05 09,  
28 05 00, 29 01 12 (511) 17, 19, 22, 24, 35, 37, 40, 42

(732) PIMANKIN SERGEI ALEKSEEVICH,  
UL  YASNAYA 33, KV  151, NIZHNY NOVGOROD,  
RU-603068 NIZHEGORODSKAYA OBLAST (RU)
(151) 2021 12 30 (441) 2022 03 28 (581) 2022 03 10

(111) 1648661 
(531) CFE: 26 13 25 (511) 6
(732) Wenzhou Jinfu Locks Co , Ltd ,  
(North side of Zeya Middle School), Zeya Industrial Zone, Ouhai, 
Wenzhou City, Zhejiang Province (CN)
(151) 2021 11 05 (441) 2022 03 28 (581) 2022 03 10

(111) 1648665 (540) Franz Seraph Bauer 1887
(531) CFE: 02 01 01, 06 01 02,  
26 01 03, 27 05 09, 27 07 01 (511) 29, 30, 31, 32
(732) J  Bauer GmbH & Co  KG,  
Molkerei-Bauer-Straße 1-10, 83512 Wasserburg (DE)
(151) 2021 12 17 (441) 2022 03 28 (581) 2022 03 10

(111) 1648666 (540) Franz Seraph Bauer (511) 29, 30, 31, 32
(732) J  Bauer GmbH & Co  KG,  
Molkerei-Bauer-Straße 1-10, 83512 Wasserburg (DE)
(151) 2021 12 17 (441) 2022 03 28 (581) 2022 03 10

(111) 1648674 (540) UPPROUD (511) 7, 12
(732) CHONGQING PROUD IMPORT & EXPORT TRADE CO , LTD ,  
No  8 Xingguo Road, Wanshou Industrial Park, Shuitu Town,  
Beibei District, 400700 Chongqing (CN)
(151) 2022 01 15 (441) 2022 03 28 (581) 2022 03 10

(111) 1649246 (540) LITTLE COFA
(531) CFE: 27 05 01 (511) 7
(732) Shenzhen Konka Intelligent Electric Technology Co  ltd , 
Room 201, Building A, No  1, Qianwan 1st Road,  
Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone, Qianhai, Shenzhen, 
518000 Guangdong Province (CN)
(151) 2021 12 20 (441) 2022 03 28 (581) 2022 03 10

(111) 1649267 (540) RUOU CHE
(531) CFE: 02 03 01, 05 03 11,  
24 03 07, 25 01 05, 28 19 00 (511) 33
(732) Timer s  r  o ,  
Karpatské námestie 10 A, SK-831 06 Bratislava (SK)
(151) 2021 05 30 (441) 2022 03 28 (581) 2022 03 10

(111) 1649268 (540) PLANTY (511) 29, 30
(732) PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ,  
Ankara Asfaltı 25  KM, TR-35170 Kemalpaşa / İzmir (TR)
(151) 2021 08 16 (441) 2022 03 28 (581) 2022 03 10

(111) 1649393 (540) CROWN (511) 9, 28, 41
(732) Euro Games Technology Ltd ,  
4 „Maritsa” Str , ”Vranya-Lozen-Triugulnika”, BG-1151 Sofia (BG)
(151) 2021 09 21 (441) 2022 03 28 (581) 2022 03 10

(111) 1649452 (540) FLEUR DU DÉSERT
(531) CFE: 27 05 01 (511) 3
(732) LOUIS VUITTON MALLETIER,  
2 rue du Pont Neuf, F-75001 PARIS (FR)
(151) 2022 01 28 (441) 2022 03 28 (581) 2022 03 10

(111) 1649464 (540) DIRTEA (511) 5, 29, 30, 32, 33, 35
(732) Dirtea Limited,  
2 Television Centre, 101 Wood Lane, Shepherd’s Bush,  
London W12 7FR (GB)
(151) 2021 08 21 (441) 2022 03 28 (581) 2022 03 10

(111) 1649490 (540) petlando
(531) CFE: 26 01 04, 27 05 01, 29 01 13 (511) 18, 20, 31
(732) Petlando GmbH,  
Frühlingstr  15, 86415 Mering (DE)
(151) 2021 11 08 (441) 2022 03 28 (581) 2022 03 10
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C Z Ę Ś Ć  II

KOMUNIKATY URZĘDOWE

lista rZecZniKÓW patentoWYcH 
(WpisY i sKreślenia)

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego RP z dnia 4 listopada 2022 r. wydaną na podstawie art. 25 ust. 1 w związku z art. 24 ust. 2 pkt 6 ustawy  
z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 944), skreślono z listy rzeczników patentowych w poz. nr: 

231 Próchniak Ryszard Witowice
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