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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 241 756 do nr 241 802)

w) część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 241795 (41) 2020 07 13 
(51) A01C 7/04 (2006.01) 
 A01C 7/20 (2006.01) 
 A01B 49/06 (2006.01)
(21) 428532 (22) 2019 01 09
(72) CZAJKOWSKI MACIEJ, Sokołowo (PL)

(73) CZAJKOWSKI MASZYNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokołowo (PL)
(54) Sekcja siewna

(B1) (11) 241767 (41) 2020 11 02 
(51) A01D 78/12 (2006.01) 
 A01G 20/43 (2018.01)
(21) 429766 (22) 2019 04 26
(72) CIECHANOWSKI MACIEJ, Świekatowo (PL); ROGACKI ROMAN, 
Dolsk (PL); SMELA ADRIAN, Szczecin (PL); SZCZEPANIAK JAN, 
Poznań (PL); SZULC TOMASZ, Komorniki (PL);  
WOJCIECHOWSKI JACEK, Poznań (PL); ZAWADA MICHAŁ, 
Zalasewo (PL); STOLARSKI ANTONI, Białystok (PL)
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(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-POZNAŃSKI INSTYTUT 
TECHNOLOGICZNY, Poznań (PL);  
SAMASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zabłudów (PL)
(54) Urządzenie do zgrabiania objętościowych produktów rolnych 
z powierzchni pola

(B1) (11) 241792 (41) 2021 11 22 
(51) A21D 13/80 (2017.01) 
 A21D 2/36 (2006.01) 
 A21D 8/00 (2006.01) 
 A23L 33/21 (2016.01) 
 A23L 33/10 (2016.01)
(21) 433969 (22) 2020 05 18
(72) MICHNIEWICZ LESZEK, Radzyń Podlaski (PL);  
ŁUKASIEWICZ MAREK, Duczki (PL)
(73) ŁUKASIEWICZ MAREK  
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE PRIMART, 
Duczki (PL)
(54) Ciastko biszkoptowe o właściwościach prozdrowotnych po-
przez zastosowanie mieszaniny substancji roślinnych o działaniu 
bioaktywnym oraz sposób jego otrzymywania

(B1) (11) 241799 (41) 2021 05 04 
(51) A23F 5/04 (2006.01) 
 A23F 5/10 (2006.01) 
 A23N 12/06 (2006.01) 
 A23N 12/08 (2006.01)
(21) 431690 (22) 2019 10 31
(72) ĆWIKŁA DANIEL, Lublin (PL); ONISZCZUK ANNA,  
Jakubowice Konińskie (PL)
(73) ĆWIKŁA DANIEL, Lublin (PL)
(54) Sposób schładzania ziaren kawy i  instalacja do schładzania 
ziaren kawy

(B1) (11) 241786 (41) 2020 06 29 
(51) A23L 31/00 (2016.01) 
 A23L 7/10 (2016.01) 
 A23L 27/00 (2016.01) 
 A23J 1/08 (2006.01) 
 A23J 1/12 (2006.01) 
 A23J 1/14 (2006.01) 
 A23J 3/14 (2006.01)
(21) 428318 (22) 2018 12 21
(72) KUBARA MAREK, Częstochowa (PL); POZNAR KAROLINA, 
Częstochowa (PL); POZNAR MICHAŁ, Częstochowa (PL);  
SADOWSKI WALDEMAR, Warszawa (PL)
(73) KUBARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Częstochowa (PL)
(54) Wędliny bezmięsne, oraz sposób ich wytwarzania

(B1) (11) 241769 (41) 2022 07 11 
(51) A61F 2/44 (2006.01)
(21) 436622 (22) 2021 01 08
(72) KALISZEWICZ GRZEGORZ, Białystok (PL);  
MURAWSKI ZBIGNIEW, Białystok (PL); ŁYSOŃ TOMASZ, 
Białystok (PL); SOBOLEWSKI ANDRZEJ, Białystok (PL);  
PROKOPIUK MARCIN, Białystok (PL)
(73) CHM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Lewickie (PL)
(54) Rozszerzalny implant międzykręgowy

(B1) (11) 241784 (41) 2021 12 27 
(51) A61F 9/04 (2006.01) 
 A61F 9/06 (2006.01) 
 A41D 13/11 (2006.01)
(21) 434414 (22) 2020 06 23

(72) ŁYSKANOWSKI PIOTR, Nowa (PL)
(73) ŁYSKANOWSKI PIOTR FASHME, Nowa (PL)
(54) Maska ochronna

(B1) (11) 241766 (41) 2020 08 10 
(51) A61K 31/375 (2006.01) 
 A61K 9/14 (2006.01) 
 A61K 31/733 (2006.01) 
 A61K 31/685 (2006.01)
(21) 428783 (22) 2019 01 31
(72) PAWIŃSKI TOMASZ, Warszawa (PL); ŚLIFIRSKI GRZEGORZ, 
Grodzisk Mazowiecki (PL); KRYSIAK DAWID, Poznań (PL)
(73) FORMEDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(54) Sposób otrzymywania preparatu zawierającego liposomalną 
witaminę C oraz preparat zawierający liposomalną witaminę C

(B1) (11) 241759 (41) 2021 12 06 
(51) A61K 31/702 (2006.01) 
 A23L 33/21 (2016.01)
(21) 434201 (22) 2020 06 04
(72) WIATER ADRIAN, Lublin (PL); PLESZCZYŃSKA MAŁGORZATA, 
Lublin (PL); SZCZODRAK JANUSZ, Lublin (PL);  
ADAMCZYK PAULINA, Rudno (PL); WAŚKO ADAM, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, Lublin (PL); 
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Hydrolizat α-(1→3)-glukanów wyizolowanych z  owocników 
żółciaka siarkowego Laetiporus sulphureus do zastosowania jako 
oligosacharydowy prebiotyk

(B1) (11) 241800 (41) 2022 06 20 
(51) A61K 36/899 (2006.01) 
 A61P 33/00 (2006.01)
(21) 436365 (22) 2020 12 16
(72) BOGUCKA-KOCKA ANNA, Świdnik (PL);  
KOŁODZIEJ PRZEMYSŁAW, Lublin (PL); ZALEWSKI DANIEL, 
Lublin (PL); MALM ANNA, Lublin (PL); RÓJ EDWARD, Puławy (PL); 
KONKOL MARCIN, Puławy (PL); TYŚKIEWICZ KATARZYNA, 
Puławy (PL); RAJTAR BARBARA, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, 
Olsztyn (PL); SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT NOWYCH 
SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy (PL); INSTYTUT UPRAWY 
NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA-PAŃSTWOWY INSTYTUT 
BADAWCZY, Puławy (PL); INSTYTUT TECHNOLOGICZNO- 
-PRZYRODNICZY- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Falenty (PL); 
UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL);  
ŁUCZYŃSKA KATARZYNA CHEMPROF DORADZTWO CHEMICZNE 
SPÓŁKA CYWILNA, Gutkowo (PL); ŁUCZYŃSKI MICHAŁ CHEMPROF 
DORADZTWO CHEMICZNE SPÓŁKA CYWILNA, Gutkowo (PL); 
CHEMPROF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
CHEMPROF DORADZTWO CHEMICZNE SPÓŁKA CYWILNA, 
Gutkowo (PL); QUERCUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pasym (PL)
(54) Zastosowanie ekstraktów nadkrytycznych (scCO2+H2O) pozy-
skanych z roślin z rodzaju Miscanthus do wytwarzania preparatów 
o działaniu nicieniobójczym

(B1) (11) 241801 (41) 2022 06 20 
(51) A61K 36/899 (2006.01) 
 A61P 31/12 (2006.01)
(21) 436366 (22) 2020 12 16
(72) RAJTAR BARBARA, Lublin (PL); ŚWIĄTEK ŁUKASZ, Lublin (PL); 
POLZ-DACEWICZ MAŁGORZATA, Lublin (PL);  
BOGUSZEWSKA ANASTAZJA, Lublin (PL); MALM ANNA, Lublin (PL);  
BOGUCKA-KOCKA ANNA, Świdnik (PL); KOŁODZIEJ PRZEMYSŁAW, 
Lublin (PL); ZALEWSKI DANIEL, Lublin (PL); RÓJ EDWARD, 
Puławy (PL); KONKOL MARCIN, Puławy (PL); TYŚKIEWICZ KATARZYNA, 
Puławy (PL)
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(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, 
Olsztyn (PL); SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT NOWYCH 
SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy (PL); INSTYTUT UPRAWY 
NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA-PAŃSTWOWY INSTYTUT 
BADAWCZY, Puławy (PL); INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-
PRZYRODNICZY-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Falenty (PL); 
UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL);  
ŁUCZYŃSKA KATARZYNA CHEMPROF DORADZTWO CHEMICZNE 
SPÓŁKA CYWILNA, Gutkowo (PL); ŁUCZYŃSKI MICHAŁ CHEMPROF 
DORADZTWO CHEMICZNE SPÓŁKA CYWILNA, Gutkowo (PL); 
CHEMPROF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
CHEMPROF DORADZTWO CHEMICZNE SPÓŁKA CYWILNA, 
Gutkowo (PL); QUERCUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCĄ, Pasym (PL)
(54) Zastosowanie ekstraktów nadkrytycznych (scCO2+H2O) pozy-
skanych z roślin z rodzaju Miscanthus do wytwarzania preparatów 
o działaniu przeciwwirusowym i wirusobójczym

(B1) (11) 241802 (41) 2022 06 20 
(51) A61K 36/899 (2006.01) 
 A61P 35/00 (2006.01)
(21) 436368 (22) 2020 12 16
(72) DUDKA JAROSŁAW, Lublin (PL); KORGA-PLEWKO AGNIESZKA, 
Łuszczów Drugi (PL); IWAN MAGDALENA, Lublin (PL);  
MALM ANNA, Lublin (PL); BOGUCKA-KOCKA ANNA, Świdnik (PL); 
KOŁODZIEJ PRZEMYSŁAW, Lublin (PL); ZALEWSKI DANIEL, 
Lublin (PL); RAJTAR BARBARA, Lublin (PL); RÓJ EDWARD, 
Puławy (PL); KONKOL MARCIN, Puławy (PL);  
TYŚKIEWICZ KATARZYNA, Puławy (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, 
Olsztyn (PL); SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT NOWYCH 
SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy (PL); INSTYTUT UPRAWY 
NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA-PAŃSTWOWY INSTYTUT 
BADAWCZY, Puławy (PL); INSTYTUT TECHNOLOGICZNO- 
-PRZYRODNICZY-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, 
Falenty (PL); UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL);  
ŁUCZYŃSKA KATARZYNA CHEMPROF DORADZTWO CHEMICZNE 
SPÓŁKA CYWILNA, Gutkowo (PL); ŁUCZYŃSKI MICHAŁ CHEMPROF 
DORADZTWO CHEMICZNE SPÓŁKA CYWILNA, Gutkowo (PL); 
CHEMPROF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
CHEMPROF DORADZTWO CHEMICZNE SPÓŁKA CYWILNA, 
Gutkowo (PL); QUERCUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCĄ, Pasym (PL)
(54) Zastosowanie ekstraktów nadkrytycznych (scCO2+H2O) pozy-
skanych z roślin z rodzaju Miscanthus do wytwarzania preparatów 
o działaniu przeciwnowotworowym

(B1) (11) 241789 (41) 2019 07 15 
(51) A61M 5/32 (2006.01) 
 A61M 25/02 (2006.01) 
 A41D 20/00 (2006.01)
(21) 424230 (22) 2018 01 09
(72) MOLENDA ALEKSANDRA, Wysokie Mazowieckie (PL)
(73) MOLENDA ALEKSANDRA, Wysokie Mazowieckie (PL)
(54) Opaska

(B1) (11) 241762 (41) 2021 11 15 
(51) B21C 47/00 (2006.01) 
 B21C 47/06 (2006.01)
(21) 433899 (22) 2020 05 12
(72) STACHLEWSKI MACIEJ, Lutomiersk (PL)
(73) STACHLEWSKI MACIEJ 
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BUD-MASZ, Lutomiersk (PL)
(54) Maszyna do zwijania blachy w krąg

(B1) (11) 241776 (41) 2021 06 28 
(51) B21D 13/04 (2006.01) 

 B23D 36/00 (2006.01) 
 B21B 15/00 (2006.01)
(21) 432330 (22) 2019 12 20
(72) JANUSZ DANIEL, Chojnów (PL)
(73) FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA, Chojnów (PL)
(54) Sposób kształtowania blach falistych

(B1) (11) 241775 (41) 2021 06 28 
(51) B21D 13/04 (2006.01) 
 B23D 36/00 (2006.01) 
 B21B 15/00 (2006.01)
(21) 432358 (22) 2019 12 20
(72) JANUSZ DANIEL, Chojnów (PL)
(73) FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA, Chojnów (PL)
(54) Sposób wytwarzania blach falistych

(B1) (11) 241793 (41) 2022 04 19 
(51) B23K 37/00 (2006.01)
(21) 435719 (22) 2020 10 16
(72) CZUPRYŃSKI ARTUR, Gliwice (PL); KWAŚNY WALDEMAR, 
Katowice (PL); KCIUK SŁAWOMIR, Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Spawalniczy stół wibracyjny

(B1) (11) 241770 (41) 2019 07 01 
(51) B30B 11/20 (2006.01) 
 B30B 11/22 (2006.01) 
 B09B 3/00 (2006.01)
(21) 424041 (22) 2017 12 22
(72) KOWALCZYK GRZEGORZ, Turze Rogi (PL)
(73) PROTECHNIKA ŁUKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łuków (PL)
(54) Pierścieniowa matryca brykietująca do materiałów odpado-
wych

(B1) (11) 241780 (41) 2020 09 07 
(51) B31D 3/02 (2006.01) 
 E04C 2/36 (2006.01) 
 B32B 3/12 (2006.01)
(21) 429105 (22) 2019 02 28
(72) GMIĄT JAROSŁAW, Lutol Mokry (PL)
(73) BALDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Strzyżewo (PL)
(54) Płyta komórkowa

(B1) (11) 241768 (41) 2022 03 07 
(51) B32B 15/08 (2006.01) 
 C09D 5/08 (2006.01) 
 C09D 5/46 (2006.01) 
 C09D 167/00 (2006.01) 
 C08K 5/3445 (2006.01) 
 C08K 5/09 (2006.01) 
 C08K 5/092 (2006.01) 
 C08K 3/40 (2006.01) 
 C23C 28/00 (2006.01) 
 C23F 11/14 (2006.01)
(21) 435146 (22) 2020 08 31
(72) MRUK JACEK PIOTR, Kłodawa (PL); WIETRZYK MARCIN MAREK, 
Kutno (PL); KAWIŃSKI TOMASZ DAMIAN, Kutno (PL)
(73) EXPOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Krośniewice (PL)
(54) Układ powłok stanowiących zabezpieczenie antykorozyjne 
stalowych elementów maszyn rolniczych

(B1) (11) 241778 (41) 2022 08 29 
(51) B32B 17/06 (2006.01) 
 B32B 7/12 (2006.01) 
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 C03C 27/06 (2006.01) 
 A47F 3/04 (2006.01) 
 E06B 3/66 (2006.01)
(21) 437128 (22) 2021 02 25
(72) KONSOR ANDRZEJ, Wolbrom (PL)
(73) ES SYSTEM K SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wolbrom (PL)
(54) Usztywniona szyba zespolona

(B1) (11) 241782 (41) 2017 01 30 
(51) B41J 35/28 (2006.01)
(21) 418904 (22) 2014 12 16
(30) 14/107,574  2013 12 16 US
(86) 2014 12 16  PCT/US14/70541
(87) 2015 06 25  WO15095159
(72) WU SHUSHUO, Thousand Oaks (US); HUSSEY LANCE, 
Thousand Oaks (US); JANI HARNISH, Thousand Oaks (US); 
VANDERPOL GREG, Thousand Oaks (US); WONG RANDAL, 
Agoura Hills (US); BALCAN PETRICA D., Thousand Oaks (US); 
CHIANG SHU-HSUN, Hsinchu City (TW); LU KUANYING, 
Taichung City (TW); CHANG CHIA-WEN, Hsinchu City (TW);  
CHARI AVIND, Newbury Park (US); SCHATZ BILL, West Hills (US); 
THIELEN DON, Camarillo (US); SMOLENSKI LARRY, Camarillo (US); 
GARBE DAVID, Agoura Hills (US); COLAGIOVANNI CHRIS, 
Los Angeles (US); TSAI JAMES, Agoura Hills (US)
(73) ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION, Lincolnshire (US)
(54) Drukarka do przetwarzania mediów ze środkami do ładowania 
i rozładowywania mediów i taśmy

(B1) (11) 241772 (41) 2022 05 23 
(51) B64C 23/00 (2006.01) 
 B64C 29/02 (2006.01) 
 B64C 39/02 (2006.01) 
 B64C 27/20 (2006.01)
(21) 439725 (22) 2021 12 03
(72) PASZKO MATEUSZ, Obrocz (PL);  
WENDEKER MIROSŁAW, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Urządzenie i sposób przemieszczania osób i towarów

(B1) (11) 241771 (41) 2022 05 23 
(51) B64C 23/00 (2006.01) 
 B64C 29/02 (2006.01) 
 B64C 39/02 (2006.01) 
 B64C 27/20 (2006.01)
(21) 439728 (22) 2021 12 03
(72) PASZKO MATEUSZ, Obrocz (PL);  
WENDEKER MIROSŁAW, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Urządzenie i sposób generowania siły nośnej

(B1) (11) 241796 (41) 2020 08 10 
(51) B64G 1/00 (2006.01) 
 B64G 1/64 (2006.01) 
 B64D 1/00 (2006.01)
(21) 428776 (22) 2019 02 01
(72) BARTKOWIAK BARTOSZ, Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT LOTNICTWA, 
Warszawa (PL)
(54) Pirotechniczny mechanizm odrzucania silników pomocniczych

(B1) (11) 241783 (41) 2021 08 30 
(51) B65D 83/04 (2006.01)
(21) 433085 (22) 2020 02 29
(72) ROSIŃSKI MICHAŁ, Bielsko-Biała (PL)
(73) ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(54) Dozownik

(B1) (11) 241785 (41) 2022 05 16 
(51) C01F 17/00 (2020.01) 
 C01G 21/00 (2006.01) 
 C01G 39/00 (2006.01) 
 C01G 41/00 (2006.01)
(21) 435928 (22) 2020 11 10
(72) MACIEJKOWICZ MAGDALENA, Szczecin (PL);  
TOMASZEWICZ ELŻBIETA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY 
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób wytwarzania faz typu ograniczonych roztworów stałych 
domieszkowanych jonami iterbu (III)

(B1) (11) 241757 (41) 2020 11 30 
(51) C05D 3/02 (2006.01) 
 C05G 3/00 (2006.01) 
 A01P 21/00 (2006.01)
(21) 430002 (22) 2019 05 22
(72) MARSZAŁEK-GUBIEC AGNIESZKA, Bielowice (PL);  
OLEJNIK TOMASZ PIOTR, Łódź (PL); GLUBA  
TADEUSZ WIESŁAW, Łódź (PL);  
OBRANIAK ANDRZEJ ZBIGNIEW, Łódź (PL);  
SIUDA ROBERT DARIUSZ, Parczówek (PL)
(73) MARSZAŁEK-GUBIEC AGNIESZKA, Bielowice (PL);  
OLEJNIK TOMASZ PIOTR, Łódź (PL); GLUBA TADEUSZ WIESŁAW, 
Łódź (PL); OBRANIAK ANDRZEJ ZBIGNIEW, Łódź (PL);  
SIUDA ROBERT DARIUSZ, Parczówek (PL)
(54) Sposób wytwarzania granulowanego nawozu mineralnego

(B1) (11) 241798 (41) 2022 06 20 
(51) C05D 9/02 (2006.01) 
 C05G 3/80 (2020.01) 
 A01G 7/00 (2006.01)
(21) 436403 (22) 2020 12 19
(72) KARDASZ HUBERT, Olkusz (PL); AMBROZIAK KRZYSZTOF, 
Kraków (PL); GRZANKA MARLENA, Jangrot (PL); PAŚNIK KONRAD, 
Będzin (PL)
(73) INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz (PL)
(54) Preparat jodowo-selenowy oraz zastosowanie preparatu jodo-
wo-selenowego w uprawie roślin

(B1) (11) 241760 (41) 2020 02 10 
(51) C08L 83/04 (2006.01) 
 C08K 3/36 (2006.01) 
 C08K 3/26 (2006.01) 
 C08K 3/22 (2006.01) 
 C08K 3/38 (2006.01) 
 C08K 5/14 (2006.01) 
 C08K 5/3492 (2006.01) 
 C08K 7/04 (2006.01) 
 C09K 21/14 (2006.01) 
 H01B 3/47 (2006.01)
(21) 431029 (22) 2019 09 03
(72) RYBIŃSKI PRZEMYSŁAW, Kielce (PL)
(73) UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH, 
Kielce (PL)
(54) Mieszanka na niepalny silikonowy kompozyt ceramizujący

(B1) (11) 241758 (41) 2021 12 06 
(51) C12N 7/00 (2006.01) 
 C12R 1/92 (2006.01) 
 A61K 35/76 (2015.01)
(21) 434210 (22) 2020 06 05
(72) KOSZNIK-KWAŚNICKA KATARZYNA, Borkowo (PL); 
GRABOWSKI ŁUKASZ, Bartniki (PL); WĘGRZYN ALICJA, Gdańsk (PL); 
WĘGRZYN GRZEGORZ, Gdańsk (PL)
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(73) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk (PL); INSTYTUT BIOCHEMII 
I BIOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Szczep bakteriofaga specyficzny wobec bakterii należących 
do rodzaju Salmonella oraz medyczne zastosowanie szczepu bak-
teriofaga do zwalczania bakterii z gatunku Salmonella enterica

(B1) (11) 241765 (41) 2022 08 08 
(51) E04D 1/34 (2006.01) 
 E04D 3/36 (2006.01) 
 E04D 13/147 (2006.01)
(21) 436825 (22) 2021 02 01
(72) ŁAZUKA JACEK, Lublin (PL); LADEMAN DAMIAN, Orle (PL)
(73) BALEX METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bolszewo (PL)
(54) Element pokrycia powierzchni, szczególnie powierzchni dachu

(B1) (11) 241774 (41) 2022 01 10 
(51) E04F 17/12 (2006.01)
(21) 434600 (22) 2020 07 09
(72) BEDNAREK STANISŁAW, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) Zsyp do odpadów

(B1) (11) 241779 (41) 2021 02 22 
(51) E06B 3/263 (2006.01) 
 E06B 7/14 (2006.01)
(21) 430855 (22) 2019 08 12
(72) GUDAŚ ANITA, Zduńska Wola (PL); GUDAŚ KRZYSZTOF, 
Zduńska Wola (PL); PAWLAK TOMASZ, Zduńska Wola (PL)
(73) VISTA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krobanów (PL)
(54) Sposób wytwarzania aluminiowej stolarki otworowej z syste-
mem izolacji

(B1) (11) 241797 (41) 2019 12 02 
(51) E21B 43/26 (2006.01) 
 E21B 23/01 (2006.01) 
 E21B 23/02 (2006.01)
(21) 428831 (22) 2019 02 06
(72) MYSZKOWSKI JACEK, Psary (PL); GĄDEK PIOTR, Sosnowiec (PL)
(73) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(54) Głowica blokująca urządzenia do wykonywania szczelin zarod-
nikowych

(B1) (11) 241790 (41) 2021 05 31 
(51) F03D 3/00 (2006.01) 
 F03D 7/06 (2006.01) 
 F03D 9/17 (2016.01)
(21) 431898 (22) 2019 11 23
(72) PISKORZ WALDEMAR, Kodeń (PL); PISKORZ TOMASZ 
TADEUSZ, Kodeń (PL); PISKORZ IRENEUSZ, Kodeń (PL);  
PISKORZ KRZYSZTOF, Kodeń (PL)
(73) PISKORZ WALDEMAR, Kodeń (PL); PISKORZ TOMASZ 
TADEUSZ, Kodeń (PL); PISKORZ IRENEUSZ, Kodeń (PL);  
PISKORZ KRZYSZTOF, Kodeń (PL)
(54) Układ do rozpędzania turbiny wiatrowej

(B1) (11) 241791 (41) 2021 05 31 
(51) F03D 3/00 (2006.01) 
 F03D 3/02 (2006.01) 
 F03D 3/04 (2006.01) 
 F03D 9/32 (2016.01) 
 F03D 9/34 (2016.01) 
 F03D 9/43 (2016.01)
(21) 432017 (22) 2019 11 29
(72) PISKORZ WALDEMAR, Kodeń (PL); PISKORZ TOMASZ 
TADEUSZ, Kodeń (PL); PISKORZ IRENEUSZ, Kodeń (PL);  
PISKORZ KRZYSZTOF, Kodeń (PL)

(73) PISKORZ WALDEMAR, Kodeń (PL); PISKORZ TOMASZ 
TADEUSZ, Kodeń (PL); PISKORZ IRENEUSZ, Kodeń (PL);  
PISKORZ KRZYSZTOF, Kodeń (PL)
(54) Kontenerowy zespół energetyczny

(B1) (11) 241781 (41) 2020 06 01 
(51) F16B 12/02 (2006.01) 
 F16B 12/10 (2006.01) 
 F16B 12/12 (2006.01) 
 A47B 47/00 (2006.01)
(21) 427865 (22) 2018 11 22
(72) USAREWICZ-OWSIAN JOLANTA, Poznań (PL); OWSIAN MAREK, 
Poznań (PL); SMARDZEWSKI JERZY, Gruszczyn (PL)
(73) KONSIMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(54) Złącze meblowe do łączenia dwóch elementów płytowych 
pod kątem oraz sposób łączenia dwóch elementów płytowych pod 
kątem

(B1) (11) 241777 (41) 2021 06 14 
(51) F16B 12/12 (2006.01) 
 F16B 12/20 (2006.01) 
 F16B 12/26 (2006.01) 
 F16B 21/06 (2006.01)
(21) 432195 (22) 2019 12 12
(72) SMARDZEWSKI JERZY, Gruszczyn (PL); KRZYŻANIAK ŁUKASZ, 
Poznań (PL)
(73) WILROBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Łomża (PL)
(54) Złącze przesuwno-rozporowe, zwłaszcza do mebli

(B1) (11) 241756 (41) 2021 06 28 
(51) F16L 9/12 (2006.01) 
 B32B 27/32 (2006.01) 
 C08L 23/06 (2006.01) 
 C08L 23/16 (2006.01) 
 C08K 3/013 (2018.01) 
 B29C 48/09 (2019.01) 
 G02B 6/02 (2006.01)
(21) 432239 (22) 2019 12 16
(72) GARBACZ TOMASZ, Lublin (PL); KLEPKA TOMASZ, Lublin (PL); 
TOR-ŚWIĄTEK ANETA, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób wytwarzania rury trzywarstwowej

(B1) (11) 241764 (41) 2021 06 28 
(51) F16L 9/12 (2006.01) 
 B32B 27/32 (2006.01) 
 C08L 23/06 (2006.01) 
 C08L 23/16 (2006.01) 
 C08K 3/013 (2018.01) 
 B29C 48/09 (2019.01) 
 G02B 6/02 (2006.01)
(21) 432242 (22) 2019 12 16
(72) GARBACZ TOMASZ, Lublin (PL); KLEPKA TOMASZ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób wytwarzania rury trójwarstwowej

(B1) (11) 241794 (41) 2022 04 04 
(51) F16L 21/00 (2006.01) 
 F16L 27/12 (2006.01)
(21) 435500 (22) 2020 09 29
(72) WROŃSKI SŁAWOMIR, Rzeszów (PL);  
ŚWIECA DANIEL, Rzeszów (PL)
(73) AKCES-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasionka (PL)
(54) Tuleja ślizgowa z kołnierzem do teleskopowego łączenia rur 
oraz zespół teleskopowo łączonych rur
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(B1) (11) 241773 (41) 2022 08 22 
(51) F16L 27/08 (2006.01) 
 F16L 39/04 (2006.01) 
 F16J 15/40 (2006.01)
(21) 436986 (22) 2021 02 16
(72) PŁONKA RUDOLF, Gliwice (PL); ROSIKOWSKI PIOTR, 
Tychy (PL); KOLADA SEBASTIAN, Gliwice (PL); KWACZAŁA ŁUKASZ, 
Katowice Piotrowice (PL)
(73) FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(54) Hydrauliczne złącze obrotowe

(B1) (11) 241787 (41) 2022 01 31 
(51) F16T 1/38 (2006.01) 
 F16T 1/34 (2006.01) 
 A61M 16/20 (2006.01)
(21) 434820 (22) 2020 07 27
(72) MONETA GRZEGORZ, Celestynów (PL); WDOWIŃSKI WOJCIECH,
Nasielsk (PL); WITT MARTA, Warszawa (PL); WDOWIŃSKA DOROTA,
Nasielsk (PL); MONETA DOMINIK, Rozłogi (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT LOTNICTWA, 
Warszawa (PL)
(54) Pojemnik do magazynowania wydzieliny tchawiczo – oskrze-
lowej oraz skroplonej pary wodnej z przewodów oddechowych 
respiratora

(B1) (11) 241761 (41) 2022 02 14 
(51) F24F 7/06 (2006.01) 
 G05D 7/06 (2006.01)
(21) 437323 (22) 2021 03 17
(72) GORYCA ZBIGNIEW, Radom (PL);  
GORYCA MATEUSZ, Radom (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Układ sterowania wentylatorami centrali wentylacyjnej

(B1) (11) 241763 (41) 2021 08 30 
(51) G01N 3/02 (2006.01) 
 G01N 33/24 (2006.01)
(21) 433047 (22) 2020 02 25
(72) BIELSKI IRENEUSZ, Bydgoszcz (PL); TYSZCZUK KRZYSZTOF, 
Bydgoszcz (PL); SIKORA MAREK, Bydgoszcz (PL)
(73) WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(54) Uniwersalna głowica laboratoryjna do badań reologicznych 
ziaren

(B1) (11) 241788 (41) 2022 06 06 
(51) H04M 1/02 (2006.01) 
 H01M 50/20 (2021.01) 
 H05K 5/00 (2006.01)
(21) 436220 (22) 2020 12 03
(72) PAJEK ADRIAN, Warszawa (PL)
(73) PAJEK ADRIAN, Warszawa (PL)
(54) Obudowa telefonu komórkowego

INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW, 
WEDŁUG SYMBOLI MKP

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

 Symbol Nr 
 MKP patentu

 1 2

 Symbol Nr 
 MKP patentu

 1 2

 1 2  1 2

A01B 49/06 (2006.01) 241795*
A01C 7/04 (2006.01) 241795

A01C 7/20 (2006.01) 241795*
A01D 78/12 (2006.01) 241767

A01G 20/43 (2018.01) 241767*
A01G 7/00 (2006.01) 241798*
A01P 21/00 (2006.01) 241757*
A21D 13/80 (2017.01) 241792
A21D 2/36 (2006.01) 241792*
A21D 8/00 (2006.01) 241792*
A23F 5/04 (2006.01) 241799
A23F 5/10 (2006.01) 241799*
A23J 1/08 (2006.01) 241786*
A23J 1/12 (2006.01) 241786*
A23J 1/14 (2006.01) 241786*
A23J 3/14 (2006.01) 241786*
A23L 33/21 (2016.01) 241792*
A23L 33/10 (2016.01) 241792*
A23L 31/00 (2016.01) 241786
A23L 7/10 (2016.01) 241786*
A23L 27/00 (2016.01) 241786*
A23L 33/21 (2016.01) 241759*
A23N 12/06 (2006.01) 241799*
A23N 12/08 (2006.01) 241799*
A41D 13/11 (2006.01) 241784*
A41D 20/00 (2006.01) 241789*
A47B 47/00 (2006.01) 241781*
A47F 3/04 (2006.01) 241778*
A61F 2/44 (2006.01) 241769
A61F 9/04 (2006.01) 241784
A61F 9/06 (2006.01) 241784*
A61K 31/375 (2006.01) 241766
A61K 9/14 (2006.01) 241766*
A61K 31/733 (2006.01) 241766*
A61K 31/685 (2006.01) 241766*
A61K 31/702 (2006.01) 241759
A61K 36/899 (2006.01) 241800
A61K 36/899 (2006.01) 241801
A61K 36/899 (2006.01) 241802
A61K 35/76 (2015.01) 241758*
A61M 5/32 (2006.01) 241789
A61M 25/02 (2006.01) 241789*
A61M 16/20 (2006.01) 241787*
A61P 33/00 (2006.01) 241800*
A61P 31/12 (2006.01) 241801*
A61P 35/00 (2006.01) 241802*
B09B 3/00 (2006.01) 241770*
B21B 15/00 (2006.01) 241776*
B21B 15/00 (2006.01) 241775*
B21C 47/00 (2006.01) 241762
B21C 47/06 (2006.01) 241762*
B21D 13/04 (2006.01) 241776
B21D 13/04 (2006.01) 241775
B23D 36/00 (2006.01) 241776*
B23D 36/00 (2006.01) 241775*
B23K 37/00 (2006.01) 241793
B29C 48/09 (2019.01) 241756*
B29C 48/09 (2019.01) 241764*
B30B 11/20 (2006.01) 241770
B30B 11/22 (2006.01) 241770*
B31D 3/02 (2006.01) 241780
B32B 3/12 (2006.01) 241780*
B32B 15/08 (2006.01) 241768
B32B 17/06 (2006.01) 241778
B32B 7/12 (2006.01) 241778*
B32B 27/32 (2006.01) 241756*
B32B 27/32 (2006.01) 241764*
B41J 35/28 (2006.01) 241782
B64C 23/00 (2006.01) 241772
B64C 29/02 (2006.01) 241772*
B64C 39/02 (2006.01) 241772*

B64C 27/20 (2006.01) 241772*
B64C 23/00 (2006.01) 241771
B64C 29/02 (2006.01) 241771*
B64C 39/02 (2006.01) 241771*
B64C 27/20 (2006.01) 241771*
B64D 1/00 (2006.01) 241796*
B64G 1/00 (2006.01) 241796
B64G 1/64 (2006.01) 241796*
B65D 83/04 (2006.01) 241783
C01F 17/00 (2020.01) 241785
C01G 21/00 (2006.01) 241785*
C01G 39/00 (2006.01) 241785*
C01G 41/00 (2006.01) 241785*
C03C 27/06 (2006.01) 241778*
C05D 3/02 (2006.01) 241757
C05D 9/02 (2006.01) 241798
C05G 3/00 (2006.01) 241757*
C05G 3/80 (2020.01) 241798*
C08K 5/3445 (2006.01) 241768*
C08K 5/09 (2006.01) 241768*
C08K 5/092 (2006.01) 241768*
C08K 3/40 (2006.01) 241768*
C08K 3/36 (2006.01) 241760*
C08K 3/26 (2006.01) 241760*
C08K 3/22 (2006.01) 241760*
C08K 3/38 (2006.01) 241760*
C08K 5/14 (2006.01) 241760*
C08K 5/3492 (2006.01) 241760*
C08K 7/04 (2006.01) 241760*
C08K 3/013 (2018.01) 241756*
C08K 3/013 (2018.01) 241764*
C08L 83/04 (2006.01) 241760
C08L 23/06 (2006.01) 241756*
C08L 23/16 (2006.01) 241756*
C08L 23/06 (2006.01) 241764*
C08L 23/16 (2006.01) 241764*
C09D 5/08 (2006.01) 241768*
C09D 5/46 (2006.01) 241768*
C09D 167/00 (2006.01) 241768*
C09K 21/14 (2006.01) 241760*
C12N 7/00 (2006.01) 241758
C12R 1/92 (2006.01) 241758*
C23C 28/00 (2006.01) 241768*
C23F 11/14 (2006.01) 241768*
E04C 2/36 (2006.01) 241780*
E04D 1/34 (2006.01) 241765
E04D 3/36 (2006.01) 241765*
E04D 13/147 (2006.01) 241765*
E04F 17/12 (2006.01) 241774
E06B 3/66 (2006.01) 241778*
E06B 3/263 (2006.01) 241779
E06B 7/14 (2006.01) 241779*
E21B 43/26 (2006.01) 241797
E21B 23/01 (2006.01) 241797*
E21B 23/02 (2006.01) 241797*
F03D 3/00 (2006.01) 241790
F03D 7/06 (2006.01) 241790*
F03D 9/17 (2016.01) 241790*
F03D 3/00 (2006.01) 241791
F03D 3/02 (2006.01) 241791*
F03D 3/04 (2006.01) 241791*
F03D 9/32 (2016.01) 241791*
F03D 9/34 (2016.01) 241791*
F03D 9/43 (2016.01) 241791*
F16B 12/02 (2006.01) 241781
F16B 12/10 (2006.01) 241781*
F16B 12/12 (2006.01) 241781*
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 Nr Symbol 
 patentu MKP

 1 2

 Nr Symbol 
 patentu MKP

 1 2

 1 2  1 2

F16B 12/12 (2006.01) 241777
F16B 12/20 (2006.01) 241777*
F16B 12/26 (2006.01) 241777*
F16B 21/06 (2006.01) 241777*
F16J 15/40 (2006.01) 241773*
F16L 9/12 (2006.01) 241756
F16L 9/12 (2006.01) 241764
F16L 21/00 (2006.01) 241794
F16L 27/12 (2006.01) 241794*
F16L 27/08 (2006.01) 241773
F16L 39/04 (2006.01) 241773*
F16T 1/38 (2006.01) 241787

F16T 1/34 (2006.01) 241787*
F24F 7/06 (2006.01) 241761
G01N 3/02 (2006.01) 241763
G01N 33/24 (2006.01) 241763*
G02B 6/02 (2006.01) 241756*
G02B 6/02 (2006.01) 241764*
G05D 7/06 (2006.01) 241761*
H01B 3/47 (2006.01) 241760*
H01M 50/20 (2021.01) 241788*
H04M 1/02 (2006.01) 241788
H05K 5/00 (2006.01) 241788*

INDEKS NUMEROWY 
UDZIELONYCH PATENTÓW

241756 F16L 9/12 (2006.01)
241757 C05D 3/02 (2006.01)
241758 C12N 7/00 (2006.01)
241759 A61K 31/702 (2006.01)
241760 C08L 83/04 (2006.01)
241761 F24F 7/06 (2006.01)
241762 B21C 47/00 (2006.01)
241763 G01N 3/02 (2006.01)
241764 F16L 9/12 (2006.01)
241765 E04D 1/34 (2006.01)
241766 A61K 31/375 (2006.01)
241767 A01D 78/12 (2006.01)
241768 B32B 15/08 (2006.01)
241769 A61F 2/44 (2006.01)
241770 B30B 11/20 (2006.01)
241771 B64C 23/00 (2006.01)
241772 B64C 23/00 (2006.01)
241773 F16L 27/08 (2006.01)
241774 E04F 17/12 (2006.01)
241775 B21D 13/04 (2006.01)
241776 B21D 13/04 (2006.01)
241777 F16B 12/12 (2006.01)
241778 B32B 17/06 (2006.01)
241779 E06B 3/263 (2006.01)

241780 B31D 3/02 (2006.01)
241781 F16B 12/02 (2006.01)
241782 B41J 35/28 (2006.01)
241783 B65D 83/04 (2006.01)
241784 A61F 9/04 (2006.01)
241785 C01F 17/00 (2020.01)
241786 A23L 31/00 (2016.01)
241787 F16T 1/38 (2006.01)
241788 H04M 1/02 (2006.01)
241789 A61M 5/32 (2006.01)
241790 F03D 3/00 (2006.01)
241791 F03D 3/00 (2006.01)
241792 A21D 13/80 (2017.01)
241793 B23K 37/00 (2006.01)
241794 F16L 21/00 (2006.01)
241795 A01C 7/04 (2006.01)
241796 B64G 1/00 (2006.01)
241797 E21B 43/26 (2006.01)
241798 C05D 9/02 (2006.01)
241799 A23F 5/04 (2006.01)
241800 A61K 36/899 (2006.01)
241801 A61K 36/899 (2006.01)
241802 A61K 36/899 (2006.01)

UnieWaŻnienie praWa

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

(B1) (11) 212219 Unieważniono prawo wyłączne 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
Rubryka F – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczą-

ce patentu 
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu

(11) 206341 A. Wykreślono: Paroc Panel System Oy AB, Van-
taa, Finlandia; Wpisano: Kingspan Oy, Kankaanpää, Finlandia

(11) 217815 A. Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279

(11) 218031 A. Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279

(11) 219920 A. Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279

(11) 221016 A. Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279

(11) 223037 A. Wykreślono: FIRMA PRODUKCYJNO-HAN-
DLOWA PAULA SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kalisz, Polska 300979813; 
Wpisano: PAULA INGREDIENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD-
POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kalisz, Polska 
300979813

(11) 225002 A. Wykreślono: CENATORIUM SPÓŁKA Z OGRA- 
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
281078837; Wpisano: PRICER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska

(11) 234809 A. Wykreślono: CZARNECKI RYSZARD, Warsza-
wa, Polska; KŁOS RYSZARD, Reda, Polska; Wpisano: CZARNECKI 
RYSZARD, Warszawa, Polska

(11) 235416 A. Wykreślono: REAC POLAND SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, Polska 
101517972; Wpisano: REAC AB, Vastra Frolunda, Szwecja

(11) 235837 A. Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, 
Polska  691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 
691532279

(11) 239348 C. Wykreślono: BABILAS DOROTA, Żory, Polska; 
Wpisano: BABILAS RAFAŁ, Żory, Polska
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patentY eUropeJsKie

ZŁoŻone tŁUMacZenia  
patentÓW eUropeJsKicH

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

(T5) (97) 14 12 2016 2016/50 EP 2019683 B1
(T5) (97) 13 06 2012 2012/24 EP 2069471 B1
(T5) (97) 19 03 2014 2014/12 EP 2173752 B1
(T5) (97) 17 10 2018 2018/42 EP 2243229 B1
(T5) (97) 20 02 2019 2019/08 EP 2444027 B1
(T5) (97) 14 09 2016 2016/37 EP 2497797 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 2643791 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 2658024 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 2734592 B1
(T5) (97) 27 09 2017 2017/39 EP 2769830 B1
(T3) (97) 21 09 2022 2022/38 EP 2834974 B1
(T5) (97) 12 04 2017 2017/15 EP 2843155 B1
(T5) (97) 07 08 2019 2019/32 EP 2858964 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 2898913 B1
(T5) (97) 07 11 2018 2018/45 EP 2947203 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 2961263 B1
(T5) (97) 13 09 2017 2017/37 EP 2980488 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3023689 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3029314 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3035912 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3071194 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3102548 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3149251 B1
(T5) (97) 19 06 2019 2019/25 EP 3169162 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3181278 B1
(T5) (97) 25 04 2018 2018/17 EP 3192619 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3193995 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 3212835 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3219867 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3249770 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3250576 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3257911 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3266306 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3267540 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3269386 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3285031 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3285998 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3296145 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3298138 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 EP 3299030 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3311810 B1
(T3) (97) 15 06 2022 2022/24 EP 3319609 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 3329530 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3333347 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3355255 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3374539 B1
(T4) (97) 29 01 2020 2020/05 EP 3383614 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3388420 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 3393127 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3393276 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3393530 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 3397733 B1
(T5) (97) 26 02 2020 2020/09 EP 3401876 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3417221 B1

(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3435452 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3440234 B1
(T3) (97) 21 09 2022 2022/38 EP 3444624 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3454822 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3465015 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3481984 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3496864 B1
(T3) (97) 21 09 2022 2022/38 EP 3513886 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3515834 B1
(T4) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3515834 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 3526387 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3536333 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3539179 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3548533 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 EP 3556116 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3556228 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 EP 3559176 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 3559191 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3562910 B1
(T3) (97) 21 09 2022 2022/38 EP 3565791 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3578835 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3585581 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3591047 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3595051 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3601187 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 3618242 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3619201 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3621140 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3621873 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3622268 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3638058 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3640041 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3640141 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3640241 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3644728 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3646095 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3668171 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3672948 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 3673287 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3673924 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3673926 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3676034 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 EP 3692279 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3693477 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3701818 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 3702373 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3705488 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3707302 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3708668 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3715486 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3717437 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 3732165 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3736006 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3737210 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3738773 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3741203 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 3742883 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3746294 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3751828 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3755275 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3756420 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 3757482 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3763459 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3766534 B1
(T3) (97) 15 06 2022 2022/24 EP 3770574 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 3771544 B1



12 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 49/2022

(T3) (97) 21 09 2022 2022/38 EP 3773057 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3785525 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3797107 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3803677 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3804048 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3807153 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3810538 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3816373 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3830201 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3830432 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3832047 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3833611 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3835436 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3835504 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3837311 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3839179 B1
(T3) (97) 21 09 2022 2022/38 EP 3841140 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3843536 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3845722 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3853405 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3855996 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3865772 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 3867967 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3871124 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3877738 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3879965 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3884936 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3886203 B1
(T4) (97) 08 06 2022 2022/23 EP 3897169 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3897319 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3902447 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3902448 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3911615 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3936377 B1

WYGaśniĘcie praWa

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

(T3) (11) 1985071 2021 01 30 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 1987353 2021 02 15 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 1988995 2021 02 23 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 1994133 2021 02 08 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 1994426 2021 02 08 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 1999079 2021 02 23 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2001750 2021 02 02 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2097387 2021 02 20 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2098278 2021 02 20 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2101027 2021 02 11 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2110181 2021 02 05 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2113039 2021 02 20 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2113101 2021 02 21 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2117565 2021 02 07 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2122091 2021 02 12 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2123850 2021 02 19 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2218842 2021 02 16 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2220989 2021 02 23 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2221101 2021 02 22 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2221522 2021 02 20 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2223800 2021 02 19 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2226442 2021 02 17 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2228013 2021 02 11 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2239855 2021 02 25 Patent wygasł w całości.

(T3) (11) 2243725 2021 02 18 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2244846 2021 02 18 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2247510 2021 02 24 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2247797 2021 02 16 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2249655 2021 02 25 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2250102 2021 02 11 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2250223 2021 02 05 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2250270 2021 02 05 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2250276 2021 02 21 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2250655 2021 02 12 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2251006 2021 02 20 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2252145 2021 02 04 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2254698 2021 02 16 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2254848 2021 02 05 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2255077 2021 02 24 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2255368 2021 02 12 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2257361 2021 01 30 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2259779 2021 02 04 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2260553 2021 02 24 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2267025 2021 02 12 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2271779 2021 02 13 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2285521 2021 02 20 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2300614 2021 02 03 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2327423 2021 02 21 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2357067 2021 02 10 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2357309 2021 02 15 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2359704 2021 02 17 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2396415 2021 02 11 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2396524 2021 02 04 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2396541 2021 02 15 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2398898 2021 02 18 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2399119 2021 02 18 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2399368 2021 02 09 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2401058 2021 02 26 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2401597 2021 02 25 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2401635 2021 02 25 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2402032 2021 02 26 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2402606 2021 02 11 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2403528 2021 02 23 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2404622 2021 02 02 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2415068 2021 02 26 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2455292 2021 02 19 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2457665 2021 02 07 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2468973 2021 01 31 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2478896 2021 02 06 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2487367 2021 02 09 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2489803 2021 02 15 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2490059 2021 02 17 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2491823 2021 02 25 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2491874 2021 02 25 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2492401 2021 02 13 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2492402 2021 02 14 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2492431 2021 02 17 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2529514 2021 02 10 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2530180 2021 01 31 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2531039 2021 02 01 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2533524 2021 02 01 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2533526 2021 02 01 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2533527 2021 02 01 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2533529 2021 02 01 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2533530 2021 02 01 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2533531 2021 02 01 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2533631 2021 02 07 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2533868 2021 02 07 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2534017 2021 02 01 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2534085 2021 02 10 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2534234 2021 02 11 Patent wygasł w całości.
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(T3) (11) 2536130 2021 02 07 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2536131 2021 02 07 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2536134 2021 02 07 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2536135 2021 02 08 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2536302 2021 02 18 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2536429 2021 02 15 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2537051 2021 02 18 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2539080 2021 02 22 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2539326 2021 02 25 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2541279 2021 02 25 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2541907 2021 02 23 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2541909 2021 02 23 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2541912 2021 02 23 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2541913 2021 02 23 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2541914 2021 02 23 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2541917 2021 02 23 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2541926 2021 02 23 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2543229 2021 02 15 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2543230 2021 02 15 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2549748 2021 02 01 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2550497 2021 02 24 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2552755 2021 01 31 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2560728 2021 02 16 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2560848 2021 02 25 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2573166 2021 02 24 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2578094 2021 02 03 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2578095 2021 02 03 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2817561 2021 02 20 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3034694 2020 12 19 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3083554 2020 12 11 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3083789 2020 12 11 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3083837 2020 12 08 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3083921 2020 12 10 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3084103 2020 12 19 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3084129 2020 12 22 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3085801 2020 12 20 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3086672 2020 12 12 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3086899 2020 12 24 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3086902 2020 12 22 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3086915 2020 12 23 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3089599 2020 12 16 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3089606 2020 12 29 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3089711 2020 12 31 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3089954 2020 12 30 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3090748 2020 12 13 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3091092 2020 12 26 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3095126 2020 12 30 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3097621 2020 12 23 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3099592 2020 12 19 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3099593 2020 12 19 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3110267 2020 12 23 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3117212 2020 12 11 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3140572 2020 12 01 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3150503 2020 12 03 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3168230 2020 12 05 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3170513 2020 12 17 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3178764 2020 12 02 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3179218 2020 12 09 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3181668 2020 12 02 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3181874 2020 12 16 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3183979 2020 12 22 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3185380 2020 12 23 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3189935 2020 12 16 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3203015 2020 12 05 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3203910 2020 12 15 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3214376 2020 12 16 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3221655 2020 12 01 Patent wygasł w całości.

(T3) (11) 3227231 2020 12 03 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3227391 2020 12 02 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3227458 2020 12 04 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3227494 2020 12 02 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3230197 2020 12 18 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3230434 2020 12 14 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3232836 2020 12 14 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3232839 2020 12 14 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3393753 2020 12 20 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3393936 2020 12 21 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3394492 2020 12 23 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3394867 2020 12 06 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3397813 2020 12 22 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3426854 2021 02 09 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3461931 2021 02 13 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3498859 2020 12 10 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) 1836513 A. Wykreślono: Avery Dennison Corporation, 
Pasadena, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Avery Dennison 
Corporation, Mentor, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 1956099 A. Wykreślono: WMF Group GmbH, Geislin-
gen/Steige, Niemcy; Wpisano: WMF GmbH, Geislingen/Steige, 
Niemcy

(11) 2066523 A. Wykreślono: Pfisterer S.r.l., Rho, Włochy; 
Wpisano: Pfisterer S.r.l., Novate Milanese, Włochy

(11) 2066523 A. Wykreślono: Pfisterer S.r.l., Novate Milanese, 
Włochy; Wpisano: PFISTERER RAIL S.R.L., Novate Milanese, Włochy

(11) 2066523 A. Wykreślono: PFISTERER RAIL S.R.L., Novate 
Milanese, Włochy; Wpisano: MOSDORFER RAIL S.R.L., Novate Mila-
nese, Włochy

(11) 2066523 A. Wykreślono: MOSDORFER RAIL S.R.L., No-
vate Milanese, Włochy; Wpisano: MOSDORFER RAIL S.R.L., Merano, 
Włochy

(11) 1967279 A. Wykreślono: GARDENA Manufacturing 
GmbH, Ulm, Niemcy; Wpisano: Husqvarna AB, Huskvarna, Szwecja

(11) 2120529 A. Wykreślono: GARDENA Manufacturing 
GmbH, Ulm, Niemcy; Wpisano: Husqvarna AB, Huskvarna, Szwecja

(11) 2129550 A. Wykreślono: Adient Luxembourg Holding 
S.à r.l., Luksemburg, Luksemburg; Wpisano: Adient Yanfeng Se-
ating Mechanisms Co., Ltd., Shanghai, Chiny

(11) 2129550 A. Wykreślono: Adient Yanfeng Seating Me-
chanisms Co., Ltd., Shanghai, Chiny; Wpisano: KEIPER Seating Me-
chanisms Co., Ltd., Shanghai, Chiny

(11) 2252667 A. Wykreślono: Avery Dennison Corporation, 
Pasadena, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Avery Dennison 
Corporation, Mentor, Stany Zjednoczone Ameryki
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(11) 2181772 A. Wykreślono: GARDENA Manufacturing 
GmbH, Ulm, Niemcy; Wpisano: Husqvarna AB, Huskvarna, Szwecja

(11) 2475715 A. Wykreślono: Avery Dennison Corporation, 
Pasadena, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Avery Dennison 
Corporation, Mentor, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2504219 A. Wykreślono: ThyssenKrupp Presta Aktien-
gesellschaft, Eschen, Liechtenstein; Wpisano: thyssenkrupp Presta 
Aktiengesellschaft, Eschen, Liechtenstein

(11) 2510424 A. Wykreślono: Avery Dennison Corporation, 
Pasadena, Stany Zjednoczone Ameryki; Next Holdings Ltd., Auc-
kland, Nowa Zelandia; Wpisano: Avery Dennison Corporation, 
Mentor, Stany Zjednoczone Ameryki; Next Holdings Ltd., Auc-
kland, Nowa Zelandia

(11) 2621441 A. Wykreślono: Avery Dennison Corporation, 
Pasadena, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Avery Dennison 
Corporation, Mentor, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2643187 A. Wykreślono: Johnson Controls Metals and 
Mechanisms GmbH & Co. KG, Solingen, Niemcy; Wpisano: Adient 
Luxembourg Holding S.à r.l., Luksemburg, Luksemburg

(11) 2643187 A. Wykreślono: Adient Luxembourg Holding 
S.à r.l., Luksemburg, Luksemburg; Wpisano: Adient Yanfeng Se-
ating Mechanisms Co., Ltd., Shanghai, Chiny

(11) 2643187 A. Wykreślono: Adient Yanfeng Seating Me-
chanisms Co., Ltd., Shanghai, Chiny; Wpisano: KEIPER Seating Me-
chanisms Co., Ltd., Shanghai, Chiny

(11) 2665363 A. Wykreślono: Avery Dennison Corporation, 
Pasadena, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Avery Dennison 
Corporation, Mentor, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2688540 A. Wykreślono: Avery Dennison Corporation, 
Glendale, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Avery Dennison 
Corporation, Mentor, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2702155 A. Wykreślono: Regulus Therapeutics Inc., San 
Diego, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: SANOFI, Paryż, Francja

(11) 2742302 A. Wykreślono: Avery Dennison Corporation, 
Pasadena, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Avery Dennison 
Corporation, Mentor, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2875991 A. Wykreślono: Adient Luxembourg Holding 
S.à r.l., Luksemburg, Luksemburg; Wpisano: Adient Yanfeng Se-
ating Mechanisms Co., Ltd., Shanghai, Chiny

(11) 2875991 A. Wykreślono: Adient Yanfeng Seating Me-
chanisms Co., Ltd., Shanghai, Chiny; Wpisano: KEIPER Seating Me-
chanisms Co., Ltd., Shanghai, Chiny

(11) 2885215 A. Wykreślono: Avery Dennison Corporation, 
Pasadena, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Avery Dennison 
Corporation, Mentor, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2615221 A. Wykreślono: IVC NV, Avelgem, Belgia; Wpi-
sano: IVC BVBA, Avelgem, Belgia

(11) 2615221 A. Wykreślono: IVC BVBA, Avelgem, Belgia; 
Wpisano: IVC BV, Avelgem, Belgia

(11) 2615221 A. Wykreślono: IVC BV, Avelgem, Belgia; Wpi-
sano: Flooring Industries Limited, SARL, Bertrange, Luksemburg

(11) 2919574 A. Wykreślono: Kverneland AS, Kvernaland, 
Norwegia; Wpisano: Kverneland Group Soest GmbH, Soest, Niemcy

(11) 2954019 A. Wykreślono: Avery Dennison Corporation, 
Glendale, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Avery Dennison 
Corporation, Mentor, Stany Zjednoczone Ameryki

SproStowania opiSów patentowych

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

(B1) (11) 218420 Postanowiono opis patentowy ponownie wy-
drukować ze względu na zauważone błędy drukarskie.

(B1) (11) 220730 Postanowiono opis patentowy ponownie wy-
drukować ze  względu na  stwierdzone omyłki przy zgłoszeniu: 
– na stronie 3 w wierszu 9 od góry jest „obejmującym między inny-
mi pasma długości fal” powinno być „obejmującym między innymi 
pasma o liczbach falowych”; – na stronie 8 w tabeli 1 jest „Liczba fal” 
powinno być „Liczba falowa”; - na stronie 16 w wierszu 3 od góry 
jest „obejmującym między innymi pasma długości fal” powinno 
być „obejmującym między innymi pasma o  liczbach falowych”.

(B1) (11) 239348 Postanowiono opis patentowy ponownie wy-
drukować, w  części dotyczącej twórców wynalazku (poz. 72) 
w  miejsce „DOROTA BABILAS, Żory, PL” wpisać „RAFAŁ BABILAS, 
Żory, PL”. 

(B1) (11) 239961 Postanowiono opis patentowy ponownie wy-
drukować ze względu na zauważone błędy drukarskie.

(B1) (11) 240054 Postanowiono opis patentowy ponownie wy-
drukować ze względu na zauważone błędy drukarskie.

(B1) (11) 240803 Postanowiono opis patentowy ponownie wy-
drukować ze względu na zauważone błędy drukarskie – na stro-
nie 2 w  wierszu 15 jest: „Ostatnio zaistniał trend stosowania 
cienkich materiałów do wytwarzania produktów takich jak kom-
ponenty sprzętów gospodarstwa domowego, a sposoby formo-
wania są bardziej skomplikowane niż istniejące sposoby formowa-
nia, stosowane obecnie do obróbki takich niskowęglowej według 
odnośnego stanu wiedzy wykazują problemy takie jak pękanie 
przebiegające podczas procesów formowania i  skręcanie prze-
biegające po  procesach formowania”. Powinno być: "Ostatnio 
zaistniał trend stosowania cienkich materiałów do  wytwarzania 
produktów takich jak komponenty sprzętów gospodarstwa do-
mowego, a sposoby formowania są bardziej skomplikowane niż 
istniejące sposoby formowania, stosowane obecnie do  obróbki 
takich cienkich materiałów. Jednakże, cienkie arkusze blachy sta-
lowej niskowęglowej według odnośnego stanu wiedzy wykazują 
problemy takie jak pękanie przebiegające podczas procesów for-
mowania i  skręcanie przebiegające po  procesach formowania".

(B1) (11) 240804 Postanowiono opis patentowy ponownie wy-
drukować ze  względu na  zauważony błąd – na  stronie 8 w  wier-
szu 41 (przykład 5) jest: „Próbkę 10 sporządzono przy użyciu za-
wiesiny o  takim samym składzie jak dla próbki 8, za  wyjątkiem 
tego, że dodano równe ilości wodorotlenku sodu jako aktywatora”. 
Powinno być: „Próbkę 10 sporządzono przy użyciu zawiesiny o ta-
kim samym składzie jak dla próbki 8, za wyjątkiem tego, że dodano 
równe ilości wodorotlenku sodu i siarczanu sodu jako aktywatora”.

oGŁoSZenia

(11) 2989136 A. Wykreślono: Hexion Inc., Columbus, Stany 
Zjednoczone Ameryki; Hexion Research Belgium SA, Louvain-la-
-Neuve, Belgia; Wpisano: Hexion Inc., Columbus, Stany Zjednoczo-
ne Ameryki
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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 72 833 do nr 72 842)

(Y1) (11) 72834 (41) 2021 02 22 
(51) A47L 13/42 (2006.01) 
 B25G 3/02 (2006.01) 
 A46B 17/02 (2006.01) 
 E01H 1/00 (2006.01)
(21) 128495 (22) 2019 08 21
(72) SMORAWSKI STANISŁAW, Kalisz (PL)
(73) SMORAWSKI STANISŁAW, Kalisz (PL)
(54) Przyrząd do  czyszczenia trudno dostępnych powierzchni 
w płytkach i kostkach brukowych

(Y1) (11) 72837 (41) 2022 08 16 
(51) A61M 25/10 (2013.01) 
 A61F 2/958 (2013.01) 
 A61M 29/02 (2006.01)
(21) 129812 (22) 2021 02 10
(72) MUSIAŁEK PIOTR, Kraków (PL); MAZUREK ADAM, Kraków (PL); 
HURKAŁA LESZEK, Legionowo (PL)
(73) KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA II, 
Kraków (PL)
(54) Kateter infuzyjno-perfuzyjny typu RX do przezwieńcowego 
podawania leków i produktów komórkowych

(Y1) (11) 72839 (41) 2022 09 19 
(51) B27B 5/16 (2006.01) 
 B27B 5/29 (2006.01) 
 B27B 11/08 (2006.01)
(21) 129912 (22) 2021 03 15
(72) CIURA TOMASZ, Dzbanki (PL)
(73) CIURA WIESŁAW W-IREX PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE, 
Kiełczygłów (PL)
(54) Pilarka do poprzecznego cięcia drewna

(Y1) (11) 72842 (41) 2021 03 22 
(51) B65D 81/26 (2006.01) 
 B32B 7/05 (2019.01) 
 B32B 23/10 (2006.01) 
 B32B 27/08 (2006.01)
(21) 128566 (22) 2019 09 13
(72) MACKIEWICZ ALEKSANDER, Korfowe (PL)
(73) POMONA COMPANY LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żyrardów (PL)
(54) Taśma chłonna

(Y1) (11) 72835 (41) 2020 09 07 
(51) C02F 3/30 (2006.01)
(21) 128085 (22) 2019 03 06
(72) LUSINA RAFAŁ, Grodzisk Wielkopolski (PL)
(73) LUSINA RAFAŁ, Grodzisk Wielkopolski (PL)
(54) Biologiczna oczyszczalnia ścieków

(Y1) (11) 72840 (41) 2022 06 13 
(51) E04C 3/00 (2006.01) 
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 Nr prawa Symbol 
 ochronn. MKP

 1 2

 Nr prawa Symbol 
 ochronn. MKP

 1 2

 1 2  1 2 E04C 3/29 (2006.01) 
 F24F 13/32 (2006.01) 
 F16S 3/00 (2006.01)
(21) 129682 (22) 2020 12 10
(72) ŁYSIAK BEATA, Świdnik (PL); WOJANOWSKI KAMIL, Lublin (PL)
(73) TEMARED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Świdnik (PL)
(54) Profil konstrukcyjny

(Y1) (11) 72838 (41) 2019 05 20 
(51) E04C 3/07 (2006.01) 
 E04C 3/06 (2006.01) 
 E04C 3/04 (2006.01) 
 F16S 1/00 (2006.01)
(62) 423427
(21) 129860 (22) 2017 11 14
(72) PACZOS PIOTR, Poznań (PL); SMYCZYŃSKI MIKOŁAJ JAN, 
Krotoszyn (PL); GRENDA MICHAŁ, Piła (PL); NIKITIUK GRZEGORZ, 
Bielsk Podlaski (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Cienkościenna belka o przekroju ceowym z prostym środnikiem

(Y1) (11) 72841 (41) 2022 02 07 
(51) F16D 55/226 (2006.01) 
 F03D 7/06 (2006.01) 
 F03D 80/00 (2016.01)
(21) 129387 (22) 2020 08 05
(72) CZARNOTA KAMIL, Kraczkowa (PL)
(73) HIPAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Wola Rafałowska (PL)
(54) Hamulec bezpieczeństwa turbiny wiatrowej o pionowej osi 
obrotu

(Y1) (11) 72833 (41) 2019 06 03 
(51) F21V 8/00 (2006.01) 
 F21V 21/32 (2006.01) 
 G02B 6/00 (2006.01)
(21) 126832 (22) 2017 11 30
(72) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(73) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(54) Drogowa lampa rurowa światłowodowa skrajna

(Y1) (11) 72836 (41) 2022 07 04 
(51) G01N 33/24 (2006.01) 
 A01G 25/00 (2006.01)
(21) 129723 (22) 2020 12 29
(72) KACZYŃSKI PAWEŁ, Wrocław (PL); KASZUBA MARCIN, 
Pstrzejowice (PL); DWORZAK ŁUKASZ, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Urządzenie do badania energochłonności gruntów nawadnia-
nych iniekcyjnie

INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH, 
WEDŁUG SYMBOLI MKP

INDEKS NUMEROWY 
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH

72833 F21V 8/00 (2006.01)
72834 A47L 13/42 (2006.01)
72835 C02F 3/30 (2006.01)
72836 G01N 33/24 (2006.01)
72837 A61M 25/10 (2013.01)

72838 E04C 3/07 (2006.01)
72839 B27B 5/16 (2006.01)
72840 E04C 3/00 (2006.01)
72841 F16D 55/226 (2006.01)
72842 B65D 81/26 (2006.01)

 Symbol Nr prawa 
 MKP ochronn.

 1 2

 Symbol Nr prawa 
 MKP ochronn.

 1 2

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

A01G 25/00 (2006.01) 72836*
A46B 17/02 (2006.01) 72834*

A47L 13/42 (2006.01) 72834
A61F 2/958 (2013.01) 72837*

A61M 25/10 (2013.01) 72837
A61M 29/02 (2006.01) 72837*
B25G 3/02 (2006.01) 72834*
B27B 5/16 (2006.01) 72839
B27B 5/29 (2006.01) 72839*
B27B 11/08 (2006.01) 72839*
B32B 7/05 (2019.01) 72842*
B32B 23/10 (2006.01) 72842*
B32B 27/08 (2006.01) 72842*
B65D 81/26 (2006.01) 72842
C02F 3/30 (2006.01) 72835
E01H 1/00 (2006.01) 72834*
E04C 3/00 (2006.01) 72840
E04C 3/29 (2006.01) 72840*

E04C 3/07 (2006.01) 72838
E04C 3/06 (2006.01) 72838*
E04C 3/04 (2006.01) 72838*
F03D 7/06 (2006.01) 72841*
F03D 80/00 (2016.01) 72841*
F16D 55/226 (2006.01) 72841
F16S 3/00 (2006.01) 72840*
F16S 1/00 (2006.01) 72838*
F21V 8/00 (2006.01) 72833
F21V 21/32 (2006.01) 72833*
F24F 13/32 (2006.01) 72840*
G01N 33/24 (2006.01) 72836
G02B 6/00 (2006.01) 72833*

oGŁosZenia

sprostoWania opisÓW ocHronnYcH

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

(Y1) (11) 72501 Postanowiono opis ochronny ponownie wydru-
kować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie 

(Y1) (11) 72606 Postanowiono opis ochronny ponownie wydru-
kować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie 
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c. WZorY prZeMYsŁoWe

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

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

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

uprawnionego (kod kraju)

praWa Z reJestracJi  
WZorÓW prZeMYsŁoWYcH

UDZielone praWa 
(od nr 28 328 do nr 28 331)

(51) 19-08 (11) 28328 (22) 2022 07 28 (21) 30967
(73) FANEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Radonice (PL)
(72) ROSZKOWSKA JOANNA
(54) Etykieta do opakowań produktów spożywczych
(55) 

(51) 25-04 (11) 28329 (22) 2022 08 10 (21) 30990
(73) MASTER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(72) KORFEL TOMASZ
(54) Drabinki do wnętrz
(55) 

(51) 21-01 (11) 28330 (22) 2022 11 06 (21) 31141
(73) LASKA MARCIN ASSOCIATE & ADVISORY, Wysoka (PL)
(72) LI LEI
(54) Zabawka-auto
(55) 

(51) 21-01 (11) 28331 (22) 2022 11 06 (21) 31142
(73) LASKA MARCIN ASSOCIATE & ADVISORY, Wysoka (PL)
(72) ZHANG LU EN
(54) Zabawka-auto
(55) 

WYGaśniĘcie praWa

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

(11) 23054 2021 06 04 Prawo wygasło w całości.
(11) 23072 2021 05 27 Prawo wygasło w całości.
(11) 23083 2021 06 22 Prawo wygasło w całości.
(11) 23093 2021 05 27 Prawo wygasło w całości.
(11) 23137 2021 06 02 Prawo wygasło w całości.
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(11) 23141 2021 06 02 Prawo wygasło w całości.
(11) 23146 2021 06 08 Prawo wygasło w całości.
(11) 23175 2021 06 02 Prawo wygasło w całości.
(11) 23201 2021 06 27 Prawo wygasło w całości.
(11) 23213 2021 06 08 Prawo wygasło w całości.
(11) 23214 2021 06 08 Prawo wygasło w całości.
(11) 23215 2021 06 08 Prawo wygasło w całości.
(11) 23227 2021 06 22 Prawo wygasło w całości.
(11) 23232 2021 06 22 Prawo wygasło w całości.

(11) 23234 2021 06 06 Prawo wygasło w całości.
(11) 23246 2021 05 13 Prawo wygasło w całości.
(11) 23260 2021 06 03 Prawo wygasło w całości.
(11) 23349 2021 05 16 Prawo wygasło w całości.
(11) 23350 2021 05 16 Prawo wygasło w całości.
(11) 23511 2021 06 27 Prawo wygasło w całości.
(11) 23567 2021 06 10 Prawo wygasło w całości.
(11) 23753 2021 06 14 Prawo wygasło w całości.
(11) 23754 2021 06 06 Prawo wygasło w całości.
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D. ZnaKi toWaroWe

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

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

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

praWa ocHronne  
na ZnaKi toWaroWe

UDZielone praWa 
(od nr 356 901 do nr 357 055)

(111) 356901 (220) 2021 11 19 (210) 536742
(151) 2022 09 06 (441) 2022 05 02
(732) BT KAPITAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krotoszyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR 1896 KROTOSZYN MOCNE WIELKOPOLSKIE PIWO 
BROWARU WIELKOPOLSKIEGO W KROTOSZYNIE
(540) 

(591) jasnożółty, żółty, czerwony, zielony, czarny
(531) 05.03.11, 05.03.13, 09.01.10, 18.02.01, 25.01.15, 25.07.20, 24.11.25, 
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 Piwo.

(111) 356902 (220) 2021 11 17 (210) 536470
(151) 2022 09 02 (441) 2022 05 16
(732) FOODX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VEGAN PIZZA CLUB
(540) 

(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 
26.01.01, 26.01.04, 26.01.18, 26.01.19, 26.01.21, 26.01.22
(510), (511) 25 Odzież, Ubrania codzienne, Koszulki polo, Koszulki 
z  krótkim rękawem, Koszulki bez rękawów, Bluzy, Kurtki, 43 Usługi 
restauracyjne.

(111) 356903 (220) 2021 11 17 (210) 536469
(151) 2022 09 02 (441) 2022 05 16
(732) FOODX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GHOST BURGER
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(540) 

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 26.02.07, 26.04.02, 26.04.04, 
26.04.05, 26.04.06
(510), (511) 25 Odzież, Ubrania codzienne, Koszulki polo, Koszulki 
z  krótkim rękawem, Koszulki bez rękawów, Bluzy, Kurtki, 43 Usługi 
restauracyjne.

(111) 356904 (220) 2021 08 05 (210) 532412
(151) 2022 09 08 (441) 2022 05 23
(732) KOZIOŁ PATRYK, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HASHMAGNET
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe i  programy kompu-
terowe, w  szczególności oprogramowanie dedykowane do  sys-
temu wordpress z  uwzględnieniem szablonów, wtyczek i  innych 
komponentów, Programy sterujące komputerowe, Dyski kompak-
towe, Komputerowe urządzenia peryferyjne, Komputery, Kompu-
tery przenośne, Optyczne nośniki danych, Programy w postaci gier 
komputerowych, 35 Pośrednictwo w  sprzedaży certyfikatów SSL, 
Pośrednictwo w  sprzedaży domen internetowych, 42 Analizy sys-
temów komputerowych, Doradztwo w  zakresie oprogramowania 
komputerowego, Doradztwo w  zakresie projektowania i  rozwoju 
sprzętu komputerowego, Instalacje oprogramowania komputero-
wego, Monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu 
zdalnego, Odzyskiwanie danych komputerowych, Aktualizacja opro-
gramowania komputerowego, Instalacja domen internetowych, 
Konserwacja oprogramowania komputerowego, Instalacja certyfi-
katów SSL, Powielanie oprogramowania komputerowego, Projekto-
wanie systemów komputerowych, Projektowanie oprogramowania 
komputerowego, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 
Usługi doradcze w zakresie technologii informacyjnej, Architektura, 
Doradztwo architektoniczne, Doradztwo w  zakresie projektowania 
stron internetowych, w szczególności w systemie wordpress w zakre-
sie tworzenia blogów, sklepów internetowych i stron internetowych, 
Hosting serwerów, Hosting treści cyfrowych, Oprogramowanie jako 
usługa, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla 
osób trzecich, Tworzenie i  utrzymywanie stron internetowych dla 
osób trzecich, w szczególności wdrożenia systemu wordpress w za-
kresie tworzenia blogów, sklepów internetowych i  stron interneto-
wych oraz późniejsza obsługa techniczna we  wskazanym zakresie, 
Ochrona antywirusowa jako usługi komputerowe, Wypożyczanie 
komputerów, Usługi projektowania graficznego, w tym grafiki kom-
puterowej, Wzornictwo przemysłowe.

(111) 356905 (220) 2021 06 11 (210) 530145
(151) 2022 09 08 (441) 2021 07 05
(732) PORADZISZ SYLWIA BIOTEAM, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) be’liv LIVE COSMETICS
(540) 

(531) 26.01.01, 26.01.02, 26.01.06, 27.05.01, 27.05.10

(510), (511) 3 Antyperspiranty [przybory toaletowe], Aromaty [olej-
ki eteryczne], Balsamy do  celów kosmetycznych, Balsamy, inne niż 
do  celów medycznych, Błyszczyki do  ust, Dezodoranty dla ludzi 
i zwierząt, Ekstrakty kwiatowe [perfumy], Ekstrakty ziołowe do celów 
kosmetycznych, Emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecz-
nym, Kosmetyki, Kosmetyki dla dzieci, Kosmetyki do brwi, Kosmety-
ki do makijażu, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki do  rzęs, 
Kremy kosmetyczne, Kremy wybielające do skóry, Maski kosmetycz-
ne, Mleczko oczyszczające do  celów kosmetycznych, Mydła, Mydła 
przeciwpotowe do stóp, Mydło dezodoryzujące, Mydło do golenia, 
Oleje czyszczące, Olejki do celów kosmetycznych, Olejki do perfum 
i zapachów, Olejki eteryczne, Ołówki do brwi, Pasta do zębów, Pły-
ny do płukania ust do celów niemedycznych, Płyny do przemywania 
pochwy do  higieny intymnej lub dezodoryzacji, Płyny po  goleniu, 
Pomadki do ust, Pomady do celów kosmetycznych, Preparaty do de-
makijażu, Preparaty do  depilacji, Preparaty do  golenia, Preparaty 
do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toale-
towe], Preparaty do kąpieli, nielecznicze, Preparaty do samoopalania 
[kosmetyki], Preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, Prepa-
raty kosmetyczne do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do odchudza-
nia, Preparaty odświeżające oddech do higieny osobistej, Preparaty 
ściągające do celów kosmetycznych, Produkty do odświeżania odde-
chu w sprayu, Produkty perfumeryjne, Przeciwpotowe mydła, Puder 
do twarzy, Sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, Szampony 
probiotyczne, Środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, 
Środki do  czyszczenia zębów, Świece do  masażu do  celów kosme-
tycznych, Tłuszcze do  celów kosmetycznych, Tusze do  rzęs, Waciki 
do celów kosmetycznych, Waciki nasączone środkami do demakija-
żu, Woda micelarna, Zestawy kosmetyków, Żele do masażu, inne niż 
do celów medycznych, Żele do wybielania zębów, Żelowe płatki pod 
oczy do celów kosmetycznych.

(111) 356906 (220) 2021 08 20 (210) 532933
(151) 2022 09 02 (441) 2021 10 11
(732) ORBIS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOUVLAKI F
(540) 

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.18, 03.03.02, 03.03.15, 03.03.24
(510), (511) 39 Dostawa żywności, Dostawa towarów, Ekspresowa 
dostawa towarów, Dostawa produktów spożywczych, Dostawa to-
warów poprzez kuriera, Odbiór, transport i dostawa towarów, Dosta-
wa żywności i  napojów przygotowanych do  spożycia, Dystrybucja 
[transport] produktów dla sprzedaży detalicznej, Transport żywno-
ści, Magazynowanie żywności, Pakowanie żywności, Usługi transpor-
tu żywności, Usługi przechowywania żywności, Usługi w zakresie do-
starczania żywności, Transport żywności w warunkach chłodniczych, 
Dostarczanie koszy zawierających żywność i napoje, Pakowanie ar-
tykułów na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich, Dostar-
czanie żywności przez restauracje, Transport, Logistyka transportu, 
Organizowanie transportu, Usługi transportowe, Transport towarów, 
Transport i  dostawy towarów, Pakowanie, Pakowanie towarów, Pa-
kowanie produktów, Pakowanie i składowanie towarów, Dostarcza-
nie towarów, Dostarczanie przesyłek, Przewożenie i  dostarczanie 
towarów, Pakowanie artykułów do  transportu, Dystrybucja [trans-
port] towarów drogą lądową, 43 Przygotowywanie posiłków, Przy-
gotowywanie posiłków i napojów, Udzielanie informacji związanych 
z  przygotowywaniem żywności i  napojów, Przygotowywanie żyw-
ności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, Przygotowywanie 
i  zaopatrywanie w  żywność i  napoje do  bezpośredniego spożycia, 
Usługi dostawy kawy do biur [dostawa napojów], Usługi w zakresie 
sprzedaży posiłków na wynos, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, 
Usługi restauracji sprzedających posiłki na  wynos, Usługi w  zakre-



Nr 49/2022 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 21

sie żywności i  napojów na  wynos, Usługi zaopatrzenia w  żywność, 
Usługi doradcze dotyczące żywności, Usługi zaopatrzenia w  żyw-
ność i napoje, Kontraktowe usługi w zakresie żywności, Zapewnianie 
żywności i napojów w restauracjach, Usługi kateringowe w zakresie 
zaopatrzenia w  żywność, Dostarczanie żywności i  napojów za  po-
średnictwem furgonetek, Usługi informacji, doradztwa i  rezerwacji 
w  zakresie dostarczania żywności i  napojów, Obsługa gastrono-
miczna z  własnym zapleczem, produktami i  transportem, Obsługa 
gastronomiczna z  własnym zapleczem, produktami i  transportem 
(catering), Dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia.

(111) 356907 (220) 2021 12 29 (210) 538245
(151) 2022 07 27 (441) 2022 04 11
(732) PESZKO TEAM SPÓŁKA JAWNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PESZKO TEAM VODKA
(540) 

(531) 27.05.01
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe.

(111) 356908 (220) 2021 02 22 (210) 525017
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW KABANOSY FRANCUSKIE GOLD QUALITY GOLD 
ORYGINALNE TYLKO Z  SOKOŁOWA PRODUKT BEZGLUTENOWY 
źródło białka bez dodatku fosforanów NA 100g PRODUKTU 
185g mięsa
(540) 

(591) ciemnoczerwony, czarny, biały, złoty, żółty, czerwony, 
niebieski, zielony, brązowy
(531) 24.09.05, 05.01.05, 05.07.02, 08.05.01, 08.05.03, 24.01.05, 
24.15.02, 25.01.01, 26.11.03, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 29 Mięso, Wędliny, Wyroby z mięsa, Wyroby na bazie mię-
sa, dania gotowe na bazie mięsa.

(111) 356909 (220) 2021 02 22 (210) 525018
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW KABANOSY POLSKIE GOLD QUALITY GOLD 
ORYGINALNE TYLKO Z  SOKOŁOWA PRODUKT BEZGLUTENOWY 

źródło białka bez dodatku fosforanów i  glutaminianu sodu 
NA 100g PRODUKTU 185g mięsa
(540) 

(591) ciemnoczerwony, czarny, czerwony, zielony, biały, brązowy, 
złoty
(531) 05.01.05, 05.07.02, 08.05.01, 08.05.03, 24.01.05, 24.15.02, 
26.11.03, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15, 25.01.01
(510), (511) 29 Mięso, Wędliny, Wyroby z mięsa, Wyroby na bazie mię-
sa, Dania gotowe na bazie mięsa.

(111) 356910 (220) 2021 02 22 (210) 525019
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW KABANOSY ARGENTYŃSKIE GOLD QUALITY 
GOLD ORYGINALNE TYLKO Z  SOKOŁOWA 100% WOŁOWINY 
wysoka zawartość białka bez dodatku fosforanów PRODUKT 
BEZGLUTENOWY NA 100g PRODUKTU 185g mięsa
(540) 

(591) ciemnoczerwony, biały, złoty, czerwony, brązowy, zielony, 
żółty, niebieski, czarny
(531) 05.01.05, 05.07.02, 08.05.01, 08.05.03, 24.15.02, 26.11.03, 
27.05.01, 27.07.01, 29.01.15, 24.01.05, 25.01.01
(510), (511) 29 Mięso, Wędliny, Wyroby z mięsa, Wyroby na bazie mię-
sa, Dania gotowe na bazie mięsa.

(111) 356911 (220) 2021 02 22 (210) 525020
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW KABANOSY WŁOSKIE GOLD QUALITY GOLD 
ORYGINALNE TYLKO Z  SOKOŁOWA PRODUKT BEZGLUTENOWY 
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źródło białka bez dodatku fosforanów NA 100g PRODUKTU 
185g mięsa
(540) 

(591) ciemnoczerwony, czarny, biały, zielony, brązowy, złoty, 
czerwony, żółty
(531) 05.01.05, 05.07.02, 08.05.01, 08.05.03, 25.01.01, 27.05.01, 
27.07.01, 29.01.15, 26.11.03, 24.15.02, 24.01.05
(510), (511) 29 Mięso, Wędliny, Wyroby z mięsa, Wyroby na bazie mię-
sa, Dania gotowe na bazie mięsa.

(111) 356912 (220) 2021 02 22 (210) 525021
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW KABANOSY WĘGIERSKIE GOLD QUALITY GOLD 
ORYGINALNE TYLKO Z  SOKOŁOWA PRODUKT BEZGLUTENOWY 
wysoka zawartość białka bez dodatku fosforanów i glutaminianu 
sodu NA 100g PRODUKTU 182g mięsa
(540) 

(591) ciemnoczerwony, czarny, biały, czerwony, zielony, brązowy, 
złoty
(531) 05.01.05, 05.07.02, 08.05.01, 08.05.03, 24.01.05, 24.15.02, 
25.01.01, 26.11.03, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 29 Mięso, Wędliny, Wyroby z mięsa, Wyroby na bazie mię-
sa, Dania gotowe na bazie mięsa.

(111) 356913 (220) 2021 12 20 (210) 537935
(151) 2022 08 16 (441) 2022 04 25
(732) ALFA HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A ALFA HOME

(540) 

(591) ciemnoniebieski
(531) 29.01.04, 07.01.24, 27.03.15, 27.05.01
(510), (511) 35 Doradztwo personalne, Outsourcing, Usługi reklamowe 
i marketingowe, 36 Kredyty, Ubezpieczenia, Doradztwo w sprawach 
finansowych, Doradztwo finansowe, Usługi finansowe, Analizy finan-
sowe, Inwestycje finansowe, Pośrednictwo finansowe, Agencje miesz-
kaniowe, Agencje nieruchomości, Agencje pośrednictwa w  handlu 
nieruchomościami, Usługi ubezpieczeniowe dla przemysłu budowla-
nego, Usługi deweloperskie z  zakresu budownictwa mieszkaniowe-
go:, Usługi pośrednictwa w  zakresie majątku nieruchomego, Usługi 
w  zakresie kupna-sprzedaży nieruchomości, Wynajem mieszkań, 
Zarządzanie nieruchomościami, Pozyskiwanie gruntów pod budow-
nictwo, Finansowanie projektów deweloperskich, 37 Usługi budow-
lane, Usługi doradztwa budowlanego, Usługi nadzoru budowlanego.

(111) 356914 (220) 2021 12 20 (210) 537936
(151) 2022 08 16 (441) 2022 04 25
(732) BARTWICKI PIOTR, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K kredyt inwest
(540) 

(591) czarny, zielony
(531) 29.01.12, 02.01.23, 24.17.02, 26.13.25, 27.05.05
(510), (511) 35 Doradztwo personalne, Outsourcing, Usługi reklamowe 
i marketingowe, 36 Kredyty, Ubezpieczenia, Doradztwo w sprawach 
finansowych, Doradztwo finansowe, Usługi finansowe, Analizy finan-
sowe, Inwestycje finansowe, Pośrednictwo finansowe, Agencje miesz-
kaniowe, Agencje nieruchomości, Agencje pośrednictwa w  handlu 
nieruchomościami, Usługi ubezpieczeniowe dla przemysłu budow-
lanego, Finansowanie projektów deweloperskich, Usługi deweloper-
skie z zakresu budownictwa mieszkaniowego, Pozyskiwanie gruntów 
pod budownictwo, Usługi pośrednictwa w  zakresie majątku nieru-
chomego, Usługi w zakresie kupna-sprzedaży nieruchomości, Wyna-
jem mieszkań, Zarządzanie nieruchomościami, 37 Usługi budowla-
ne, Usługi doradztwa budowlanego, Usługi nadzoru budowlanego.

(111) 356915 (220) 2021 04 28 K (210) 541959
(151) 2022 08 16 (441) 2022 05 02
(732) Salcuta S.r.l., Salcuta (MD)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) N JOY THE HAPPINESS
(540) 

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z  wyjątkiem piwa), Preparaty 
do produkcji napojów alkoholowych.
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(111) 356916 (220) 2021 10 05 (210) 534781
(151) 2022 08 04 (441) 2022 04 19
(732) BEDLICKA-GÓŹDŹ ANNA AB STUDIO, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AB AB STUDIO
(540) 

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wy-
burzeniowe, Doradztwo dotyczące budownictwa mieszkalnego 
i  budynków, Informacja budowlana, Konsultacje budowlane, Kon-
struowanie budynków mieszkalnych i handlowych, Przekształcenie 
obiektów biznesowych, Udzielanie informacji budowlanych, Udzie-
lanie informacji budowlanych za pomocą środków elektronicznych, 
Usługi budowlane, Usługi doradcze dotyczące przebudowy budyn-
ków, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, Usługi 
doradztwa budowlanego, Usługi informacyjne w zakresie konstruk-
cji budynków, Usługi w zakresie malowania i prac dekoratorskich, 42 
Usługi projektowania, Usługi w zakresie projektowania, Doradztwo 
projektowe, Doradztwo techniczne związane z  projektowaniem, 
Doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, Doradztwo w zakresie do-
boru zasłon [projektowanie wnętrz], Doradztwo w zakresie doboru 
pokrowców na meble [projektowanie wnętrz], Doradztwo związane 
z wyborem tkanin dekoracyjnych [projektowanie wnętrz], Planowa-
nie i projektowanie kuchni, Planowanie [projektowanie] restauracji, 
Planowanie [projektowanie] barów, Planowanie [projektowanie] klu-
bów, Planowanie [projektowanie] biur, Planowanie [projektowanie] 
łazienek, Planowanie [projektowanie] budynków, Planowanie prze-
strzenne [projektowanie] wnętrz, Profesjonalne doradztwo dotyczą-
ce projektowania wnętrz, Projektowanie architektoniczne dekoracji 
wnętrz, Projektowanie budowlane, Projektowanie dekoracji wnętrz, 
Projektowanie wnętrz budynków, Świadczenie usług w  zakresie 
projektowania wnętrz budynków, Usługi doradcze w  zakresie pro-
jektowania wnętrz, Usługi konsultacyjne w  zakresie projektowania 
wnętrz, Usługi projektowania architektonicznego, Usługi projekto-
wania mebli, Usługi projektowania na zamówienie, Usługi projekto-
wania wnętrz budynków, Usługi w zakresie projektowania wystroju 
wnętrz biurowych, Usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz 
domowych, Wzornictwo i opracowywanie produktów.

(111) 356917 (220) 2021 11 05 (210) 536117
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) GRUPA NCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KEBABEER
(540) 

(531) 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 29 Mięso, mięso świeże i mrożone w tuszach dzielonych 
na części, mięso wołowe, cielęce baranie, jagnięce, drobiowe i króli-
cze, Wyroby mięsne typu kebab: kebab drobiowy, kebab z wołowiny, 
kebab z cielęciny, kebab z mięsa mielonego, Wyroby mięsne smażo-
ne, pieczone, grillowane, Dania gotowe na  bazie mięsa, konserwy 
mięsne, Wyroby wędliniarskie na bazie mięsa cielęcego, drobiowego, 
wieprzowego i wołowego: bekony, boczki, kiełbasy, parówki, piecze-
nie, salami, salcesony, szynki, wędzonki, wyroby blokowe, Wyroby 
okazjonalne: zestawy mięsne na grilla, zestawy wędlin układanych, 
Pasty, nadzienia i przekąski mięsne, 30 Potrawy kuchni regionalnych, 
takich jak gyros, kebab, kebab zawijany, tortilla, wrap, wrap zwijany, 

kanapka, zapiekanka, lasagne, pizza, spaghetti, burrito, quesadillas, 
chili con carne, fajitas, Gotowe dania kuchni polskiej na  bazie pro-
duktów zbożowych i mąki, makarony, paszteciki, produkty zbożowe, 
pierogi, pierogi z serem, pierogi z owocami, pierogi z serem i owoca-
mi, pierogi z mięsem, pierogi z mięsem i grzybami, pierogi z kapustą 
i  grzybami, pierogi ruskie, naleśniki z  serem, naleśniki z  owocami, 
pyzy drożdżowe, pyzy ziemniaczane, pyzy ziemniaczane z mięsem, 
knedle, kluski, kluski leniwe, kluski śląskie, kopytka, kasze, wyroby 
piekarnicze i  cukiernicze, słodycze, lody spożywcze, wyroby kuli-
narne na bazie mąki takie jak: pierożki azjatyckie, pierożki tajskie, 32 
Piwo, Wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, 
Napoje owocowe i soki owocowe, Syropy i inne preparaty do produk-
cji napojów, 33 Napoje alkoholowe ( z wyjątkiem piwa), 43 Usługi ga-
stronomiczne, prowadzenie punktu małej gastronomii, restauracja 
fast food, prowadzenie barów, barów szybkiej obsługi, snack-barów, 
barów sałatkowych, barów samoobsługowych, prowadzenie punk-
tu małej gastronomii specjalizującej się w  przygotowaniu kebabu, 
przygotowywanie posiłków i  dań na  zamówienie, organizowanie 
i obsługa bankietów, przyjęć i imprez okolicznościowych w zakresie 
zaopatrzenia w żywność i napoje, wynajmowanie sal na posiedzenia, 
narady, dostawa posiłków i dań pod wskazany adres, catering.

(111) 356918 (220) 2021 12 23 (210) 538060
(151) 2022 08 25 (441) 2022 01 17
(732) TREND SPIRITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Pikador
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa i wina), Wódka, 
Likiery, Whisky.

(111) 356919 (220) 2020 04 15 (210) 512558
(151) 2022 08 26 (441) 2020 06 08
(732) BOROWIECKA ADRIANNA , Konstantynów Łódzki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) miaEva
(540) 

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 26.04.02, 26.04.05, 29.01.13
(510), (511) 25 rajstopy.

(111) 356920 (220) 2019 11 13 K (210) 531534
(151) 2021 12 13 (441) 2021 08 23
(732) BRASKEM S.A., Camaçari (BR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) I’m green
(540) 

(531) 01.15.11, 24.15.01, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 1 Octany [chemikaliaj, Octan polichlorku winylu [pvc], 
Kwasy, Alkohole, Buten, Dichloroetan, Dyspersje tworzyw sztucz-
nych, Etan, Etbe (eter etylo-tert-butylowy), Eten, Etery, Octan ety-
lenowowinylowy (eva), Laminaty syntetyczne z  pvc, nieprzetwo-
rzone, Tworzywa sztuczne w  stanie surowym, Tworzywa sztuczne 
nieprzetworzone, Plastyfikatory, Polistyren, Polietylen, Polipropylen, 
Poliuretan, Preparaty chemiczne, Propen, Pvc i  tworzywa sztuczne, 
nieprzetworzone, Nieprzetworzone Syntetyczne lub sztuczne żywice 
akrylowe, Nieprzetworzone żywice akrylowe, Nieprzetworzone żywi-
ce sztuczne, Nieprzetworzone żywice epoksydowe, Nieprzetworzone 
żywice syntetyczne, Żywice, Szczeliwa polipropylenowe, Substancje 



24 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 49/2022

surowe i  produkty roślinne związane z  petrochemikaliami, Substan-
cje chemiczne i  petrochemiczne, materiały i  produkty-wszystkie dla 
przemysłu, zawarte w tej klasie, octan etylenu winylu [eva] [wykona-
ne z  materiału odnawialnego], Tworzywa sztuczne nieprzetworzo-
ne [wykonane z  materiałów odnawialnych], Polietyleny [wykonane 
z  materiałów odnawialnych], Żywice [wykonane z  materiałów odna-
wialnych], Biopolimery [wykonane z  materiałów odnawialnych], 17 
Kauczuk [stop, arkusz, taśma, laminat, proszek], Kauczuk w  stanie 
naturalnym [brutto], Kauczuk syntetyczny, Kauczuk surowy lub półfa-
brykat gumy, Arkusz lub folia z tworzywa sztucznego, Arkusz lub płyta 
z gumy syntetycznej, Wypełnienie do szczelin dylatacyjnych, Wypeł-
nienie z gumy lub tworzywa sztucznego, Włókna z  tworzyw sztucz-
nych, z  wyjątkiem stosowanych w  przemyśle włókienniczym, Folia 
z tworzyw sztucznych, z wyjątkiem do pakowania, Przędza z tworzyw 
sztucznych, z wyjątkiem do stosowania w przemyśle włókienniczym, 
Spoiny uszczelniające, Lateks [guma], Materiał gumowy lub z  two-
rzywa sztucznego do  pakowania [wypełniacz], Materiały izolacyjne, 
Materiały izolacyjne ogniotrwałe, Żywice akrylowe [półprodukty], 
Żywice akrylowe syntetyczne lub sztuczne [półprodukty], Żywice 
sztuczne [półprodukty], Żywice syntetyczne [półprodukty], Żywice, 
zawarte w tej klasie, Substancje do izolacji konstrukcji przed wilgocią, 
Półprzetworzone substancje z tworzyw sztucznych, Arkusze lub folie 
z tworzyw sztucznych [wykonane z materiałów odnawialnych], Wypeł-
nienia z gumy lub tworzyw sztucznych [wykonane z materiałów od-
nawialnych], Włókna z tworzyw sztucznych, z wyjątkiem stosowanych 
do  wypełnień tekstylnych [wykonane z  materiałów odnawialnych], 
Folia z tworzywa sztucznego do  izolacji z materiałów odnawialnych, 
Folia z tworzywa sztucznego, do celów izolacyjnych, do użytku han-
dlowego i  przemysłowego [wykonana z  materiałów odnawialnych], 
Przędza z  tworzyw sztucznych, z  wyjątkiem do  użytku tekstylnego 
[wykonana z materiałów odnawialnych], Materiał gumowy lub z two-
rzywa sztucznego do pakowania do użytku jako wypełniacz [wykona-
ny z materiałów odnawialnych], Żywice ujęte w tej klasie [wykonane 
z  materiałów odnawialnych], 40 Recykling chemikaliów, Recykling 
odpadów, w szczególności odpadów z tworzyw sztucznych [żywice, 
polimery, tworzywa termoplastyczne, polipropylen, polietylen, winyl, 
chemikalia odnawialne], Recykling, Recykling odpadów, Recykling dla 
celów kompensacji emisji dwutlenku węgla, Przetwarzanie odpadów 
[recykling], Recykling odpadów i udzielanie informacji na ten temat, 
Usługi w zakresie informacji, doradztwa i konsultingu związane z re-
cyklingiem odpadów i śmieci, Upcycling [recykling odpadów w celu 
wytworzenia nowych materiałów o wyższej wartości lub jakości bez 
niszczenia ich formy], Sortowanie odpadów i materiałów nadających 
się do  recyklingu [przetwarzanie], Przygotowanie odpadów i  mate-
riałów nadających się do recyklingu, przetwarzanie odpadów i mate-
riałów nadających się do  recyklingu oraz usługi w zakresie przetwa-
rzania odpadów i materiałów nadających się do recyklingu, 42 Usługi 
w zakresie testowania, analizy i oceny produktów i usług stron trzecich 
dla celów certyfikacji, Ekspertyzy techniczne w dziedzinie chemii, Do-
radztwo, konsulting i  informacja w zakresie usług petrochemicznych 
i  chemicznych, Badania i  analizy dla celów przemysłowych, Badania 
i analizy produktów odnawialnych dla celów przemysłowych.

(111) 356921 (220) 2021 12 09 (210) 537497
(151) 2022 05 04 (441) 2022 01 17
(732) RYTAROWSKA SYLWIA, Malawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PICKUP Sensory English
(540) 

(591) fioletowy, niebieski, zielony, żółty, różowy, ciemnoniebieski
(531) 02.05.23, 26.07.25, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.15
(510), (511) 41 Edukacja językowa, Kursy językowe, Nauczanie języ-
ków, Nauczanie języków obcych, Organizacja egzaminów [edukacja], 
Organizacja kursów językowych, Organizowanie indywidualnej na-
uki języków, Publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, 
Świadczenie usług w  zakresie szkół i  kursów językowych, Usługi 

edukacyjne i  szkoleniowe w  zakresie lingwistyki, Usługi edukacyj-
ne świadczone przez szkoły w zakresie nauczania języków obcych, 
Usługi edukacyjne w zakresie języków, Usługi edukacyjne związane 
z nauką języków obcych, Usługi szkół w zakresie nauczania języków 
obcych, Usługi w zakresie nauczania języków, Usługi w zakresie na-
uczania języków obcych.

(111) 356922 (220) 2021 11 05 (210) 536093
(151) 2022 04 01 (441) 2021 12 13
(732) MARVIPOL INSTALATORÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IN PLACE INSTALATORÓW 5
(540) 

(591) czerwony, zielony, żółty, biały, czarny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.07.21
(510), (511) 16 Kalendarze, Ulotki, Katalogi, Informatory, Prospekty, 
Czasopisma, Wydawnictwa periodyczne i  nieperiodyczne, Doku-
mentacja projektowa: architektoniczna, budowlana, konstrukcyjna 
i  instalacyjna na  nośnikach papierowych, w  tym na  kalce technicz-
nej, 35 Zgrupowanie na rzecz osób trzecich następujących towarów: 
artykuły spożywcze, gadżety reklamowe, magnetyczne i  optyczne 
nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, urządzenia do nagrywa-
nia, transmisji, reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu, urządzenia 
i przyrządy naukowe, elektryczne, optyczne, pomiarowe, sygnaliza-
cyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, publi-
kacje internetowe i  elektroniczne, oprogramowanie komputerowe, 
nagrane oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie kom-
puterowe ściągalne, aplikacje mobilne, interfejsy komputerowe, gry 
komputerowe, osprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, etui 
na okulary, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, wyroby 
z papieru i tektury, mianowicie: aktówki jako artykuły biurowe, albu-
my do wklejania, almanachy jako roczniki, artykuły biurowe (z wyjąt-
kiem mebli), atlasy, biuletyny informacyjne, bloki jako artykuły pa-
piernicze, bloki do pisania, bloki rysunkowe, arkusze do pakowania 
z celulozy regenerowanej, drukowane rozkłady, etykiety nie z mate-
riału tekstylnego, figurki jako statuetki z papieru mâché, formularze 
jako blankiety, gazety, indeksy, skorowidze, kartki grające z życzenia-
mi, kartki z  życzeniami, karty do  kolekcjonowania inne niż do  gier, 
kokardy papierowe, koperty jako artykuły piśmienne, koperty na bu-
telki z kartonu lub papieru, materiały do rysowania, materiały druko-
wane, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary: 
w sklepie, z katalogu, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, 
za  pośrednictwem usługi elektronicznej, na  stronie internetowej, 
używając środków telekomunikacji, Zgrupowanie na  rzecz osób 
trzecich następujących towarów: naklejki jako materiały piśmienne, 
notatniki jako notesy, okładki, obwoluty jako artykuły papiernicze, 
opakowania do butelek z tektury lub papieru, papier do pisania jako 
papier listowy, papier pergaminowy, papier przebitkowy jako mate-
riały piśmienne, papier srebrny, papier świecący, papier w arkuszach 
jako artykuły piśmienne, podkładki do pisania z klipsem, podręczniki 
jako książki, podstawki na  stół papierowe, pudełka kartonowe lub 
papierowe, rysunki jako ryciny, segregatory jako artykuły biurowe, 
serwetki papierowe, skoroszyty, skoroszyty na  dokumenty, szablo-
ny jako artykuły piśmienne, szyldy z  papieru lub z  kartonu, taśmy 
samoprzylepne papierowe do  celów papierniczych lub do  użyt-
ku domowego, teczki na  dokumenty jako artykuły biurowe, teczki 
z  notatnikiem, torebki do  pakowania jako koperty, woreczki z  pa-
pieru, zawiadomienia jako artykuły papiernicze, zeszyty, publikacje 
drukowane, czasopisma, magazyny, przewodniki, książki, komiksy, 
broszury, foldery, ulotki, katalogi, kalendarze, mapy, plakaty, etykiety 
papierowe, karty pocztowe, druki, fotografie, artykuły papiernicze, 
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materiały piśmienne, materiały biurowe, materiały szkoleniowe i in-
struktażowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, kubki, 
szklanki, kufle, termosy, otwieracze do butelek, wyroby szklane, por-
celanowe i  ceramiczne, bilety, chorągiewki papierowe, podstawki 
pod kufle do piwa, zakładki do książek, odzież, nakrycia głowy, gry 
i  zabawki, modele do  sklejania, modele pojazdów przeskalowane, 
pojazdy jako zabawki, maskotki, pluszowe zabawki, pozwalające na-
bywcy wygodnie oglądać i kupować te towary: w sklepie, z katalogu, 
wykorzystując zamówienie korespondencyjne, za  pośrednictwem 
usługi elektronicznej, na stronie internetowej, używając środków te-
lekomunikacji, Reklama i  promocja, Badania i  analizy rynku i  opinii 
publicznej, Doradztwo organizacyjne i  specjalistyczne w  sprawach 
działalności gospodarczej, Pomoc w  prowadzeniu działalności go-
spodarczej, Zarządzanie i pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami 
handlowymi na  zasadzie franchisingu, Usługi w  zakresie organizo-
wania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą związa-
ną z marketingiem gruntów i budownictwa, zasobami lokalowymi, 
nieruchomościami przeznaczonymi do  najmu, zagospodarowania, 
sprzedaży, użyczenia, Pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami doty-
czącymi obrotu nieruchomościami, Organizowanie targów i wystaw 
handlowych reklamowych w  zakresie budownictwa, urbanistyki, 
architektury i  technologii w tej dziedzinie, Rozpowszechnianie ma-
teriałów reklamowych, Organizowanie przetargów na rynku obrotu 
gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i  loka-
lami mieszkalnymi, Usługi wynajmowania miejsc na  umieszczanie 
ogłoszeń i reklam, Zarządzanie miejscami wystawowymi, Informacja 
o powyższych usługach, 36 Usługi deweloperskie w zakresie: organi-
zacji i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych po-
legających na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych 
i  niemieszkalnych przeznaczonych do  sprzedaży, wynajmowania, 
użyczania, pośrednictwa w  sprawach kupna, sprzedaży, najmu bu-
dynków, lokali i powierzchni użytkowej, Doradztwo w zakresie zarzą-
dzania i administrowania obiektami mieszkalnymi i zespołami osie-
dlowymi, wyceny nieruchomości, wynajmowania i/lub  dzierżawy 
nieruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej, zarzą-
dzania i  administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzch-
nią użytkową, Usługi wyszukiwania i formalnego przygotowywania 
terenów i  nieruchomości celem ich  pozyskania dla budownictwa 
mieszkalnego, Usługi wynajmu, kupna i  sprzedaży budynków, lo-
kali i  powierzchni użytkowej, Pośrednictwo finansowe, Usługi kre-
dytowania, Doradztwo inwestycyjne, Doradztwo finansowe, Usługi 
w zakresie doradztwa w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomo-
ściami, obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, sprzedaży 
domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, Informacja o powyższych 
usługach, 37 Usługi deweloperskie w zakresie budownictwa, w tym 
usługi związane z pracami wykonawczymi obiektów budowlanych, 
Nadzór budowlany, Usługi remontowe, Naprawy obiektów, Restau-
racja budynków, Konserwacja obiektów budowlano-mieszkanio-
wych, Budowanie lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz 
z infrastrukturą, Roboty ziemne, Wykonywanie robót ogólnobudow-
lanych, konstrukcyjnych i montażowych, Usługi związane z rozbiórką 
i burzeniem obiektów, Usługi związane z wykonywaniem wykopów 
i  wierceń geologiczno-inżynierskich, Wykonywanie instalacji elek-
trycznych budynków i  budowli, Wykonywanie instalacji elektrycz-
nych sygnalizacyjnych, Instalowanie dźwigów osobowych i towaro-
wych oraz ruchomych schodów, Wykonywanie pozostałych instalacji 
elektrycznych, ogrzewania i  wentylacyjnych, instalacji wodnokana-
lizacyjnych, instalacji gazowych, Wynajem sprzętu budowlanego 
i  burzącego wraz z  obsługą operatorską, Doradztwo budowlane, 
Informacja o powyższych usługach, 39 Usługi wynajmowania garaży 
i miejsc parkingowych, Informacja o powyższych usługach, 42 Usługi 
deweloperskie w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycz-
nego, architektonicznego i  technologicznego, Projektowanie kon-
strukcji, budynków, Wykonywanie badań, ekspertyz, opinii i  analiz 
technicznych w zakresie budownictwa, Usługi w zakresie architektu-
ry, planowania urbanistycznego, Badania, ekspertyzy i pomiary geo-
logiczne, geodezyjne i kartograficzne oraz pomiary podwykonawcze 
dotyczące inwestycji, Ekspertyzy inżynieryjne, Badania techniczne, 
Doradztwo w  zakresie ochrony środowiska, Dekoracja wnętrz, Pla-
nowanie urbanistyczne, Pomiary terenu, Projektowanie osiedli, In-
formacja o  powyższych usługach, 44 Pielęgnowanie i  utrzymanie 
trawników, Usługi w zakresie architektury krajobrazu, Projektowanie 
krajobrazów, Ogrodnictwo krajobrazowe, Ogrodnictwo i  kształto-
wanie krajobrazu, Doradztwo w zakresie projektowania krajobrazu, 
Pielęgnacja ogrodów, Informacja o powyższych usługach.

(111) 356923 (220) 2021 11 26 (210) 536943
(151) 2022 04 06 (441) 2021 12 20
(732) SEMEKO MORSKA PARK 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MORSKA PARK ETAP II
(540) 

(591) czarny, szary
(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 35 Analiza marketingowa nieruchomości, Aukcje nieru-
chomości, Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Rekla-
mowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, Sprzedaż 
aukcyjna nieruchomości, Usługi reklamowe dotyczące nierucho-
mości, 36 Administrowanie nieruchomościami, Administrowanie 
sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, Agencje miesz-
kaniowe (nieruchomości), Biura pośrednictwa handlu nierucho-
mościami, Doradztwo dotyczące inwestowania w  nieruchomości, 
Agencje nieruchomości, Agencje pośrednictwa w handlu nierucho-
mościami, Finansowanie projektów deweloperskich, Finansowanie 
projektów budowlanych, Finansowe zarządzanie projektami z dzie-
dziny nieruchomości, 37 Nadzór budowlany w  zakresie projektów 
inżynierii wodno-lądowej, Zarządzanie projektami na miejscu inwe-
stycji w zakresie konstruowania budynków, Zarządzanie projektem 
budowy, 39 Udostępnianie garaży, Wynajem garażowych miejsc par-
kingowych, Wynajem garaży i miejsc parkingowych.

(111) 356924 (220) 2021 11 26 (210) 536944
(151) 2022 04 06 (441) 2021 12 20
(732) SEMEKO MORSKA PARK 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MORSKA PARK ETAP II
(540) 

(591) czarny, szary
(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 35 Analiza marketingowa nieruchomości, Aukcje nieru-
chomości, Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Rekla-
mowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, Sprzedaż 
aukcyjna nieruchomości, Usługi reklamowe dotyczące nierucho-
mości, 36 Administrowanie nieruchomościami, Administrowanie 
sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, Agencje miesz-
kaniowe (nieruchomości), Biura pośrednictwa handlu nierucho-
mościami, Doradztwo dotyczące inwestowania w  nieruchomości, 
Agencje nieruchomości, Agencje pośrednictwa w handlu nierucho-
mościami, Finansowanie projektów deweloperskich, Finansowanie 
projektów budowlanych, Finansowe zarządzanie projektami z dzie-
dziny nieruchomości, 37 Nadzór budowlany w  zakresie projektów 
inżynierii wodno-lądowej, Zarządzanie projektami na miejscu inwe-
stycji w zakresie konstruowania budynków, Zarządzanie projektem 
budowy, 39 Udostępnianie garaży, Wynajem garażowych miejsc par-
kingowych, Wynajem garaży i miejsc parkingowych.

(111) 356925 (220) 2019 11 13 K (210) 531535
(151) 2021 12 13 (441) 2021 08 23
(732) BRASKEM S.A., Camaçari (BR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) I’m green
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(540) 

(531) 27.05.01, 27.05.17, 01.15.11, 05.03.13, 05.03.14, 24.15.01
(510), (511) 1 Octany [chemikaliaj, Octan polichlorku winylu [pvc], 
Kwasy, Alkohole, Buten, Dichloroetan, Dyspersje tworzyw sztucz-
nych, Etan, Etbe (eter etylo-tert-butylowy), Eten, Etery, Octan ety-
lenowowinylowy (eva), Laminaty syntetyczne z  pvc, nieprzetwo-
rzone, Tworzywa sztuczne w  stanie surowym, Tworzywa sztuczne 
nieprzetworzone, Plastyfikatory, Polistyren, Polietylen, Polipropylen, 
Poliuretan, Preparaty chemiczne, Propen, Pvc i  tworzywa sztuczne, 
nieprzetworzone, Nieprzetworzone Syntetyczne lub sztuczne żywice 
akrylowe, Nieprzetworzone żywice akrylowe, Nieprzetworzone żywi-
ce sztuczne, Nieprzetworzone żywice epoksydowe, Nieprzetworzone 
żywice syntetyczne, Żywice, Szczeliwa polipropylenowe, Substancje 
surowe i  produkty roślinne związane z  petrochemikaliami, Substan-
cje chemiczne i  petrochemiczne, materiały i  produkty-wszystkie dla 
przemysłu, zawarte w tej klasie, octan etylenu winylu [eva] [wykona-
ne z  materiału odnawialnego], Tworzywa sztuczne nieprzetworzo-
ne [wykonane z  materiałów odnawialnych], Polietyleny [wykonane 
z  materiałów odnawialnych], Żywice [wykonane z  materiałów odna-
wialnych], Biopolimery [wykonane z  materiałów odnawialnych], 17 
Kauczuk [stop, arkusz, taśma, laminat, proszek], Kauczuk w  stanie 
naturalnym [brutto], Kauczuk syntetyczny, Kauczuk surowy lub półfa-
brykat gumy, Arkusz lub folia z tworzywa sztucznego, Arkusz lub płyta 
z gumy syntetycznej, Wypełnienie do szczelin dylatacyjnych, Wypeł-
nienie z gumy lub tworzywa sztucznego, Włókna z  tworzyw sztucz-
nych, z  wyjątkiem stosowanych w  przemyśle włókienniczym, Folia 
z tworzyw sztucznych, z wyjątkiem do pakowania, Przędza z tworzyw 
sztucznych, z wyjątkiem do stosowania w przemyśle włókienniczym, 
Spoiny uszczelniające, Lateks [guma], Materiał gumowy lub z  two-
rzywa sztucznego do  pakowania [wypełniacz], Materiały izolacyjne, 
Materiały izolacyjne ogniotrwałe, Żywice akrylowe [półprodukty], 
Żywice akrylowe syntetyczne lub sztuczne [półprodukty], Żywice 
sztuczne [półprodukty], Żywice syntetyczne [półprodukty], Żywice, 
zawarte w tej klasie, Substancje do izolacji konstrukcji przed wilgocią, 
Półprzetworzone substancje z tworzyw sztucznych, Arkusze lub folie 
z tworzyw sztucznych [wykonane z materiałów odnawialnych], Wypeł-
nienia z gumy lub tworzyw sztucznych [wykonane z materiałów od-
nawialnych], Włókna z tworzyw sztucznych, z wyjątkiem stosowanych 
do  wypełnień tekstylnych [wykonane z  materiałów odnawialnych], 
Folia z tworzywa sztucznego do  izolacji z materiałów odnawialnych, 
Folia z tworzywa sztucznego, do celów izolacyjnych, do użytku han-
dlowego i  przemysłowego [wykonana z  materiałów odnawialnych], 
Przędza z  tworzyw sztucznych, z  wyjątkiem do  użytku tekstylnego 
[wykonana z materiałów odnawialnych], Materiał gumowy lub z two-
rzywa sztucznego do pakowania do użytku jako wypełniacz [wykona-
ny z materiałów odnawialnych], Żywice ujęte w tej klasie [wykonane 
z  materiałów odnawialnych], 40 Recykling chemikaliów, Recykling 
odpadów, w szczególności odpadów z tworzyw sztucznych [żywice, 
polimery, tworzywa termoplastyczne, polipropylen, polietylen, winyl, 
chemikalia odnawialne], Recykling, Recykling odpadów, Recykling dla 
celów kompensacji emisji dwutlenku węgla, Przetwarzanie odpadów 
[recykling], Recykling odpadów i udzielanie informacji na ten temat, 
Usługi w zakresie informacji, doradztwa i konsultingu związane z re-
cyklingiem odpadów i śmieci, Upcycling [recykling odpadów w celu 
wytworzenia nowych materiałów o wyższej wartości lub jakości bez 
niszczenia ich formy], Sortowanie odpadów i materiałów nadających 
się do  recyklingu [przetwarzanie], Przygotowanie odpadów i  mate-
riałów nadających się do  recyklingu, przetwarzanie odpadów i  ma-
teriałów nadających się do  recyklingu oraz usługi w  zakresie prze-
twarzania odpadów i  materiałów nadających się do  recyklingu, 42 
Usługi w zakresie testowania, analizy i oceny produktów i usług stron 
trzecich dla celów certyfikacji, Ekspertyzy techniczne w  dziedzinie 
chemii, Doradztwo, konsulting i informacja w zakresie usług petroche-
micznych i chemicznych, Badania i analizy dla celów przemysłowych, 
Badania i analizy produktów odnawialnych dla celów przemysłowych.

(111) 356926 (220) 2021 12 13 (210) 537645
(151) 2022 05 19 (441) 2022 01 24
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Tymbark-kochaj życie
(510), (511) 29 Batoniki na bazie owoców i orzechów, Ajvar [pasta z pa-
pryki, bakłażanów i czosnku], Bita śmietana, Buliony, Caponata [duszo-
ne warzywa], Cassoulet, Batony na  bazie orzechów i  nasion, Batony 
spożywcze na bazie soi, Chipsy warzywne, Chipsy owocowe, Chipsy 
sojowe, Chipsy ziemniaczane, Chop suey, Choucroute garnie [kapusta 
kiszona garnirowana], Desery jogurtowe, Desery mleczne, Desery 
na bazie sztucznego mleka, Desery owocowe, Dipy, Desery wykonane 
z produktów mlecznych, Dolma [faszerowane warzywa], Dżemy, Dże-
my i  marmolady owocowe, Ekstrakty do  zup, Ekstrakty warzywne 
do  gotowania, Ekstrakty z  pomidorów, Ekstrakty z  warzyw do  kon-
sumpcji, Galaretki, kompoty, pasty owocowe i warzywne, Gotowe da-
nia warzywne, Flaki, Gotowe dania z  mięsa, Gotowe posiłki z  mięsa 
[mięso jako główny składnik], Gotowe produkty z warzyw, Grzyby go-
towe do spożycia, Gulasze, Gulasz błyskawiczny, Grzyby konserwowa-
ne, Jabłka duszone, Jogurty, Kandyzowane owoce, Kandyzowane 
przekąski owocowe, Fasola pieczona w  sosie pomidorowym, Fasola 
przyrządzona w sosie sojowym [Kongjaban], Kiszone warzywa [kim-
chi], Koktajle mleczne, Kompozycje owoców przetworzonych, Koncen-
traty na  bazie owoców przeznaczone do  gotowania, Koncentraty 
na bazie warzyw przeznaczone do gotowania, Koncentraty pomidoro-
we [purée], Koncentraty rosołowe, Koncentraty soków warzywnych 
do  konsumpcji, Koncentraty zup, Klopsiki drobiowe, Konserwowane 
warzywa, Konserwy, marynaty, Konserwy z  owocami, Korniszony, 
Kostki bulionowe, Kostki do  zup, Krojone owoce, Krojone warzywa, 
Liofilizowane warzywa, Lukrowane (owoce-), Marmolada, Masło kaka-
owe, Masła orzechowe w  proszku, Masło z  orzechów, Mieszanki 
do sporządzania wywarów rosołowych, Mieszanki do zup, Mieszanki 
owoców i orzechów, Mieszanki owoców suszonych, Mieszanki przeką-
sek składające się z suszonych owoców i orzechów przetworzonych, 
Mieszanki przekąsek składające się z przetworzonych owoców i prze-
tworzonych orzechów, Mieszanki warzywne, Mleczne produkty, Mle-
ko w proszku, Mleko, Nadzienia na bazie owoców do placków i ciast, 
Nadzienie bakaliowe [owoce konserwowane], Napoje mleczne, Napo-
je z produktów mlecznych, Nasiona jadalne, Orzechy jadalne, Owoce 
aromatyzowane, Owoce glazurowane, Owoce gotowane, Owoce kon-
serwowane, Owoce lukrowane, Owoce marynowane, Owoce przetwo-
rzone, Owoce w  puszkach, Owocowe nadzienia do  ciast, Owocowe 
pasty do smarowania, Pasta z owoców, Pasta z orzechów laskowych, 
Pasty do smarowania na bazie warzyw, Pasty do smarowania składają-
ce się głównie z owoców, Pasty do smarowania na bazie mleka z niską 
zawartością tłuszczu, Pasty do  zup, Pasty na  bazie orzechów, Pasty 
mleczne do smarowania, Pasty do kromek zawierające tłuszcz, Pasty 
przyrządzone z orzechów, Pasty warzywne, Pasztet warzywny, Pekty-
na owocowa, Pektyna do celów kulinarnych, Pikle, Płatki jabłkowe, Pi-
kle mieszane, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasio-
na roślin strączkowych, Płatki ziemniaczane, Pokrojone owoce, 
Pokrojone sałatki warzywne, Pokrojone warzywa, Polewy orzechowe, 
Pomidory, przetworzone, Pomidory konserwowane, Pomidory obrane 
ze skóry, Pomidory konserwowe, Potrawy gotowe składające się głów-
nie z  warzyw, Powlekane orzeszki ziemne, Prażone orzechy ziemne, 
Preparaty do  produkcji bulionów, Produkty z  suszonych owoców, 
Proszki owocowe, Proszki warzywne, Przecier jabłkowy, Przecier pomi-
dorowy, Przeciery owocowe, Przeciery warzywne, Przekąski na bazie 
mleka, Przekąski na bazie orzechów, Przekąski na bazie owoców, Prze-
kąski na  bazie soi, Przekąski na  bazie suszonych owoców, Przekąski 
na bazie warzyw, Przekąski na bazie ziemniaków, Przekąski z owoców, 
Przekąski ziemniaczane, Przetwory do  zup jarzynowych, Przetwory 
owocowe [dżemy], Przyprawy smakowe (pikle), Przystawki na  bazie 
warzyw, Puddingi na bazie mleka, Purée z warzyw, Purée z grzybów, 
Purée ziemniaczane, Pulpety, Purée ziemniaczane w proszku, Ragout, 
Ratatouille, Rosół [zupa], Placki ziemniaczane, Sałatki gotowe, Sałatki 
owocowe, Sałatki warzywne, Schłodzone desery mleczne, Sfermento-
wane owoce, Skórki owocowe, Słodkie nadzienia z owoców, Sok pomi-
dorowy do  gotowania, Sok cytrynowy do  celów kulinarnych, Soki 
owocowe do gotowania, Soki roślinne do gotowania, Substytuty mię-
sa na bazie warzyw, Substytuty mleka, Suszone grzyby jadalne, Suszo-
ne orzechy, Suszone owoce, Tahini [pasta z ziarna sezamowego], Tłusz-
cze jadalne, Tzatziki, Warzywa fermentowane, Warzywa gotowane, 
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Warzywa grillowane, Warzywa konserwowane, Warzywa kapustne, 
przetworzone, Warzywa konserwowane [w  oleju], Warzywa liofilizo-
wane, Warzywa marynowane, Warzywa obrane ze  skórki, Warzywa 
preparowane, Warzywa przetworzone, Warzywa strączkowe przetwo-
rzone, Warzywa suszone, Warzywa w puszkach, Warzywa w słoikach, 
Warzywne pasty do  smarowania, Warzywa solone, Warzywa w  pla-
sterkach, konserwowe, Wstępnie ugotowana zupa, Wywar, bulion, Wy-
war z warzyw, Zabielacz do kawy, Zabielacze do napojów, Zabielacze 
mleczne do  napojów, Zabielacze niezawierające produktów mlecz-
nych, Zagęszczone sosy pomidorowe, Zupy, Zupy błyskawiczne, Zupy 
(składniki do sporządzania-), Żelatyna, Zupy i wywary, ekstrakty mię-
sne, Zupy w proszku, Zupy w puszkach, Zupy z makaronem, Warzywa 
mrożone, Mrożone owoce, Głęboko mrożone dania warzywne, Mrożo-
ne gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, Mrożone posiłki 
składające się głównie z  mięsa, Tłuszcze roślinne do  celów spożyw-
czych, Oleje roślinne do celów spożywczych, Zmieszane oleje roślinne 
do  celów kulinarnych, Formowane teksturowane białko roślinne 
do użytku jako substytut mięsa, Substytuty mięsa, Substytuty serów, 
Substytuty jaj, Substytuty drobiu, Substytuty masła, Substytuty mar-
garyny, Seitan [substytut mięsa], Bezmleczne substytuty mleka, Ro-
ślinne substytuty mleka, Substytuty kwaśnej śmietany, Mleko sojowe 
[substytut mleka], Mleko ryżowe [substytut mleka], Nabiał i substytuty 
nabiału, Sztuczna śmietana [substytuty produktów mlecznych], Napo-
je na bazie owsa [substytuty mleka], Mleko z nasion konopi jako sub-
stytut mleka, Napoje na bazie soi stosowane jako substytuty mleka, 
Gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mięsa, Batoniki 
na bazie orzechów będące zamiennikami posiłków, Batoniki na bazie 
owoców będące zamiennikami posiłków, Sałatki owocowo-warzywne, 
Pasty owocowo-warzywne, Przeciery owocowo-warzywne, Przetwory 
owocowo-warzywne, Proszki owocowo-warzywne, Chipsy owocowo
-warzywne, Koncentraty soków owocowo-warzywnych do konsump-
cji, Mieszanki owocowo-warzywne, Purée owocowo-warzywne, Prze-
kąski na  bazie owoców i  warzyw, Sosy i  glazury mleczno-owocowe 
i śmietankowo-owocowe, mrożone dania gotowe warzywne, warzyw-
no-mięsne i mięsne, w tym flaki, konserwy warzywno-mięsne, duszo-
ne owoce, jabłka duszone, mrożone runo leśne, w tym grzyby, 30 Aro-
maty do żywności, Artykuły spożywcze ze zbóż, Artykuły żywnościowe 
zawierające czekoladę [jako podstawowy składnik], Batoniki, Batony 
zbożowe i energetyczne, Błyskawiczna owsianka, Budynie deserowe, 
Cappuccino, Chipsy [produkty zbożowe], Chipsy kukurydziane, Chrup-
ki zbożowe, Chrupki kukurydziane o smaku sera, Chrzan [sos przypra-
wowy], Ciasta, Ciasta mrożone, Ciasta mrożone nadziewane mięsem 
i  warzywami, Ciasteczka, Ciastka, Cukierki, batony i  guma do  żucia, 
Czekolada, Czekolada pitna, Czekolada w proszku, Czekoladowe wyro-
by cukiernicze nielecznicze, Czipsy na  bazie mąki, Czipsy na  bazie 
zbóż, Dania na bazie ryżu, Dania liofilizowane, których głównym skład-
nikiem jest makaron, Desery czekoladowe, Desery lodowe, Desery 
z muesli, Desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], 
Deser puddingowy na  bazie ryżu, Dodatki smakowe w  postaci za-
gęszczonych sosów, Budyń w proszku, Dodatki smakowe i przyprawy, 
Drażetki [niemedyczne wyroby cukiernicze], Dropsy owocowe [słody-
cze], Ekstrakty czekoladowe do przygotowywania napojów, Ekstrakty 
kakaowe do spożycia przez ludzi, Ekstrakty przypraw, Ekstrakty czeko-
ladowe, Ekstrakty stosowane jako dodatki smakowe [inne niż olejki 
eteryczne], Ekstrakty z kakao do stosowania jako aromaty do napojów, 
Ekstrakty z kakao do stosowania jako aromaty do artykułów spożyw-
czych, Ekstrakty z kawy, Ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty 
do  artykułów żywnościowych, Ekstrakty z  kawy do  stosowania jako 
aromaty do napojów, Esencja kawowa, Esencje czekoladowe do przy-
rządzania napojów, Esencje do żywności (z wyjątkiem esencji eterycz-
nych i  olejów eterycznych), Esencje do  gotowania, Espresso, Gofry, 
Gorąca czekolada, Gotowe dania z ryżu, Gotowe desery [wyroby cu-
kiernicze], Gotowe do  spożycia puddingi, Gotowe kakao i  napoje 
na bazie kakao, Gotowe napoje kawowe, Gotowe desery [na bazie cze-
kolady], Gotowe desery [wyroby piekarnicze], Gotowe potrawy na ba-
zie makaronu, Gotowe potrawy na bazie ryżu, Gotowe produkty spo-
żywcze w  postaci sosów, Gotowe przekąski na  bazie zbóż, Gotowe 
sosy, Guma do żucia, Herbata rozpuszczalna, Herbatniki, Herbaty owo-
cowe, Herbaty, Kakao, Kakao w  proszku, Kakaowe napoje, Kakao 
do sporządzania napojów, Kakao [palone, w proszku, granulowane lub 
w  napojach], Kasze, Kawa, herbata, kakao i  namiastki tych towarów, 
Kawa, Kawa [palona, w proszku, granulowana lub w napojach], Kawa 
rozpuszczalna, Keczup, Keczup [sos pomidorowy], Keczup [sos], Kom-
bucha, Koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy, Krakersy, 
Kremy czekoladowe, Kremy na bazie kakao w postaci past do smaro-

wania, Kremy czekoladowe do smarowania, Liofilizowane dania, któ-
rych głównym składnikiem jest makaron, Liofilizowane dania, których 
głównym składnikiem jest ryż, Lizaki mrożone, Lód, lody spożywcze, 
mrożone jogurty i sorbety, Lodowe słodycze, Lodowe wyroby cukier-
nicze, Lody, Lizaki, Majonez, Mąka, Mąka do pieczenia, Mąka kukury-
dziana, Mąka pszenna, Mąka ziemniaczana, Mąka zbożowe, Mąka żyt-
nia, Makaron [ciasto], Makarony głęboko mrożone, Makaron gotowy, 
Makaron instant do gotowania, Makaron jajeczny, Makaron pełnoziar-
nisty, Makaron spożywczy, Makarony, Makarony do zup, Makarony ra-
zowe, Marynaty, Mięsne sosy, Mieszanki czekolady na  gorąco, Mie-
szanki do  przyrządzania mrożonej herbaty w  proszku, Mieszanki 
kakaowe, Mieszanki kawowe, Mieszanki mąki, Mieszanki przypraw, 
Mieszanki spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych 
owoców, Miód, Mleczne wyroby cukiernicze, Mrożone napoje [frappe], 
Mrożone mleczne wyroby cukiernicze, Mrożone mleczne desery w for-
mie batonów, Mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, Mrożone 
produkty z ciasta nadziewane warzywami, Mrożone posiłki składające 
się głównie z makaronu, Muesli, Musy, Musy czekoladowe, Musy dese-
rowe, Musy (słodycze), Musy (wyroby cukiernicze), Musztarda, Napoje 
czekoladowe, Napoje gazowane [na bazie kawy, kakao lub czekolady], 
Napoje mrożone na bazie czekolady, Napoje mrożone na bazie kakao, 
Napoje mrożone na bazie kawy, Napoje na bazie kakao, Napoje na ba-
zie kawy, Napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami smakowy-
mi, Napoje na bazie czekolady, z mlekiem, Napoje o smaku czekolado-
wym, Napoje zawierające kakao, Napoje zawierające czekoladę, 
Napoje sporządzane z kawy, Napoje sporządzone z czekolady, Napoje 
sporządzone z herbaty, Napoje sporządzone z kakao, Napoje z lodów, 
Nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze], Nielecznicze wyroby cu-
kiernicze, Oranżada w proszku [wyroby cukiernicze], Orzechowe wyro-
by cukiernicze, Orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], Owoce w po-
lewie czekoladowej, Owocowe (galaretki-) [słodycze], Owsiane 
(płatki-), Owocowe lody, Owsianka, Owsianka błyskawiczna, Paluszki 
chlebowe, Papki warzywne (sosy-żywność), Pasta wasabi, Pasta seza-
mowa, Pasta migdałowa, Pasty czekoladowe, Pasty czekoladowe 
do  smarowania zawierające orzechy, Pasty do  smarowania na  bazie 
majonezu, Pasty do sporządzania napojów kakaowych, Pasty na bazie 
czekolady, Pasty warzywne [sosy], Pasty z  czekolady i  orzechów 
do smarowania kanapek, Pasty czekoladowe [do smarowania], Pastylki 
nielecznicze, Pasy do  smarowania na  bazie majonezu i  keczupu, Pi-
kantne sosy używane jako przyprawy, Pikantne sosy, czatnej i pasty, 
Placki, Płatki jęczmienne, Płatki kukurydziane, Płatki owsiane, Płatki 
pszenne, Płatki śniadaniowe, Płatki zbożowe, Polewa lub posypka cze-
koladowa, Polewy cukiernicze, Polewy do  lodów, Polewa w  postaci 
syropu, Płatki z naturalnego ryżu, Płatki śniadaniowe zawierające owo-
ce, Płatki śniadaniowe zawierające miód, Płatki śniadaniowe zawierają-
ce błonnik, Płatki śniadaniowe na  ciepło, Potrawy gotowe na  bazie 
makaronu, Potrawy na  bazie mąki, Potrawy składające się głównie 
z ryżu, Potrawy z makaronu, Precelki, Pralinki, Preparaty do sporządza-
nia napojów [na  bazie kakao], Preparaty do  sporządzania napojów 
[na bazie herbaty], Preparaty do sporządzania napojów [na bazie cze-
kolady], Preparaty do sporządzania sosów, Preparaty do sporządzania 
napojów [na bazie kawy], Preparaty do wyrobu produktów piekarni-
czych, Preparaty mączne do  żywności, Preparaty musztardowe 
do żywności, Preparaty na bazie kakao, Preparaty przyprawowe, Pre-
paraty roślinne zastępujące kawę, Preparaty w  proszku zawierające 
kakao do sporządzania napojów, Preparaty z kakao, Preparaty zbożo-
we, Produkty lodowe na bazie soi, Produkty na bazie czekolady, Pro-
dukty żywnościowe na  bazie zbóż przeznaczone do  spożycia przez 
ludzi, Produkty żywnościowe z ryżu, Produkty spożywcze z kukurydzy, 
Przeciery warzywne [sosy], Przekąski na bazie zbóż, Przekąski na bazie 
ryżu, Przekąski na bazie pszenicy, Przekąski na bazie kukurydzy, Prze-
kąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych, Przekąski skła-
dające się z  produktów zbożowych, Przekąski słone na  bazie mąki, 
Przekąski słone na  bazie zbóż, Przekąski sporządzone z  produktów 
zbożowych, Przekąski wieloziarniste, Przekąski składające się głównie 
z makaronu, Przekąski składające się głównie z ryżu, Przekąski wytwa-
rzane z produktów zbożowych, Przekąski wytwarzane z muesli, Prze-
twory spożywcze na  bazie ziaren, Przekąski z  kukurydzy, Przekąski 
z produktów zbożowych, Przekąski wykonane z ryżu, Przekąski wyko-
nane z pszenicy, Przekąski składające się głównie ze zboża, Przetwo-
rzony chrzan japoński (wasabi), Przygotowany chrzan [przyprawa], 
Przetworzone płatki owsiane jako żywność przeznaczona do spożycia 
przez ludzi, Przyprawy, Przyprawy do żywności, Przyprawy smakowe 
(sosy, marynaty), Przyprawy spożywcze składające się głównie z ket-
chupu i salsy, Przyprawy w proszku, Puddingi, Puszkowana żywność 
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zawierająca makaron, Quiche, Ramen (japońskie danie na bazie maka-
ronu), Ravioli [gotowe], Remulada, Risotto, Rozpuszczalne kakao 
w proszku, Rozpuszczalny proszek do przyrządzania herbaty [inny niż 
do celów medycznych], Ryż, Składniki na bazie kakao do produktów 
cukierniczych, Słodkie polewy i nadzienia, Słodkie pasty do smarowa-
nia [miód], Słodkie wyroby cukiernicze (nie  dla celów medycznych), 
Słodycze bez cukru, Słodycze [cukierki], Słodycze czekoladowe, Słody-
cze do żucia, Słodycze gotowane, Słodycze lodowe, Słodycze lodowe 
w postaci lizaków, Słodycze nielecznicze, Słodycze owocowe, Słody-
cze o smaku owocowym, Słodycze słodzone ksylitolem, Słodziki natu-
ralne, Słodycze zawierające owoce, Słone herbatniki, Słone krakersy, 
Słone sosy, Słodziki składające się z koncentratów owocowych, Smako-
we wyroby cukiernicze na  bazie cukru, Śniadaniowe płatki ryżowe, 
Solone wyroby piekarnicze, Sorbety, Sorbety [lody], Sos chrzanowy, 
Sos czekoladowy, Sos [jadalny], Sos słodko-kwaśny, Sos sojowy, Sos 
w proszku, Sos tatarski, Sos teriyaki, Sos żurawinowy [przyprawa], Sosy, 
Sosy chrzanowe, Sosy curry, Sosy do sałatek, Sosy do makaronów, Sosy 
do gotowania, Sosy grzybowe, Sosy na bazie majonezu, Sosy na bazie 
pomidorów, Sosy o  smakach orzechowych, Sosy owocowe, Sosy pi-
kantne, Sosy pomidorowe, Sosy [przyprawy], Sosy sałatkowe, Sosy sa-
łatkowe [dressingi], Sosy salsa, Sosy w puszkach, Sosy w proszku, Sosy 
zagęszczone, Sosy zawierające orzechy, Sosy ziołowe, Spaghetti, Spa-
ghetti i  klopsy, Spaghetti w  sosie pomidorowym w  puszce, Sosy 
do kurczaka, Sosy do mięsa z grilla, Sosy do ryżu, Sosy do pizzy, Sosy 
do sałatek zawierające śmietanę, Sproszkowane sosy w postaci granu-
lowanej, Substytut kawy na bazie cykorii, Substytuty cukru, Substytu-
ty czekolady, Substytuty herbaty, Substytuty miodu, Substytuty lo-
dów, Substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne 
zastępujące kawę], Substytuty kawy na bazie warzyw, Suche i świeże 
makarony, kluski i  pierogi, Suchary, Suche i  płynne potrawy gotowe 
do jedzenia, głównie składające się z makaronów, Suszone zioła do ce-
lów kulinarnych, Suszony makaron, Syrop czekoladowy, Syrop do nale-
śników, Syrop spożywczy, Syropy smakowe, Syropy czekoladowe 
do przygotowywania napojów na bazie czekolady, Sztuczna czekola-
da, Sztuczna herbata [inna niż do celów leczniczych], Tabletki [wyroby 
cukiernicze], Tacos [danie meksykańskie], Tarty, Tortellini, Tortille, 
Wafelki, Wafle ryżowe, Wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze mro-
żone, Wyroby ciastkarskie z owocami, Wyroby cukiernicze z mrożone-
go jogurtu, Wyroby cukiernicze płynne, Wyroby lodowe, Wyroby pie-
karnicze, Wyroby z  kakao, Wysokoproteinowe batoniki zbożowe, 
Wyroby cukiernicze zawierające dżem, Zagęszczacze warzywne, Zbo-
ża, Zbożowe artykuły śniadaniowe, Zboża stosowane do  produkcji 
makaronów, Zboża przetworzone, Zboża do  żywności do  spożycia 
przez ludzi, Zbożowe (płatki-), Żelki, Żywność na bazie kakao, Roślinne 
aromaty do napojów [inne niż olejki eteryczne], Substytut marcepanu, 
Cykoria [substytut kawy], Wanilina [aldehyd, substytut wanilii], Substy-
tuty kawy i herbaty, Substytuty lodów na bazie soi, Napoje na bazie 
substytutów kawy, Cykoria do stosowania jako substytut kawy, Jęcz-
mień do użytku jako substytut kawy, Kwiaty i liście jako substytuty her-
baty, Substytuty kawy [na bazie zbóż lub cykorii], Mieszaniny cykorii 
do stosowania jako substytuty kawy, Ekstrakty kawowe do użytku jako 
substytuty kawy, Wyciągi kawowe do  stosowania jako substytuty 
kawy, Preparaty z cykorii do stosowania jako substytuty kawy, Ekstrak-
ty z  cykorii do  stosowania jako substytuty kawy, Prażony jęczmień 
i słód do użytku jako substytut kawy, Cykoria i mieszanki zawierające 
cykorię, do wykorzystania jako substytuty kawy, Batoniki zbożowe bę-
dące zamiennikami posiłków, Batoniki na bazie czekolady będące za-
miennikami posiłków, sosy i polewy mleczno-owocowe i śmietanko-
wo-owocowe, 32 Aperitify bezalkoholowe, Aromatyzowane napoje 
gazowane, Bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane, Bezal-
koholowe ekstrakty z  owoców używane do  sporządzania napojów, 
Bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, Bezal-
koholowe napoje gazowane, Bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, 
Bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, Bezalkoholowe 
preparaty do  produkcji napojów, Bezalkoholowe wyciągi z  owoców, 
Cydr bezalkoholowy, Ekstrakty z moszczu niesfermentowanego, Esen-
cje do produkcji napojów, Esencje do wytwarzania napojów bezalko-
holowych, nie w postaci olejków eterycznych, Esencje do wytwarzania 
smakowej wody mineralnej [nie w postaci olejków eterycznych], Gazo-
wana woda mineralna, Gazowane soki owocowe, Imitacja piwa, Kok-
tajle bezalkoholowe, Koktajle owocowe, bezalkoholowe, Koncentraty 
do sporządzania napojów bezalkoholowych, Koncentraty do sporzą-
dzania napojów owocowych, Koncentraty soków owocowych, Kwas 
chlebowy [napoje bezalkoholowe], Lemoniada, Mieszane soki owoco-
we, Mieszanki do  sporządzana napojów sorbetowych, Mieszanki 

do sporządzania koktajli bezalkoholowych, Mineralne (wody-) [napo-
je], Moszcz, Moszcz konserwowany, niesfermentowany, Mrożone na-
poje owocowe, Mrożone napoje gazowane, Napoje aromatyzowane 
owocami, Napoje bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe na  bazie 
miodu, Napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, Napoje bezalkoholo-
we na bazie owoców, o smaku herbaty, Bezalkoholowe napoje gazo-
wane aromatyzowane herbatą, Napój imbirowy, Napoje bezalkoholo-
we o  smaku herbaty, Napoje bezalkoholowe o  smaku kawy, Napoje 
bezalkoholowe o smaku piwa, Napoje bezalkoholowe o smaku owo-
cowym, Napoje bezalkoholowe na bazie suszonych owoców, Napoje 
bezalkoholowe o podwyższonej zawartości witamin, Napoje bezalko-
holowe wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, Napoje bezal-
koholowe zawierające soki owocowe, Napoje dla sportowców, Napoje 
dla sportowców zawierające elektrolity, Napoje energetyzujące, Napo-
je energetyzujące zawierające kofeinę, Napoje funkcjonalne na bazie 
wody, Napoje gazowane (proszek do wytwarzania-), Napoje izotonicz-
ne, Napoje mrożone na bazie owoców, Napoje na bazie coli, Napoje 
na bazie orzechów i soi, Napoje na bazie kokosu, Napoje na bazie owo-
ców lub warzyw, Napoje na bazie owsa [niebędące substytutami mle-
ka], Napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie 
soi, inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie ryżu brązowego, inne 
niż substytuty mleka, Napoje na bazie piwa, Napoje na bazie soku z im-
biru, Napoje orzeźwiające, Napoje na bazie wody zawierające ekstrak-
ty z  herbaty, Napoje owocowe niealkoholowe, Napoje proteinowe, 
Napoje składające się z mieszanki soków owocowych i warzywnych, 
Napoje sportowe wzbogacane proteinami, Napoje (syropy do-), Napo-
je typu kola [napoje bezalkoholowe], Napoje typu smoothie zawierają-
ce ziarna i owies, Napoje warzywne, Napoje węglowodanowe, Napoje 
wzbogacone substancjami odżywczymi, Napoje z soku warzywnego, 
bezalkoholowe, Napoje zawierające witaminy, Napoje z guaraną, Nie-
gazowane napoje bezalkoholowe, Oczyszczona woda pitna, Owoce 
(bezalkoholowe napoje z  soków-), Owocowe nektary, bezalkoholo-
we, Pastylki do napojów gazowanych, Piwa o małej zawartości alko-
holu, 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 przygotowywania napojów na bazie 
wody kokosowej, Proszki stosowane do  sporządzania napojów 
na bazie owoców, Shandy [napój składający się z piwa i lemoniady], 
Skoncentrowane soki owocowe, Słodkie napoje bezalkoholowe 
na  bazie soków owocowych, Smakowa woda mineralna, Soki, Soki 
gazowane, Soki owocowe [napoje], Soki warzywne, Sorbety [napoje], 
Syropy do napojów, Napoje owocowe, Syropy do napojów bezalko-
holowych, Syropy do  sporządzania smakowych wód mineralnych, 
Syropy do wyrobu napojów, Syropy do wytwarzania napojów bezal-
koholowych, Syropy owocowe [napoje bezalkoholowe], Toniki [na-
poje nielecznicze], Warzywne napoje typu smoothie, Wody, Wody 
gazowane, Wody mineralne, Wody o  smaku owocowym, Wyciągi 
do sporządzania napojów, Woda aromatyzowana, Woda gazowana 
wzbogacona witaminami [napoje], Woda mineralna, Woda niegazo-
wana, Woda pitna, Woda pitna z witaminami, Woda stołowa, Woda 
wzbogacona odżywczo, Woda źródlana, Napoje owocowo-warzyw-
ne, Soki owocowo-warzywne, Owocowe napoje typu smoothie, 
Owocowo-warzywne napoje typu smoothie.

(111) 356927 (220) 2021 10 04 (210) 534954
(151) 2022 06 22 (441) 2022 02 21
(732) ŚWIĘTOKRZYSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ŚWIĘTOKRZYSKI KLASTER WODOROWY IMIENIA BRACI 
ŁASZCZYŃSKICH
(510), (511) 1 Środki chemiczne, surowce mineralne przeznaczone dla 
przemysłu i rolnictwa, dolomit, dolomit do celów przemysłowych, do-
lomit specjalny do wytwarzania wypełniaczy dla przemysłu chemicz-
nego i  materiałów budowlanych, mączki dolomitowe i  serycytowe 
dla przemysłu szklarskiego chemicznego i materiałów budowlanych, 
preparaty do uzdatniania wody, nawozy dla rolnictwa, nawozy użyź-
niające glebę: nawozy azotowe, nawozy wapniowo-magnezowe, wę-
glanowe (tzw. wapno nawozowe dolomitowe) do odkwaszania gleb 
i  wzbogacania ich  w  magnez, nawóz wapniowy (cyjanamid), Środki 
do konserwacji cementu z wyjątkiem farb i olejów, spoiwa do betonu, 
4 Energia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej, energia elek-
tryczna wytwarzana z energii wiatru, energia elektryczna ze źródeł od-
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nawialnych, paliwa gazowe, paliwa płynne, paliwa samochodowe, 19 
Budowlane materiały niemetalowe, niemetalowe elementy budowla-
ne, bloki kamienne, beton towarowy, masa betonowa prefabrykowa-
na, zaprawy budowlane, grys, kamień skała glina i minerały, piece hut-
nicze (cement do budowy-), 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z  paliwami, usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  paliwami, 37 
Wydobywanie surowców naturalnych, kopalnictwo materiałów, gór-
nicze roboty wydobywcze surowców mineralnych, usługi eksploatacji 
kamieniołomów, wynajmowanie maszyn i  urządzeń budowlanych, 
wynajmowanie sprzętu budowlanego i  burzącego z  obsługa opera-
torską, usługi budowlane konstrukcyjne rozbiórkowe i wyburzeniowe, 
usługi tankowania paliwa do pojazdów, tankowanie pojazdów sprężo-
nym wodorem, roboty wydobywcze [górnictwo], 39 Transport, usługi 
informacji doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, usługi prze-
wozu, usługi wynajmu związane z  transportem i  magazynowaniem, 
pakowanie i składowanie towarów, czarterowanie pojazdów do trans-
portu, logistyka transportu, organizowanie transportu, przewożenie 
i dostarczanie towarów, transport drogowy, transport kolejowy, trans-
port lądowy, transport i dostawy towarów, transport samochodowy, 
usługi pośrednictwa transportowego, usługi transportu samochoda-
mi silnikowymi, usługi tranzytowe, usługi w zakresie transportu samo-
chodami ciężarowymi, magazynowanie paliw gazowych.

(111) 356928 (220) 2022 04 28 (210) 542526
(151) 2022 09 13 (441) 2022 05 16
(732) ITA-TEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ita-test laboratorium
(540) 

(591) ciemnoniebieski, granatowy, biały
(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.12, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.03, 
27.05.11, 29.01.13, 26.11.03, 26.11.08
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usłu-
gi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Pomoc w prowadzeniu 
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalno-
ścią gospodarczą, 42 Testowanie, stwierdzanie autentyczności i kon-
trola jakości, Usługi naukowe i technologiczne, Usługi projektowania, 
Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Usługi w zakresie pro-
jektowania.

(111) 356929 (220) 2022 04 30 (210) 542610
(151) 2022 09 13 (441) 2022 05 16
(732) KOWALIK KATARZYNA STANMED, Sanok (PL)
(540) (znak słowny)
(540) INFINITY
(510), (511) 5 Herbata ziołowa [napoje lecznicze], 41 Usługi edukacyj-
ne z zakresu medycyny, 42 Badania w zakresie medycyny, 44 Usługi 
w zakresie medycyny regeneracyjnej, 45 Mentorstwo [duchowe].

(111) 356930 (220) 2022 04 19 (210) 542125
(151) 2022 09 07 (441) 2022 05 02
(732) PRUSZYŃSKA KATARZYNA HONSIUMISIU TEAM, Koluszki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Honsiu Misiu
(540) 

(591) ciemnobrązowy, żółty
(531) 02.09.01, 27.05.01, 27.05.04, 29.01.12

(510), (511) 25 Odzież, Nakrycia głowy, Części odzieży, obuwia i na-
kryć głowy.

(111) 356931 (220) 2022 05 03 (210) 542654
(151) 2022 09 13 (441) 2022 05 16
(732) SMARTBOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kręsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OCHRONEK
(510), (511) 12 Paski ochronne do  drzwi pojazdów, Paski ochronne 
do karoserii pojazdów, Paski ochronne z elementami odblaskowymi 
do drzwi pojazdów, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie ak-
cesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie 
akcesoriów samochodowych.

(111) 356932 (220) 2022 04 27 (210) 542480
(151) 2022 09 08 (441) 2022 05 09
(732) INSTYTUT PROMOCJI ZDROWIA DR EWY DĄBROWSKIEJ  
EWA I KRZYSZTOF DĄBROWSCY SPÓŁKA JAWNA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EWA DĄBROWSKA
(510), (511) 5 Suplementy diety, Suplementy żywnościowe, Probioty-
ki (suplementy), Suplementy ziołowe, Odżywcze suplementy diety, 
Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy diety składa-
jące się z witamin, Suplementy diety sporządzone głównie z mine-
rałów, Suplementy diety sporządzone głównie z witamin, Preparaty 
witaminowe w postaci suplementów diety.

(111) 356933 (220) 2022 04 29 (210) 542561
(151) 2022 09 08 (441) 2022 05 09
(732) 4CF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) The Futures Literacy Company
(510), (511) 35 Badania dla celów działalności gospodarczej, Analiza 
trendów biznesowych, Analiza trendów marketingowych, Doradz-
two biznesowe, Doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, Doradz-
two biznesowe w zakresie transformacji cyfrowej, Doradztwo biz-
nesowe w  zakresie marketingu strategicznego, Doradztwo dla 
przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w  zakresie pro-
wadzenia firmy, Doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, 
Doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury firm, Doradztwo do-
tyczące korporacyjnej struktury przedsiębiorstw, Doradztwo doty-
czące organizowania działalności gospodarczej, Doradztwo dotyczące 
zarządzania marketingowego, Doradztwo dotyczące zatrudnienia, 
Doradztwo dotyczące zbywania firm, Doradztwo handlowe w zarzą-
dzaniu działalnością gospodarczą, Doradztwo i konsultacje w zakresie 
działalności gospodarczej, Doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakre-
sie reklamy, marketingu i promocji, Doradztwo specjalistyczne w spra-
wach działalności gospodarczej, Doradztwo w dziedzinie public rela-
tions, Doradztwo w  dziedzinie przejmowania firm, Doradztwo 
reklamowe i  marketingowe, Doradztwo specjalistyczne w  zakresie 
marketingu, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w re-
klamie, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public re-
lations, Doradztwo w  dziedzinie zarządzania ryzykiem w  przedsię-
biorstwie, Doradztwo w  dziedzinie zarządzania działalnością 
gospodarczą i marketingu, Doradztwo w zakresie analizy biznesowej, 
Doradztwo w  zakresie badań rynku, Doradztwo w  zakresie admini-
strowania działalnością gospodarczą, Doradztwo w sprawach działal-
ności gospodarczej, Doradztwo w zakresie demografii do celów mar-
ketingowych, Doradztwo w  zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące zbyć, Doradztwo w  zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące rozwoju produktu, Doradztwo w zakresie działalności go-
spodarczej dotyczące marketingu, Doradztwo w zakresie działalno-
ści gospodarczej dotyczące fuzji przedsiębiorstw, Doradztwo w za-
kresie działalności gospodarczej dotyczące wytwarzania produktów, 
Doradztwo w  zakresie efektywności biznesowej, Doradztwo w  za-
kresie marketingu biznesowego, Doradztwo w zakresie marketingu, 
Doradztwo w zakresie nabywania przedsiębiorstw, Doradztwo w za-
kresie organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie 
organizowania działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie or-
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ganizacji przedsiębiorstw i zarządzania przedsiębiorstwami, Doradz-
two w zakresie organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, 
Doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospo-
darczą, Doradztwo w zakresie organizacji lub zarządzania przedsię-
biorstwem handlowym, Doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w  zakresie 
organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, Doradztwo w zakre-
sie planowania działalności gospodarczej, Doradztwo w  zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie public 
relations, Doradztwo w zakresie segmentacji rynku, Doradztwo w za-
kresie strategii dla przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie tożsamo-
ści przedsiębiorstwa, Doradztwo w  zakresie wydajności przedsię-
biorstw, Doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, Doradztwo w  zakresie zarządzania działalnością go-
spodarczą w  odniesieniu do  przedsiębiorstw produkcyjnych, Do-
radztwo w zakresie zarządzania dotyczące rekrutacji personelu, Do-
radztwo w  zakresie zarządzania firmą, Doradztwo w  zakresie 
zarządzania biznesowego, w tym przez Internet, Doradztwo w zakre-
sie zarządzania biznesowego i organizacji przedsiębiorstw, Doradz-
two w zakresie zarządzania ryzykiem [działalność gospodarcza], Do-
radztwo w  zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo w  zakresie 
zarządzania marketingowego, Doradztwo w  zakresie zarządzania 
dokumentacją handlową, Doradztwo w zakresie zarządzania działal-
nością handlową, Doradztwo w  zakresie zarządzania personelem, 
Doradztwo w  zakresie zarządzania personelem i  zatrudniania, Do-
radztwo w zakresie zarządzania kadrami, Doradztwo w zakresie za-
rządzania przedsiębiorstwami na zasadach franchisingu, Doradztwo 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo w za-
kresie zasobów ludzkich, Doradztwo w zarządzaniu przemysłowym, 
w  tym analizy kosztów i  zysków, Doradztwo związane z  rozwojem 
wizerunku firmy, Doradztwo związane z  zarządzaniem, Działalność 
gospodarcza (Doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania-), Dzia-
łalność gospodarcza (Doradztwo w  zakresie zarządzania-), Działal-
ność gospodarcza (Specjalistyczne doradztwo w zakresie-), Informa-
cje dotyczące kariery i  usługi doradcze (inne niż doradztwo 
edukacyjne i szkoleniowe), Informacje i doradztwo w zakresie handlu 
zagranicznego, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Zarządzanie 
działalnością gospodarczą (Doradztwo w  zakresie-), Zarządzanie 
i doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, Zarządzanie per-
sonalne (Doradztwo w  zakresie-), Zarządzanie procesami bizneso-
wymi i doradztwo w tym zakresie, Zarządzanie procesami gospodar-
czymi i doradztwo w tym zakresie, Wsparcie i doradztwo w zakresie 
zarządzania działalnością gospodarczą i  jej organizacji, Profesjonal-
ne doradztwo w  zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 
Profesjonalne doradztwo w  zakresie prowadzenia działalności go-
spodarczej, Pomoc i  doradztwo w  zakresie organizacji działalności 
gospodarczej, Pomoc i doradztwo w zakresie zarządzania bizneso-
wego przedsiębiorstwami w  sektorze energetycznym, Zarządzanie 
przedsiębiorstwami, w  tym doradztwo w  sprawach demograficz-
nych, 41 Doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, Doradztwo 
szkoleniowe w zakresie zarządzania, Doradztwo w zakresie szkolenia 
zawodowego, Doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, Doradz-
two w zakresie szkoleń, Doradztwo w zakresie szkolenia i doskonale-
nia zawodowego, Organizowanie programów szkolenia młodzieży, 
Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Przygotowywanie, organizo-
wanie i  prowadzenie warsztatów [szkolenia], Publikowanie doku-
mentów z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw so-
cjalnych, Skomputeryzowane szkolenia, Szkolenia biznesowe, 
Szkolenia dla dorosłych, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia nauczycieli, 
Szkolenia personelu, Szkolenia przemysłowe, Szkolenia w  bazach 
wojskowych, Szkolenia w zakresie filozofii, Szkolenia w zakresie rekla-
my, Szkolenia w  zakresie technik przetwarzania danych, Szkolenia 
w zakresie technologii komunikacyjnych, Szkolenia w zakresie tech-
nik komunikacyjnych, Szkolenia w zakresie technik komputerowych, 
Szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, Szkolenia w zakresie 
zarządzania działalnością gospodarczą, Szkolenia z  zakresu public 
relations, Szkolenia z  zakresu stosunków pomiędzy pracodawcami 
i pracownikami, Usługi doradcze w zakresie edukacji i szkolenia kie-
rownictwa i  personelu, Usługi doradcze i  informacyjne związane 
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów 
[szkolenia], Udzielanie informacji i przygotowywanie raportów o po-
stępach związanych z  edukacją i  szkoleniami, Usługi szkolenia dla 
personelu, Usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami pracowni-
ków, Usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania, Usługi szkolenia za-
wodowego, Usługi w zakresie szkolenia zawodowego, Usługi w za-

kresie szkolenia i  kształcenia zawodowego, Usługi w  zakresie 
szkolenia nauczycieli, 42 Badania i  doradztwo w  zakresie oprogra-
mowania komputerowego, Doradztwo eksperckie dotyczące tech-
nologii, Doradztwo, konsultacje i  informacja w zakresie technologii 
informacyjnych, Doradztwo naukowe, Doradztwo projektowe, Do-
radztwo techniczne, Doradztwo techniczne związane z zastosowa-
niem i  używaniem oprogramowania komputerowego, Doradztwo 
technologiczne, Doradztwo w dziedzinie kontroli jakości, Doradztwo 
w zakresie badań przemysłowych, Doradztwo w zakresie badań na-
ukowych, Doradztwo w  zakresie opracowywania produktów, Do-
radztwo w  zakresie komputerowych programów baz danych, Do-
radztwo w  zakresie ochrony środowiska, Doradztwo w  zakresie 
projektów technologicznych, Doradztwo w zakresie sztucznej inteli-
gencji, Doradztwo związane z  tworzeniem stron głównych i  stron 
internetowych, Profesjonalne doradztwo dotyczące technologii, 
Udzielanie informacji, doradztwo i konsultacje w zakresie równowa-
żenia emisji dwutlenku węgla.

(111) 356934 (220) 2022 05 20 (210) 543220
(151) 2022 09 13 (441) 2022 05 30
(732) WELLMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Medenique
(540) 

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 
26.11.10, 26.11.11
(510), (511) 3 Dezodoranty i antyperspiranty, Kosmetyki do makijażu, 
Mydła i  żele, Preparaty do  depilacji i  golenia, Preparaty do  kąpieli, 
Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty do pielęgnacji skóry, 
oczu i  paznokci, Chusteczki dla niemowląt nasączone preparatami 
do czyszczenia, Chusteczki do twarzy, Chusteczki jednorazowe na-
sączone mieszankami oczyszczającymi do twarzy, Chusteczki nasą-
czone olejkami eterycznymi, do użytku kosmetycznego, Chusteczki 
nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, Chusteczki nasą-
czone preparatami do usuwania makijażu, Chusteczki oczyszczające 
do higieny intymnej dla kobiet, Emulsje do mycia ciała nie zawierają-
ce mydła, Kosmetyki do pielęgnacji urody, Kosmetyki do stosowania 
na skórę, Kosmetyki funkcjonalne, Kosmetyki koloryzujące do skóry, 
Kosmetyki upiększające, Kosmetyki w  formie sproszkowanej [pu-
dry], Kosmetyki w  postaci kremów, Krem do  opalania dla niemow-
ląt, Kremy BB, Kremy do mycia, Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], 
Kremy i balsamy kosmetyczne, Kremy kojące do użytku kosmetycz-
nego, Preparaty do makijażu, Maseczki do twarzy i ciała, Maski pod-
grzewane parą, jednorazowego użytku, nie do celów medycznych, 
Masła do twarzy, Masła do twarzy i ciała, Mgiełki do ciała, Mleczko 
kosmetyczne, Nasączone chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, 
do  użytku osobistego], Nawilżane chusteczki kosmetyczne, Nawil-
żane odświeżające chusteczki kosmetyczne, Nielecznicze olejki pod 
prysznic, Nielecznicze płukanki do  irygacji, Nielecznicze preparaty 
do  pielęgnacji urody, Nielecznicze preparaty do  pielęgnacji ciała, 
Nielecznicze preparaty do namaczania stóp, Oczyszczające masecz-
ki do twarzy, Olejki do ciała i twarzy, Olejki do kąpieli i pod prysznic 
[nielecznicze], Olejki do masażu ciała, Olejki do masażu twarzy, Olej-
ki do  twarzy, Peeling do  stóp, Peeling w  żelu, Pianka pod prysznic 
i do kąpieli, Pianki do oczyszczania ciała, Pianki oczyszczające do skó-
ry, Pianki pod prysznic, Płynne kremy [kosmetyki], Płyny do włosów 
i ciała, Płyny pielęgnacyjne, Preparaty czyszczące do użytku osobi-
stego, Preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących 
[przybory toaletowe], Preparaty do kąpieli i pod prysznic, Preparaty 
do pielęgnacji włosów, Preparaty do pielęgnacji skóry, Preparaty fi-
tokosmetyczne, Preparaty kolagenowe do  celów kosmetycznych, 
Preparaty kolagenowe do  zastosowań kosmetycznych, Preparaty 
koloryzujące do  celów kosmetycznych, Preparaty kosmetyczne 
do kąpieli i prysznicowe, Preparaty kosmetyczne do ujędrniania biu-
stu, Preparaty kosmetyczne powstrzymujące odrastanie owłosienia, 
Preparaty myjące do użytku osobistego, Preparaty pod prysznic, Pre-
paraty złuszczające do twarzy do użytku kosmetycznego, Produkty 
do mycia rąk, Prokolagen do celów kosmetycznych, Puder do rąk, Pu-
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der w kremie do twarzy, Serum do celów kosmetycznych, Serum pie-
lęgnacyjne, Serum przeciwdziałające starzeniu się do użytku kosme-
tycznego, Spraye do utrwalania makijażu, Środki do czyszczenia rąk, 
Środki do pielęgnacji włosów, Woda micelarna, Żel lawendowy, Żel 
pod prysznic i do kąpieli, Żele do ciała, Żele do twarzy i ciała [kosme-
tyki], Żelowe płatki pod oczy do celów kosmetycznych, Zmiękczający 
środek oczyszczający [kosmetyk], Zestawy kosmetyków, Żele do ma-
sażu, inne niż do  celów medycznych, Żel z  aloesem do  celów ko-
smetycznych, Wody mineralne w sprayu do celów kosmetycznych, 
5 Suplementy diety i  preparaty dietetyczne, Preparaty i  artykuły 
higieniczne, Farmaceutyki i  naturalne środki lecznicze, Opatrunki 
medyczne, materiały opatrunkowe i  aplikatory, Preparaty i  ma-
teriały diagnostyczne, Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, 
Apteczki pierwszej pomocy sprzedawane z wyposażeniem, Leczni-
cze preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, Lecznicze preparaty 
toaletowe, Lecznicze suche szampony, Lecznicze szampony, Olej-
ki do pielęgnacji skóry [lecznicze], Preparaty do kąpieli, lecznicze, 
Preparaty lecznicze do  pielęgnacji zdrowia, Preparaty medyczne, 
Preparaty witaminowe i  mineralne, Preparaty z  mikroelementami 
dla ludzi i zwierząt, Serum kojące dla skóry [lecznicze], Serum łago-
dzące do skóry [lecznicze], Sole do kąpieli do celów medycznych, 
Sole do  kąpieli mineralnych, Sole mineralne do  kąpieli, Sole wód 
mineralnych, Środki nawilżające do użytku medycznego, 44 Usługi 
w  zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi w  zakresie higieny 
i pielęgnacji urody ludzi.

(111) 356935 (220) 2022 05 06 (210) 542762
(151) 2022 09 12 (441) 2022 05 16
(732) OCIEPA KLAUDIA, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Avocado kids
(540) 

(591) zielony, jasnozielony, ciemnozielony, jasnobrązowy, 
ciemnobrązowy, czerwony, różowy, niebieski, biały, czarny
(531) 05.07.14, 04.05.01, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.15, 29.01.15
(510), (511) 41 Warsztaty do celów rekreacyjnych, Warsztaty w celach 
edukacyjnych, Warsztaty w celach kulturalnych, Warsztaty w celach 
szkoleniowych, Edukacja językowa, Edukacja [nauczanie], Eduka-
cja, Edukacja dorosłych, Edukacja przedszkolna, Edukacja, rozrywka 
i  sport, Konkursy (Organizowanie-) [edukacja lub rozrywka], Obozy 
letnie [rozrywka i  edukacja], Organizacja egzaminów [edukacja], 
Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Organizowa-
nie seminariów związanych z  edukacją, Organizowanie zawodów 
[edukacja lub rozrywka], Edukacja w dziedzinie informatyki, Eduka-
cja w  dziedzinie posługiwania się komputerami, Edukacja w  dzie-
dzinie przetwarzania danych, Edukacja w  zakresie bezpieczeństwa 
drogowego, Edukacja w  zakresie świadomości ruchowej, Edukacja 
zawodowa, Edukacja zawodowa dla młodych ludzi, Sympozja zwią-
zane z edukacją, Udzielanie informacji i przygotowywanie raportów 
o postępach związanych z edukacją i szkoleniami, Usługi przedszkoli 
[edukacja], Usługi przedszkolne [edukacja lub rozrywka], Usługi szkół 
[edukacja], Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], 
Nauka indywidualna, Nauka malowania, Nauka rysowania, Udo-
stępnianie publikacji elektronicznych związanych z  nauką języków, 
nie do pobrania, Usługi edukacyjne związane z nauką języków ob-
cych, Usługi edukacyjne dla dzieci w  postaci grup zabaw, Usługi 
dziecięcych placów zabaw, Usługi placów zabaw, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, Udostępnianie obszarów re-
kreacyjnych w postaci placów zabaw dla dzieci, Usługi edukacyjne, 
Usługi edukacyjne dotyczące gotowania, Usługi edukacyjne doty-
czące zastosowania systemów komputerowych, Usługi edukacyjne 
dotyczące zdrowia, Usługi edukacyjne dotyczące sportu, Usługi edu-
kacyjne dotyczące zastosowania oprogramowania komputerowe-
go, Usługi edukacyjne dotyczące komputerów, Usługi edukacyjne 
dotyczące sprawności fizycznej, Usługi edukacyjne dotyczące dru-
kowania zdjęć, Usługi edukacyjne dotyczące projektowania, Usługi 
edukacyjne dotyczące umiejętności komunikacyjnych, Usługi edu-

kacyjne dotyczące systemów komputerowych, Usługi edukacyjne 
dotyczące ochrony środowiska, Usługi edukacyjne dotyczące opro-
gramowania komputerowego, Usługi edukacyjne i  instruktażowe 
dotyczące sztuki i rękodzieła, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usłu-
gi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie lingwistyki, Usługi edukacyj-
ne klubów, Usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z grami, Usługi 
edukacyjne i szkoleniowe związane ze sportem, Usługi edukacyjne 
oparte na  systemach komputerowych, Usługi edukacyjne, rozryw-
kowe i  sportowe, Usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, Usługi 
edukacyjne świadczone przez szkoły w zakresie nauczania języków 
obcych, Usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, Usługi eduka-
cyjne świadczone przez szkoły w zakresie nauczania aktorstwa, Usłu-
gi edukacyjne świadczone przez placówki wypoczynkowe, Usługi 
edukacyjne świadczone przez turystyczne placówki wypoczynkowe, 
Usługi edukacyjne świadczone dla nauczycieli dzieci, Usługi eduka-
cyjne świadczone przez asystentów dla osób wymagających specjal-
nej opieki [SNA], Usługi edukacyjne świadczone przez asystentów dla 
osób wymagających specjalnej opieki, Usługi edukacyjne w postaci 
muzycznych programów telewizyjnych, Usługi edukacyjne w postaci 
spersonalizowanego nauczania, Usługi edukacyjne w zakresie szkół 
średnich, Usługi edukacyjne w  szkołach średnich, Usługi edukacyj-
ne w  zakresie języków, Usługi edukacyjne w  zakresie zapewniania 
kursów edukacyjnych, Usługi edukacyjne w zakresie nauki drugiego 
języka, Usługi edukacyjne w zakresie sztuki, Usługi edukacyjne w za-
kresie ochrony środowiska, Usługi edukacyjne w zakresie przekazy-
wania metod nauczania języków, Usługi edukacyjne w zakresie foto-
grafii, Usługi edukacyjne z zakresu kina, Usługi edukacyjne z zakresu 
uczenia pisania na klawiaturze, Usługi edukacyjne związane z mode-
lowaniem, Usługi edukacyjne związane z ochroną środowiska, Usłu-
gi edukacyjne związane z nauczaniem francuskiego, Usługi eduka-
cyjne związane z rozwojem sprawności intelektualnej dzieci, Usługi 
edukacyjne związane z  malowaniem, Usługi edukacyjne związane 
z  kuchnią japońską, Usługi edukacyjne związane z  odżywianiem, 
Usługi egzaminowania (edukacyjne), Usługi rozrywkowe, edukacyj-
ne i  instruktażowe, Kursy językowe, Nauczanie języków, Nauczanie 
języków obcych, Nauczanie wyrównawcze w  zakresie języka, Or-
ganizacja kursów językowych, Organizowanie indywidualnej nauki 
języków, Świadczenie usług w  zakresie szkół i  kursów językowych, 
Tłumaczenia językowe, Tłumaczenia językowe ustne, Tłumaczenie 
ustne [język], Usługi nauczania języka angielskiego, Usługi nauki 
języka obcego, Usługi szkół w  zakresie nauczania języków obcych, 
Usługi w zakresie nauczania języków, Usługi w zakresie nauczania ję-
zyków obcych, Wypożyczanie nagrań lub nagranych magnetycznych 
taśm audio do  nauki języków, Wypożyczanie nagranych magne-
tycznych taśm wideo do  nauki języka, Wypożyczanie taśm dźwię-
kowych do nauki języka obcego, Zapewnianie kursów językowych, 
Kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, Mentoring 
akademicki na rzecz dzieci w wieku szkolnym, Nauczanie dzieci fran-
cuskiego poprzez rekreację, Świadczenie usług edukacyjno-rozryw-
kowych dla dzieci w świetlicach pozalekcyjnych, Świadczenie usług 
rozrywkowych dla dzieci, Usługi edukacyjne związane z  rozwojem 
sprawności umysłowej dzieci, Usługi rozrywkowe dla dzieci, Usługi 
rozrywkowe świadczone dla dzieci, Organizacja imprez kulturalnych 
i  artystycznych, Organizowanie konkursów artystycznych, Organi-
zowanie uczestnictwa uczniów w  zajęciach rekreacyjnych, Organi-
zowanie uczestnictwa uczniów w  zajęciach edukacyjnych, Usługi 
rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, Zajęcia sportowe i kultu-
ralne, Zajęcia sportowe i rekreacyjne.

(111) 356936 (220) 2022 05 04 (210) 542658
(151) 2022 09 12 (441) 2022 05 16
(732) ULTIMA PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) INDUSTREAM
(510), (511) 9 Elektroniczne bazy danych, Komputerowe bazy danych, 
Interaktywne bazy danych, Oprogramowanie firmowe, Oprogramo-
wanie użytkowe, Oprogramowanie komunikacyjne, Oprogramo-
wanie wspomagające, Oprogramowanie wspomagające podejmo-
wanie decyzji, Oprogramowanie przemysłowe, Oprogramowanie 
biznesowe, Oprogramowanie serwerów, Oprogramowanie do  in-
wentaryzacji, Oprogramowanie do optymalizacji, Oprogramowanie 
biznesowe interaktywne, Oprogramowanie dla przedsiębiorstw, 
Oprogramowanie do  technologii biznesowych, Oprogramowanie 
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do planowania, Oprogramowanie do rozwoju produktów, Oprogra-
mowanie do prowadzenia sklepu online, Oprogramowanie do prze-
twarzania w  chmurze, Oprogramowanie do  synchronizacji baz 
danych, Oprogramowanie komputerowe do  analizy informacji ryn-
kowych, Oprogramowanie komputerowe do automatyzacji hurtow-
ni danych, Oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami, 35 
Administrowanie sprzedażą, Dostarczanie informacji gospodarczych 
i  handlowych online, Dostarczanie informacji i  świadczenie usług 
doradczych w zakresie handlu elektronicznego, Dostarczanie infor-
macji konsumentom na  temat towarów i  usług, Dostarczanie po-
wierzchni reklamowych w globalnej sieci komputerowej, Gromadze-
nie, na rzecz innych osób, różnych usług telekomunikacyjnych w celu 
umożliwienia klientom wygodnego porównywania i kupowania tych 
usług, Pokazy towarów i usług za pośrednictwem mediów elektro-
nicznych, także na rzecz usług tak zwanych telezakupów i zakupów 
domowych, Usługi handlowe online, w ramach których sprzedający 
wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednic-
twem Internetu, Usługi zarządzania działalnością gospodarczą do-
tyczące handlu elektronicznego, Zarządzanie handlowe w  zakresie 
koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, Zapewnianie 
platformy internetowej dla nabywców i  sprzedawców towarów 
i usług, 38 Usługi telekomunikacyjne dotyczące handlu elektronicz-
nego, Usługi telekomunikacyjne świadczone za  pośrednictwem 
platform i portali internetowych, Zapewnianie dostępu do elektro-
nicznego rynku [portalu] w  sieciach komputerowych, Zapewnianie 
dostępu do elektronicznej sieci on-line w celu wyszukiwania danych, 
Zapewnianie dostępu do platform handlu elektronicznego w Inter-
necie, Zapewnianie dostępu do  platform i  portali w  Internecie, 42 
Chmura obliczeniowa, Doradztwo związane z tworzeniem i projek-
towaniem stron internetowych do handlu elektronicznego, Hosting 
platform przeznaczonych do  handlu elektronicznego przez Inter-
net, Hosting platform w Internecie, Projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowa-
nia sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, Projektowanie, 
tworzenie, hosting i  utrzymywanie witryn internetowych na  rzecz 
osób trzecich, Świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania 
użytkowników przy użyciu biometrycznej technologii z  wykorzy-
staniem oprogramowania i  sprzętu komputerowego do  celów 
transakcji w  zakresie handlu elektronicznego, Tworzenie platform 
internetowych do handlu elektronicznego, Tworzenie platform kom-
puterowych, Usługi dostawcy hostingu w chmurze, Usługi w zakresie 
identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem technologii do trans-
akcji handlu elektronicznego.

(111) 356937 (220) 2022 05 03 (210) 542657
(151) 2022 09 12 (441) 2022 05 16
(732) KANCELARIA ADMINISTRACYJNA ORDO  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Piotrków Trybunalski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORDO
(540) 

(591) niebieski, biały, czarny
(531) 20.07.01, 20.01.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 Usługi w zakresie dotacji finansowych.

(111) 356938 (220) 2022 04 28 (210) 542511
(151) 2022 09 12 (441) 2022 05 16
(732) MAZUREK MICHAŁ 2M CONSULTING, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PUZZLE CAFE
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z  wyjątkiem piwa), 35 Rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, Dystrybucja i  rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów 

drukowanych, próbek], Dystrybucja materiałów reklamowych, mar-
ketingowych i promocyjnych, 39 Dostarczanie towarów, Pakowanie 
produktów, Pakowanie produktów spożywczych, 41 Usługi klubowe 
[rozrywka], Nauczanie, Organizacja i prowadzenie balów, Organizo-
wanie balów, 42 Projektowanie opakowań, 43 Kawiarnie, Restauracje 
dla turystów, Restauracje oferujące dania na wynos, Restauracje sa-
moobsługowe, Restauracje serwujące wykwintne artykuły spożyw-
cze, Restauracje z grillem.

(111) 356939 (220) 2022 05 20 (210) 543242
(151) 2022 09 13 (441) 2022 05 30
(732) WELLMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SinuPhar ULGA W ODDECHU
(540) 

(591) zielony, czarny, biały
(531) 26.01.18, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 5 Suplementy diety i  preparaty dietetyczne, Preparaty 
i  artykuły higieniczne, Farmaceutyki i  naturalne środki lecznicze, 
Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, Preparaty 
i materiały diagnostyczne, Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, 
Apteczki pierwszej pomocy sprzedawane z wyposażeniem, Leczni-
cze preparaty do  ochrony przeciwsłonecznej, Lecznicze preparaty 
toaletowe, Lecznicze suche szampony, Lecznicze szampony, Olejki 
do pielęgnacji skóry [lecznicze], Preparaty do kąpieli, lecznicze, Pre-
paraty lecznicze do  pielęgnacji zdrowia, Preparaty medyczne, Pre-
paraty witaminowe i  mineralne, Preparaty z  mikroelementami dla 
ludzi i zwierząt, Serum kojące dla skóry [lecznicze], Serum łagodzą-
ce do skóry [lecznicze], Sole do kąpieli do celów medycznych, Sole 
do kąpieli mineralnych, Sole mineralne do kąpieli, Sole wód mineral-
nych, Środki nawilżające do użytku medycznego, 44 Usługi w zakre-
sie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji 
urody ludzi.

(111) 356940 (220) 2022 03 07 (210) 540652
(151) 2022 08 31 (441) 2022 05 16
(732) SAMI SWOI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wierzbno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sami Swoi SUPERMARKETY
(540) 

(591) złoty
(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 16 Broszury, Czasopisma, Torebki do  pakowania z  pa-
pieru lub tworzyw sztucznych, Opakowania z tworzyw sztucznych, 
Plakaty, Afisze, Foldery, Prospekty, Kalendarze, Fotografie, Nalepki, 
Materiały piśmienne, Etykiety z  papieru, Samoprzylepne etykiety 
drukowane, Etykiety przylepne z papieru, Pudełka kartonowe, Pu-
dełka tekturowe, Pudełka z  papieru, 35 Usługi reklamowe, Usługi 
marketingowe, Promocja sprzedaży, Planowanie działalności go-
spodarczej, Organizacja działalności gospodarczej, Doradztwo 
dotyczące działalności gospodarczej, Dostarczanie danych doty-
czących działalności gospodarczej, Pomoc w  organizowaniu dzia-
łalności gospodarczej, Pomoc w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej związa-
na z  organizowaniem przedsiębiorstw na  zasadach franchisingu, 
Przygotowywanie wystaw do  celów działalności gospodarczej, 
Administrowanie działalnością gospodarczą, Administrowanie 
odnoszące się do  metod sprzedaży, Administrowanie sprzedażą, 
Administrowanie dotyczące marketingu, Zarządzanie personelem 
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zajmującym się sprzedażą, Dostarczanie informacji marketingo-
wych, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, Oferowanie próbek produktów, Promowanie dzia-
łalności gospodarczej, Publikowanie materiałów i tekstów reklamo-
wych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Uaktualnianie 
materiałów reklamowych, Sponsoring promocyjny, Usługi w  za-
kresie merchandisingu, Usługi doradcze w zarządzaniu w zakresie 
franchisingu, Usługi doradztwa w  zakresie działalności gospodar-
czej dotyczące franchisingu, Usługi programów lojalnościowych, 
motywacyjnych i  promocyjnych, Usługi promocyjne, Analiza cen, 
Przygotowanie prezentacji do celów handlowych, Przygotowywa-
nie prezentacji do celów działalności gospodarczej, Udzielanie in-
formacji dotyczących sprzedaży handlowej, Usługi składania zamó-
wień hurtowych, Zarządzanie w  zakresie zamówień handlowych, 
Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej lub za pośrednictwem Inter-
netu artykułów spożywczych, Usługi sprzedaży hurtowej, detalicz-
nej lub za  pośrednictwem Internetu produktów delikatesowych, 
Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej lub za pośrednictwem Inter-
netu środków czystości, chemii gospodarczej, kosmetyków oraz ar-
tykułów higienicznych, Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej lub 
za pośrednictwem Internetu napojów alkoholowych oraz bezalko-
holowych, Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej lub za pośrednic-
twem Internetu tytoniu, wyrobów tytoniowych, zapałek, artykułów 
dla palaczy, Usługi zaopatrzenia osób trzecich w żywność i napoje, 
Usługi zaopatrzenia osób trzecich w  napoje alkoholowe, Usługi 
pośrednictwa w zakresie nabywania produktów spożywczych i na-
pojów alkoholowych od  sprzedawców hurtowych, 38 Przesyłanie 
informacji głosowych, tekstowych, obrazowych i  danych poprzez 
sieci informatyczne i telekomunikacyjne, Łączność poprzez termi-
nale komputerowe, Łączność poprzez sieć światłowodów, Zapew-
nienie dostępu do portalu w Internecie, Przekazywanie danych przy 
pomocy terminali komputerowych, Usługi przekazywania poczty 
elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i tele-
fonów komórkowych, Udostępnianie połączeń z sieciami informa-
tycznymi, Udostępnianie stron internetowych za  pośrednictwem 
telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu prze-
nośnego, 39 Magazynowanie, Pakowanie towarów, Składowanie 
towarów, Spedycja, Logistyka w  zakresie organizacji transportu, 
Transport, Transport towarowy, Dostawa towarów, Wynajmowanie 
magazynów, Wynajmowanie miejsc do magazynowania, 43 Usługi 
w zakresie żywności i napojów na wynos, Usługi w zakresie sprze-
daży posiłków na wynos, Przygotowywanie dań (żywność i napoje) 
na zamówienie oraz ich dostawa, Usługi cateringowe, 45 Licencjo-
nowanie praw własności przemysłowej, Licencjonowanie koncepcji 
franczyzowych, usługi prawne, Licencjonowanie znaków towaro-
wych, usługi prawne.

(111) 356941 (220) 2022 03 07 (210) 540653
(151) 2022 08 31 (441) 2022 05 16
(732) SAMI SWOI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wierzbno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sami Swoi SUPERMARKETY
(540) 

(591) żółty
(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 16 Broszury, Czasopisma, Torebki do  pakowania z  pa-
pieru lub tworzyw sztucznych, Opakowania z tworzyw sztucznych, 
Plakaty, Afisze, Foldery, Prospekty, Kalendarze, Fotografie, Nalepki, 
Materiały piśmienne, Etykiety z  papieru, Samoprzylepne etykiety 
drukowane, Etykiety przylepne z papieru, Pudełka kartonowe, Pu-
dełka tekturowe, Pudełka z  papieru, 35 Usługi reklamowe, Usługi 
marketingowe, Promocja sprzedaży, Planowanie działalności go-
spodarczej, Organizacja działalności gospodarczej, Doradztwo 
dotyczące działalności gospodarczej, Dostarczanie danych doty-
czących działalności gospodarczej, Pomoc w  organizowaniu dzia-
łalności gospodarczej, Pomoc w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej związa-

na z  organizowaniem przedsiębiorstw na  zasadach franchisingu, 
Przygotowywanie wystaw do  celów działalności gospodarczej, 
Administrowanie działalnością gospodarczą, Administrowanie 
odnoszące się do  metod sprzedaży, Administrowanie sprzedażą, 
Administrowanie dotyczące marketingu, Zarządzanie personelem 
zajmującym się sprzedażą, Dostarczanie informacji marketingo-
wych, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, Oferowanie próbek produktów, Promowanie dzia-
łalności gospodarczej, Publikowanie materiałów i tekstów reklamo-
wych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Uaktualnianie 
materiałów reklamowych, Sponsoring promocyjny, Usługi w  za-
kresie merchandisingu, Usługi doradcze w zarządzaniu w zakresie 
franchisingu, Usługi doradztwa w  zakresie działalności gospodar-
czej dotyczące franchisingu, Usługi programów lojalnościowych, 
motywacyjnych i  promocyjnych, Usługi promocyjne, Analiza cen, 
Przygotowanie prezentacji do celów handlowych, Przygotowywa-
nie prezentacji do celów działalności gospodarczej, Udzielanie in-
formacji dotyczących sprzedaży handlowej, Usługi składania zamó-
wień hurtowych, Zarządzanie w  zakresie zamówień handlowych, 
Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej lub za pośrednictwem Inter-
netu artykułów spożywczych, Usługi sprzedaży hurtowej, detalicz-
nej lub za  pośrednictwem Internetu produktów delikatesowych, 
Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej lub za pośrednictwem Inter-
netu środków czystości, chemii gospodarczej, kosmetyków oraz ar-
tykułów higienicznych, Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej lub 
za pośrednictwem Internetu napojów alkoholowych oraz bezalko-
holowych, Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej lub za pośrednic-
twem Internetu tytoniu, wyrobów tytoniowych, zapałek, artykułów 
dla palaczy, Usługi zaopatrzenia osób trzecich w żywność i napoje, 
Usługi zaopatrzenia osób trzecich w  napoje alkoholowe, Usługi 
pośrednictwa w zakresie nabywania produktów spożywczych i na-
pojów alkoholowych od  sprzedawców hurtowych, 38 Przesyłanie 
informacji głosowych, tekstowych, obrazowych i  danych poprzez 
sieci informatyczne i telekomunikacyjne, Łączność poprzez termi-
nale komputerowe, Łączność poprzez sieć światłowodów, Zapew-
nienie dostępu do portalu w Internecie, Przekazywanie danych przy 
pomocy terminali komputerowych, Usługi przekazywania poczty 
elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i tele-
fonów komórkowych, Udostępnianie połączeń z sieciami informa-
tycznymi, Udostępnianie stron internetowych za  pośrednictwem 
telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu prze-
nośnego, 39 Magazynowanie, Pakowanie towarów, Składowanie 
towarów, Spedycja, Logistyka w  zakresie organizacji transportu, 
Transport, Transport towarowy, Dostawa towarów, Wynajmowanie 
magazynów, Wynajmowanie miejsc do magazynowania, 43 Usługi 
w zakresie żywności i napojów na wynos, Usługi w zakresie sprze-
daży posiłków na wynos, Przygotowywanie dań (żywność i napoje) 
na zamówienie oraz ich dostawa, Usługi cateringowe, 45 Licencjo-
nowanie praw własności przemysłowej, Licencjonowanie koncepcji 
franczyzowych, usługi prawne, Licencjonowanie znaków towaro-
wych, usługi prawne.

(111) 356942 (220) 2022 03 16 (210) 541018
(151) 2022 08 11 (441) 2022 04 25
(732) SHAHADUL ISLAM MOHAMMAD, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KHAN KEBAB
(540) 

(591) bordowy, złoty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 28.01.99
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne.

(111) 356943 (220) 2022 04 07 (210) 541761
(151) 2022 08 18 (441) 2022 05 02
(732) KODANO SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WALKER
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(540) 

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 9 Soczewki kontaktowe, szkła okularowe, oprawy oku-
larowe, okulary przeciwsłoneczne, 35 Prowadzenie sklepu, w  tym 
sklepu internetowego w  zakresie: szkła kontaktowe, pojemniczki 
na  szkła kontaktowe, szkła korekcyjne, oprawki do  okularów, szkła 
do okularów, okulary, binokle, Prowadzenie hurtowni oraz sprzedaż 
wysyłkowa w zakresie: szkła kontaktowe, pojemniczki na szkła kon-
taktowe, szkła korekcyjne, oprawki do okularów, szkła do okularów, 
okulary, binokle.

(111) 356944 (220) 2022 03 07 (210) 540657
(151) 2022 08 22 (441) 2022 05 02
(732) SAMI SWOI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wierzbno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sami Swoi SUPERMARKETY
(540) 

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 Broszury, Czasopisma, Torebki do  pakowania z  pa-
pieru lub tworzyw sztucznych, Opakowania z  tworzyw sztucznych, 
Plakaty, Afisze, Foldery, Prospekty, Kalendarze, Fotografie, Nalepki, 
Materiały piśmienne, Etykiety z  papieru, Samoprzylepne etykie-
ty drukowane, Etykiety przylepne z  papieru, Pudełka kartonowe, 
Pudełka tekturowe, Pudełka z  papieru, 35 Usługi reklamowe, Usłu-
gi marketingowe, Promocja sprzedaży, Planowanie działalności 
gospodarczej, Organizacja działalności gospodarczej, Doradztwo 
dotyczące działalności gospodarczej, Dostarczanie danych doty-
czących działalności gospodarczej, Pomoc w  organizowaniu dzia-
łalności gospodarczej, Pomoc w  zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej związana 
z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, Przy-
gotowywanie wystaw do celów działalności gospodarczej, Admini-
strowanie działalnością gospodarczą, Administrowanie odnoszące 
się do  metod sprzedaży, Administrowanie sprzedażą, Administro-
wanie dotyczące marketingu, Zarządzanie personelem zajmującym 
się sprzedażą, Dostarczanie informacji marketingowych, Dystrybucja 
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Ofero-
wanie próbek produktów, Promowanie działalności gospodarczej, 
Publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, Rozpowszechnia-
nie ogłoszeń reklamowych, Uaktualnianie materiałów reklamowych, 
Sponsoring promocyjny, Usługi w  zakresie merchandisingu, Usługi 
doradcze w zarządzaniu w zakresie franchisingu, Usługi doradztwa 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, Usługi 
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Usłu-
gi promocyjne, Analiza cen, Przygotowanie prezentacji do  celów 
handlowych, Przygotowywanie prezentacji do  celów działalności 
gospodarczej, Udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlo-
wej, Usługi składania zamówień hurtowych, Zarządzanie w  zakre-
sie zamówień handlowych, Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej 
lub za  pośrednictwem Internetu artykułów spożywczych, Usługi 
sprzedaży hurtowej, detalicznej lub za  pośrednictwem Internetu 
produktów delikatesowych, Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej 
lub za  pośrednictwem Internetu środków czystości, chemii gospo-
darczej, kosmetyków oraz artykułów higienicznych, Usługi sprzeda-
ży hurtowej, detalicznej lub za  pośrednictwem Internetu napojów 
alkoholowych oraz bezalkoholowych, Usługi sprzedaży hurtowej, 
detalicznej lub za pośrednictwem Internetu tytoniu, wyrobów tyto-
niowych, zapałek, artykułów dla palaczy, Usługi zaopatrzenia osób 
trzecich w  żywność i  napoje, Usługi zaopatrzenia osób trzecich 
w  napoje alkoholowe, Usługi pośrednictwa w  zakresie nabywania 
produktów spożywczych i napojów alkoholowych od sprzedawców 
hurtowych., 38 Przesyłanie informacji głosowych, tekstowych, obra-
zowych i  danych poprzez sieci informatyczne i  telekomunikacyjne, 

Łączność poprzez terminale komputerowe, Łączność poprzez sieć 
światłowodów, Zapewnienie dostępu do portalu w Internecie, Prze-
kazywanie danych przy pomocy terminali komputerowych, Usługi 
przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefo-
nii komórkowej i telefonów komórkowych, Udostępnianie połączeń 
z  sieciami informatycznymi, Udostępnianie stron internetowych 
za  pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na  wyświe-
tlaczu aparatu przenośnego, 39 Magazynowanie, Pakowanie towa-
rów, Składowanie towarów, Spedycja, Logistyka w  zakresie organi-
zacji transportu, Transport, Transport towarowy, Dostawa towarów, 
Wynajmowanie magazynów, Wynajmowanie miejsc do  magazyno-
wania, 43 Usługi w  zakresie żywności i  napojów na  wynos, Usługi 
w  zakresie sprzedaży posiłków na  wynos, Przygotowywanie dań 
(żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, Usługi caterin-
gowe, 45 Licencjonowanie praw własności przemysłowej, Licencjo-
nowanie koncepcji franczyzowych, usługi prawne, Licencjonowanie 
znaków towarowych, usługi prawne.

(111) 356945 (220) 2022 03 07 (210) 540654
(151) 2022 08 22 (441) 2022 05 02
(732) SAMI SWOI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wierzbno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sami Swoi SUPERMARKETY
(540) 

(591) żółty
(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 16 Broszury, Czasopisma, Torebki do  pakowania z  pa-
pieru lub tworzyw sztucznych, Opakowania z  tworzyw sztucznych, 
Plakaty, Afisze, Foldery, Prospekty, Kalendarze, Fotografie, Nalepki, 
Materiały piśmienne, Etykiety z  papieru, Samoprzylepne etykie-
ty drukowane, Etykiety przylepne z  papieru, Pudełka kartonowe, 
Pudełka tekturowe, Pudełka z  papieru, 35 Usługi reklamowe, Usłu-
gi marketingowe, Promocja sprzedaży, Planowanie działalności 
gospodarczej, Organizacja działalności gospodarczej, Doradztwo 
dotyczące działalności gospodarczej, Dostarczanie danych doty-
czących działalności gospodarczej, Pomoc w  organizowaniu dzia-
łalności gospodarczej, Pomoc w  zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej związana 
z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, Przy-
gotowywanie wystaw do celów działalności gospodarczej, Admini-
strowanie działalnością gospodarczą, Administrowanie odnoszące 
się do  metod sprzedaży, Administrowanie sprzedażą, Administro-
wanie dotyczące marketingu, Zarządzanie personelem zajmującym 
się sprzedażą, Dostarczanie informacji marketingowych, Dystrybucja 
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Ofero-
wanie próbek produktów, Promowanie działalności gospodarczej, 
Publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, Rozpowszechnia-
nie ogłoszeń reklamowych, Uaktualnianie materiałów reklamowych, 
Sponsoring promocyjny, Usługi w  zakresie merchandisingu, Usługi 
doradcze w zarządzaniu w zakresie franchisingu, Usługi doradztwa 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, Usługi 
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Usłu-
gi promocyjne, Analiza cen, Przygotowanie prezentacji do  celów 
handlowych, Przygotowywanie prezentacji do  celów działalności 
gospodarczej, Udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlo-
wej, Usługi składania zamówień hurtowych, Zarządzanie w  zakre-
sie zamówień handlowych, Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej 
lub za  pośrednictwem Internetu artykułów spożywczych, Usługi 
sprzedaży hurtowej, detalicznej lub za  pośrednictwem Internetu 
produktów delikatesowych, Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej 
lub za  pośrednictwem Internetu środków czystości, chemii gospo-
darczej, kosmetyków oraz artykułów higienicznych, Usługi sprzeda-
ży hurtowej, detalicznej lub za  pośrednictwem Internetu napojów 
alkoholowych oraz bezalkoholowych, Usługi sprzedaży hurtowej, 
detalicznej lub za pośrednictwem Internetu tytoniu, wyrobów tyto-
niowych, zapałek, artykułów dla palaczy, Usługi zaopatrzenia osób 
trzecich w  żywność i  napoje, Usługi zaopatrzenia osób trzecich 
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w  napoje alkoholowe, Usługi pośrednictwa w  zakresie nabywania 
produktów spożywczych i napojów alkoholowych od sprzedawców 
hurtowych, 38 Przesyłanie informacji głosowych, tekstowych, obra-
zowych i  danych poprzez sieci informatyczne i  telekomunikacyjne, 
Łączność poprzez terminale komputerowe, Łączność poprzez sieć 
światłowodów, Zapewnienie dostępu do portalu w Internecie, Prze-
kazywanie danych przy pomocy terminali komputerowych, Usługi 
przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefo-
nii komórkowej i telefonów komórkowych, Udostępnianie połączeń 
z  sieciami informatycznymi, Udostępnianie stron internetowych 
za  pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na  wyświe-
tlaczu aparatu przenośnego, 39 Magazynowanie, Pakowanie towa-
rów, Składowanie towarów, Spedycja, Logistyka w  zakresie organi-
zacji transportu, Transport, Transport towarowy, Dostawa towarów, 
Wynajmowanie magazynów, Wynajmowanie miejsc do  magazyno-
wania, 43 Usługi w  zakresie żywności i  napojów na  wynos, Usługi 
w  zakresie sprzedaży posiłków na  wynos, Przygotowywanie dań 
(żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, Usługi caterin-
gowe, 45 Licencjonowanie praw własności przemysłowej, Licencjo-
nowanie koncepcji franczyzowych, usługi prawne, Licencjonowanie 
znaków towarowych, usługi prawne.

(111) 356946 (220) 2022 04 26 (210) 542418
(151) 2022 09 07 (441) 2022 05 16
(732) SZCZEPOCKA EWELINA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOBIECA MARKA ROKU KLASA I STYL
(540) 

(591) biały, złoty
(531) 05.13.01, 26.01.18, 24.09.02, 24.17.08, 01.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Promocja online sieci komputerowych i stron interne-
towych, Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, 
Promocja sprzedaży, Usługi w  zakresie tworzenia marki (reklama 
i  promocja), Promowanie [reklama] działalności gospodarczej, Re-
klama, Reklama i  marketing, Reklama poprzez wszystkie publiczne 
środki komunikacji, Reklama poprzez przesyłanie materiałów rekla-
mowych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komu-
nikacyjne, Reklama online za  pośrednictwem komputerowej sieci 
komunikacyjnej.

(111) 356947 (220) 2022 04 27 (210) 542493
(151) 2022 09 08 (441) 2022 05 23
(732) VOLANTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VOLANTE
(540) 

(591) czarny, niebieski
(531) 03.07.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Doradztwo biznesowe, Doradztwo dotyczące działal-
ności gospodarczej, Doradztwo dotyczące zbywania firm, Doradz-

two i informacja dotycząca rachunkowości, Doradztwo w dziedzinie 
zarządzania ryzykiem w  przedsiębiorstwie, Doradztwo w  zakresie 
analizy biznesowej, Doradztwo w zakresie badań rynku, Doradztwo 
w zakresie efektywności biznesowej, Doradztwo w zakresie strategii 
dla przedsiębiorstw, Usługi w zakresie wyceny marki, Usługi wyceny 
działalności gospodarczej, Wycena firm, Usługi doradcze i  informa-
cyjne dotyczące rachunkowości, 36 Usługi w  zakresie wyceny wła-
sności intelektualnej, Usługi w zakresie wyceny opcji na akcje, Wyce-
na majątku.

(111) 356948 (220) 2022 04 28 (210) 542512
(151) 2022 09 08 (441) 2022 05 23
(732) EMPIRE BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) E EMPIRE NATURAL SUPER PETFOOD
(540) 

(591) czarny, złoty, biały
(531) 24.01.05, 24.01.15, 24.01.18, 24.09.01, 25.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Środki do  pielęgnacji zębów dla zwierząt, Szampony 
dla zwierząt domowych [nielecznicze preparaty do  pielęgnacji], 
Szampony dla zwierząt [nielecznicze preparaty pielęgnacyjne], Pro-
dukty do pielęgnacji skóry zwierząt, Preparaty i produkty do pielę-
gnacji futra, Preparaty do kąpieli dla zwierząt, Środki do czyszczenia 
do  użytku w  hodowli inwentarza żywego, Odświeżacze zapachów 
dla zwierząt, Odświeżacze oddechu dla zwierząt, Niemedyczne 
płyny do płukania jamy ustnej dla zwierząt, Kosmetyki dla zwierząt, 
Dezodoranty dla zwierząt, Aerozole pielęgnujące dla zwierząt, 18 
Obroże dla kotów, Obroże, Obroże dla zwierząt, Obroże dla psów, 
Elektroniczne obroże dla zwierząt domowych, Obroże dla zwierząt 
domowych zawierające informacje medyczne, 31 Pokarm dla zwie-
rząt domowych, Pokarm dla zwierząt domowych w formie gryzaków, 
Pokarmy puszkowane lub konserwowane dla zwierząt, Preparaty 
spożywcze dla psów, Preparaty spożywcze dla kotów, Preparaty spo-
żywcze dla zwierząt, Preparaty zbożowe będące paszą dla zwierząt, 
Przysmaki dla kotów [jadalne], Przysmaki dla psów [jadalne], Pokarm 
dla kotów na bazie ryb lub składający się z ryb, Pasze zwierzęce w for-
mie granulek, Napoje dla zwierząt z rodziny psów, Napoje dla zwie-
rząt domowych, Napoje dla kotów, Mieszanka paszowa dla zwierząt, 
Mieszanki paszowe dla zwierząt, Kości do żucia dla psów, Kości dla 
psów, Karmy dla kotów, Karma dla psów, Karma dla psów biorących 
udział w  gonitwach, Karma dla królików, Karma dla koni, Karma 
dla gryzoni, Jadalne smakołyki dla zwierząt, Jadalne smakołyki dla 
koni, Jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, Jadalne produkty 
do żucia dla zwierząt domowych, Jadalne kości i kostki do żucia dla 
zwierząt domowych, Ciastka dla zwierząt, Ciastka dla szczeniaków, 
Ciastka dla kotów, Artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do kar-
mienia psów, Artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmie-
nia kotów, Artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia 
psów, Artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmie-
nia kotów, Artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia 
kotów, Artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmie-
nia psów, Artykuły spożywcze zawierające fosforan służące do kar-
mienia zwierząt, Artykuły spożywcze w  postaci kółeczek do  kar-
mienia psów, Artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia 
kotów, Artykuły spożywcze o  smaku wątróbki do  karmienia psów, 
Artykuły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia kotów, Artyku-
ły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia psów, Artykuły spo-
żywcze o smaku wołowiny do karmienia kotów, Artykuły spożywcze 
o smaku mięsa z kurczaka do karmienia psów, Artykuły spożywcze 
o smaku mięsa z kurczaka do karmienia kotów, Artykuły spożywcze 
dla szczeniąt, Artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, Artykuły jadal-
ne do żucia dla psów, Algarobilla [pasza dla zwierząt].
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(111) 356949 (220) 2022 04 28 (210) 542521
(151) 2022 09 08 (441) 2022 05 23
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BROPARTY
(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) 356950 (220) 2022 04 29 (210) 542565
(151) 2022 09 07 (441) 2022 05 23
(732) WAWRZYŃCZAK MAŁGORZATA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PP PORCELANA POLSKA
(540) 

(591) czarny, złoty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 21 Porcelana ozdobna, Statuetki, figurki, tabliczki i dzie-
ła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub 
szkło, zawarte w tej klasie, Porcelana.

(111) 356951 (220) 2022 05 02 (210) 542652
(151) 2022 09 07 (441) 2022 05 23
(732) KRÓLIK SYLWESTER, Nowy Dziekanów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THE LICK Delicious coffee kick
(540) 

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(111) 356952 (220) 2022 05 04 (210) 542680
(151) 2022 09 07 (441) 2022 05 23
(732) TDS FOODS SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TDS FOODS SYSTEMS
(510), (511) 1 Stabilizatory do ciasta, Stabilizator produktów używany 
do konserwowania żywności, Aromaty [substancje chemiczne], Algi-
niany dla przemysłu spożywczego, Agar, Karagenina do użytku przy 
produkcji żywności, Guma guar do  użytku w  produkcji żywności, 
Suszona rozpyłowo guma arabska do użytku w produkcji artykułów 
spożywczych, Suszona rozpyłowo guma arabska do  użytku w  pro-
dukcji napojów, 2 Barwniki spożywcze, Barwniki do masła, Barwniki, 
Barwniki do  żywności, Barwniki do  napojów, Barwniki spożywcze 
[pigmenty spożywcze], Barwniki do  żywności i  napojów, Barwniki 
spożywcze do użytku domowego, Barwniki do użytku w produkcji 
żywności, Barwniki do zastosowania w produkcji napojów, Barwni-
ki spożywcze uzyskane z soczystych owoców, 3 Aromaty, Aromaty 
[olejki aromatyczne], Aromaty [olejki eteryczne], Aromatyczne olejki 
eteryczne, Aromaty do ciast (olejki eteryczne), Aromaty do napojów 
[olejki eteryczne], Aromaty do żywności [olejki eteryczne], Aromaty 
spożywcze sporządzone z olejków eterycznych, Aromaty do żywno-
ści w postaci olejków eterycznych, Aromaty do żywności w postaci 

olejków esencyjnych, 30 Sól, przyprawy i dodatki smakowe, Dodatki 
smakowe w postaci zagęszczonych sosów, Dodatki smakowe z wa-
rzyw [inne niż olejki eteryczne], Dodatki smakowe do zup [inne niż 
oleje eteryczne], Dodatki smakowe do napojów, inne niż olejki ete-
ryczne, Ekstrakty stosowane jako dodatki smakowe [inne niż olejki 
eteryczne], Dodatki smakowe do  zup, Dodatki smakowe do  masła, 
Dodatki smakowe z  ryb, Aromaty do  żywności, Aromaty do  ciast, 
Aromaty do serów, Aromaty do napojów, Aromaty waniliowe, Aro-
maty migdałowe, Aromaty cytrynowe, Aromaty kawowe, Aromaty 
(Preparaty-) do żywności, Aromaty produkowane z owoców, Prepa-
raty aromatyczne do ciast, Preparaty aromatyczne do żywności, Pre-
paraty aromatyczne do lodów, Preparaty aromatyczne do cukierków, 
Preparaty aromatyczne do wypieków, Ziołowe aromaty do przyrzą-
dzania napojów, Aromaty waniliowe do celów kulinarnych, Wyciągi 
słodowe stosowane jako aromaty, Owocowe aromaty, inne niż esen-
cje, Aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, Aromaty w formie 
sosów w  proszku, Aromaty cytrynowe do  żywności lub napojów, 
Bazy do przyrządzania koktajli mlecznych [aromaty], Aromaty owo-
cowe, inne niż olejki eteryczne, Aromaty migdałowe, inne niż olejki 
eteryczne, Aromaty cytrynowe, inne niż oleje eteryczne, Aromaty 
do żywności [inne niż olejki eteryczne], Aromaty do przekąsek [inne 
niż olejki eteryczne], Aromaty z owoców [inne niż olejki eteryczne], 
Aromaty do ciast, inne niż olejki eteryczne, Słone aromaty spożyw-
cze do żywności [inne niż olejki eteryczne], Ekstrakty z kakao do sto-
sowania jako aromaty do artykułów spożywczych, Ekstrakty z kawy 
do stosowania jako aromaty do artykułów żywnościowych, Roślinne 
aromaty do napojów [inne niż olejki eteryczne], Naturalne aromaty 
dodawane do lodów (inne niż esencje eteryczne lub olejki eterycz-
ne), Aromaty naturalne do użytku w lodach [inne niż esencje eterycz-
ne lub olejki eteryczne], Przyprawy, Mieszanki przypraw, Przyprawy 
spożywcze, Przyprawy jadalne, Zagęszczacze naturalne do gotowa-
nia żywności, Zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów 
spożywczych, Aromatyzowane kryształki żelatyny do zastosowania 
w cukiernictwie z użyciem żelatyny, Skrobia do celów spożywczych, 
Skrobia naturalna do żywności.

(111) 356953 (220) 2022 05 04 (210) 542685
(151) 2022 09 07 (441) 2022 05 23
(732) RUDZKA-SIODŁA MAGDALENA, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DR LIFT
(540) 

(591) szary, biały
(531) 02.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Szkolenia w dziedzinie medycyny, Szkolenia w zakre-
sie pielęgnacji urody, 44 Chirurgia kosmetyczna, Zabiegi pielęgna-
cji urody.

(111) 356954 (220) 2022 05 04 (210) 542706
(151) 2022 09 07 (441) 2022 05 23
(732) RUDZKA-SIODŁA MAGDALENA, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Adipoterapia
(510), (511) 10 Urządzenia do  masażu, 41 Szkolenia edukacyjne, 44 
Usługi medyczne.

(111) 356955 (220) 2022 02 07 (210) 539533
(151) 2022 09 07 (441) 2022 05 09
(732) EKOREST ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Godętowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZielonaRestauracja OLEJE SPOŻYWCZE- SPRZEDAŻ 
I UTYLIZACJA
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(540) 

(591) jasnozielony, zielony, biały, żółty, brązowy
(531) 05.05.04, 05.05.21, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.15, 26.04.22, 
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 Oleje spożywcze, Tłuszcze jadalne, 35 Usługi sprze-
daży reklamy i promocji towarów: oleje spożywcze, tłuszcze jadalne, 
Handel tłuszczami roślinnymi do  gastronomii, Skup tłuszczy po-
smażalniczych, 39 Transport odpadów w zakresie posmażalniczych 
tłuszczy roślinnych oraz zwierzęcych, Odbiór tłuszczy zwierzęcych, 
40 Przetwarzanie tłuszczy roślinnych posmażalniczych, Oczyszcza-
nie tłuszczy posmażalniczych, Przetwarzanie tłuszczy zwierzęcych, 
Oczyszczanie tłuszczy zwierzęcych, 43 Usługi zaopatrzenia w żyw-
ność i  napoje, Usługi barowe, Bary szybkiej obsługi, Bary przeką-
skowe, Bary sałatkowe, Kafeterie, Restauracje, Restauracje samoob-
sługowe, Stołówki, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, Wynajmowanie sal na posiedzenia, Usługi 
restauracyjne, Usługi restauracji hotelowych, Restauracje z  grillem, 
Usługi mobilnych restauracji, Restauracje dla turystów, Usługi re-
stauracji hiszpańskich, Usługi restauracji japońskich, Usługi restau-
racji washoku, Udzielanie informacji dotyczących restauracji, Usługi 
restauracji fast-food, Usługi restauracji szybkiej obsługi, Usługi re-
stauracji serwujących tempurę, Usługi restauracji sprzedających su-
shi, Usługi barów i restauracji, Rezerwacja stolików w restauracjach, 
Informacja o usługach restauracyjnych, Dokonywanie rezerwacji re-
stauracji i posiłków, Restauracje serwujące wykwintne artykuły spo-
żywcze, Restauracje oferujące dania na wynos, Usługi w zakresie re-
stauracji [brasserie], Udostępnianie opinii na temat restauracji, Usługi 
restauracji z daniami ramen, Usługi restauracyjne świadczone przez 
hotele, Usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, Usługi restauracji 
sprzedających posiłki na wynos, Usługi agencji w zakresie rezerwacji 
restauracji, Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, Udo-
stępnianie opinii na  temat restauracji i  barów, Usługi biur podróży 
w zakresie rezerwowania restauracji, Oferowanie żywności i napojów 
dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i ba-
rach, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Usłu-
gi restauracji specjalizujących się w makaronach udon i soba, Usługi 
restauracji, w  których mięso przygotowuje się na  oczach klientów, 
Usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, Usługi cateringu zewnętrz-
nego, Catering w kafeteriach szybkiej obsługi, Organizacja cateringu 
na imprezy urodzinowe, Obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem (catering), Usługi cateringu specjali-
zującego się w ręcznym krojeniu szynki podczas wesel i prywatnych 
imprez, Usługi cateringu specjalizującego się w  ręcznym krojeniu 
szynki podczas targów, degustacji i imprez publicznych, Obsługa ga-
stronomii w zakresie posmażalniczych tłuszczy roślinnych.

(111) 356956 (220) 2022 02 28 (210) 540382
(151) 2022 09 08 (441) 2022 05 09
(732) INSTYTUT MIEJSC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzuchowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OWINTAR
(510), (511) 29 Warzywa przetworzone, konserwowane, suszone, 
Galaretki, Dżemy, Powidła, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, 
orzechy i nasiona roślin strączkowych, Zupy i wywary, ekstrakty mię-
sne, Galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, Marmo-
lada, Pasta z owoców, Pasty warzywne, Żelatyna, Mieszanki do zup, 
Przetwory do  zup jarzynowych, Wywar z  warzyw, Zupy, Ekstrakty 
z pomidorów, Przecier pomidorowy, Zagęszczone sosy pomidorowe, 
Koncentraty pomidorowe [purée], Kiszone warzywa [kimchi], Cho-
ucroute garnie [kapusta kiszona garnirowana], Kapusta kwaszona, 
Warzywa fermentowane, Kiszone warzywa, Produkty spożywcze ki-
szone, 30 Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, 
produkty pszczele, Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, 
Sól, przyprawy i  dodatki smakowe, Ziarna przetworzone, skrobia 
i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, Batony 
zbożowe i  energetyczne, Chleb, Cukierki, batony i  guma do  żucia, 

Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i  ciasteczka, Cukier, miód, melasa, 
Miód, Miód naturalny, Ocet, Ocet jabłkowy, Ocet winny, Musztarda, 
Koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy, 32 Bezalkoholowe 
preparaty do produkcji napojów, Napoje bezalkoholowe, Piwo i piwo 
bezalkoholowe, Napoje odalkoholizowane, Napoje orzeźwiające, Piwo 
i produkty piwowarskie, Bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane 
do  sporządzania napojów, Esencje do  produkcji napojów, Lemonia-
dy (Syropy do-), Koncentraty do sporządzania napojów owocowych, 
Napoje (Syropy do-), Syropy do napojów, Syropy do wyrobu napojów, 
Winogrona (Moszcz-), niesfermentowany, Aromatyzowane napoje 
gazowane, Soki, Wody, Mrożone napoje owocowe, Moszcz, Miesza-
ne soki owocowe, Koncentraty soków owocowych, Napoje owocowe 
i soki owocowe, 33 Cydr, Esencje i ekstrakty alkoholowe, Napoje alko-
holowe (z  wyjątkiem piwa), Preparaty alkoholowe do  sporządzania 
napojów, Preparaty do  produkcji napojów alkoholowych, Alkohole 
wysokoprocentowe [napoje], Wino, Aperitify, Likiery, Miód pitny, Wina, 
Alkoholowe (Ekstrakty-), Wino winogronowe, Napoje na  bazie wina, 
Musujące białe wina, Musujące wina czerwone, Wina alkoholowe, 
Wina niemusujące, Białe wino, Czerwone wino, Wino alkoholizowane, 
35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, marke-
tingowe i promocyjne, Usługi importowo-eksportowe, Reklamy za po-
średnictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, Usługi 
reklamowe i  marketingowe świadczone za  pośrednictwem mediów 
społecznościowych, Dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, 
druków, prospektów, broszur), Analizy rynkowe, Zarządzanie w zakre-
sie zamówień handlowych, Handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za po-
średnictwem bloga, Usługi programów lojalnościowych, motywacyj-
nych i promocyjnych, Usługi informacyjne dla konsumentów w zakre-
sie wyboru nabywanych towarów, Pomoc w zarządzaniu biznesowym 
w  ramach kontraktu franczyzowego, Usługi franczyzowe związane 
z pomocą dla firm, Sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, sieci 
Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych przetworzonych owo-
ców, grzybów, warzyw, soków, napojów, win, przetworów, orzechów 
i nasion roślin strączkowych, kiszonych warzyw [kimchi], choucroute 
garnie [kapusta kiszona garnirowana], kapusty kwaszonej, warzyw 
fermentowanych, warzyw kiszonych, produktów spożywczych kiszo-
nych, powideł, warzyw przetworzonych, konserwowanych i  suszo-
nych, galaretek, dżemów, zup, wywarów i ekstraktów mięsnych, mar-
molad, past z  owoców, kompotów, past owocowych i  warzywnych, 
żelatyn, mieszanek do zup, przetworów do zup jarzynowych, wywa-
rów z warzyw, zup, ekstraktów z pomidorów, przecierów pomidoro-
wych, zagęszczonych sosów pomidorowych, koncentratów pomido-
rowych [puree], cukrów, naturalnych słodzików, polew cukierniczych 
i nadzienia, produktów pszczelich, lodów, lodów spożywczych, mro-
żonych jogurtów i  sorbetów, soli, przypraw i  dodatków smakowych, 
ziaren przetworzonych i skrobi oraz wyrobów z tych towarów, prepa-
ratów do pieczenia i drożdży, batonów zbożowych i energetycznych, 
chleba, cukierków, batonów i gum do żucia, wyrobów cukierniczych, 
ciast, tarty i ciasteczek, miodu, miodu naturalnego, melasy, octu, octu 
jabłkowego, octu winnego, musztardy, koncentratu warzywnego sto-
sowanego jako przyprawy, bezalkoholowych preparatów do produk-
cji napojów, napojów bezalkoholowych, piwa, piwa bezalkoholowego, 
napojów odalkoholizowanych, napojów orzeźwiających, produktów 
piwowarskich, bezalkoholowych ekstraktów z  owoców używanych 
do  sporządzania napojów, esencji do  produkcji napojów, lemoniad 
{syropów do-), koncentratów do sporządzania napojów owocowych, 
napojów (syropów do-), syropów do napojów, syropów do wyrobu na-
pojów, niesfermentowanego moszczu winogron, aromatyzowanych 
napojów gazowanych, soków, wody, moszczu, mrożonych napojów 
owocowych, mieszanych soków owocowych, koncentratów soków 
owocowych, napojów i  soków owocowych, cydru, esencji i  ekstrak-
tów alkoholowych, napojów alkoholowych, preparatów alkoholowych 
do  sporządzania napojów, preparatów do  produkcji napojów alko-
holowych, alkoholi wysokoprocentowych, wina, aperitifów, likierów, 
miodów pitnych, win winogronowych, win owocowych, win alko-
holizowanych, białych win, czerwonych win, win alkoholowych, win 
niemusujących, napojów na bazie wina, win białych musujących, win 
czerwonych musujących.

(111) 356957 (220) 2022 03 16 (210) 540982
(151) 2022 08 24 (441) 2022 05 09
(732) ALMA-COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gniew (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) ALMA-COLOR
(510), (511) 1 Odczynniki i  składniki chemiczne do  produkcji farb 
i  lakierów, żywice akrylowe, dodatki ulepszające do farb i  lakierów, 
Rozcieńczalniki do  użytku przemysłowego, 2 Lakiery i  podkłady 
do lakierów, powłoki i farby nawierzchniowe, Lakiery samochodowe: 
lakiery akrylowe w różnych kolorach, lakiery o efekcie metalicznym 
i perłowym, lakiery bezbarwne, podkłady reaktywne i wypełniające, 
kity szpachlowe, pasty polerskie, powłoki zabezpieczające podwozia 
samochodowe, lakiery dla przemysłu meblowego: podkłady izolują-
ce, podkłady wypełniające, lakiery nawierzchniowe, lakiery na two-
rzywa sztuczne, lakiery dla obuwnictwa, lakiery na sprzęt RTV, AGD 
i  akcesoria meblowe, lakiery do  metalizacji, podkłady korekcyjne, 
farby i  lakiery do zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni stalo-
wych, aluminiowych, ocynkowanych i  betonowych, rozcieńczalniki 
do  lakierów i  farb, 17 Lakiery, farby, podkłady i  powłoki izolacyjne 
oraz uszczelniające, 42 Badania techniczne oraz usługi doradztwa 
technicznego i  ekspertyzy w  zakresie doboru i  użytkowania: lakie-
rów i podkładów do lakierów, powłok i farb nawierzchniowych, lakie-
rów samochodowych, lakierów dla przemysłu meblowego, lakierów 
na tworzywa sztuczne, lakierów dla obuwnictwa, lakierów na sprzęt 
RTV, AGD i akcesoria meblowe, lakierów do metalizacji, farb i  lakie-
rów do  zabezpieczeń antykorozyjnych, lakierów, farb, podkładów 
i powłok izolacyjnych oraz uszczelniających.

(111) 356958 (220) 2022 03 16 (210) 540988
(151) 2022 08 24 (441) 2022 05 09
(732) HENKELL FREIXENET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MOGINTO
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Aperitify bezalkoholowe, kok-
tajle bezalkoholowe, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, sorbety 
w postaci napojów, Napoje izotoniczne, Napoje musujące, Piwo, Soki 
i nektary owocowe, Soki warzywne, Woda mineralna, woda gazowa-
na, woda sodowa, woda stołowa, Preparaty i  esencje do  produkcji 
napojów bezalkoholowych, izotonicznych, musujących oraz soków, 
Syropy do  napojów, 33 Napoje alkoholowe, Wódki, wina, brandy, 
rumy, likiery, koktajle, aperitify, nalewki, miody pitne, napoje alkoho-
lowe zawierające owoce, napoje alkoholowe wspomagające trawie-
nie, Esencje i ekstrakty alkoholowe.

(111) 356959 (220) 2022 03 16 (210) 540989
(151) 2022 08 24 (441) 2022 05 09
(732) HENKELL FREIXENET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ENRICHED LUBUSKI Botanic LIGHT 28 SELECTED INGREDIENTS
(540) 

(591) czarny, biały, zielony, żółty, brązowy, fioletowy, różowy, szary
(531) 05.05.23, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe, Gin.

(111) 356960 (220) 2022 04 04 (210) 541658
(151) 2022 08 24 (441) 2022 05 02
(732) POLAK ANDRZEJ LABORATORIUM PROTETYKI 
STOMATOLOGICZNEJ ART-DENT, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ART-DENT ANDRZEJ POLAK 1994
(540) 

(591) złoty, srebrny, biały, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.14, 27.07.01, 26.11.03, 26.11.08, 24.09.02, 24.09.03, 
25.07.01, 25.07.25, 26.13.25
(510), (511) 40 Produkcja na zamówienie protez dentystycznych.

(111) 356961 (220) 2022 04 12 (210) 541918
(151) 2022 08 29 (441) 2022 05 09
(732) NAUM MAKSYMILIAN TWÓJ DOBRY STOLARZ, Lipsko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dobry TWÓJ STOLARZ TWÓJ Dobry STOLARZ Meble 
na Wymiar
(540) 

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 02.01.01, 02.01.15, 02.01.23, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 
27.05.19, 29.01.12
(510), (511) 20 Meble, Meble domowe, Meble kuchenne, Zestawy 
mebli, Meble łazienkowe, Meble łączone, Meble wielofunkcyjne, 
Zestawy mebli kuchennych, Modułowe meble łazienkowe, Meble 
do salonu, 40 Stolarstwo meblowe (produkcja na zamówienie), Usłu-
gi stolarskie, Produkcja mebli na zamówienie, Produkcja mebli na za-
mówienie i według specyfikacji osób trzecich.

(111) 356962 (220) 2022 04 20 (210) 542161
(151) 2022 08 26 (441) 2022 05 09
(732) WALAŚ JOANNA, Kiełczów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JW MOJE PIĘKNO MOJA SPRAWA
(540) 

(531) 26.01.18, 27.05.01
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(510), (511) 44 Doradztwo w  zakresie urody, Doradztwo dotyczące 
urody, Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Doradztwo 
świadczone za  pośrednictwem Internetu w  dziedzinie pielęgnacji 
ciała i  urody, Konsultacje medyczne, Konsultacje psychologiczne, 
Konsultacje z  dziedziny żywienia, Usługi konsultacyjne dotyczące 
pielęgnacji urody, Usługi indywidualnych konsultacji medycznych 
świadczone dla pacjentów, Konsultacje dentystyczne, Usługi dorad-
cze i konsultacyjne w zakresie odżywiania, Doradztwo żywieniowe, 
Doradztwo dietetyczne, Doradztwo psychologiczne, Doradztwo 
dotyczące ochrony zdrowia, Doradztwo związane ze stomatologią, 
Doradztwo w  zakresie leczenia farmakologicznego, Doradztwo 
medyczne w zakresie dermatologii, Profesjonalne doradztwo w za-
kresie ochrony zdrowia, Doradztwo w zakresie dietetyki i odżywia-
nia, Doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości 
medycznych, Doradztwo dotyczące psychologicznego łagodzenia 
dolegliwości medycznych, Doradztwo medyczne w zakresie reduk-
cji masy ciała, Doradztwo medyczne w  zakresie wybierania odpo-
wiednich wózków inwalidzkich, krzeseł toaletowych, podnośników 
dla osób niepełnosprawnych, balkoników do  chodzenia i  łóżek, 
Usługi w  zakresie analiz medycznych, Przygotowywanie raportów 
dotyczących kwestii medycznych, Wydawanie raportów medycz-
nych, Analiza zachowania do celów medycznych, Usługi w zakresie 
wyszukiwania informacji medycznych, Usługi doradcze związane 
z  usługami medycznymi, Udzielanie informacji związanych z  usłu-
gami medycznymi, Przygotowywanie profilów psychologicznych 
do celów medycznych, Usługi charytatywne, mianowicie świadcze-
nie usług medycznych, Usługi analiz medycznych związanych z  le-
czeniem osób, Udostępnianie informacji medycznych w  dziedzinie 
opieki zdrowotnej, Udzielanie porad medycznych w zakresie redukcji 
masy ciała, Usługi charytatywne, mianowicie świadczenie usług me-
dycznych dla osób potrzebujących, Doradztwo w zakresie pomocy 
medycznej świadczone przez lekarzy i  wykwalifikowany personel 
medyczny, Udzielanie informacji żywieniowych w zakresie żywności 
przeznaczonej do  redukcji masy ciała do  celów medycznych, Styli-
zacja, układanie włosów, Udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji 
włosów, 45 Zindywidualizowane usługi doradztwa w zakresie mody, 
Usługi doradztwa osobistego w zakresie stylizacji ubioru, Usługi zin-
dywidualizowanej stylizacji ubioru.

(111) 356963 (220) 2022 04 26 (210) 542406
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 16
(732) WOLNIK ADAM BRANDI, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PERMANI
(540) 

(591) pomarańczowy, zielony
(531) 26.11.03, 26.11.11, 26.11.12, 26.11.13, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 25 Obuwie, Odzież.

(111) 356964 (220) 2022 04 07 (210) 541777
(151) 2022 08 31 (441) 2022 05 16
(732) MAJEWSKI DANIEL DM PROMOTION, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ELMAYO
(510), (511) 5 Batony energetyzujące stanowiące zamiennik posiłków 
zawierające dodatki odżywcze, Białkowe suplementy diety, Dodatki 
dietetyczne, Dodatki dietetyczne w formie napojów, Dodatki odżyw-
cze, Dodatki witaminowe, Dodatki witaminowe i mineralne, Dodatki 
witaminowe w płynie, Kapsułki odchudzające, Koktajle białkowe, Kro-
ple witaminowe, L-karnityna na utratę wagi, Mieszane preparaty wita-
minowe, Mieszanki do  picia będące suplementami diety, Mieszanki 
do  picia w  proszku z  dodatkami odżywczymi, Mieszanki do  picia 
w proszku będące suplementami diety o smaku owocowym, Mineral-
ne suplementy diety dla ludzi, Mineralne suplementy diety, Mineralne 
suplementy odżywcze, Multiwitaminy, Musujące tabletki witaminowe, 

Napoje witaminizowane, Napoje z dodatkami dietetycznymi, Odżyw-
cze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, Od-
żywcze suplementy diety, Preparaty witaminowe, Preparaty witami-
nowe i  mineralne, Preparaty witaminowe w  postaci suplementów 
diety, Preparaty zawierające witaminę C, Preparaty zmniejszające ape-
tyt, Probiotyki (suplementy), Proszki jako zamienniki posiłków, Suple-
menty dietetyczne i odżywcze, Suplementy diety, Suplementy diety 
dla ludzi, Suplementy diety dla sportowców, Suplementy diety 
do  użytku dietetycznego, Suplementy diety poprawiające kondycję 
i wytrzymałość, Suplementy diety składające się z witamin, Suplemen-
ty diety zawierające glukozę, Suplementy diety zawierające olej lniany, 
Suplementy diety zawierające drożdże, Suplementy diety zawierające 
izoflawony sojowe, Suplementy diety sporządzone głównie z minera-
łów, Suplementy diety sporządzone głównie z witamin, Suplementy 
diety w  płynie, Suplementy diety z  białkiem sojowym, Suplementy 
diety zawierające białko, Suplementy diety zawierające mleczko 
pszczele, Suplementy diety zawierające enzymy, Suplementy diety za-
wierające alginiany, Suplementy diety zawierające siemię lniane, Su-
plementy diety zawierające kazeinę, Suplementy diety zawierające 
propolis, Suplementy diety zawierające lecytynę, Suplementy diety 
ze  sproszkowanym białkiem, Suplementy odżywcze składające się 
głównie z  magnezu, Suplementy odżywcze składające się głównie 
z wapnia, Suplementy odżywcze składające się głównie z cynku, Su-
plementy odżywcze składające się głównie z żelaza, Suplementy od-
żywcze w  płynie, Tabletki witaminowe, Tabletki wspomagające od-
chudzanie, Witaminy i  preparaty witaminowe, Żelki witaminowe, 18 
Duże, lekkie torby sportowe do  noszenia na  nadgarstku, Elastyczne 
torby na odzież, Kosmetyczki, Małe plecaki, Małe portmonetki, Małe 
walizki, Portfele, Portmonetki, Przywieszki do bagażu, Saszetki biodro-
we, Saszetki męskie, Sportowe torby, Stylowe torebki, Torby na odzież 
sportową, Torby na ramie, Torby na ubrania, Torby na zakupy, Uniwer-
salne torby gimnastyczne, Uniwersalne torby sportowe, 25 Apaszki, 
Apaszki [chustki], Artykuły odzieżowe w  stylu sportowym, Bandany, 
Bandany na szyję, Bezrękawniki, Bielizna, Bielizna dla mężczyzn, Bieli-
zna termoaktywna, Bielizna wchłaniająca pot, Bluzki, Bluzki z krótkimi 
rękawami, Bluzy dresowe, Bluzy polarowe, Bluzy sportowe, Bluzy spor-
towe z kapturem, Bluzy z kapturem, Bokserki, Buty do baseballu, Buty 
do  biegania, Buty do  koszykówki, Buty damskie, Buty do  siatkówki, 
Buty do  siatkówki nożnej, Bury sportowe, Buty treningowe [obuwie 
sportowe], Czapki baseballowe, Czapki bez daszków, Czapki sportowe, 
Czapki i czapeczki sportowe, Kostiumy kąpielowe, Komplety do biega-
nia, Komplety koszulek i spodenek, Komplety sportowe, Koszule, Ko-
szulki bez rękawów, Koszulki bez rękawów do biegania, Koszulki z krót-
kim rękawem, Koszulki z  nadrukami, Krótkie spodnie, Odzież 
do  biegania, Odzież sportowa, Podkoszulki sportowe, Skarpetki dla 
sportowców, Skarpetki sportowe, Spodnie do  ćwiczeń fizycznych, 
Spodnie do  joggingu, Spodnie do  dresu, Spodnie sportowe, Stroje 
sportowe, Szorty, Szorty sportowe, Topy do biegania, Obuwie codzien-
nego użytku, Obuwie sportowe, 28 Artykuły i sprzęt sportowy, Artyku-
ły gimnastyczne, Artykuły sportowe, Drążki do ćwiczeń, Hantle, Hantle 
kettleball, Piłki do  ćwiczeń, Piłki jako sprzęt sportowy, Przyrządy 
do ćwiczeń, Sprzęt sportowy, Taśmy do ćwiczeń, 30 Batoniki na bazie 
czekolady będące zamiennikami posiłków, Batoniki zbożowe będące 
zamiennikami posiłków, Batony gotowe do spożycia na bazie czekola-
dy, Chipsy ryżowe, Chipsy zbożowe, Ciasta [słodkie lub słone], Ciastka 
owsiane, Dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, 
Dania na bazie ryżu, Krakersy ryżowe, Przekąski wieloziarniste, Batony 
zbożowe i  energetyczne, Cukierki, batony i  guma do  żucia, Gotowe 
do spożycia puddingi, Brownie (ciastka czekoladowe), Desery z muesli, 
Wafle ryżowe, Wafle ryżowe w polewie czekoladowej, Wrapy z kurcza-
kiem, Wyroby cukiernicze z płynnym nadzieniem owocowym, Wyroby 
cukiernicze zawierające dżem, Wyroby piekarnicze, Wyroby piekarni-
cze bezglutenowe, 32 Aromatyzowane napoje gazowane, Bezalkoho-
lowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, Bezalkoholowe 
napoje bez zawartości słodu [inne niż do użytku medycznego], Bezal-
koholowe napoje na  bazie miodu, Bezalkoholowe napoje słodowe, 
Bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, Koktajle bezalko-
holowe, Koktajle owocowe, bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe 
o podwyższonej zawartości witamin, Napoje bezalkoholowe wzboga-
cone witaminami i solami mineralnymi, Napoje bezalkoholowe zawie-
rające soki owocowe, Napoje dla sportowców, Napoje dla sportowców 
zawierające elektrolity, Napoje energetyzujące, Napoje energetyzują-
ce zawierające kofeinę, Napoje izotoniczne, Napoje na bazie owoców 
lub warzyw, Napoje proteinowe, Napoje sportowe wzbogacane prote-
inami, Napoje węglowodanowe, Napoje wzbogacone substancjami 
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odżywczymi, Napoje z guaraną, Napoje zawierające witaminy, Niega-
zowane napoje bezalkoholowe, Woda, Woda gazowana wzbogacona 
witaminami [napoje], Napoje gazowane (Proszek do  wytwarzania-), 
Esencje do produkcji napojów, Koncentraty do sporządzania napojów 
owocowych, Proszki do produkcji napojów bezalkoholowych, Proszki 
do sporządzania napojów, Proszki stosowane do sporządzania napo-
jów na  bazie owoców, 35 Kampanie marketingowe, Organizowanie 
targów i wystaw, Organizowanie targów handlowych w celach rekla-
mowych, Reklama i usługi reklamowe, Reklama i marketing, Reklama, 
Usługi bezobsługowych sklepów detalicznych w odniesieniu do żyw-
ności, Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, Usługi handlu 
detalicznego online obejmującego nagraną muzykę i  nagrane filmy 
do pobrania, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów 
odzieżowych, Usługi handlu detalicznego w  zakresie akcesoriów 
mody, Usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, 
Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, Usługi sprze-
daży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci kom-
puterowych związane z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej za pomocą katalogów w związku z artykułami spożywczy-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie artykułów sportowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie słodyczy, Usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone online w  zakresie artykułów odzieżowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  artykułami sportowymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, Usługi 
sprzedaży detalicznej w  związku z  wyrobami cukierniczymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z deserami, Usługi sprzedaży hurto-
wej w  zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie słodyczy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami 
bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparata-
mi do produkcji napojów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z su-
plementami diety, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami 
głowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami dietetycz-
nymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży hur-
towej w  związku z  artykułami sportowymi, 41 Edycja nagrań audio, 
Edycja nagrań wideo, Montaż taśm dźwiękowych, Montaż [obróbka] 
taśm wideo, Montaż wideo, Nagrywanie taśm wideo, Nagrywanie mu-
zyki, Nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, Produkcja filmów, 
Prezentacja nagrań wideo, Produkcja muzyczna, Produkcja muzycz-
nych filmów wideo, Produkcja nagrań audio i video oraz usługi foto-
graficzne, Produkcja nagrań audiowizualnych, Produkcja filmów wi-
deo, Produkcja nagrań dźwiękowych i muzycznych, Produkcja nagrań 
dźwiękowych, Produkcja nagrań dźwięku i  obrazu na  nośnikach 
dźwięku i  obrazu, Produkcja nagrań muzycznych, Produkcja nagrań 
wideo, Doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, Doradztwo w za-
kresie treningu fizycznego, Instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, 
Instruktaż w zakresie ćwiczeń siłowych.

(111) 356965 (220) 2022 04 15 (210) 542098
(151) 2022 08 31 (441) 2022 05 16
(732) MARCINKOWSKA MARZANNA P.P.H. APIMAR, Baranów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) APIMAR
(510), (511) 30 Miody kremowane z dodatkami, Miód naturalny, Na-
turalne substancje słodzące, Syrop cukru inwertowanego [miód 
sztuczny], Syropy smakowe.

(111) 356966 (220) 2022 03 31 (210) 541613
(151) 2022 09 09 (441) 2022 04 25
(732) MALITKA KONRAD, Ostrówiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEDICALINE
(540) 

(591) fioletowy, biały
(531) 19.13.01, 19.13.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, Substancje 
dietetyczne do celów leczniczych, 30 Kawa, Herbata, Kakao, Cukier, 

Ryż, Tapioka, Sago, Kawa nienaturalna, Mąka i  produkty zbożowe, 
Chleb, Wyroby cukiernicze i  słodycze, Lody, Miód, Melasa-syropy, 
Drożdże, Proszek do pieczenia, Sól, Musztarda, Ocet, Sosy-przypra-
wy, Przyprawy, Lód, 31 Produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna 
nie ujęte w innych klasach, Żywe zwierzęta, Świeże owoce i warzywa, 
Nasiona, Naturalne rośliny i kwiaty, Karma dla zwierząt, Słód.

(111) 356967 (220) 2022 04 08 (210) 541816
(151) 2022 09 09 (441) 2022 05 23
(732) LEON WITAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Będzin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) glass door by Leon
(540) 

(591) niebieski, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 6 Metalowe materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe, Kon-
strukcje metalowe, Gzymsy metalowe, Okucia stosowane w  bu-
downictwie, metalowe, Kątowniki stalowe, Profile i  kształtowniki 
metalowe, Metalowe listwy wykończeniowe naroży zewnętrznych 
i wewnętrznych ścian, Metalowe listwy dylatacyjne, Drzwi metalowe, 
Metalowe systemy drzwi przesuwnych, Drzwi (płyty do-) metalowe, 
Futryny do drzwi metalowe, Odrzwia metalowe, Okucia do drzwi me-
talowe, Ościeżnice metalowe, Progi metalowe, Prowadnice do drzwi 
przesuwnych [z metalu], Okna metalowe, Okucia metalowe do okien, 
Rolki, prowadnice do okien przesuwnych, Żaluzje metalowe, 19 Kon-
strukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, Profile nieme-
talowe dla budownictwa, Profile i  kształtowniki z  tworzyw sztucz-
nych i drewna, Elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, 
Kształtowniki niemetalowe, Listwy niemetalowe, Niemetalowe li-
stwy dekoracyjne, Niemetalowe listwy dylatacyjne, Niemetalowe 
listwy wykończeniowe naroży zewnętrznych i wewnętrznych ścian, 
Drzwi niemetalowe, Niemetalowe systemy drzwi przesuwnych, Nie-
metalowe futryny drzwiowe, Drzwiowe (ościeżnice-) niemetalowe, 
Drzwiowe (płyty-) niemetalowe, Niemetalowe drzwi harmonijko-
we, Nadproża niemetalowe, Żaluzje niemetalowe, 35 Prowadzenie 
hurtowni i sklepów polegające na oferowaniu sprzedaży detalicznej 
i  hurtowej oraz sprzedaży przez Internet i  sprzedaży wysyłkowej, 
obejmującej następujący zakres towarów metalowych: materiały 
budowlane, gzymsy, okucia stosowane w budownictwie, kątowniki 
stalowe, kształtowniki, listwy wykończeniowe naroży ścian, drzwi, 
systemy drzwi przesuwnych, futryny do drzwi, odrzwia, ościeżnice, 
progi, prowadnice do  drzwi przesuwnych, okna, okucia do  okien, 
rolki, prowadnice do okien przesuwnych, żaluzje, Prowadzenie hur-
towni i  sklepów polegające na  oferowaniu sprzedaży detalicznej 
i  hurtowej oraz sprzedaży przez Internet i  sprzedaży wysyłkowej, 
obejmującej następujący zakres towarów niemetalowych: materia-
ły budowlane, konstrukcyjne elementy dla budownictwa, profile 
i kształtowniki dla budownictwa, elementy wykończeniowe budow-
lane, listwy dekoracyjne, listwy wykończeniowe naroży ścian, drzwi, 
systemy drzwi przesuwnych, futryny i  ościeżnice drzwiowe, płyty 
drzwiowe, drzwi harmonijkowe, nadproża, żaluzje, 37 Instalowanie 
drzwi i okien, Instalowanie, naprawa i konserwacja systemów drzwi 
przesuwnych, Deweloperskie usługi budowlane, Usługi wykonywa-
nia budynków pod wynajem lub sprzedaż (deweloperstwo), Nadzór 
budowlany, Naprawy budowlane.

(111) 356968 (220) 2022 04 07 (210) 541775
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 16
(732) MAJEWSKI DANIEL DM PROMOTION, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EL MAYO
(510), (511) 5 Batony energetyzujące stanowiące zamiennik posiłków 
zawierające dodatki odżywcze, Białkowe suplementy diety, Dodatki 
dietetyczne, Dodatki dietetyczne w formie napojów, Dodatki odżyw-
cze, Dodatki witaminowe, Dodatki witaminowe i mineralne, Dodatki 
witaminowe w  płynie, Kapsułki odchudzające, Koktajle białkowe, 
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Krople witaminowe, L-karnityna na utratę wagi, Mieszane preparaty 
witaminowe, Mieszanki do  picia będące suplementami diety, Mie-
szanki do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, Mieszanki do pi-
cia w proszku będące suplementami diety o smaku owocowym, Mi-
neralne suplementy diety dla ludzi, Mineralne suplementy diety, 
Mineralne suplementy odżywcze, Multiwitaminy, Musujące tabletki 
witaminowe, Napoje witaminizowane, Napoje z  dodatkami diete-
tycznymi, Odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamien-
niki posiłków, Odżywcze suplementy diety, Preparaty witaminowe, 
Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty witaminowe w postaci 
suplementów diety, Preparaty zawierające witaminę C, Preparaty 
zmniejszające apetyt, Probiotyki (suplementy), Proszki jako zamien-
niki posiłków, Suplementy dietetyczne i odżywcze, Suplementy die-
ty, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety dla sportowców, 
Suplementy diety do  użytku dietetycznego, Suplementy diety po-
prawiające kondycję i wytrzymałość, Suplementy diety składające się 
z witamin, Suplementy diety zawierające glukozę, Suplementy diety 
zawierające olej lniany, Suplementy diety zawierające drożdże, Su-
plementy diety zawierające izoflawony sojowe, Suplementy diety 
sporządzone głównie z  minerałów, Suplementy diety sporządzone 
głównie z  witamin, Suplementy diety w  płynie, Suplementy diety 
z  białkiem sojowym, Suplementy diety zawierające białko, Suple-
menty diety zawierające mleczko pszczele, Suplementy diety zawie-
rające enzymy, Suplementy diety zawierające alginiany, Suplementy 
diety zawierające siemię lniane, Suplementy diety zawierające kaze-
inę, Suplementy diety zawierające propolis, Suplementy diety zawie-
rające lecytynę, Suplementy diety ze sproszkowanym białkiem, Su-
plementy odżywcze składające się głównie z magnezu, Suplementy 
odżywcze składające się głównie z  wapnia, Suplementy odżywcze 
składające się głównie z cynku, Suplementy odżywcze składające się 
głównie z żelaza, Suplementy odżywcze w płynie, Tabletki witamino-
we, Tabletki wspomagające odchudzanie, Witaminy i preparaty wita-
minowe, Żelki witaminowe, 18 Duże, lekkie torby sportowe do no-
szenia na nadgarstku, Elastyczne torby na odzież, Kosmetyczki, Małe 
plecaki, Małe portmonetki, Małe walizki, Portfele, Portmonetki, Przy-
wieszki do  bagażu, Saszetki biodrowe, Saszetki męskie, Sportowe 
torby, Stylowe torebki, Torby na  odzież sportową, Torby na  ramie, 
Torby na ubrania, Torby na zakupy, Uniwersalne torby gimnastyczne, 
Uniwersalne torby sportowe, 25 Apaszki, Apaszki [chustki], Artykuły 
odzieżowe w  stylu sportowym, Bandany, Bandany na  szyję, Bezrę-
kawniki, Bielizna, Bielizna dla mężczyzn, Bielizna termoaktywna, Bie-
lizna wchłaniająca pot, Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Bluzy dre-
sowe, Bluzy polarowe, Bluzy sportowe, Bluzy sportowe z kapturem, 
Bluzy z  kapturem, Bokserki, Buty do  baseballu, Buty do  biegania, 
Buty do koszykówki, Buty damskie, Buty do siatkówki, Buty do siat-
kówki nożnej, Buty sportowe, Buty treningowe [obuwie sportowe], 
Czapki baseballowe, Czapki bez daszków, Czapki sportowe, Czapki 
i  czapeczki sportowe, Kąpielowe kostiumy, Komplety do  biegania, 
Komplety koszulek i spodenek, Komplety sportowe, Koszule, Koszul-
ki bez rękawów, Koszulki bez rękawów do biegania, Koszulki z krót-
kim rękawem, Koszulki z nadrukami, Krótkie spodnie, Odzież do bie-
gania, Odzież sportowa, Podkoszulki sportowe, Skarpetki dla 
sportowców, Skarpetki sportowe, Spodnie do  ćwiczeń fizycznych, 
Spodnie do  joggingu, Spodnie do  dresu, Spodnie sportowe, Stroje 
sportowe, Szorty, Szorty sportowe, Topy do  biegania, Obuwie co-
dziennego użytku, Obuwie sportowe, 28 Artykuły i sprzęt sportowy, 
Artykuły gimnastyczne, Artykuły sportowe, Drążki do ćwiczeń, Han-
tle, Hantle kettleball, Piłki do  ćwiczeń, Piłki jako sprzęt sportowy, 
Przyrządy do ćwiczeń, Sprzęt sportowy, Taśmy do ćwiczeń, 30 Bato-
niki na  bazie czekolady będące zamiennikami posiłków, Batoniki 
zbożowe będące zamiennikami posiłków, Batony gotowe do spoży-
cia na bazie czekolady, Chipsy ryżowe, Chipsy zbożowe, Ciasta [słod-
kie lub słone], Ciastka owsiane, Dania gotowe suche lub w  płynie, 
zawierające głównie ryż, Dania na bazie ryżu, Krakersy ryżowe, Prze-
kąski wieloziarniste, Batony zbożowe i energetyczne, Cukierki, bato-
ny i guma do żucia, Gotowe do spożycia puddingi, Brownie (ciastka 
czekoladowe), Desery z muesli, Wafle ryżowe, Wafle ryżowe w pole-
wie czekoladowej, Wrapy z kurczakiem, Wyroby cukiernicze z płyn-
nym nadzieniem owocowym, Wyroby cukiernicze zawierające dżem, 
Wyroby piekarnicze, Wyroby piekarnicze bezglutenowe, 32 Aroma-
tyzowane napoje gazowane, Bezalkoholowe gazowane napoje 
na bazie soków owocowych, Bezalkoholowe napoje bez zawartości 
słodu [inne niż do  użytku medycznego], Bezalkoholowe napoje 
na bazie miodu, Bezalkoholowe napoje słodowe, Bezalkoholowe na-
poje zawierające soki warzywne, Koktajle bezalkoholowe, Koktajle 

owocowe, bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe o podwyższonej 
zawartości witamin, Napoje bezalkoholowe wzbogacone witamina-
mi i  solami mineralnymi, Napoje bezalkoholowe zawierające soki 
owocowe, Napoje dla sportowców, Napoje dla sportowców zawiera-
jące elektrolity, Napoje energetyzujące, Napoje energetyzujące za-
wierające kofeinę, Napoje izotoniczne, Napoje na bazie owoców lub 
warzyw, Napoje proteinowe, Napoje sportowe wzbogacane prote-
inami, Napoje węglowodanowe, Napoje wzbogacone substancjami 
odżywczymi, Napoje z guaraną, Napoje zawierające witaminy, Nie-
gazowane napoje bezalkoholowe, Woda, Woda gazowana wzboga-
cona witaminami [napoje], Napoje gazowane (Proszek do wytwarza-
nia-), Esencje do  produkcji napojów, Koncentraty do  sporządzania 
napojów owocowych, Proszki do  produkcji napojów bezalkoholo-
wych, Proszki do sporządzania napojów, Proszki stosowane do spo-
rządzania napojów na bazie owoców, 35 Kampanie marketingowe, 
Organizowanie targów i wystaw, Organizowanie targów handlowych 
w celach reklamowych, Reklama i usługi reklamowe, Reklama i mar-
keting, Reklama, Usługi bezobsługowych sklepów detalicznych 
w odniesieniu do żywności, Usługi handlu detalicznego w zakresie 
żywności, Usługi handlu detalicznego online obejmującego nagraną 
muzykę i  nagrane filmy do  pobrania, Usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi handlu detalicz-
nego w zakresie akcesoriów mody, Usługi handlu detalicznego w za-
kresie wyrobów piekarniczych, Usługi sklepów detalicznych online 
obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprze-
dażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
za  pomocą globalnych sieci komputerowych związane z  napojami 
bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej za  pomocą katalo-
gów w  związku z  artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży deta-
licznej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w  zakresie słodyczy, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z artykułami sportowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  suplementami diety, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z deserami, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artyku-
łów sportowych, Usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie słodyczy, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do produkcji na-
pojów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  nakryciami głowy, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z produktami dietetycznymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku ze  sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z artykułami sportowymi, 41 Edycja nagrań audio, Edycja 
nagrań wideo, Montaż taśm dźwiękowych, Montaż [obróbka] taśm 
wideo, Montaż wideo, Nagrywanie taśm wideo, Nagrywanie muzyki, 
Nagrywanie i  produkcja nagrań dźwiękowych, Produkcja filmów, 
Prezentacja nagrań wideo, Produkcja muzyczna, Produkcja muzycz-
nych filmów wideo, Produkcja nagrań audio i video oraz usługi foto-
graficzne, Produkcja nagrań audiowizualnych, Produkcja filmów wi-
deo, Produkcja nagrań dźwiękowych i  muzycznych, Produkcja 
nagrań dźwiękowych, Produkcja nagrań dźwięku i obrazu na nośni-
kach dźwięku i  obrazu, Produkcja nagrań muzycznych, Produkcja 
nagrań wideo, Doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, Doradz-
two w  zakresie treningu fizycznego, Instruktaż w  zakresie ćwiczeń 
fizycznych, Instruktaż w zakresie ćwiczeń siłowych.

(111) 356969 (220) 2022 04 21 (210) 542169
(151) 2022 09 02 (441) 2022 05 16
(732) OLEBA KAMIL, Józefosław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) dvsbl
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia gło-
wy, Obuwie, Odzież.

(111) 356970 (220) 2022 04 01 (210) 541633
(151) 2022 08 26 (441) 2022 05 09
(732) STUDIO WEKTOR EWA LESZCZYŃSKA-NOWAKOWSKA,  
JULIA NOWAKOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FORTECA KLIMATYCZNA
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(510), (511) 37 Budowa domów na  zamówienie, Usługi doradztwa 
budowlanego, Nadzór budowlany, Budownictwo, Budowa obiek-
tów przemysłowych i  handlowych, Budowa fundamentów i  pod-
łóg, Budowa publicznej infrastruktury obronnej, Budowa bunkrów, 
Budowa konstrukcji podziemnych, Budowa szybów podziemnych, 
Budowa pasaży podziemnych, Budowa podziemnych instalacji 
do przechowywania, Malowanie, Malowanie budynków, Malowanie 
domów, Malowanie i lakierowanie, Malowanie i prace dekoratorskie 
w budynkach, Murarstwo, Nadzór nad renowacją budynków, Nadzór 
nad wyburzaniem budynków, Tynkowanie, Przygotowywanie te-
renu pod budowę, Usługi dekarskie, Usługi demontażu, Usługi do-
radcze dotyczące przebudowy budynków, Usługi nadzoru budow-
lanego w  zakresie projektów dotyczących nieruchomości, Usługi 
nadzoru budowlanego w  zakresie projektów budowlanych, Usługi 
doradztwa w  zakresie budowy budynków, Zarządzanie projektem 
budowy, Zarządzanie projektami na  miejscu inwestycji w  zakresie 
konstruowania budynków, Zarządzanie projektami budowlanymi 
na terenie budowy, 42 Doradztwo w zakresie oszczędności energii, 
Usługi architektoniczne, Usługi doradcze w  dziedzinie technologii, 
Wzornictwo przemysłowe, Projektowanie budowlane, Projektowa-
nie obiektów publicznej infrastruktury obronnej, Projektowanie 
domów, Projektowanie budynków, Analizy wykonalności projektu, 
Badania dotyczące projektowania, Projektowanie wnętrz budynków, 
Projektowanie budynków przemysłowych, Projektowanie i  opraco-
wywanie oprogramowania do  zarządzania energią, Projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania do sterowania, regulacji i moni-
torowania systemów energii słonecznej, Projektowanie czystych po-
kojów [pomieszczeń o  zaostrzonych wymaganiach co  do  czystości 
i sterylności powietrza], Usługi doradcze związane z projektowaniem 
budynków, Planowanie i projektowanie pomieszczeń do sprzedaży 
detalicznej, Projektowanie techniczne i  doradztwo, Projektowanie 
techniczne, Projektowanie systemów inżynierii budowlanej, Bada-
nia dotyczące architektury, Badania dotyczące budynków, Badania 
architektoniczne, Doradztwo w zakresie projektowania konstrukcyj-
nego, Doradztwo w zakresie projektów architektonicznych i budow-
lanych, Opracowywanie projektów budowlanych, Przygotowywanie 
planów architektonicznych, Projektowanie instalacji i urządzeń prze-
mysłowych, Usługi architektoniczne i inżynieryjne, Usługi inżynieryj-
ne związane z systemami zaopatrzenia w energię.

(111) 356971 (220) 2022 04 11 (210) 541875
(151) 2022 09 09 (441) 2022 05 23
(732) FARAT MAGDALENA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) daj spokój
(540) 

(531) 27.05.01, 04.05.21
(510), (511) 44 Usługi w zakresie medytacji.

(111) 356972 (220) 2022 03 09 (210) 540745
(151) 2022 09 12 (441) 2022 05 16
(732) JSW IT SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jastrzębie-Zdrój (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EWIDENCJA EX
(540) 

(591) szary, biały, czarny, pomarańczowy
(531) 26.04.07, 26.04.22, 26.15.09, 26.04.12, 26.05.03, 27.05.01, 
27.05.23, 29.01.14

(510), (511) 9 Dane zapisane elektronicznie, Dane zapisane magne-
tycznie, Dyski optyczne zapisane, Dyski wstępnie zaprogramowane, 
Nagrane magnetyczne nośniki danych, Pliki multimedialne do pobra-
nia, Zapisane pliki danych, Oprogramowanie, Freeware [oprogramowa-
nie darmowe], Interaktywne multimedialne programy komputerowe, 
Interaktywne oprogramowanie komputerowe, Kodowane programy, 
Oprogramowanie do  pobrania, Oprogramowanie do  sztucznej inte-
ligencji do analizy, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przeno-
śnych, Oprogramowanie informatyczne do telefonów komórkowych, 
Oprogramowanie komputerowe do  użytku w  podręcznych przeno-
śnych elektronicznych urządzeniach cyfrowych oraz innych użytko-
wych urządzeniach elektronicznych, Oprogramowanie komputerowe 
do  pobrania do  stosowania jako portfel elektroniczny, Oprogramo-
wanie pośredniczące, Platformy oprogramowania komputerowego, 
Programy do przetwarzania danych, Programy komputerowe, Progra-
my komputerowe do przetwarzania danych, Programy komputerowe 
przechowywane w formie cyfrowej, Programy komputerowe nagrane, 
Zintegrowane pakiety oprogramowania, Oprogramowanie kompute-
rowych systemów operacyjnych, Komputerowe systemy operacyjne, 
Programy sterujące komputerowe, nagrane, Komputerowe programy 
operacyjne, Systemy operacyjne, Systemy operacyjne do ewidencjo-
nowania urządzeń elektrycznych budowy przeciwwybuchowej, 42 
Aktualizacja i  projektowanie oprogramowania komputerowego, Ak-
tualizacja i  ulepszanie oprogramowania komputerowego, Aktualiza-
cja oprogramowania do przetwarzania danych, Aktualizacja i konser-
wacja oprogramowania i  programów komputerowych, Aktualizacja 
oprogramowania komputerowego na  rzecz osób trzecich, Aktuali-
zacja oprogramowania komputerowego w  zakresie bezpieczeństwa 
komputerowego i zapobiegania zagrożeniom komputerowym, Aktu-
alizacja programów komputerowych, Badania i doradztwo w zakresie 
oprogramowania komputerowego, Badania w dziedzinie programów 
i oprogramowania komputerowego, Badania w zakresie oprogramo-
wania komputerowego, Badania w zakresie programowania kompu-
terowego, Badania związane z  opracowywaniem oprogramowania 
komputerowego, Badania związane z opracowywaniem programów 
i oprogramowania komputerowego, Badania, opracowywanie, projek-
towanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego, Diagnozowa-
nie błędów w oprogramowaniu komputerowym, Doradztwo specja-
listyczne związane z  programowaniem komputerowym, Doradztwo 
w  zakresie projektowania i  opracowywania oprogramowania kom-
puterowego, Doradztwo w zakresie projektowania oprogramowania 
komputerowego, Doradztwo w zakresie testowania systemów aplika-
cyjnych, Doradztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem 
programów komputerowych, Doradztwo związane z projektowaniem 
i  opracowywaniem programów komputerowych baz danych, Do-
radztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem programów 
oprogramowania komputerowego, Instalacja i  aktualizacja progra-
mów do przetwarzania danych, Instalacja i dostosowanie na zamówie-
nie aplikacji oprogramowania komputerowego, Instalacja i utrzyma-
nie programów komputerowych, Instalacja, aktualizacja i utrzymanie 
oprogramowania komputerowego, Instalacja, konfigurowanie i utrzy-
manie oprogramowania komputerowego, Instalacja, konserwacja 
i naprawa oprogramowania komputerowego dla systemów kompute-
rowych do ewidencjonowania urządzeń elektrycznych budowy prze-
ciwwybuchowej., Instalacja, konserwacja, aktualizacja i  ulepszanie 
oprogramowania komputerowego, Modyfikowanie programów kom-
puterowych, Naprawa [konserwacja, aktualizacja] oprogramowania 
komputerowego, Naprawa oprogramowania komputerowego, Opra-
cowywanie baz danych, Opracowywanie i aktualizacja oprogramowa-
nia komputerowego, Opracowywanie i konserwacja oprogramowania 
komputerowego do baz danych, Opracowywanie i konserwacja opro-
gramowania komputerowego, Opracowywanie i testowanie oprogra-
mowania, Opracowywanie i  tworzenie komputerowych programów 
przetwarzania danych, Opracowywanie interaktywnego oprogramo-
wania multimedialnego, Opracowywanie oprogramowania kompu-
terowego, Opracowywanie oprogramowania komputerowego dla 
osób trzecich, Opracowywanie, aktualizacja i konserwacja systemów 
oprogramowania komputerowego i baz danych, Pisanie i aktualizacja 
oprogramowania komputerowego, Pisanie i projektowanie oprogra-
mowania komputerowego, Pisanie na zamówienie programów kom-
puterowych, oprogramowania i  kodu do  tworzenia stron interneto-
wych, Pisanie oprogramowania komputerowego, Pisanie programów 
do przetwarzania danych, Pisanie programów komputerowych, Pisa-
nie programów kontrolnych, Prace badawczo-rozwojowe w  zakresie 
oprogramowania komputerowego, Programowanie komputerów, 
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Programowanie komputerów i konserwacja programów komputero-
wych, Programowanie komputerów i  projektowanie oprogramowa-
nia, Programowanie komputerowe do przetwarzania danych, Progra-
mowanie oprogramowania do  importowania danych i  zarządzania 
nimi, Programowanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania 
dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczenio-
wej, Projektowanie i  opracowywanie oprogramowania do  przetwa-
rzania danych, Projektowanie i  opracowywanie oprogramowania 
komputerowego, Projektowanie i  opracowywanie oprogramowania 
sterowników, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania syste-
mowego, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania kompu-
terowego do szacowania i obliczania danych, Projektowanie i rozwój 
sprzętu komputerowego i oprogramowania, Projektowanie i tworze-
nie witryn internetowych dla osób trzecich, Projektowanie kodów 
komputerowych, Projektowanie komputerowych stron interneto-
wych, Projektowanie oprogramowania do przetwarzania i dystrybucji 
treści multimedialnych, Projektowanie oprogramowania sterowników, 
Projektowanie, konserwacja, opracowywanie i  aktualizacja oprogra-
mowania komputerowego, Projektowanie, opracowywanie i  wdra-
żanie oprogramowania ewidencjonowania urządzeń elektrycznych 
budowy przeciwwybuchowej, Projektowanie stron internetowych, 
Projektowanie systemów informatycznych, Projektowanie systemów 
informatycznych dotyczących ewidencjonowania urządzeń elek-
trycznych budowy przeciwwybuchowej, Projektowanie systemów 
informatycznych związanych z  finansami, Projektowanie, tworzenie, 
hosting i utrzymywanie witryn internetowych na rzecz osób trzecich, 
Świadczenie usług informacyjnych, konsultacyjnych i  doradczych 
w  zakresie oprogramowania komputerowego, Usługi inżynieryjne 
w  zakresie programowania komputerowego, Usługi konsultacyjne 
w zakresie programowania komputerów.

(111) 356973 (220) 2022 04 11 (210) 541860
(151) 2022 09 02 (441) 2022 05 16
(732) ACID WIZARD STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Darkwood
(510), (511) 9 Oprogramowanie, Oprogramowanie gier, Programy 
komputerowe [oprogramowanie do pobrania], Programy komputero-
we do telewizji interaktywnej i do interaktywnych gier i/lub kwizów, 
Oprogramowanie i  aplikacje do  urządzeń przenośnych, Publikacje 
elektroniczne, Publikacje w  formie elektronicznej do  pobrania, Gry 
wideo [gry komputerowe] w formie programów komputerowych za-
pisanych na  nośnikach danych, Gry wideo nagrane na  dysku [opro-
gramowanie komputerowe], Platformy oprogramowania komputero-
wego, Programy komputerowe do gier wideo i gier komputerowych, 
Pobieralne gry komputerowe, Oprogramowanie do  gier kompute-
rowych do  użycia w  grach interaktywnych online, Oprogramowanie 
komputerowe do zarządzania grami on-line, Filmy animowane, Filmy 
kinematograficzne, Filmy wideo, Filmy do  pobrania, Muzyka, filmy 
i  inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i  obrazowych 
utrwalone na nośnikach, 16 Książki, Książki fantasy, Książki z opowia-
daniami, Książki z grafiką, Komiksy, Broszury, Afisze, plakaty, Czasopi-
sma [periodyki], 28 Gry planszowe, Gry mechaniczne, Gry, Gry auto-
matyczne, Gry elektroniczne, Elektroniczne zabawki wielofunkcyjne, 
Figurki do  zabawy, Figurki [modele w  zmniejszonej skali], Modele 
[zabawki], Modele budynków w zmniejszonej skali [zabawki], Zabaw-
ki, Zabawki mechaniczne, Modele pojazdów, Gry karciane, Przenośne 
[podręczne] gry komputerowe, 41 Usługi gier online, Usługi w zakresie 
gier elektronicznych, Usługi w zakresie gier zręcznościowych, Usługi 
w zakresie gier do celów rozrywkowych, Usługi informacyjne związa-
ne z rozrywką, Usługi w zakresie interaktywnych gier komputerowych, 
Rozrywka, Organizowanie konkursów w zakresie rozrywki, Gry inter-
netowe [nie  do  pobrania], Gry oferowane w  systemie on-line z  sieci 
komputerowej, Dystrybucja filmów, Rozrywka filmowa, Produkcja 
filmów animowanych, Usługi produkcji filmów, Produkcja graficznych 
fragmentów filmowych, Produkcja efektów specjalnych do  filmów, 
Udostępnianie komiksów online, nie do pobrania.

(111) 356974 (220) 2022 05 05 (210) 542755
(151) 2022 09 12 (441) 2022 05 23
(732) SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki (PL)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hum BIO LIDER
(540) 

(591) czarny, zielony, jasnozielony, ciemnozielony, jasnobrązowy, 
ciemnobrązowy
(531) 05.03.14, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 1 Nawozy, Nawozy biologiczne, Nawozy dla rolnictwa, 
Nawozy do  roślin, Chemiczne środki wspomagające do  użytku 
w ogrodnictwie, Chemiczne środki wspomagające do użytku w rol-
nictwie, Adjuwanty, nieprzeznaczone do  celów medycznych lub 
weterynaryjnych, 5 Pestycydy, Pestycydy rolnicze, Pestycydy do ce-
lów ogrodniczych.

(111) 356975 (220) 2022 02 23 (210) 540233
(151) 2022 09 12 (441) 2022 05 16
(732) JĘDRZEJAK JAKUB HUGO YORCK, Praszka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PAŁAC UMYSŁU
(510), (511) 41 Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych, roz-
rywkowych, Organizowanie i prowadzenie warsztatów, treningów, 
seminariów, sympozjów, zjazdów, kongresów, konferencji i  imprez 
rozrywkowych, Organizacja edukacyjnych: podróży, wycieczek, 
kolonii i  zimowisk, Organizowanie i  prowadzenie kursów, szkoleń 
edukacyjnych i rozrywkowych, Organizowanie wystaw związanych 
z  kulturą, turystyką lub edukacją, Usługi w  zakresie edukacji i  na-
uczania, Doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe 
i  edukacyjne], Coaching w  zakresie życia osobistego, Treningi roz-
woju osobistego, Kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, 
Treningi zdrowotne i treningi fitness, Nauczanie, trening i instruktaż 
sportowy, Usługi w zakresie treningu fizycznego, Usługi w zakresie 
treningu sprawności fizycznej, Publikowanie tekstów innych niż 
reklamowe, Doradztwo w zakresie edukacji lub kształcenia, Usługi 
trenerskie w zakresie pomocy i kierowania rozwojem umiejętności 
oraz kompetencji, Publikowanie książek i  materiałów dydaktycz-
nych, Publikowanie książek i  materiałów dydaktycznych w  formie 
elektronicznej, Nagrywanie materiałów dydaktycznych, Kursy ję-
zykowe, Organizowanie i realizacja spektakli, Produkcja i organizo-
wanie festiwali teatralnych, imprez rozrywkowych, artystycznych, 
edukacyjnych, sportowych lub rekreacyjnych, wystaw, występów, 
koncertów, imprez oraz pokazów związanych z  kulturą lub eduka-
cją, Organizowanie i prowadzenie konkursów, gier losowych i loterii, 
Organizowanie pokazów mody, konkursów piękności, Organizowa-
nie przyjęć, zabaw i festynów, Usługi artystów: teatralnych, muzycz-
nych, filmowych, Organizowanie imprez kulturalnych promujących 
twórców i  różne dziedziny twórczości artystycznej, prowadzenie 
galerii artystycznych, Działalność informacyjna w  zakresie twór-
czości artystycznej, Usługi orkiestr, Wypożyczanie dekoracji teatral-
nych, Wypożyczanie kostiumów [teatralnych lub na  maskaradę], 
Kompozycje muzyczne, Usługi galerii sztuki, Usługi tłumaczeniowe, 
Publikacje elektroniczne on-line, Udostępnianie publikacji elektro-
nicznych on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych, Usługi 
salonów gier, Usługi sal kinowych, Usługi wynajmowania obiektów 
sportowych, rozrywkowych, kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyj-
nych, Usługi studiów nagrań, Usługi studiów filmowych, Produkcja 
i  reprodukcja filmów i nagrań dźwiękowych oraz video, ich rozpo-
wszechnianie, Postsynchronizacja, sporządzanie napisów, Usługi 
dystrybucji biletów, Usługi reporterskie, Fotoreportaże, Usługi pu-
blikowania fotoksiążek, zdjęć, Produkcja nagrań audio i video oraz 
produkcja multimedialna i  usługi fotograficzne, Wizualna rejestra-
cja zdarzeń, imprez i uroczystości, Usługi biblioteki fotograficznej/
filmowej, Usługi on-line biblioteki fotograficznej/filmowej, Montaż 
programów radiowych i  telewizyjnych, Wynajem sprzętu do  nur-
kowania rekreacyjnego, 43 Tymczasowe zakwaterowanie, Hotele, 
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Pensjonaty, Rezerwacje hotelowe, Rezerwowanie noclegów, miejsc 
w pensjonatach, kwater, Domy turystyczne, Wynajmowanie nocle-
gów, Wynajmowanie mieszkań na pobyt czasowy, Hotele dla zwie-
rząt, 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 na-
pojów do konsumpcji zarówno na miejscu, jak i na wynos, Obsługa 
gastronomiczna z  własnym zapleczem, produktami i  transportem, 
Usługi restauracyjne, Wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów 
stołowych i sprzętu do podawania jedzenia i napojów, Prowadzenie 
barów szybkiej obsługi, Usługi cukiernicze, Przygotowywanie żyw-
ności i napojów na zamówienie oraz ich dostawa (catering), Restau-
racje, Kafeterie, Kawiarnie.

(111) 356976 (220) 2022 04 15 (210) 542062
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 16
(732) GTL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GTL POLSKA
(540) 

(591) granatowy, pomarańczowy, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 26.04.01, 26.05.01, 26.05.12
(510), (511) 1 Węgiel, 4 Granulki drzewne do  ogrzewania [paliwo], 
Paliwo z  biomasy, Paliwo w  postaci brykietów, Węgiel drzewny 
do użytku jako paliwo, 19 Materiały budowlane (nie z metalu), 35 
Agencje eksportowe i  importowe, Agencje importowe i eksporto-
we, Marketing towarów i usług na rzecz innych, Nabywanie towarów 
i  usług dla innych firm, Pośredniczenie w  umowach dotyczących 
sprzedaży i zakupu towarów, 39 Dostawa ładunków drogą lądową, 
Fracht [przewóz towarów], Frachtowe (Pośrednictwo-), Obsługa ła-
dunków i usługi frachtowe, Pośrednictwo frachtowe, Pośrednictwo 
w  zakresie frachtu i  transportu, Magazynowanie, Magazynowanie 
i  składowanie, Magazynowanie ładunków, Magazynowanie towa-
rów, Magazynowanie towarów handlowych, Magazynowanie towa-
rów w dużych ilościach, Spedycja.

(111) 356977 (220) 2022 04 15 (210) 542063
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 16
(732) GTL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hithaus
(540) 

(591) biały, granatowy
(531) 29.01.12, 27.05.17, 27.05.24, 26.04.02, 26.04.18, 26.03.11
(510), (511) 1 Węgiel, 4 Paliwo z biomasy, Paliwo w postaci brykietów, 
Drzewny (Węgiel-) [paliwo], Węgiel drzewny [paliwo], 19 Materiały 
budowlane (nie z metalu), Materiały budowlane niemetalowe.

(111) 356978 (220) 2022 04 27 (210) 542471
(151) 2022 09 12 (441) 2022 05 23
(732) SZCZAWIŃSKA MARTYNA HOME STAGER, Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SAPER
(510), (511) 35 Analiza marketingowa nieruchomości, Obsługa mar-
ketingowa obrotu nieruchomościami, 36 Pośrednictwo w  obrocie 
nieruchomościami, Agencje nieruchomości, Biura pośrednictwa 
handlu nieruchomościami, Usługi agencji nieruchomości w  zakre-
sie wynajmu budynków, Usługi agencji w  zakresie komercyjnych 
nieruchomości, Usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości 
za prowizję, Usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, Usługi 
w zakresie nieruchomości, Usługi zarządzania inwestycjami w zakre-
sie nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi 
doradcze w zakresie przygotowywania nieruchomości do sprzedaży, 
Usługi doradcze w zakresie przygotowywania nieruchomości do wy-
najmu, Usługi w zakresie przygotowywania nieruchomości do sprze-
daży, Usługi w  zakresie przygotowywania nieruchomości do  wy-
najmu, 41 Usługi edukacyjne dotyczące nieruchomości, Szkolenia 
w zakresie przygotowywania nieruchomości do wynajmu, Szkolenia 
w zakresie przygotowywania nieruchomości do sprzedaży, Szkolenia 
w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

(111) 356979 (220) 2022 04 28 (210) 542525
(151) 2022 09 12 (441) 2022 05 23
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ż
(540) 

(591) zielony
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie 
użytkowe, Oprogramowanie w zakresie obsługiwania sklepów, Opro-
gramowanie do wspierania franczyzobiorców w zarządzaniu sklepem, 
Oprogramowanie do dokonywania zakupów, Oprogramowanie do za-
rządzania programami lojalnościowymi, 29 Mięso i  wyroby mięsne, 
Ryby, owoce morza i  mięczaki, nieżywe, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty 
mięsne, Konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzy-
wa, Galaretki, Dżemy, Kompoty, Jaja, Mleko, Ser, Masło, Jogurt, Mlecz-
ne produkty spożywcze, Oleje i  tłuszcze jadalne, Nabiał i  substytuty 
nabiału, Jaja ptasie i produkty z jaj, Przetworzone owoce, grzyby, wa-
rzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Zupy i wywary, ekstrakty 
mięsne, Przetworzone owady i  larwy, Naturalne i  sztuczne osłonki 
do kiełbas, Potrawy gotowe, Gotowe dania warzywne, Gotowe dania 
z mięsa, Gotowe dania składające się głównie z mięsa, Sałatki gotowe, 
Gotowe posiłki składające się głównie z  ryb, Placki smażone, Desery 
jogurtowe, Desery mleczne, Desery wykonane z  produktów mlecz-
nych, Napoje mleczne, 30 Dania gotowe i  wytrawne przekąski, Sól, 
przyprawy i dodatki smakowe, Wyroby cukiernicze, Wyroby cukierni-
cze, ciasta, tarty i ciasteczka, Cukierki, batony i guma do żucia, Batony 
zbożowe i energetyczne, Cukier, Miód, Cukry, naturalne słodziki, pole-
wy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, Lód, lody spożywcze, 
mrożone jogurty i sorbety, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towa-
rów, Ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty 
do pieczenia i drożdże, Ryż, Makaron, Kluski, Tapioka, Sago, Mąka, Zbo-
żowe produkty spożywcze, Chleb, Czekolada, Melasa, Drożdże, Pro-
szek do pieczenia, Przyprawy korzenne, Zioła suszone, Ocet, Sosy, Lód, 
Gotowe dania z  ryżu, Gotowe potrawy na  bazie makaronu, Gotowe 
potrawy na bazie ryżu, Gotowy lunch w pudełku składający się z ryżu, 
z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, Naleśniki, Placki, Suche i płynne 
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potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów, Za-
pakowane zestawy obiadowe składające się głównie z ryżu, ale rów-
nież z mięsa, ryb lub warzyw, Gotowe do spożycia puddingi, Puddingi, 
Tiramisu, Gotowe desery [wyroby piekarnicze], Sałatka ryżowa, Sałatka 
z makaronem, Sałatka z makaronu typu rurki, Herbata mrożona, Ser-
nik, 31 Surowe i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze, leśne 
i  z  zakresu akwakultury, Surowe i  nieprzetworzone ziarna i  nasiona, 
Świeże owoce i warzywa, Świeże zioła, Naturalne rośliny i kwiaty, Ce-
bulki, rozsady i nasiona do sadzenia, Żywe zwierzęta, Żywność i napoje 
dla zwierząt, Słód, 32 napoje bezalkoholowe, piwo i produkty piwo-
warskie, napoje na bazie orzechów i soi, aromatyzowane napoje gazo-
wane, soki, wody, 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Alkohole 
wysokoprocentowe [napoje], Wino, Cydr, Wymieszane napoje alkoho-
lowe, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi pro-
gramów lojalnościowych, motywacyjnych i  promocyjnych, Pomoc 
w  prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i  administro-
wanie działalnością gospodarczą, Pozyskiwanie danych do kompute-
rowych baz danych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następu-
jących towarów: produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, 
nauki, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice 
syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, 
mieszanki gaśnicze i przeciwpożarowe, preparaty do hartowania i lu-
towania, substancje do  garbowania skór zwierzęcych, kleje (spoiwa) 
przeznaczone dla przemysłu, kity i  inne pasty do wypełniania, kom-
post, nawozy, preparaty biologiczne do użytku w przemyśle i nauce, 
farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające 
drewno, koloranty, barwniki, tusze do drukowania, znakowania i ryto-
wania, żywice naturalne w  stanie surowym, metale w  postaci folii 
i proszku do użytku w malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu i sztuce, 
kosmetyki nielecznicze i  preparaty toaletowe, nielecznicze środki 
do czyszczenia zębów, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, środ-
ki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czysz-
czenia, polerowania, szorowania i ścierania, preparaty do pielęgnacji 
zwierząt, wosk krawiecki i szewski, środki ścierne i polerskie, sztuczne 
rzęsy, oleje i smary przemysłowe, wosk, smary, mieszaniny pochłania-
jące kurz, nawilżające i wiążące, paliwa (również benzyna) i materiały 
oświetleniowe, świece i  knoty do  oświetlenia, energia elektryczna, 
produkty farmaceutyczne, preparaty i artykuły medyczne i weteryna-
ryjne, środki sanitarne do  celów medycznych, dietetyczna żywność 
i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjne-
go, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, pla-
stry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, wo-
ski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, 
fungicydy, herbicydy, preparaty dietetyczne, preparaty i  artykuły 
dentystyczne oraz lecznicze, środki do czyszczenia zębów, preparaty 
i artykuły higieniczne, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, nastę-
pujących towarów: metale nieszlachetne i  ich stopy, rudy, materiały 
metalowe do celów budowlanych, przenośne metalowe konstrukcje 
budowlane, przewody nieelektryczne i  druty z  metali nieszlachet-
nych, drobne wyroby metalowe, pojemniki metalowe do przechowy-
wania lub transportu, kasy pancerne, metalowe materiały i elementy 
budowlane i  konstrukcyjne, metalowe materiały nieprzetworzone 
i półprzetworzone, będące półproduktami, drobne wyroby metalowe, 
metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, metalowe konstrukcje 
i budynki przenośne, statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, 
metalowe pojemniki i  artykuły do  transportu i  pakowania, maszyny 
rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywcze-
go i górnictwa, pompy, kompresory i dmuchawy, roboty przemysłowe, 
generatory elektryczności, urządzenia do  przenoszenia i  transportu, 
maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, urządzenia zamiata-
jące, czyszczące, myjące i  piorące, maszyny i  obrabiarki do  sytuacji 
awaryjnych i ratunkowych, obrabiarki, narzędzia napędzane silnikowo, 
silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechanizmy 
sprzęgania i  napędu (z  wyjątkiem stosowanych do  pojazdów lądo-
wych), narzędzia rolnicze, inne niż narzędzia ręczne, inkubatory do jaj, 
automaty sprzedające, narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie ręcz-
nym), sztućce, broń boczna, z wyjątkiem broni palnej, ostrza (maszynki 
do golenia), ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji urody dla lu-
dzi i zwierząt, broń sieczna i obuchowa, sztućce i przybory do przygo-
towywania żywności będące nożami kuchennymi, przyborami do cię-
cia i  mielenia, ręcznie sterowane narzędzia i  przyrządy do  obróbki 
materiałów, budowlane, do naprawy i konserwacji, podnośniki, narzę-
dzia ręczne do użytku w sytuacjach awaryjnych i ratunkowych, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: urządzenia 
i  przyrządy naukowe, badawcze, nawigacyjne, geodezyjne, fotogra-

ficzne, kinematograficzne, audiowizualne, optyczne, wagowe, pomia-
rowe, sygnalizacyjne, testujące, kontrolne, do wykrywania, ratowania 
życia i do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodze-
nia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji 
energii elektrycznej, urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, 
reprodukcji lub przetwarzania dźwięku, obrazu lub danych, nagrane 
media i  media do  pobrania, oprogramowanie komputerowe, czyste 
cyfrowe lub analogowe media do nagrywania i przechowywania da-
nych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie mo-
nety, kasy rejestrujące, urządzenia liczące, komputery i  peryferyjne 
urządzenia komputerowe, skafandry dla nurków, maski do nurkowa-
nia, zatyczki do uszu do nurkowania, zaciski do nosa dla nurków i pły-
waków, rękawice dla nurków, aparaty tlenowe do pływania podwod-
nego, urządzenia do  gaszenia ognia, utrwalone na  nośnikach 
informacje i dane, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizual-
ne, multimedialne i fotograficzne, magnesy, magnetyzery i demagne-
tyzery, urządzenia naukowe i  laboratoryjne do  obróbki za  pomocą 
energii elektrycznej, aparatura, urządzenia i  kable do  zastosowania 
w elektryce, urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, urządze-
nia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, sprzęt do nurkowania, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: urzą-
dzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do  namierzania 
celu i kartograficzne, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitoro-
wania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia do badań naukowych i labo-
ratoryjne, urządzenia dydaktyczne i  symulatory, pedały wah wah 
(kaczki), telefony, urządzenia i przyrządy chirurgiczne, medyczne, sto-
matologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artyku-
ły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, urzą-
dzenia terapeutyczne i  wspomagające przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych, urządzenia do  masażu, urządzenia, przyrządy 
i artykuły do opieki nad niemowlętami, urządzenia, przyrządy i artyku-
ły związane z aktywnością seksualną, urządzenia i przyrządy do fizjo-
terapii, aparaty do ochrony słuchu, artykuły do karmienia i smoczki, 
akcesoria wspomagające współżycie seksualne, aparaty i instrumenty 
medyczne i  weterynaryjne, meble i  pościel do  celów medycznych, 
sprzęt do  przenoszenia pacjentów, odzież medyczna, protezy 
i  sztuczne implanty, artykuły ortopedyczne i  przyrządy ułatwiające 
poruszanie się, artykuły antykoncepcyjne, gadżety erotyczne, akceso-
ria wspomagające współżycie seksualne, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej, następujących towarów: urządzenia i instalacje do oświe-
tlania, ogrzewania, chłodzenia, wytwarzania pary, gotowania, susze-
nia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz do celów sanitarnych, prze-
wody i  urządzenia do  transportu gazów spalinowych, urządzenia 
do opalania się, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatry-
wania w wodę i sanitacji, palniki, bojlery i podgrzewacze, oświetlenie 
i reflektory oświetleniowe, sprzęt do gotowania, podgrzewania, chło-
dzenia i  konserwowania, do  żywności i  napojów, kominki, filtry 
do użytku przemysłowego i domowego, instalacje do obróbki prze-
mysłowej, urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, 
instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje i urządzenia do chłodze-
nia i  zamrażania, akcesoria zabezpieczające i  do  regulacji instalacji 
wodnych i  gazowych, instalacje jądrowe, instalacje i  urządzenia 
do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, za-
palniczki i  zapalarki, pojazdy i  środki transportu, urządzenia służące 
do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, części i akcesoria 
do  pojazdów, broń palna, amunicja i  pociski, materiały wybuchowe, 
sztuczne ognie, metale szlachetne, ich stopy, wyroby jubilerskie, ka-
mienie szlachetne i półszlachetne, perły oraz ich  imitacje, przyrządy 
zegarmistrzowskie i chronometryczne, posągi i figurki wykonane z lub 
pokryte szlachetnymi i  półszlachetnymi metalami lub kamieniami 
i  ich  imitacjami, ozdoby wykonane z  lub pokryte szlachetnymi i pół-
szlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, pudełka na bi-
żuterię i pudełka na zegarki, kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki 
do nich, monety, instrumenty muzyczne, statywy do nut i stojaki do in-
strumentów muzycznych, batuty dyrygenckie, Usługi w  zakresie 
sprzedaży detalicznej, następujących towarów: papier i karton, druki, 
materiały introligatorskie, fotografie, artykuły piśmienne i  biurowe, 
z wyjątkiem mebli, kleje do celów biurowych lub domowych, materia-
ły do rysowania i materiały dla artystów, pędzle do malowania, mate-
riały szkoleniowe i  dydaktyczne, arkusze, folie i  torby z  tworzyw 
sztucznych do  owijania i  pakowania, czcionki drukarskie, matryce 
do druku ręcznego, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, mo-
dele architektoniczne, materiały i  środki dla artystów i  do  dekoracji, 
materiały filtracyjne z  papieru, torebki oraz artykuły do  pakowania 
i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, mate-



46 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 49/2022

riały piśmienne i  wyposażenie edukacyjne, kleje do  materiałów pa-
pierniczych lub do użytku domowego, materiały drukowane, spinacze 
do pieniędzy, jednorazowe produkty papierowe, książki, komiksy, na-
grane oprogramowanie gier komputerowych, kody do gier, muzyka, 
filmy i  inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i  obrazo-
wych utrwalone na nośnikach, karty podarunkowe, nieprzetworzone 
i półprzetworzone kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i imitacje 
tych materiałów, tworzywa sztuczne i  żywice w  wytłoczonej formie 
do użytku w produkcji, materiały uszczelniające, wypełniające i izola-
cyjne, elastyczne rury, rurki i przewody giętkie, niemetalowe, plomby, 
uszczelki i wypełnienia, artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczają-
ce, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: 
skóra i  imitacje skóry, skóry zwierzęce, walizy, torby podróżne, torby, 
portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, parasolki i parasole, 
laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, obroże, smycze i ubrania dla 
zwierząt, kijki marszowe i  trekkingowe, materiały niemetalowe, 
do  użytku w  budownictwie, rury sztywne, niemetalowe, do  użytku 
w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne, niemeta-
lowe, pomniki niemetalowe, statuetki i dzieła sztuki wykonane z takich 
materiałów, jak kamień, beton i marmur, meble i akcesoria meblowe 
wyposażenia domu, lustra, ramki obrazów, pojemniki, niemetalowe, 
do przechowywania lub transportu, nieprzetworzone lub półprzetwo-
rzone kość, róg, fiszbin lub macica perłowa, muszle, pianka morska, 
żółty bursztyn, budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, kosze 
niemetalowe, beczki i beczułki niemetalowe, trumny i urny pogrzebo-
we, skrzynki na listy niemetalowe, zamknięcia do pojemników nieme-
talowe, skrzynie kratowe i palety, niemetalowe, manekiny, manekiny 
krawiecki, drabiny i ruchome schody niemetalowe, przybory oraz po-
jemniki kuchenne i  gospodarstwa domowego, przybory kuchenne 
i zastawa stołowa z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, grzebienie i gąb-
ki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), materiały do wytwarzania 
pędzli, sprzęt do czyszczenia, nieprzetworzone lub półprzetworzone 
szkło, z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie, wyroby szkla-
ne, porcelanowe i ceramiczne, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki 
wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, szkło 
nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktem, artykuły 
ogrodnicze, przybory do użytku domowego do czyszczenia, szczotki 
i materiały do wytwarzania szczotek, zastawa stołowa, przybory ku-
chenne i pojemniki, przybory kosmetyczne i toaletowe, Usługi w za-
kresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: artykuły dla 
zwierząt, artykuły do pielęgnacji odzieży i obuwia, liny i sznury, sieci, 
namioty i  plandeki, markizy z  materiałów tekstylnych lub syntetycz-
nych, żagle, torby do transportu i przechowywania materiałów luzem, 
materiały na obicia, do wyściełania i wypełniania, z wyjątkiem papieru, 
tektury, gumy lub tworzyw sztucznych, nieprzetworzone tekstylne 
materiały włókiennicze i ich zamienniki, przędza i nici dla włókiennic-
twa, tekstylia i imitacje tekstyliów, bielizna stołowa i pościelowa, zasło-
ny z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, tkaniny, odzież, 
obuwie, nakrycia głowy, koronki, sploty i hafty oraz wstążki i kokardy 
pasmanteryjne, guziki, haczyki i oczka, szpilki i  igły, sztuczne kwiaty, 
ozdoby do  włosów, sztuczne włosy, dodatki do  odzieży, artykuły 
do  szycia i  ozdobne artykuły tekstylne, ozdoby do  włosów, wałki 
do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy, 
sztuczne owoce, warzywa i  kwiaty, zawieszki (nie  biżuteria ani 
nie do kluczy, kółek lub łańcuszków), igły i szpilki entomologiczne, dy-
wany, chodniki (kilimy), maty i  słomianki, linoleum i  inne materiały 
do pokrywania podłóg, draperie ścienne, nietekstylne, pokrycia ścian 
i sufitów, gry, zabawki i przedmioty do zabawy, sprzęt do gier wideo, 
artykuły gimnastyczne i  sportowe, ozdoby choinkowe, artykuły 
i sprzęt sportowy, dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, wyposaże-
nie placów zabaw i wesołych miasteczek, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej, następujących towarów: mięso, ryby, drób, dziczyzna, eks-
trakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce 
i  warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, ser, masło, jogurt 
i inne produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, mięso i wędliny, ryby, 
owoce morza i mięczaki, nieżywe, nabiał i substytuty nabiału, jaja pta-
sie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze jadalne, przetworzone owoce, wa-
rzywa i  grzyby (w  tym orzechy i  nasiona roślin strączkowych), zupy 
i  wywary, ekstrakty mięsne, przetworzone owady i  larwy, naturalne 
i sztuczne osłonki do kiełbas, kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna 
i namiastki tych towarów, ryż, makaron i kluski, tapioka i sago, mąka 
i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, czekolada, 
lody, sorbety i  inne jadalne lody, cukier, miód, melasa (syropy), droż-
dże, proszek do pieczenia, sól, przyprawy, przyprawy korzenne, zioła 
suszone, ocet, sosy i inne przyprawy, lód (zamrożona woda), dodatki 

smakowe, wypieki, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i na-
dzienia, produkty pszczele, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty 
i sorbety, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, pre-
paraty do  pieczenia i  drożdże, surowe i  nieprzetworzone produkty 
rolne, ogrodnicze, leśne i z zakresu akwakultury, surowe i nieprzetwo-
rzone ziarna i nasiona, świeże owoce i warzywa, świeże zioła, natural-
ne rośliny i kwiaty, cebulki, rozsady i nasiona do sadzenia, żywe zwie-
rzęta, organizmy do  hodowli, żywność i  napoje dla zwierząt, słód, 
płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, karmy i pa-
sze dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, Usługi w  zakresie sprzedaży 
detalicznej, następujących towarów: piwo i  produkty piwowarskie, 
napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane, napoje owoco-
we i soki owocowe, syropy i inne bezalkoholowe preparaty do pro-
dukcji napojów, napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, preparaty al-
koholowe do  sporządzania napojów, tytoń i  substytuty tytoniu, 
papierosy i cygara, papierosy elektroniczne i rozpylacze doustne dla 
palaczy, przybory dla palaczy, zapałki, Usługi franczyzowe związane 
z pomocą dla firm, Usługi doradcze w zakresie reklamy dla franczyzo-
biorców, Usługi franczyzowe związane z pomocą w zakresie marketin-
gu, Pomoc w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzo-
wego, Usługi doradztwa biznesowego związane z  zakładaniem 
i prowadzeniem franczyz, Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsię-
biorstwami działającymi w  oparciu o  franczyzę, Usługi świadczone 
przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsię-
biorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, 36 
Wydawanie kart przedpłaconych i  bonów, Usługi ubezpieczeniowe, 
Usługi finansowe, pieniężne i bankowe, Przelewy i transakcje finanso-
we oraz usługi płatnicze, Gromadzenie funduszy i sponsorowanie fi-
nansowe, Usługi dotyczące kart bankowych, kart kredytowych, kart 
debetowych i elektronicznych kart płatniczych, 38 Usługi telekomu-
nikacyjne, Usługi transmisyjne, Zapewnianie dostępu do treści, stron 
internetowych i portali, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działal-
ność sportowa i  kulturalna, Publikowanie on-line elektronicznych 
książek i  czasopism, Organizacja szkoleń, Organizacja konferencji, 
Umożliwianie dostępu do  publikacji elektronicznych, nie  do  pobra-
nia, Zapewnianie dostępu do niepobieralnych publikacji elektronicz-
nych poprzez portale internetowe, 42 Usługi w zakresie technologii 
informacyjnych, Usługi naukowe i technologiczne, Testowanie, stwier-
dzanie autentyczności i  kontrola jakości, Usługi projektowania, Roz-
wój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, 
Rozwój sprzętu komputerowego, Hosting, oprogramowanie jako usłu-
ga oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Wypoży-
czanie sprzętu i  urządzeń komputerowych, Doradztwo, konsultacje 
i informacja w zakresie technologii informacyjnych, Usługi w zakresie 
ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, 
Usługi w  zakresie kopiowania i  konwersji danych, usługi kodowania 
danych, Oprogramowanie komputerowe jako usługa (SaaS), Oprogra-
mowanie użytkowe jako usługa (SaaS), Oprogramowanie w  zakresie 
obsługiwania sklepów jako usługa (SaaS), Oprogramowanie do wspie-
rania franczyzobiorców w  zarządzaniu sklepem jako usługa (SaaS), 
Oprogramowanie do dokonywania zakupów jako usługa (SaaS), Opro-
gramowanie do zarządzania programami lojalnościowymi jako usługa 
(SaaS), 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 45 Usługi w zakre-
sie potwierdzania tożsamości, Uwierzytelnianie danych dotyczących 
tożsamości osoby, Usługi potwierdzania tożsamości, Usługi prawne, 
Licencjonowanie koncepcji franczyzowych, Licencjonowanie własno-
ści intelektualnej.

(111) 356980 (220) 2022 04 29 (210) 542546
(151) 2022 09 12 (441) 2022 05 23
(732) PSICIUSZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kazimierza Wielka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LE JOLIE
(510), (511) 18 Ubranka dla zwierząt, Odzież dla zwierząt, Okrycia dla 
kotów, Obroże dla kotów, Smycze dla zwierząt domowych, Stroje dla 
zwierząt domowych, Kokardy dla zwierząt domowych, Peleryny dla 
zwierząt domowych, Czapki dla zwierząt domowych, Kagańce, Okry-
cia dla psów.

(111) 356981 (220) 2022 05 05 (210) 542747
(151) 2022 09 12 (441) 2022 05 23
(732) STRZECHA MARIUSZ KOORDYNACJA, Radom (PL)
(540) (znak słowny)
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(540) podo4insole
(510), (511) 10 Artykuły ortopedyczne, Ortopedyczne wkładki, 
Wkładki ortopedyczne, Ortopedyczne wkładki do  butów, Wkładki 
do  obuwia [ortopedyczne], Wkładki do  butów wyprofilowane [or-
topedyczne], Ortopedyczne wkładki do obuwia, Wkładki do obuwia 
ortopedycznego, Wkładki ortopedyczne do  obuwia, 25 Wkładki 
do obuwia [do butów i botków], Wkładki do obuwia.

(111) 356982 (220) 2022 03 21 (210) 541182
(151) 2022 09 06 (441) 2022 05 23
(732) AGRO-CHEMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wiązowna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ACHEM AGROVIT
(540) 

(591) biały, czerwony, żółty
(531) 26.05.06, 26.04.02, 27.05.05, 27.05.24, 26.11.02, 26.11.10, 29.01.13
(510), (511) 1 Aktywne składniki chemiczne, biologiczne preparaty 
inne niż do  celów medycznych lub weterynaryjnych, biostymula-
tory roślin, preparaty bakteryjne inne niż do  użytku medycznego 
i  weterynaryjnego, preparaty do  regulacji wzrostu roślin, prepa-
raty hamujące kiełkowanie warzyw, preparaty z  mikroelementów 
dla roślin, środki do  konserwacji kwiatów, nawozy do  roślin, środki 
chemiczne dla ogrodnictwa z  wyjątkiem fungicydów, herbicydów, 
35 Prowadzenie usług w  zakresie agencji importowo-eksportowej, 
Prowadzenie usług w zakresie agencji reklamowych, Badania rynku, 
Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, Handlowe 
wyceny, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Dystrybu-
cja materiałów reklamowych-próbek, druków, prospektów, broszur, 
Reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklamy prasowe, 
Reklamy radiowe, Reklamy telewizyjne, Organizowanie targów i wy-
staw w  celach handlowych lub reklamowych, Usługi prowadzenia 
sprzedaży w sklepie i/lub hurtowni produktów jak: warzyw, kwiatów, 
roślin, nasion, nawozów do  roślin-tak, by  umożliwić konsumentom 
obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach.

(111) 356983 (220) 2022 03 28 (210) 541211
(151) 2022 09 06 (441) 2022 05 23
(732) NAWROCCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIU di ME
(540) 

(591) czarny, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 25 Akcesoria na  szyję, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, 
Skórzane nakrycia głowy, Daszki [nakrycia głowy], Czapki [nakrycia 
głowy], Czepki damskie [nakrycia głowy], Daszki przeciwsłoneczne 
[nakrycia głowy], Sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], Golfy 

[odzież], Chusty [odzież], Odzież dziana, Bliźniaki [odzież], Swetry 
[odzież], Odzież codzienna, Poszetki [odzież], Szorty [odzież], Sztor-
miaki [odzież], Odzież futrzana, Daszki [odzież], Kaptury [odzież], 
Mufki [odzież], Woalki, welony [odzież], Opaski na  głowę [odzież], 
Topy [odzież], Odzież wieczorowa, Odzież skórzana, Szaliki [odzież], 
Odzież damska, Odzież tkana, Body [odzież], Odzież wełniana, 
Odzież pluszowa, Odzież lniana, Odzież jedwabna, Odzież dziew-
częca, Odzież kaszmirowa, Kurtki [odzież], Paski [odzież], Dzianina 
[odzież], Kombinezony [odzież], Gabardyna [odzież], Futra [odzież], 
Odzież wierzchnia dla pań, Odzież wierzchnia dla kobiet, Zestawy 
typu „bliźniak” [odzież], Pulowery bez rękawów [odzież], Dolne czę-
ści ubrań [odzież], Kurtki jako odzież sportowa, Duże luźne kaptury 
[odzież], Ocieplacze na ręce [odzież], Odzież z imitacji skóry, Odzież 
w  stylu sportowym, Gorsety [odzież, wyroby gorseciarskie], Kom-
plety odzieżowe ze spodenkami, Odzież męska, damska i dziecięca, 
Artykuły odzieżowe w  stylu sportowym, Odzież wierzchnia na  złe 
warunki pogodowe, Sukienki damskie, Letnie sukienki, Skórzane 
sukienki, Sukienki skórzane, Chińskie sukienki cheongsams, Luźne 
sukienki ciążowe, Sukienki ciążowe, Damskie sukienki na  uroczy-
stości, Luźne sukienki o prostym kroju, Koszule, Koszule codzienne, 
Koszule sportowe, Koszule zapinane, Koszule eleganckie, Tkane ko-
szule, Koszule ciążowe, Koszule sztruksowe, Koszulki polo, Koszule 
z  kołnierzykiem, Koszule z  dzianiny, Szerokie koszule wierzchnie, 
Koszule z golfem, Koszulki bez rękawów, Koszulki z nadrukami, Ko-
szule niezapięte pod szyją, Koszule z  długimi rękawami, Koszule 
z krótkimi rękawami, Koszulki z krótkim rękawem, Okrycia [narzutki] 
nakładane na  koszule nocne, Koszule hawajskie z  guzikami z  przo-
du, Spodnie, Spódnico-spodnie, Spódnica-spodnie, Spódnice, Ele-
ganckie spodnie, Spodnie sztruksowe, Spodnie skórzane, Spodnie 
ciążowe, Bryczesy [spodnie], Spodnie [nieformalne], Krótkie spodnie, 
Spodnie dresowe, Spódnice golfowe, Spódnico-spodenki, Spódnicz-
ki baletowe, Taśmy do spodni, Spodnie pumpy [alladynki], Spodnie 
ze stretchu, Kostiumy ze spódnicą, Spodniumy [kostiumy ze spodnia-
mi dla kobiet], Spodnie do kolan [bryczesy], Męskie i damskie kurtki, 
płaszcze, spodnie i kamizelki, Garnitury typu zoot suit [z workowa-
tymi spodniami i  długą, szeroką w  ramionach marynarką], Kombi-
nezony, Żakiety z  dzianiny, Swetry, Swetry rozpinane, Swetry polo, 
Swetry marynarskie, Swetry z golfem, Swetry bez rękawów, Swetry 
z półgolfem, Swetry z okrągłym wykończeniem przy szyi, Płaszcze, 
Płaszcze skórzane, Płaszcze wieczorowe, Płaszcze plażowe, Płaszcze 
futrzane, Peleryny [płaszcze], Płaszcze damskie, Płaszcze kąpielowe, 
Płaszcze zimowe, Płaszcze przeciwdeszczowe, Grube płaszcze, Płasz-
cze z  bawełny, Krótkie płaszcze [do  samochodu], Płaszcze i  kurtki 
futrzane, Płaszcze z  materiału dżinsowego, Kurtki, Kurtki skórzane, 
Kurtki budrysówki, Kurtki dżinsowe, Kurtki dresowe, Długie kurt-
ki, Kurtki futrzane, Kurtki puchowe, Kurtki narciarskie, Kurtki bluzy, 
Grube kurtki, Ocieplane kurtki, Kurtki wierzchnie, Kurtki dwustronne, 
Kurtki pilotki, Kurtki sportowe, Krótkie kurtki ciepłe, Ciepłe kurtki ro-
bocze, Kurtki z  rękawami, Kurtki bez rękawów, Kurtki przeciwdesz-
czowe z kapturem, Krótkie luźne kurtki do pasa, Dwurzędowe kurtki 
marynarskie [bosmanki], Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem 
i  wiatrem, Apaszki [chustki], Chustki [apaszki], Chustki na  głowę, 
Czapki wełniane, Czapki futrzane, Czapki bejsbolówki, Czapki dzia-
ne, Czapki z  pomponem, Czapki bez daszków, Czapki z  daszkiem, 
Czapki ze sztucznego futra, Kapelusze, Kapelusze przeciwsłoneczne, 
Kapelusze plażowe, Kapelusze futrzane, Kapelusze słomkowe, Toczki 
[kapelusze], Cylindry [kapelusze], Modne kapelusze, Szale-tuby, Chu-
sty, szale na głowę, Szale, Szaliki, Kaszmirowe szale, Szaliki jedwab-
ne, Szale i etole, Długie szale damskie, Szale [tylko z trykotu], Szale 
i chusty na głowę, Szaliki do zawijania wokół szyi, Bolerka, Spodnie 
dziecięce, Buty dziecięce, Wyprawki dziecięce [odzież], Majtki dzie-
cięce [odzież], Kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw prze-
bieranych, 35 Usługi reklamowe w zakresie odzieży, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, 
Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, Usługi sprze-
daży detalicznej w  związku z  odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  odzieżą, Usługi w  zakresie detalicznej sprzedaży wy-
syłkowej odzieży, Usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży 
odzieżowej, Usługi handlu detalicznego w  odniesieniu do  akceso-
riów odzieżowych, Usługi w  zakresie wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świad-
czone online w  zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z  obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  obuwiem, 
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Usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie bielizny, Usługi sprzedaży 
hurtowej w  zakresie bielizny, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaco-
nych dla osób trzecich do zakupu odzieży.

(111) 356984 (220) 2022 04 15 (210) 542105
(151) 2022 09 05 (441) 2022 05 16
(732) KURASZ TOMASZ TOMMAR PODESTY RUCHOME, 
Plewiska (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) pomarańczowy, biały
(531) 03.05.07, 29.01.12
(510), (511) 39 Składowanie towarów w magazynach, Udostępnianie 
miejsc do przechowywania rzeczy dla osób trzecich [self-storage].

(111) 356985 (220) 2022 04 15 (210) 542106
(151) 2022 09 05 (441) 2022 05 16
(732) KURASZ TOMASZ TOMMAR PODESTY RUCHOME, 
Plewiska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHOMIK self storage
(540) 

(591) pomarańczowy, czarny, biały
(531) 03.05.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 Składowanie towarów w magazynach, Udostępnianie 
miejsc do przechowywania rzeczy dla osób trzecich [self-storage].

(111) 356986 (220) 2022 04 15 (210) 542107
(151) 2022 09 05 (441) 2022 05 16
(732) MARCINKOWSKA MARZANNA P.P.H. APIMAR, Baranów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) apimar
(540) 

(591) pomarańczowy, żółty, biały
(531) 03.13.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 Miody kremowane z dodatkami, Miód naturalny, Na-
turalne substancje słodzące, Syrop cukru inwertowanego [miód 
sztuczny], Syropy smakowe.

(111) 356987 (220) 2022 03 30 (210) 541227
(151) 2022 09 06 (441) 2022 05 23
(732) BODY SUPPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BODY SUPPORT

(540) 

(591) czerwony, czarny
(531) 29.01.12, 02.01.08, 27.05.05, 27.05.17, 26.04.02
(510), (511) 41 Akredytacja [certyfikacja] osiągnięć edukacyjnych, Or-
ganizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, Sport i fitness, Naucza-
nie indywidualne.

(111) 356988 (220) 2022 04 01 (210) 541258
(151) 2022 09 06 (441) 2022 05 23
(732) GORTEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GORTEKS LINGERIE
(540) 

(531) 27.05.05, 27.05.10
(510), (511) 25 Bielizna damska, Wyroby gorseciarskie, biustonosze 
(bielizna osobista) do użytku ogólnego, nie do uprawiania sportów 
i turystyki przygodowej, gorsety, Figi, Stringi, Szorty, Body, Koszulki, 
Stroje kąpielowe.

(111) 356989 (220) 2022 04 04 (210) 541262
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 16
(732) TREC NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SLEEPO
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do  celów 
medycznych, Substancje dietetyczne do  celów leczniczych, Suple-
menty diety, Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do ce-
lów zdrowotnych, Żywność dla niemowląt, Zioła lecznicze, ekstrakty 
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, Substytuty posiłków, żywność 
i napoje dietetyczne, przeznaczone do użytku medycznego, Wyroby 
medyczne do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pasty-
lek, płynów, proszków, pianek, aerozoli.

(111) 356990 (220) 2022 04 06 (210) 541753
(151) 2022 09 06 (441) 2022 05 23
(732) RD INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KONSAL
(510), (511) 41 Szkolenia techniczne w zakresie bezpieczeństwa, Szkole-
nia edukacyjne, Szkolenia personelu, Szkolenia biznesowe, Usługi szko-
lenia zawodowego, Nauczanie i szkolenia, Usługi szkolenia personelu, 
Usługi szkolenia dla personelu, Szkolenia w  dziedzinie biznesu, Kursy 
szkoleniowe, Kursy instruktażowe, Prowadzenie kursów, Organizowanie 
kursów instruktażowych, Zapewnianie kursów szkoleniowych, Zapew-
nianie kursów instruktażowych, Organizowanie kursów szkoleniowych, 
Prowadzenie kursów instruktażowych, Zapewnianie kursów eduka-
cyjnych, Prowadzenie kursów edukacyjnych, Organizacja i przeprowa-
dzanie kursów edukacyjnych, Zapewnianie kursów instruktażowych 
dla młodych ludzi, Udostępnianie kursów szkoleniowych dla młodych 
ludzi, Organizowanie kursów w  zakresie szkoleń technicznych, Usługi 
w  zakresie zapewniania kursów szkoleniowych, Zapewnianie kursów 
szkoleniowych w  zakresie sportu, Organizowanie warsztatów zawo-
dowych i  kursów szkoleniowych, Usługi edukacyjne i  instruktażowe, 
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Instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, Instruktaż w zakresie ćwiczeń 
siłowych, Instruktaż w zakresie treningu kondycyjnego, Szkolenie i  in-
struktaż, Usługi edukacyjne i  instruktażowe w  zakresie sportu, Usługi 
edukacyjne w zakresie zapewniania kursów instruktażowych, 45 Usługi 
w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, Usługi 
ochroniarskie w  budynkach, Usługi zabezpieczania budynków, Usłu-
gi bezpieczeństwa dla ochrony mienia i  osób, Usługi bezpieczeństwa 
w  zakresie ochrony osób, Usługi bezpieczeństwa w  zakresie fizycznej 
ochrony osób, Usługi bezpieczeństwa w zakresie fizycznej ochrony dóbr 
materialnych, Usługi bezpieczeństwa w zakresie fizycznej ochrony dóbr 
materialnych i osób, Usługi w zakresie bezpieczeństwa pasażerów linii 
lotniczych, Usługi w zakresie monitorowania alarmów, Usługi w zakresie 
obrony cywilnej, Usługi w zakresie ochrony, Usługi w zakresie ochrony 
lotnisk, Usługi w zakresie ochrony osobistej, Usługi w zakresie ochrony 
objęte umową, Doradztwo w  sprawach bezpieczeństwa, Doradztwo 
w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, Doradztwo w zakresie bezpie-
czeństwa miejsca pracy, Doradztwo w zakresie norm bezpieczeństwa 
w pracy, Analizy kryminalistyczne nagrań wideo z monitoringu do ce-
lów zapobiegania oszustwom i  kradzieżom, Konsultacje w  zakresie 
zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych, Kontrola bagaży 
dla celów bezpieczeństwa, Kontrola bezpieczeństwa bagażu, Kontrola 
bezpieczeństwa osób i bagażu na lotniskach, Kontrola bezpieczeństwa 
pasażerów linii lotniczych, Kontrola paszportów [bezpieczeństwo], 
Kontrola fabryk dla celów bezpieczeństwa, Kontrole bezpieczeństwa 
bagażu dla linii lotniczych, Monitoring alarmów bezpieczeństwa i an-
tywłamaniowych, Monitoring systemów bezpieczeństwa, Monitoring 
w  obiegu zamkniętym, Monitorowanie alarmów przeciwpożarowych, 
Monitorowanie alarmu medycznego, Namierzanie zbiegów, Obrona cy-
wilna, Ocena bezpieczeństwa, Ocena ryzyka w zakresie ochrony, Ochro-
na obiektów i sprzętu, Ochrona obiektów za pośrednictwem zdalnych 
systemów monitorowania, Ochrona osobista, Opieka nad domem pod 
nieobecność właścicieli, Ochrona osobista, Służby bezpieczeństwa pod-
czas imprez publicznych, Udzielanie informacji związanych z wypoży-
czaniem alarmów przeciwpożarowych, Udzielanie informacji na temat 
usług osobistych ochroniarzy, Usługi badania bezpieczeństwa bagażu 
na lotniskach, Usługi doradcze w dziedzinie bezpieczeństwa narodowe-
go, Usługi doradcze w odniesieniu do bezpieczeństwa, Usługi doradz-
twa w dziedzinie potrzeb w zakresie bezpieczeństwa przedsiębiorstw 
handlowych i przemysłowych, Usługi informacyjne w zakresie bezpie-
czeństwa i  zdrowia, Usługi informacyjne w  zakresie bezpieczeństwa, 
Usługi konsultacyjne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, Usługi 
kontroli zabezpieczeń na rzecz osób trzecich, Usługi monitoringu, Usłu-
gi monitoringu za pomocą drona, Usługi ochroniarzy w zakresie ochro-
ny mienia i osób, Usługi ochrony w celu zabezpieczenia mienia, Usługi 
odnajdywania uciekinierów, Usługi odzyskiwania skradzionych pojaz-
dów, Usługi strażników mające na celu zapobieganie włamaniom, Usłu-
gi strażników ochrony, Usługi stróży nocnych, Usługi stróżów nocnych, 
Usługi szacowania ryzyka w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, Usługi 
w  zakresie ochrony fizycznej, Uwierzytelnianie danych dotyczących 
tożsamości osoby [usługi potwierdzania tożsamości], Wynajem sprzętu 
do ochrony, ratownictwa, zabezpieczania i ścigania, Wynajem urządzeń 
do nadzoru bezpieczeństwa, Wynajem urządzeń systemu bezpieczeń-
stwa, Wypożyczanie alarmów przeciwpożarowych, Wypożyczanie 
odzieży i  sprzętu ochronnego, Wypożyczanie odzieży ochronnej, Wy-
pożyczanie sprzętu bezpieczeństwa, Zarządzanie ryzykiem związanym 
ze zdrowiem i bezpieczeństwem.

(111) 356991 (220) 2022 04 11 (210) 541883
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 16
(732) ŁANGOWSKI PIOTR DOM BEZ KOSZTÓW, Topole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOM bez kosztów
(540) 

(591) zielony
(531) 05.03.13, 05.03.14, 07.03.11, 27.05.01, 29.01.03

(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego i  hurtowego w  zakresie 
urządzeń i systemów odnawialnych źródeł energii, 37 Budownictwo, 
Instalacja i montaż odnawialnych źródeł energii w szczególności sys-
temów paneli fotowoltaicznych.

(111) 356992 (220) 2022 04 11 (210) 541884
(151) 2022 09 02 (441) 2022 05 16
(732) DOMAŃSKI ROBERT DOMANTYK GALERIA,  
Jastrzębie-Zdrój (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Domantyk Galeria
(540) 

(591) biały, brązowy, ciemnobrązowym, jasnobrązowym
(531) 07.01.09, 18.01.23, 29.01.14, 27.05.01, 26.05.16
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży antyków, Usługi sprzedaży artyku-
łów wystroju wnętrz, Usługi sprzedaży biżuterii, Usługi sprzedaży 
dekoracji, Usługi sprzedaży mebli, Usługi sprzedaży obrazów, Usługi 
sprzedaży oświetlenia, Usługi sprzedaży porcelany, Usługi sprzeda-
ży zabytkowych przedmiotów, Usługi sprzedaży zastawy stołowej, 
Usługi sprzedaży zegarków.

(111) 356993 (220) 2022 05 02 (210) 542668
(151) 2022 09 06 (441) 2022 05 23
(732) NORENCO-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biała Podlaska (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Brillerens
(510), (511) 3 Preparaty do  czyszczenia i  odświeżania, Roztwory 
do czyszczenia szkieł okularów.

(111) 356994 (220) 2022 05 02 (210) 542670
(151) 2022 09 06 (441) 2022 05 23
(732) GOROL WIOLETTA MIOO, Szczejkowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MIOO
(510), (511) 25 Bielizna, Bluzki, Bluzy, Body, Czapki [nakrycia gło-
wy], Kombinezony, Kostiumy kąpielowe, Koszule, Leginsy, Marynar-
ki, Obuwie, Odzież męska, damska i  dziecięca, Okrycia wierzchnie 
[odzież], Rękawiczki, Spodenki, Spodnie, Spódnice, Sukienki, Swetry, 
Szaliki, T-shirty z krótkim rękawem.

(111) 356995 (220) 2022 03 08 (210) 540714
(151) 2022 09 09 (441) 2022 05 23
(732) KRIS MAR K.GÓJSKA M.FIŁONOWICZ SPÓŁKA JAWNA, 
Elbląg (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRISMAR
(540) 

(591) czarny, szary, pomarańczowy
(531) 26.05.01, 26.05.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 Balustrady, belki niemetalowe, boazerie niemetalo-
we, drewno budowlane i  obrobione, drzwi niemetalowe, futryny 
do  drzwi niemetalowe, futryny do  okien i  parapety niemetalowe, 
kształtowniki niemetalowe, konstrukcje stałe i przenośne niemetalo-
we, krokwie dachowe, lufciki i okienka niemetalowe, łaty drewniane, 
nadproża niemetalowe, ogrodzenia niemetalowe, okna niemetalo-
we, parkiety, płyty konstrukcyjne niemetalowe, rury sztywne nie-
metalowe, rynny niemetalowe, schody niemetalowe, sklejka, słupy 
niemetalowe, szkło dla budownictwa, żaluzje niemetalowe, 20 Barki 
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ruchome, biblioteczne regały, biurka, blaty stołów, boazeryjne ścian-
ki do mebli, drzwi do mebli, etażerki, fotele, gabloty, kanapy, kojce 
dla dzieci, klepki drewniane, komody, kontuary, kredensy, krzesła, 
kwietniki, kufry, leżaki, lustra, ławy, łóżka niemetalowe, materace, 
meble pokojowe z  witrynami, meble pokojowe segmentowe, po-
jedyncze sztuki mebli, meble biurowe, meble kuchenne, meble 
szkolne, osprzęt niemetalowy do drzwi i okien, stojaki na parasole, 
parawany, płyty szklane na lustra, półki, ramy do obrazów i listewki 
ram, półki na segregatory, sofy, stoiska wystawowe, stojaki na cza-
sopisma, kapelusze i  parasole, stoliczki, stoły, szafy i  szafki, szyldy 
z drewna lub tworzyw sztucznych, szyny do zasłon, tapczany, tabo-
rety, toaletki, wieszaki stojące.

(111) 356996 (220) 2022 03 30 (210) 541548
(151) 2022 09 13 (441) 2022 05 30
(732) ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE COLFARM SPÓŁKA AKCYJNA, 
Mielec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) maxi KRZEM
(540) 

(531) 27.05.01, 26.04.02, 02.03.01, 02.03.23
(510), (511) 5 Suplementy diety, Tabletki witaminowe, Witaminy 
i  preparaty witaminowe, Preparaty wzbogacające organizm w  nie-
zbędne witaminy i mikroelementy.

(111) 356997 (220) 2022 04 07 (210) 541731
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 02
(732) ATM DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brodnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) atm DEWELOPER
(540) 

(591) niebieski, szary, biały
(531) 07.01.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 Budowa budynków wielorodzinnych, Budowa bloków 
mieszkalnych, Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, Bu-
dowa nieruchomości mieszkalnych, Budownictwo mieszkaniowe.

(111) 356998 (220) 2022 04 11 (210) 541868
(151) 2022 09 13 (441) 2022 05 30
(732) MADEJ PAWEŁ, Modlniczka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) edoo
(510), (511) 41 Prowadzenie kursów językowych on-line.

(111) 356999 (220) 2022 04 12 (210) 541917
(151) 2022 09 12 (441) 2022 05 23
(732) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PEACE LOVE HAIR-POKÓJ, MIŁOŚĆ, WŁOSY

(510), (511) 3 Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Środki toaleto-
we, Kosmetyki osobiste i gospodarcze, Kosmetyki, preparaty do pie-
lęgnacji skóry, preparaty do  pielęgnacji dłoni i  stóp, mydła, środki 
do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, preparaty do pie-
lęgnacji włosów, maski kosmetyczne, środki toaletowe.

(111) 357000 (220) 2022 04 14 (210) 542044
(151) 2022 08 29 (441) 2022 05 09
(732) ZAGÓRSKI TOMASZ INSTYTUT TRENINGOWY HANDSON, 
Zagórzany (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) European WATSU Center named after Harold Dull
(540) 

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 27.05.14, 26.11.01, 26.11.08, 29.01.04
(510), (511) 9 Biuletyny elektroniczne do pobrania, Czasopisma elek-
troniczne, Dzwonki do telefonów komórkowych do pobrania, E-bo-
oki, Edukacyjne materiały na  zajęcia, do  pobrania, Elektroniczne 
bazy danych zapisane na nośnikach komputerowych, Interaktywne 
publikacje elektroniczne, Książki dźwiękowe, Książki elektroniczne 
do pobrania, Książki w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu, 
Książki zapisane na płytach, Media do pobierania, Nagrane filmy, Na-
grane dyski wideo, Nagrane płyty DVD, Nagrane płyty DVD z ćwicze-
niami, Nagrania audio i  wideo, Nagrania multimedialne, Nagrania 
wideo, Nagrania wideo do  pobrania, Pliki graficzne do  pobierania, 
Pobieralne broszury elektroniczne, Pobieralne nagrania dźwiękowe, 
Podcasty, Podcasty do pobrania, Podręczniki szkoleniowe w formie 
programu komputerowego, Publikacje elektroniczne, Publikacje 
elektroniczne, do pobrania, Publikacje elektroniczne zarejestrowane 
na nośnikach komputerowych, Publikacje elektroniczne [ładowalne], 
Publikacje w formie elektronicznej do pobrania, Środki edukacyjne 
do pobrania, Videocasty, Wzory projektów graficznych do pobrania, 
35 Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, Re-
klama, Reklama i  marketing, Reklama i  usługi reklamowe, Reklama 
online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama towa-
rów i usług sprzedawców online za pośrednictwem przewodnika on-
line do  przeszukiwania, Reklama typu „płać za  kliknięcie”, Reklama 
w Internecie dla osób trzecich, Reklama za pośrednictwem mediów 
elektronicznych, w  szczególności Internetu, Usługi w  zakresie two-
rzenia marki (reklama i promocja), Negocjowanie i zawieranie trans-
akcji handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem systemów te-
lekomunikacji, Organizacja subskrypcji pakietów informacyjnych, 
Organizowanie subskrypcji w  zakresie publikacji online dla osób 
trzecich, Pośrednictwo w nabywaniu usług telematycznych, telefo-
nicznych lub komputerowych [Internet], Pośrednictwo w  zakresie 
transakcji handlowych i umów handlowych, Pośredniczenie i zawie-
ranie transakcji handlowych dla osób trzecich, Pośredniczenie i  za-
wieranie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, Pośrednicze-
nie w  umowach dotyczących sprzedaży i  zakupu towarów, 
Pozyskiwanie umów na  rzecz innych odnośnie świadczenia usług, 
Pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż towarów i usług, Przygoto-
wanie i  zawieranie transakcji handlowych na  rzecz osób trzecich, 
Rozpowszechnianie wykazów nazwisk i adresów, Skomputeryzowa-
ne usługi w zakresie składania zamówień online, Udostępnianie in-
formacji o produktach konsumenckich, Usługi administracyjne w za-
kresie kierowania pacjentów na  konsultacje, Usługi pośrednictwa 
i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świad-
czenia usług, Usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług tele-
komunikacyjnych dla osób trzecich, Usługi pośrednictwa związane 
z  reklamowaniem, Usługi w  zakresie administrowania działalnością 
gospodarczą w  celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych 
za  pomocą Internetu, Usługi w  zakresie składania zamówień [dla 
osób trzecich], Usługi w  zakresie zamówień online, Zapewnianie 
platformy internetowej dla nabywców i  sprzedawców towarów 
i  usług, Zawieranie transakcji handlowych na  rzecz innych, przez 
sklepy online, 41 Edycja nagrań audio, Edycja nagrań wideo, Edycja 
zdjęć, Fotografia, Kompozycje fotograficzne na rzecz innych, Montaż 
filmów, Montaż filmów fotograficznych, Montaż lub nagrywanie 
dźwięku i  obrazu, Montaż [obróbka] taśm wideo, Montaż taśm wi-
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deo, Montaż wideo, Nagrywanie i  produkcja nagrań dźwiękowych, 
Nagrywanie na taśmach wideo, Nagrywanie taśm wideo, Opracowy-
wanie formatów dla programów telewizyjnych, Opracowywanie for-
matów do filmów, Opracowywanie sprawozdań w zakresie naucza-
nia, Prezentacja nagrań wideo, Produkcja dysków wideo na  rzecz 
osób trzecich, Produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i  wi-
deo, Produkcja edukacyjnych programów telewizyjnych, Produkcja 
filmów, Produkcja filmów, innych niż reklamowe, Produkcja filmów 
na płytach DVD i CD-ROM, Produkcja filmów na taśmach wideo, Pro-
dukcja filmów szkoleniowych, Produkcja filmów w celach edukacyj-
nych, Produkcja filmów wideo i DVD, Produkcja nagrań audio i video 
oraz usługi fotograficzne, Produkcja prezentacji audiowizualnych, 
Produkcja szkoleniowych filmów wideo, Produkowanie taśm wideo 
na użytek korporacyjny w zakresie edukacyjnego treningu korpora-
cyjnego, Programowanie [układanie rozkładu programów] w global-
nych sieciach komputerowych, Projekcja filmów do celów medycz-
nych, Tworzenie napisów, Tworzenie podcastów, Udostępnianie 
multimedialnych programów rozrywkowych za  pośrednictwem 
usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych i onli-
ne, Udostępnianie obiektów i sprzętu do studia nagrań wideo, Usługi 
edycji nagrań audio i wideo, Usługi edycji wideo na potrzeby realiza-
cji wydarzeń, Usługi fotografów, Usługi obrazowania fotograficzne-
go za pośrednictwem drona, Usługi obrazowania wideo za pośred-
nictwem drona, Usługi produkcji filmów, Edukacja, rozrywka i sport, 
Konferencje (Organizowanie i  prowadzenie-), Kongresy (Organizo-
wanie i prowadzenie-), Organizacja konferencji edukacyjnych, Orga-
nizowanie corocznych konferencji edukacyjnych, Organizowanie 
i obsługa konferencji, Organizowanie i prowadzanie konferencji i se-
minariów, Organizowanie i  prowadzanie konferencji edukacyjnych, 
Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, 
Organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, Organizowanie 
konferencji edukacyjnych, Organizowanie konferencji, Organizowa-
nie konferencji i sympozjów w dziedzinie nauk medycznych, Organi-
zowanie pokazów w celach szkoleniowych, Organizowanie pokazów 
w celach edukacyjnych, Organizowanie seminariów szkoleniowych, 
Organizowanie seminariów edukacyjnych, Organizowanie semina-
riów i kongresów o tematyce medycznej, Organizowanie seminariów 
dotyczących szkoleń, Organizowanie zjazdów w  celach szkolenio-
wych, Organizowanie zjazdów w celach rekreacyjnych, Prowadzenie 
konferencji edukacyjnych, Prowadzenie seminariów, Prowadzenie 
seminariów i  kongresów, Prowadzenie seminariów szkoleniowych, 
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, Prowa-
dzenie wystaw w celach edukacyjnych, 42 Tworzenie i prowadzenie 
stron internetowych na  telefony komórkowe, Tworzenie platform 
komputerowych na  rzecz osób trzecich, Rozwój, programowanie 
i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Prace badawczo-roz-
wojowe w zakresie produktów, Projektowanie akcesoriów mody, Pro-
jektowanie dodatków odzieżowych, Projektowanie graficzne mate-
riałów promocyjnych, Projektowanie i  opracowywanie nowych 
produktów, Projektowanie i opracowywanie sieci telekomunikacyj-
nych, Projektowanie i opracowywanie stron internetowych, Projek-
towanie i  opracowywanie baz danych, Projektowanie i  testowanie 
nowych produktów, Projektowanie i testowanie w zakresie opraco-
wywania nowych produktów, Projektowanie kostiumów, Projekto-
wanie logo na  koszulki z  krótkim rękawem, Projektowanie logo 
w celu tworzenia tożsamości firm, Projektowanie mody, Projektowa-
nie nakryć głowy, Projektowanie odzieży, obuwia i nakryć głowy, Pro-
jektowanie odzieży ochronnej, Projektowanie opakowań, Projekto-
wanie produktu [wzornictwo], Projektowanie ubrań, Projektowanie 
wizualne, Projektowanie wzorów, Stylizacja [wzornictwo przemysło-
we], Usługi konsultacji dotyczące projektowania mody, Usługi pro-
jektowania odzieży, Usługi projektowania w zakresie tworzenia sieci, 
Usługi projektowe w zakresie opracowań graficznych, Usługi projek-
towe w zakresie tkanin dekoracyjnych, Usługi w dziedzinie wzornic-
twa przemysłowego, Usługi w zakresie projektowania odzieży, Usłu-
gi w zakresie projektowania tkanin, Usługi w zakresie projektowania 
marki, Hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, Usługi w  zakresie kopiowania 
i konwersji danych, usługi kodowania danych, Administrowanie pra-
wami użytkowników w  sieciach komputerowych, Opracowywanie 
systemów przetwarzania danych, Opracowywanie systemów prze-
chowywania danych, Planowanie, projektowanie i rozwój stron inter-
netowych online na rzecz osób trzecich, Projektowanie i opracowy-
wanie systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, 
wyświetlania i przechowywania danych, Projektowanie i opracowy-

wanie systemów do przechowywania danych, Projektowanie i opra-
cowywanie systemów do  wyświetlania danych, Projektowanie 
i  opracowywanie systemów przetwarzania danych, Projektowanie 
i opracowywanie systemów do wprowadzania danych, Projektowa-
nie i  opracowywanie oprogramowania do  elektronicznych baz da-
nych, Projektowanie i  opracowywanie urządzeń do  przetwarzania 
danych, Projektowanie systemów magazynowania danych, Przygo-
towywanie programów komputerowych do  przetwarzania danych, 
Udzielanie informacji na  temat projektowania i  opracowywania 
oprogramowania, systemów i sieci komputerowych.

(111) 357001 (220) 2022 04 17 (210) 542084
(151) 2022 09 13 (441) 2022 05 30
(732) KALISIEWICZ WITOLD POLTRAKT, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLTRAKT
(540) 

(591) niebieski, biały, czerwony
(531) 29.01.13, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 39 Usługi transportowe, Usługi spedycji, Usługi dostaw-
cze, Usługi dostarczania ładunków, Usługi przewozu ładunków, 
Usługi dystrybucyjne, Usługi przeładunkowe, Spedycja ładunków, 
Spedycja ładunku pomiędzy portami morskimi, Spedycja towa-
rów, Logistyka transportu, Transport lądowy, Transport powietrz-
ny, Transport wodny, Transport kolejowy, Składowanie ładunków, 
Składowanie i  dostarczanie towarów, Organizowanie transportu 
ładunków, Magazynowanie, Wynajem przestrzeni magazynowej, 
Wynajem pojazdów.

(111) 357002 (220) 2022 04 19 (210) 542118
(151) 2022 09 13 (441) 2022 05 30
(732) BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI PIOTRKOWSKIEJ  
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, Piotrków Trybunalski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) naturoBank
(510), (511) 9 Aplikacje biurowe i  biznesowe, aplikacje mobilne, 
Oprogramowanie dla bankowości, Kodowane karty bankowe, Termi-
nale płatnicze, bankomaty i liczarki pieniędzy, 36 Usługi finansowe, 
monetarne i bankowe, Usługi bankowe, Obrót towarami giełdowymi 
i papierami wartościowymi, Usługi udzielania pożyczek i kredytów, 
usługi leasingowe, Ściąganie należności i faktoring, Przelewy i trans-
akcje finansowe oraz usługi płatnicze, Informacja finansowa, usługi 
doradcze i konsultingowe w zakresie finansów.

(111) 357003 (220) 2022 04 19 (210) 542120
(151) 2022 09 13 (441) 2022 05 30
(732) BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI PIOTRKOWSKIEJ  
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, Piotrków Trybunalski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) naturoBank
(540) 

(591) ciemnoniebieski, zielony
(531) 26.04.04, 26.04.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Aplikacje biurowe i biznesowe, aplikacje mobilne, Opro-
gramowanie dla bankowości, Kodowane karty bankowe, Terminale 
płatnicze, bankomaty i liczarki pieniędzy, 36 Usługi bankowe, Obrót 
towarami giełdowymi i papierami wartościowymi, Usługi udzielania 
pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, Ściąganie należności i fakto-
ring, Przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, Informa-
cja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, 
Usługi finansowe, monetarne i bankowe.
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(111) 357004 (220) 2022 04 21 (210) 542220
(151) 2022 09 13 (441) 2022 05 23
(732) KT & G CORPORATION, Daejeon (KR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEZ ZAPACHU DYMU PAPIEROSOWEGO lil SOLID
(540) 

(531) 01.15.05, 26.04.04, 26.11.01, 26.11.09, 27.05.05
(510), (511) 34 Papierosy, Tytoń, Substytuty tytoniu, Cygara, Papie-
rosy elektroniczne, Roztwory nikotyny do  użytku w  papierosach 
elektronicznych, Ciekłe roztwory do użytku w papierosach elektro-
nicznych, Środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elek-
tronicznych, inne niż olejki eteryczne, Humidory, Gilotynki do cygar, 
Popielniczki dla palaczy, Kasetki do  papierosów elektronicznych, 
Łańcuszki na  szyję do  noszenia papierosów elektrycznych, Atomi-
zery do  papierosów elektronicznych, Artykuły dla palaczy w  tym 
zapalniczki, Pałeczki do  czyszczenia i  dezynfekcji papierosów elek-
tronicznych, Szczoteczki do  czyszczenia papierosów elektronicz-
nych, Waciki do czyszczenia papierosów elektronicznych, Produkty 
czyszczące do papierosów elektronicznych, Przybory do czyszczenia 
papierosów elektronicznych, Urządzenia do czyszczenia papierosów 
elektronicznych, Elektryczne urządzenia do czyszczenia papierosów 
elektronicznych, Futerały do  papierosów elektronicznych, Tytoń 
bezdymny, Waporyzatory do  bezdymnych papierosów, Pojemniki 
na urządzenia elektroniczne do podgrzewania papierosów lub tyto-
niu, wyrobów tytoniowych lub substytutów tytoniu, Pałeczki tyto-
niowe do papierosów elektronicznych.

(111) 357005 (220) 2022 04 21 (210) 542221
(151) 2022 09 13 (441) 2022 05 23
(732) KT & G CORPORATION, Daejeon (KR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROSTA OBSŁUGA lil SOLID
(540) 

(531) 10.01.25, 02.09.14, 26.02.01, 27.05.05, 26.04.04
(510), (511) 34 Papierosy, Tytoń, Substytuty tytoniu, Cygara, Papie-
rosy elektroniczne, Roztwory nikotyny do  użytku w  papierosach 
elektronicznych, Ciekłe roztwory do użytku w papierosach elektro-
nicznych, Środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elek-
tronicznych, inne niż olejki eteryczne, Humidory, Gilotynki do cygar, 
Popielniczki dla palaczy, Kasetki do  papierosów elektronicznych, 
Łańcuszki na  szyję do  noszenia papierosów elektrycznych, Atomi-
zery do  papierosów elektronicznych, Artykuły dla palaczy w  tym 
zapalniczki, Pałeczki do  czyszczenia i  dezynfekcji papierosów elek-
tronicznych, Szczoteczki do  czyszczenia papierosów elektronicz-
nych, Waciki do czyszczenia papierosów elektronicznych, Produkty 
czyszczące do papierosów elektronicznych, Przybory do czyszczenia 
papierosów elektronicznych, Urządzenia do czyszczenia papierosów 

elektronicznych, Elektryczne urządzenia do czyszczenia papierosów 
elektronicznych, Futerały do  papierosów elektronicznych, Tytoń 
bezdymny, Waporyzatory do  bezdymnych papierosów, Pojemniki 
na urządzenia elektroniczne do podgrzewania papierosów lub tyto-
niu, wyrobów tytoniowych lub substytutów tytoniu, Pałeczki tyto-
niowe do papierosów elektronicznych.

(111) 357006 (220) 2022 04 22 (210) 542252
(151) 2022 09 13 (441) 2022 05 23
(732) COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Comarch ERP Optima
(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) 357007 (220) 2022 04 22 (210) 542265
(151) 2022 09 13 (441) 2022 05 23
(732) WOŹNA MARTA ZAKŁAD POGRZEBOWY ANIMUS, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UNICKA.PL
(540) 

(531) 01.15.05, 27.05.01, 24.17.02
(510), (511) 45 Usługi pogrzebowe, Usługi kremacyjne.

(111) 357008 (220) 2022 04 12 (210) 541941
(151) 2022 09 13 (441) 2022 05 30
(732) CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CEDROB Gotowe z półki
(540) 

(591) ciemnoniebieski, czerwony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 
27.05.24, 03.07.03, 03.07.19, 03.07.24, 26.01.01, 26.04.02, 26.04.06, 
26.04.10, 26.04.22
(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne, Mięso drobiowe, wieprzowe, 
wołowe, z dziczyzny, Kiełbasy, Wędliny, Wędliny drobiowe, wieprzo-
we, wołowe, z dziczyzny, Przetworzone produkty mięsne, Tuszki dro-
biowe, Tusze wieprzowe, wołowe, Potrawy mięsne gotowane, Pasty 
mięsne (w tym pasztety, smalec), Przekąski na bazie mięsa, Gotowe 
dania składające się głównie z mięsa, Gotowe posiłki z mięsa, Wyroby 
garmażeryjne z  mięsa drobiowego, wieprzowego, wołowego oraz 
z dziczyzny, Podroby drobiowe, Konserwy drobiowe, wieprzowe, wo-
łowe, z dziczyzny, Buliony drobiowe, wieprzowe, wołowe, z dziczyzny, 
Jaja jadalne, Jaja w proszku, Przetwory jajczarskie-sałatki z jajek, Pasty 
jajeczne, Dziczyzna i przetwory z dziczyzny, Produkty mięsne mro-
żone, Przetwory mięsno-warzywne, Mrożonki mięsno-warzywne.

(111) 357009 (220) 2022 06 11 (210) 544021
(151) 2022 10 19 (441) 2022 07 04
(732) PUŁKA ŁUKASZ OXNET, Skawina (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Sensokarton
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(510), (511) 16 Kartonowe pomoce dydaktyczne, Kartonowe pomoce 
przeznaczone do  terapii sensorycznej, 28 Zabawki przystosowane 
do  celów edukacyjnych, Zabawki edukacyjne, Kartonowe modele 
do wypełniania ziarnami, makaronem lub ciastoliną.

(111) 357010 (220) 2022 05 26 (210) 543444
(151) 2022 10 20 (441) 2022 07 04
(732) ANEX PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ustka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Anex Plus
(510), (511) 35 Usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej, prowadzo-
nej w  punktach stacjonarnych sprzedaży, artykułów spożywczych, 
napojów alkoholowych i  bezalkoholowych, wyrobów tytoniowych 
oraz artykułów przemysłowych.

(111) 357011 (220) 2022 06 08 (210) 543916
(151) 2022 10 26 (441) 2022 07 11
(732) MAKOWSKA MONIKA, Łódź (PL);
GŁÓWCZYŃSKI MICHAŁ, Łódź (PL);
MERTIN MACIEJ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) W DRODZE NA SZCZYT
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, Usługi w zakresie nauki i rozrywki, 
Usługi edukacyjne za  pomocą środków komunikacji elektronicznej 
oraz innych środków komunikacji, Porady w  zakresie edukacji lub 
kształcenia, Organizowanie oraz prowadzenie akcji i  programów 
mających na  celu podnoszenie poziomu edukacji poprzez naucza-
nie i promowanie wiedzy w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia, 
Badania edukacyjne, Organizowanie i  prowadzenie: konferencji, 
kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, kursów, warsztatów, 
szkoleń zawodowych, forów edukacyjnych z udziałem osób, klubów 
i świetlic dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Organizowanie i obsługa 
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Organizowanie i obsłu-
ga wystaw oraz imprez związanych z kulturą, edukacją lub rozrywką, 
Usługi wydawnicze, Publikowanie on-line elektronicznych książek 
i czasopism, Publikowanie i redagowanie tekstów innych niż teksty 
reklamowe, Usługi trenerskie, Usługi trenera osobistego, 44 Usługi 
terapeutyczne, Terapia sztuką i tańcem, Terapia z udziałem zwierząt, 
Terapia mowy, Usługi psychologów, Porady w zakresie psychologii, 
Leczenie odwykowe pacjentów nadużywających środki odurzające, 
Usługi doradcze w dziedzinie zdrowia, Usługi telemedyczne, Zdalne 
monitorowanie danych medycznych do diagnozowania medyczne-
go i leczenia, Usługi medycyny alternatywnej.   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 357012 (220) 2022 06 08 (210) 543918
(151) 2022 10 26 (441) 2022 07 11
(732) MAKOWSKA MONIKA, Łódź (PL);
GŁÓWCZYŃSKI MICHAŁ, Łódź (PL);
MERTIN MACIEJ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W DRODZE NA SZCZYT GMM SE
(540) 

(591) szary, czarny
(531) 06.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.19, 26.11.12, 27.05.01, 
27.05.05, 29.01.12

(510), (511) 35  Organizowanie oraz prowadzenie akcji i  programów 
mających na celu ochronę zdrowia oraz poprawę stanu zdrowotnego 
społeczeństwa, Telefoniczne udzielanie informacji, Reklama, Usługi 
handlu detalicznego i hurtowego, w tym online, w zakresie towarów: 
naklejki, nalepki, ulotki, broszury, katalogi, kalendarze, terminarze, 
książki, materiały do pisania i rysowania, materiały piśmienne, etykie-
ty z materiału tekstylnego, opaski, odzież dla dorosłych, młodzieży 
i dzieci, szaliki, apaszki, buffy, nakrycia głowy, obuwie, smycze, naczy-
nia szklane, ceramiczne i drewniane, breloki, przypinki, torby, pleca-
ki, Prowadzenie sklepów internetowych, 36  Organizowanie zbiórek 
funduszy na  cele dobroczynne, Finansowanie i  dofinansowywanie 
akcji i programów charytatywnych, Charytatywne usługi społeczne 
obejmujące udzielanie materialnej i niematerialnej pomocy osobom 
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, połączone z dofinanso-
wywaniem, 41  Usługi edukacyjne, Usługi w zakresie nauki i rozrywki, 
Usługi edukacyjne za  pomocą środków komunikacji elektronicznej 
oraz innych środków komunikacji, Porady w  zakresie edukacji lub 
kształcenia, Organizowanie oraz prowadzenie akcji i  programów 
mających na  celu podnoszenie poziomu edukacji poprzez naucza-
nie i promowanie wiedzy w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia, 
Badania edukacyjne, Organizowanie i  prowadzenie: konferencji, 
kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, kursów, warsztatów, 
szkoleń zawodowych, forów edukacyjnych z udziałem osób, klubów 
i świetlic dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Organizowanie i obsługa 
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Organizowanie i obsłu-
ga wystaw oraz imprez związanych z kulturą, edukacją lub rozrywką, 
Usługi wydawnicze, Publikowanie on-line elektronicznych książek 
i czasopism, Publikowanie i redagowanie tekstów innych niż teksty 
reklamowe, Usługi trenerskie, Usługi trenera osobistego, 44  Usługi 
terapeutyczne, Terapia sztuką i tańcem, Terapia z udziałem zwierząt, 
Terapia mowy, Usługi psychologów, Porady w zakresie psychologii, 
Leczenie odwykowe pacjentów nadużywających środki odurzające, 
Usługi doradcze w dziedzinie zdrowia, Usługi telemedyczne, Zdalne 
monitorowanie danych medycznych do diagnozowania medyczne-
go i leczenia, Usługi medycyny alternatywnej.   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 357013 (220) 2022 06 19 (210) 544231
(151) 2022 11 08 (441) 2022 07 25
(732) RUDAWIEC IGNACY, Ruda Śląska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LORO EYEWEAR
(540) 

(531) 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 9 Artykuły optyczne [okulary] korekcyjne, Etui na okulary, 
Etui na okulary dziecięce, Etui na okulary i okulary przeciwsłonecz-
ne, Etui na  okulary przeciwsłoneczne, Etui na  okulary słoneczne, 
Futerały na okulary, Futerały na okulary słoneczne, Modne okulary, 
Modne okulary przeciwsłoneczne, Okulary, Okulary antyrefleksyjne, 
Okulary dla dzieci, Okulary do  uprawiania sportu, Okulary korek-
cyjne, Okulary, okulary słoneczne i  soczewki kontaktowe, Okulary 
[optyka], Okulary (Oprawki do-), Okulary polaryzacyjne, Okulary 
przeciwsłoneczne, Woreczki na  okulary, Przeciwsłoneczne okulary 
na receptę, Szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary, Oprawki 
do okularów, Oprawki do okularów i okularów przeciwsłonecznych, 
Oprawki do okularów słonecznych, Oprawki do okularów wykonane 
z  metalu lub metalu łączonego z  tworzywem sztucznym, Oprawki 
do okularów wykonane z metalu i materiału syntetycznego, Oprawki 
do okularów wykonane z metalu, Oprawki okularów wykonane z po-
łączenia metalu i tworzyw sztucznych, Oprawki okularów wykonane 
z tworzyw sztucznych, Oprawki okularowe [puste].

(111) 357014 (220) 2022 04 27 (210) 542468
(151) 2022 09 12 (441) 2022 05 23
(732) INSTALBUD JANOSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MF
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(540) 

(591) czarny, biały, żółty, czerwony, niebieski, zielony
(531) 17.02.04, 26.03.04, 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.17, 
27.05.19, 29.01.15
(510), (511) 11 Instalacje grzewcze.

(111) 357015 (220) 2022 04 27 (210) 542469
(151) 2022 09 12 (441) 2022 05 23
(732) PODESZWA TOMASZ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIELKA WYSPA BROWAR
(540) 

(531) 03.01.01, 03.01.16, 03.01.24, 26.01.04, 26.01.15, 26.01.18, 
26.01.21, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.09
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z piwem, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w  związku z  piwem, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku ze szklankami, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku ze szklankami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kuflami 
do  piwa, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  kuflami do  piwa, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z odzieżą, 43 Puby, Usługi w zakresie pubów.

(111) 357016 (220) 2022 04 27 (210) 542476
(151) 2022 09 13 (441) 2022 05 23
(732) JAŹWA ŁUKASZ LUKECODE, Namysłów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAGRAJMY W MATURĘ
(540) 

(591) czarny, pomarańczowy, jasnobrązowy, beżowy
(531) 26.04.03, 26.04.11, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 Gry internetowe [nie do pobrania], Organizacja zawo-
dów w  grach elektronicznych, Udostępnianie gier komputerowych 
on-line, Udostępnianie gry komputerowej dostępnej w sieci dla użyt-
kowników sieci, Udostępnianie interaktywnych gier komputerowych 
z  udziałem kilku graczy, za  pośrednictwem Internetu oraz elektro-
nicznych sieci komunikacyjnych, Usługi gier online przez urządzenia 
mobilne, Usługi gier online, Usługi w  zakresie gier elektronicznych 
i  konkursów świadczone za  pośrednictwem Internetu, Doradztwo 
specjalistyczne w zakresie edukacji, Doradztwo w zakresie szkolenia 
i doskonalenia zawodowego, Doradztwo zawodowe i coaching, Do-
starczanie informacji dotyczących edukacji, Edukacja online z kom-
puterowej bazy danych lub za  pomocą Internetu czy  ekstranetów, 
Kursy korespondencyjne, nauka na  odległość, Kursy powtórkowe 
do  egzaminów państwowych, Kursy szkoleniowe dla młodych lu-
dzi przygotowujące do  kariery zawodowej, Nauczanie, Nauczanie 
w szkołach średnich, Nauczanie wyrównawcze, Opracowywanie kur-

sów edukacyjnych i egzaminów, Opracowywanie materiałów eduka-
cyjnych, Opracowywanie podręczników edukacyjnych, Organizacja 
i  przeprowadzanie kursów edukacyjnych, Organizacja zajęć, Orga-
nizowanie gier edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie targów 
edukacyjnych, Organizowanie i  prowadzenie wykładów w  celach 
edukacyjnych, Organizowanie imprez edukacyjnych, Organizowanie 
pokazów w celach edukacyjnych, Organizowanie prezentacji do ce-
lów edukacyjnych, Organizowanie programów szkolenia młodzieży, 
Organizowanie warsztatów, Produkcja materiałów kursowych roz-
prowadzanych na profesjonalnych wykładach, Prowadzenie kursów, 
Prowadzenie kursów nauki na  odległość na  poziomie szkoły wyż-
szej, Udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, Usługi doradcze 
w  zakresie edukacji, Udostępnianie materiałów egzaminacyjnych 
i  testów, Udostępnianie kursów instruktażowych wspomaganych 
komputerowo, Usługi edukacyjne i  szkoleniowe związane z  grami, 
Usługi nauki na odległość świadczone online, Zapewnianie kursów 
dokształcających i  doszkalających, Zapewnianie testów edukacyj-
nych i ocen w formie komputerowej.

(111) 357017 (220) 2022 04 27 (210) 542479
(151) 2022 09 13 (441) 2022 05 23
(732) CLEVERCARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CC CLEVER CARS
(540) 

(591) czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Organizowanie usług wynikających z umów z osobami 
trzecimi [handel], 37 Budowa obiektów do celów sportowych, Budo-
wa obiektów do  celów rekreacyjnych, 41 Organizowanie wyścigów 
samochodowych, Rozrywka w  postaci wyścigów samochodowych, 
Usługi rozrywkowe świadczone na torze wyścigów samochodowych.

(111) 357018 (220) 2022 04 27 (210) 542484
(151) 2022 09 13 (441) 2022 05 23
(732) BOROWSKI DARIUSZ BOROWSKI STUDIO, Legionowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 99 MASTERS
(540) 

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usłu-
gi agencji marketingowych, 41 Produkcja filmów.

(111) 357019 (220) 2022 04 27 (210) 542485
(151) 2022 09 13 (441) 2022 05 23
(732) BOROWSKI DARIUSZ BOROWSKI STUDIO, Legionowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Marketing Edge
(540) 

(531) 26.04.05, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usłu-
gi agencji marketingowych, 41 Produkcja filmów.

(111) 357020 (220) 2022 04 27 (210) 542487
(151) 2022 09 13 (441) 2022 05 23
(732) BOROWSKI DARIUSZ BOROWSKI STUDIO, Legionowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) DIGITAL EDGE
(540) 

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, promocyjne i  marketingowe, 41 
Produkcja filmów.

(111) 357021 (220) 2022 04 28 (210) 542531
(151) 2022 09 12 (441) 2022 05 23
(732) KRAUZE JULITA, Elbląg (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CRUZER PREMIUM
(540) 

(591) czerwony, szary, czarny, biały
(531) 24.09.02, 26.05.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  kosmety-
kami, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  kosmetykami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z lusterkami, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z lusterkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z  pędzelkami do  makijażu, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z  pędzelkami do  makijażu, Usługi sprzedaży hurtowej w  związ-
ku z  pęsetami, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  pęsetami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  nożyczkami, Usługi sprze-
daży detalicznej w  związku z  nożyczkami, Usługi sprzedaży hurto-
wej w  związku z  lampami do  paznokci, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w  związku z  lampami do  paznokci, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  maszynkami do  golenia, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z maszynkami do golenia.

(111) 357022 (220) 2022 04 28 (210) 542532
(151) 2022 09 12 (441) 2022 05 23
(732) KRAUZE JULITA, Elbląg (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUXURIOUS
(540) 

(531) 26.04.04, 26.04.01, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  kosmety-
kami, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  kosmetykami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z lusterkami, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z lusterkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z  pędzelkami do  makijażu, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z  pędzelkami do  makijażu, Usługi sprzedaży hurtowej w  związ-
ku z  pęsetami, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  pęsetami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  nożyczkami, Usługi sprze-
daży detalicznej w  związku z  nożyczkami, Usługi sprzedaży hurto-
wej w  związku z  lampami do  paznokci, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w  związku z  lampami do  paznokci, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  maszynkami do  golenia, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z maszynkami do golenia.

(111) 357023 (220) 2022 04 29 (210) 542548
(151) 2022 09 06 (441) 2022 05 23
(732) SMPB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)

(540) (znak słowny)
(540) fonobo
(510), (511) 9 Płyty gramofonowe, Nagrane płyty kompaktowe 
z muzyką, Płyty kompaktowe, Płyty kompaktowe audio, Płyty kom-
paktowe [audio-wideo], Płyty kompaktowe z  muzyką, Nagrane 
taśmy dźwiękowe z  nagraniami muzycznymi, Nagrane taśmy mu-
zyczne, Nagrane taśmy wideo z nagraniami muzycznymi, Wstępnie 
nagrane taśmy audio, Nagrane taśmy wideo, Muzyczne nagrania 
dźwiękowe do pobrania, Muzyczne nagrania dźwiękowe, Muzycz-
ne nagrania wideo, Muzyczne nagrania na taśmach, Muzyka cyfro-
wa do pobrania dostarczana z witryn internetowych MP3, Muzyka 
cyfrowa do  pobrania udostępniana na  witrynach internetowych 
MP3, Muzyka cyfrowa do pobrania dostarczona z Internetu, Muzy-
ka cyfrowa do pobrania z komputerowej bazy danych lub Internetu, 
Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych 
i obrazowych utrwalone na nośnikach, Nagrane dyski laserowe za-
wierające muzykę, Nagrania muzyczne, Nagrania muzyczne na ta-
śmach, Nagrania muzyczne w formie dysków, Nagrania muzyczne 
w  postaci płyt, Pliki muzyczne do  pobierania, Serie muzycznych 
nagrań dźwiękowych, Taśmy audio zawierające muzykę, Taśmy 
z nagraniami muzyki, Taśmy muzyczne, 16 Druki, Oprawione plaka-
ty, Plakaty z papieru, 41 Usługi klubowe [rozrywka], Usługi agencji 
dystrybucji biletów [rozrywka], Organizacja i przeprowadzanie kon-
certów muzycznych, Organizowanie i prowadzenie koncertów, Or-
ganizowanie koncertów, Organizowanie koncertów muzycznych, 
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, Usługi 
koncertów muzycznych, Obsługa koncertów muzycznych, Usługi 
rozrywkowe w  postaci występów koncertowych, Usługi doradcze 
i  informacyjne związane z  przygotowywaniem, organizowaniem 
i  prowadzeniem koncertów, Produkcja radiowa, filmowa i  telewi-
zyjna, Doradztwo w zakresie produkcji filmów i muzyki, Informacja 
o  imprezach rozrywkowych, Produkcja rozrywki audio, Realizacja 
nagrań audiowizualnych, Nagrywanie i produkcja nagrań dźwięko-
wych, Produkcja nagrań audiowizualnych, Produkcja nagrań audio 
i video oraz usługi fotograficzne, Produkcja nagrań dźwiękowych, 
Produkcja nagrań dźwiękowych i  muzycznych, Produkcja nagrań 
dźwiękowych i/lub  wideo, Produkcja dzieł muzycznych w  studio 
nagrań, Produkcja nagrań muzycznych, Produkcja nagrań wzor-
cowych [master] audio, Produkcja nagrań wzorcowych [master], 
Usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki 
multimedialnej, Udostępnianie muzyki cyfrowej z  Internetu, Udo-
stępnianie nagrań muzyki cyfrowej, nie  do  pobrania, z  internetu, 
Usługi wydawnicze w  zakresie utworów muzycznych, Muzyczne 
usługi wydawnicze, Muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakre-
sie nagrywania muzyki, Impresariat artystyczny, 45 Zarządzanie 
prawami autorskimi, Zarządzanie prawami autorskimi twórców, 
Licencjonowanie własności intelektualnej i praw autorskich, Licen-
cjonowanie własności intelektualnej, Usługi agencji licencjonują-
cych prawa autorskie, Usługi licencjonowania związane z publika-
cją muzyki.

(111) 357024 (220) 2022 05 01 (210) 542616
(151) 2022 09 13 (441) 2022 05 30
(732) ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMAVEN
(540) 

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 3 Antyperspiranty, Środki przeciwpotowe, Sole do  ką-
pieli, Preparaty kosmetyczne do  kąpieli, Mleczko kosmetyczne, 
Kosmetyki, Preparaty kosmetyczne do  odchudzania, Wazelina ko-
smetyczna, Zestawy kosmetyczne, Kosmetyki upiększające, Kremy 
kosmetyczne, Mydła, Mydła dezodoryzujące, Mydła przeciwpotowe, 
Preparaty kosmetyczne do  opalania się, Pomady do  celów kosme-
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tycznych, Szampony, Środki do czyszczenia zębów, Talk kosmetycz-
ny, Toniki kosmetyczne, Pomadki do  ust, Zmywacze do  paznokci, 
Balsamy kosmetyczne, Perfumy, Ekstrakty ziołowe do celów kosme-
tycznych, Puder do ciała, Preparaty do prania, Farby do włosów, La-
kiery do włosów, Lakiery do paznokci, Chusteczki nasączane płynami 
kosmetycznymi, 5 Aldehydy do celów farmaceutycznych, Alkaliczne 
jodki do celów farmaceutycznych, Alkaloidy do celów medycznych, 
Alkohol leczniczy do  celów farmaceutycznych, Anestetyki, Środ-
ki znieczulające, Antybiotyki, Antyseptyki, Środki bakteriobójcze, 
Balsamy do celów leczniczych, Bizmut do celów farmaceutycznych, 
Preparaty bizmutowe do  celów farmaceutycznych, Chemiczne od-
czynniki do  celów medycznych lub weterynaryjnych, Chemiczne 
preparaty do celów farmaceutycznych, Chemiczne preparaty do ce-
lów medycznych, Chemiczne preparaty do celów weterynaryjnych, 
Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Czopki, Detergenty do celów 
medycznych, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Prepara-
ty diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne, 
Fosforany do celów farmaceutycznych, Kwas galusowy do celów far-
maceutycznych, Gliceryna do celów medycznych, Glukoza do celów 
medycznych, Środki farmaceutyczne przeciw gorączce, Preparaty 
farmaceutyczne przeciw hemoroidom, Jod do celów farmaceutycz-
nych, Jodki do celów farmaceutycznych, Jodoform, Jodyna, Kamfora 
do  celów medycznych, Olejek kamforowy do  celów medycznych, 
Kapsułki do  celów farmaceutycznych, Produkty farmaceutyczne, 
Kapsułki na  lekarstwa, Kolodium do  celów farmaceutycznych, Ko-
rzenie lekarskie, Kwasy do celów farmaceutycznych, Laktoza-cukier 
mleczny, Lekarstwa do picia, Leki dla ludzi, Leki do celów stomatolo-
gicznych, Leki do celów weterynaryjnych, Leki pomocnicze, Lotony 
do celów farmaceutycznych, Lotony do celów weterynaryjnych, Pre-
paraty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, Maści do celów farmaceu-
tycznych, Mazidła, Mąka do celów farmaceutycznych, Mentol, Mięta 
do celów farmaceutycznych, Nalewki do celów leczniczych, Napoje 
lecznicze, Narkotyki, Środki farmaceutyczne na uspokojenie nerwów, 
Środki oczyszczające, Środki na odciski, Pierścienie na odciski stóp, 
Odczynniki chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, 
Maść przeciw odmrożeniom, Preparaty przeciw odmrożeniom, Środ-
ki do odstraszanie owadów, Oleje lecznicze, Pastylki do celów farma-
ceutycznych, Pigułki do celów farmaceutycznych, Płyny do płukania 
ust do celów leczniczych, Chusteczki nasączane płynami farmaceu-
tycznymi, Środki medyczne przeciw poceniu się, Pomady do celów 
medycznych, Środki przeciwbólowe, Środki przeczyszczające, Roz-
puszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych, Olej rycynowy 
do celów leczniczych, Siemię lniane do celów farmaceutycznych, Pre-
paraty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Skrobia do celów diete-
tycznych lub farmaceutycznych, Maści do leczenia oparzeń słonecz-
nych, Preparaty farmaceutyczne przeciw oparzeniom słonecznym, 
Sulfonamidy, Surowice, Tabletki do celów farmaceutycznych, Środki 
trawienne do  celów farmaceutycznych, Tymol do  celów farmaceu-
tycznych, Wazelina do  celów leczniczych, Preparaty witaminowe, 
Wodorowęglan sodowy do celów farmaceutycznych, Wodzian chlo-
ralu do celów farmaceutycznych, Lekarstwa przeciw zaparciom, Her-
bata z ziół do celów medycznych, Zioła lecznicze, Żelatyna do celów 
medycznych, Substancje żrące do celów farmaceutycznych, Balsamy 
do użytku medycznego, Suplementy diety, Syropy do celów medycz-
nych, Mydła dezynfekujące, Mydła lecznicze, 10 Urządzenia rozpyla-
jące (aerozole) do  celów medycznych, Aplikatory pigułek, Aparaty 
do masażu wibracyjnego, Aparatura do mikrodermabrazji, Bandaże 
elastyczne, Bańki lekarskie, Buteleczki do celów leczniczych, Butelki 
dla niemowląt, Prześcieradła dla chorych z  brakiem kontroli czyn-
ności fizjologicznych, Gryzaki dla ząbkujących dzieci, Igły do celów 
medycznych, Szczotki do  czyszczenia języka, Koce podgrzewane 
elektrycznie do celów medycznych, Łopatki do czyszczenia uszu, Iry-
gatory do  celów medycznych, Kroplomierze do  celów leczniczych, 
Pojemniki do  aplikowania leków, Łyżki do  leków, Maski stosowane 
przez personel medyczny, Ochraniacze na palce do celów medycz-
nych, Urządzenia do odciągania mleka z piersi, Podkłady zapobiega-
jące tworzeniu się odleżyn, Aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego 
krwi, Strzykawki do celów medycznych, Przyrządy w postaci zatyczek 
do ochrony uszu, Pończochy przeciw żylakom, Prezerwatywy, Środki 
antykoncepcyjne niechemiczne, Termometry do celów medycznych, 
35 Reklama, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, Usługi handlu detalicznego, hurtowego i za pośred-
nictwem internetu, w zakresie preparatów farmaceutycznych, wete-
rynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych.

(111) 357025 (220) 2022 05 05 (210) 542730
(151) 2022 09 13 (441) 2022 05 30
(732) SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOW pH
(540) 

(591) ciemnoniebieski, biały
(531) 24.15.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Nawozy, Nawozy biologiczne, Nawozy dla rolnictwa, Na-
wozy do roślin, Chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrod-
nictwie, Chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, Ad-
juwanty, nieprzeznaczone do celów medycznych lub weterynaryjnych, 
5 Pestycydy rolnicze, Pestycydy, Pestycydy do  celów ogrodniczych.

(111) 357026 (220) 2022 05 05 (210) 542756
(151) 2022 09 12 (441) 2022 05 23
(732) SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Copper FIELD
(540) 

(591) zielony, żółty, biały
(531) 05.03.20, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Nawozy, Nawozy dla rolnictwa, Nawozy biologicz-
ne, Nawozy do  roślin, Chemiczne środki wspomagające do  użytku 
w ogrodnictwie, Chemiczne środki wspomagające do użytku w rol-
nictwie, Adjuwanty, nieprzeznaczone do  celów medycznych lub 
weterynaryjnych, 5 Pestycydy, Pestycydy do  celów ogrodniczych, 
Pestycydy rolnicze.

(111) 357027 (220) 2022 01 25 (210) 539081
(151) 2022 09 07 (441) 2022 05 02
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 
Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kayet ART
(540) 

(591) niebieski, biały, czarny
(531) 26.04.02, 26.04.12, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13, 26.04.05
(510), (511) 16 Artykuły biurowe, Albumy fotograficzne i kolekcjoner-
skie, Artykuły papiernicze, Artykuły do  korektorowania i  ścierania, 
Artykuły do  pisania i  stemplowania, Kleje do  materiałów papierni-
czych lub do  użytku domowego, Materiały drukowane, Materiały 
i środki dla artystów i do dekoracji, Materiały piśmienne i wyposaże-
nie edukacyjne, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywa-
nia z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Zeszyty, Kolorowan-
ki, Wycinanki, Markery, pisaki, Kredki do kolorowania, Taśma klejąca, 
Przybory szkolne, Piórniki, Płótna dla artystów, Sztalugi dla artystów, 
Pędzle malarskie dla artystów, Ołówki dla artystów, Płótno w arku-
szach dla artystów, Materiały do modelowania dla artystów, Węgiel 
rysunkowy dla artystów.
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(111) 357028 (220) 2022 01 25 (210) 539082
(151) 2022 09 07 (441) 2022 05 02
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kayet KIDS
(540) 

(591) niebieski, biały, pomarańczowy
(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.12, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 Artykuły biurowe, Albumy fotograficzne i kolekcjoner-
skie, Artykuły papiernicze, Artykuły do  korektorowania i  ścierania, 
Artykuły do  pisania i  stemplowania, Kleje do  materiałów papierni-
czych lub do  użytku domowego, Materiały drukowane, Materiały 
i  środki dla artystów i  do  dekoracji, Materiały piśmienne i  wyposa-
żenie edukacyjne, Torebki oraz artykuły do  pakowania i  przecho-
wywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Kolorowanki, 
Wycinanki: markety, pisaki, Kredki do  kolorowania, Taśma klejąca, 
Przybory szkolne, Piórniki, 18 Torby szkolne, Tornistry szkolne.

(111) 357029 (220) 2022 01 25 (210) 539083
(151) 2022 09 07 (441) 2022 05 02
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 
Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kayet OFFICE
(540) 

(591) niebieski, czerwony, biały
(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.12, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 Artykuły biurowe, Albumy fotograficzne i kolekcjoner-
skie, Artykuły papiernicze, Artykuły do  korektorowania i  ścierania, 
Artykuły do  pisania i  stemplowania, Kleje do  materiałów papierni-
czych lub do  użytku domowego, Materiały drukowane, Materiały 
i  środki dla artystów i  do  dekoracji, Materiały piśmienne i  wyposa-
żenie edukacyjne, Torebki oraz artykuły do  pakowania i  przecho-
wywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Kolorowanki, 
Wycinanki, Markety, pisaki, Kredki do  kolorowania, Taśma klejąca, 
Przybory szkolne, Piórniki.

(111) 357030 (220) 2022 01 31 (210) 539265
(151) 2022 09 07 (441) 2022 05 23
(732) SKWARSKI PAWEŁ OL-WIK, Wołomin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUIGISANTO
(540) 

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 18 Torebki, galanteria.

(111) 357031 (220) 2022 02 24 (210) 540328
(151) 2022 09 07 (441) 2022 05 23
(732) PAJĄK PRZEMYSŁAW, Sosnowiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPIDER’SWEB+

(540) 

(591) czarny, biały, złoty
(531) 24.13.01, 27.05.01, 29.01.13, 24.17.25
(510), (511) 9 Zapisane nośniki obrazu i dźwięku, Reprodukcje zapisa-
nych nośników informacji, Nagrania dźwiękowe i  audiowizualne, 
Urządzenia do  nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku 
i/lub obrazu, Akcesoria komputerowe, Programy komputerowe udo-
stępniane on-line via portal, Aplikacje komputerowe i  internetowe, 
Oprogramowanie komputerowe użytkowe, Komputerowe bazy da-
nych, Dyski z nagraniami, Dyski kompaktowe, Dyski optyczne, Publi-
kacje na nośnikach danych, Moduły ładowalne zawierające publika-
cje elektroniczne, tekst, obrazy ruchome i  nieruchome, animację 
i dźwięk w formie cyfrowej, Publikacje elektroniczne, Programy kom-
puterowe, Publikacje i  bazy danych zapisane na  magnetycznych, 
optycznych, cyfrowych i  elektronicznych nośnikach, Płyty i  dyski 
z nagraniami, Nośniki do rejestracji dźwięku i obrazu, Elektroniczne 
bazy danych aktów prawnych, Urządzenia i przyrządy do nagrywa-
nia i odtwarzania danych, Urządzenia do przetwarzania tekstów, Za-
rejestrowane programy i pliki komputerowe, Oprogramowanie, Ma-
gnetyczne, cyfrowe, optyczne i  elektroniczne nośniki danych, 16 
Druki akcydensowe, Kalendarze, Foldery, Prospekty, Afisze, Plakaty, 
Publikacje drukowane, Artykuły i  materiały piśmienne, Papeteria, 
Torby do  pakowania z  papieru i  tworzyw sztucznych, Materiały 
z tworzyw sztucznych do pakowania, Broszury, Dekoracyjny papier 
do pakowania, Papier do korespondencji, Papier firmowy, Papierowe 
torby na prezenty, Publikacje reklamowe, Pudełka kartonowe lub pa-
pierowe, Publikacje promocyjne, Teczki papierowe, Torby papiero-
we, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru 
lub kartonu, Ulotki, Zakładki, Wizytówki, Katalogi, Książki, Magazyny, 
Podręczniki, Biuletyny, Nalepki, Naklejki, Druki i materiały drukowa-
ne, Instrukcje obsługi, Podręczniki użytkownika, Broszury i  ulotki 
na  temat komputerów, programów komputerowych, komputero-
wych urządzeń peryferyjnych, przemysłu komputerowego i Interne-
tu, Formularze i  arkusze z  danymi do  programów komputerowych 
i komputerów oraz podręczniki dla użytkownika i arkusze z danymi 
dotyczące możliwości ich  stosowania, Materiały reklamowe druko-
wane, Materiały reklamowe z  papieru i  tektury, Dzienniki, gazety, 
czasopisma i papierowe dodatki do nich, Cenniki, Artykuły biurowe, 
Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Papier, karton, 35 Dystrybucja 
materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych 
i handlowych, Organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych 
i poszczególnych elementów tych kampanii, Usługi reklamowe, Rekla-
my internetowe, Obróbka tekstów, tworzenie tekstów reklamowych 
i sponsorowanych, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Reklamy 
i rozpowszechnianie ogłoszeń on-line w sieci komputerowej, interne-
towej i korespondencyjnie, Rozpowszechnianie materiałów reklamo-
wych, Badanie opinii, badanie rynku, sondaże opinii, Usługi w zakresie 
public relations, Zarządzanie, sortowanie, kompilacja informacji 
i udostępnianie komputerowych baz danych, Systematyzacja i prze-
twarzanie danych w komputerowych bazach danych, Wyszukiwanie 
w  komputerowych bazach danych, Doradztwo w  zakresie reklamy 
obejmujące: ocenę skuteczności dotychczasowej formy reklamy oraz 
kierunki zwiększenia skuteczności reklamy, optymalizację skutecz-
ności w odniesieniu do poniesionych nakładów na reklamę, Projekto-
wanie, tworzenie, wydawanie i dystrybucja materiałów promocyjno
-reklamowych, także katalogów oraz gadżetów reklamowych takich 
jak koszulki, kubki, Organizowanie gier, konkursów i  loterii oraz im-
prez rozrywkowych o  charakterze reklamowym z  zastosowaniem 
reklamy internetowej oraz z  wykorzystaniem elektronicznych, ma-
gnetycznych i  optycznych nośników informacji, Zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich ofert towarów i usług z branży sportowej, mo-
toryzacyjnej, prawniczej i informatycznej, pozwalające potencjalne-
mu odbiorcy zapoznać się z ofertą oraz kupować te usługi na stronie 
internetowej, Organizowanie wystaw i targów w celach handlowych 
lub reklamowych, Tworzenie komputerowych baz danych, Usługi 
promocyjne oraz usługi marketingowe, Usługi w dziedzinie badania 
mediów, Internetowe usługi reklamowe, Reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowej, Internetu i sieci telekomunikacyjnych, Reklama 
w formie stron internetowych lub serwisów internetowych, Reklama 
za pośrednictwem mediów elektronicznych i telekomunikacyjnych, 
Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie reklamy i mediów, Usługi 
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w zakresie komputerowego zarządzania plikami, Badania marketin-
gowe, Publikowanie tekstów reklamowych, Usługi wykonywane 
przez agencje informacyjne takie jak: opracowywanie informacji 
w zakresie wiadomości, zbieranie i przekazywanie tych wiadomości 
i informacji w zakresie działalności gospodarczej, Pozyskiwanie, gro-
madzenie i  rozpowszechnianie informacji gospodarczych i  ekono-
micznych, Przygotowywanie tekstów reklamowych w  celu umiesz-
czania ich na stronach internetowych, Rozpowszechnianie informacji 
gospodarczych, Informacja marketingowa, marketing internetowy, 
Optymalizacja stron internetowych, Rozpowszechnianie komputero-
wych programów multimedialnych na nośnikach pamięci, 38 Emisja 
filmów za  pośrednictwem Internetu, Transmisja materiałów wideo, 
filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści audio i  informacji za po-
średnictwem Internetu, Dostęp do treści, stron internetowych i por-
tali, Zapewnianie wielu użytkownikom dostępu do informacji kom-
puterowych w sieciach komputerowych i do baz danych, Usługi dla 
grup dyskusyjnych on-line, Dostarczanie wiadomości przez przekaz 
elektroniczny, a także za pomocą innych środków komunikacji, Usłu-
gi strony internetowej zawierającej treści informacyjne dotyczące 
wydarzeń w  kraju i  na  świecie, Przesyłanie informacji z  zastosowa-
niem urządzeń mobilnych służących do nadawania i/lub odbioru In-
formacji, Usługi poczty elektronicznej, Dostarczanie informacji 
za pośrednictwem komputerowej sieci informacyjnej z wykorzysta-
niem indeksów w bazach danych, tekstów publikacji, dokumentów 
w formie elektronicznej, baz danych, materiałów graficznych, serwi-
su informacyjnego o sektorze audiowizualnym, Agencje informacyj-
ne w zakresie wiadomości i aktualności, Usługi portalu internetowe-
go w  zakresie zbierania i  rozpowszechniania informacji i  danych, 
Udostępnianie elektronicznych tablic ogłoszeniowych i przekazywa-
nie ogłoszeń elektronicznych, Zbieranie, przesyłanie i rozpowszech-
nianie wiadomości, informacji, aktualności i innych treści tekstowych, 
graficznych, dźwiękowych lub audiowizualnych za  pośrednictwem 
terminali komputerowych, sieci internetowej i sieci telekomunikacyj-
nych, w szczególności z zakresu wiadomości bieżących, hobby, edu-
kacji, zdrowia, nauki, techniki, kultury, rozrywki i sportu, Prowadze-
nie, organizowanie, udostępnianie, przesyłanie i rozpowszechnianie 
serwisów internetowych i portali internetowych, Usługi serwisu in-
ternetowego i portalu internetowego obejmujące usługi polegające 
na: przesyłaniu i  rozpowszechnianiu informacji, danych i  treści tek-
stowych, obrazowych i  dźwiękowych z  zakresu wiadomości bieżą-
cych, nauki, techniki, edukacji, hobby, rozrywki, kultury i sportu, Do-
starczanie interfejsów dostępnych poprzez sieć komputerową w celu 
tworzenia i dostosowywania usług elektronicznych do  indywidual-
nych potrzeb użytkowników usługi elektronicznej, Udostępnianie 
internetowych forów dyskusyjnych, Udostępnianie komunikatorów 
internetowych, Usługi dostarczania informacji on-line z komputero-
wych baz danych, Rozpowszechnianie programów i informacji za po-
średnictwem sieci informatycznych, Usługi informacyjne za pośred-
nictwem Internetu, 41 Dostarczanie informacji edukacyjnych, 
Dostarczanie informacji dotyczących sportów motorowych, Usługi 
w  zakresie edukacji, kształcenia, rozrywki, działalności sportowej 
i  kulturalnej, Usługi publikowania elektronicznego z  wykorzysta-
niem globalnej sieci komputerowej, Opracowanie i gromadzenie in-
formacji o  wydarzeniach politycznych, edukacyjnych, sportowych, 
kulturalnych, Usługi strony internetowej zawierającej treści eduka-
cyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi w zakresie organizowania de-
bat i dyskusji publicznych, Publikowanie czasopism internetowych, 
Usługi reporterskie, Wydawanie nagrań dźwiękowych, Produkcja 
i rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo, Organizowanie konkur-
sów edukacyjnych lub rozrywkowych, Organizowanie imprez roz-
rywkowych, rekreacyjnych, sportowych, Usługi związane z grami lo-
sowymi i  zakładami wzajemnymi, Organizowanie, sponsorowanie 
i prowadzenie spotkań, konferencji, wykładów, warsztatów, semina-
riów i  sympozjów na  temat danych komputerowych oraz sprzętu 
komputerowego, oprogramowania komputerowego i Internetu oraz 
prowadzenie szkoleń w  zakresie projektowania, rozbudowywania, 
instalacji, stosowania, konserwacji i napraw programów komputero-
wych, baz danych oraz sprzętu do przetwarzania tekstów i sprzętu 
komputerowego, Dostarczanie rozrywki za pośrednictwem Interne-
tu, sieci komputerowych i sieci telekomunikacyjnych, w tym gier on
-line, filmów, muzyki oraz programów sportowych, edukacyjnych 
i  kulturalnych, Informacja o  rozrywce, imprezach rozrywkowych, 
edukacji, imprezach edukacyjnych, rekreacji, wypoczynku, progra-
mach radiowych i  telewizyjnych, imprezach kulturalnych, sporto-
wych i  hobby, Organizowanie, obsługa i  prowadzenie: kongresów, 

konferencji, zjazdów, seminariów, sympozjów, szkoleń, wykładów 
i  warsztatów, Elektroniczne usługi wydawnicze, Publikacje elektro-
niczne on-line, Publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 
Publikacja elektroniczna on-line książek, druków, gazet dzienników, 
magazynów, czasopism i dodatków do nich, broszur, materiałów re-
klamowych i  instruktażowych, Dostarczanie wiadomości, danych 
i informacji z dziedziny sportu, nauki, techniki, rozrywki, kultury i za-
gadnień dotyczących stylu życia, Organizowanie, obsługa i prezen-
tacja konkursów, zawodów, gier i  quizów dla celów edukacyjnych 
i rozrywkowych, Produkcja materiałów audialnych, wizualnych i au-
diowizualnych, Komputerowe przygotowanie materiałów do publi-
kacji, Usługi dostępu do usług rozrywkowych on-line, Prowadzenie 
kursów internetowych, Prowadzenie i udostępnianie serwisów inter-
netowych umożliwiających jego użytkownikom dzielenie się tekstami, 
zdjęciami, obrazami, materiałami dźwiękowymi lub/i audiowizualnymi 
dla celów edukacyjnych i rozrywkowych, Usługi dotyczące organizo-
wania rozrywki internetowej, Usługi związane z organizowaniem kur-
sów, takich jak: edukacyjnych, internetowych, korespondencyjnych, 
Nauczanie korespondencyjne, Usługi szkoleniowe, Dostarczanie in-
formacji edukacyjnych z bazy danych lub przez Internet jako usługa 
on-line, Dostarczanie informacji edukacyjnych i  kulturalnych, także 
za pomocą baz danych, Udostępnianie filmów za pomocą sieci Inter-
net, Opracowanie i  gromadzenie informacji w  dziedzinach po-
wszechnego zainteresowania tj. informacji dotyczących wydarzeń 
w kraju i na świecie, polityki, edukacji, rozrywki, sportu, Usługi w za-
kresie przekazu wydawnictw prasowych za pomocą sieci interneto-
wych, Przekazywanie know-how jako szkolenia, 42 Tworzenie pro-
gramów komputerowych, Aktualizowanie stron internetowych, 
Hosting portali internetowych, Doradztwo, konsultacje i  informacja 
w zakresie informacji technologicznych, Kompilacja informacji zwią-
zanych z technologią informacyjną, Dostarczanie informacji o tech-
nologii komputerowej i  programowaniu za  pośrednictwem strony 
internetowej, Doradztwo w zakresie projektowania stron interneto-
wych, Usługi w  zakresie projektowania, tworzenia i  utrzymywania 
stron i witryn internetowych dla osób trzecich, Udostępnianie on-line 
komputerowych baz danych, Usługi komputerowe, w tym przetwa-
rzanie danych oraz programowanie komputerowe, Usługi w zakresie 
tworzenia stron internetowych, Usługi komputerowe, programistycz-
ne i informatyczne, w tym usługi w zakresie instalacji, aktualizacji, roz-
budowy, konserwacji, powielania, projektowania, wdrażania, tworze-
nia i  wypożyczania oprogramowania komputerowego i  systemów 
komputerowych, Projektowanie i programowanie aplikacji kompute-
rowych, internetowych i multimedialnych, Administrowanie serwe-
rami komputerowymi, stronami internetowymi i portalami interne-
towymi, Obsługa serwerów komputerowych, stron internetowych 
i portali internetowych, Usługi doradztwa w zakresie sprzętu kompu-
terowego, oprogramowania komputerowego oraz systemów kom-
puterowych, Dostarczanie danych i  informacji na podstawie indek-
sów informacji, stron internetowych i  innych źródeł dostępnych 
w  sieciach komputerowych i  Internecie, Zabezpieczanie systemów 
teleinformatycznych przed nieupoważnionym dostępem, Udostęp-
nianie oprogramowania komputerowego (w tym interfejsów) w sieci 
komputerowej, w Internecie i w sieci telekomunikacyjnej w celu two-
rzenia spersonalizowanych usług elektronicznych, Czasowe udo-
stępnianie oprogramowania komputerowego za  pośrednictwem 
sieci komputerowej, w Internecie i w sieci telekomunikacyjnej, Infor-
macja on-line dotycząca komputerów, oprogramowania komputero-
wego, telekomunikacji, informatyki, nauki i  techniki, Prowadzenie 
i udostępnianie serwisów internetowych umożliwiających tworzenie 
społeczności i wymianę poglądów pomiędzy osobami trzecimi, Do-
starczanie i udostępnianie aplikacji komputerowych i internetowych, 
w  tym umożliwiających lub usprawniających ładowanie, pobieranie, 
transmisję, wysyłanie i wyświetlanie danych elektronicznych i mediów 
elektronicznych, Zarządzanie techniczne projektami komputerowymi, 
z  wyłączeniem instalacji, utrzymywania i  naprawy, Doradztwo tech-
niczne oraz doradztwo w zakresie wyboru sprzętu i oprogramowania 
komputerowego, Udostępnianie programów komputerowych i  pli-
ków komputerowych, w szczególności przez Internet oraz inne sieci 
komputerowe, Usługi doradztwa informatycznego, Dostarczanie in-
formacji w zakresie nauki także poprzez Internet lub inne sieci kom-
puterowe, Projektowanie i kompilacja stron internetowych, przygo-
towywanie tekstów do umieszczania w Internecie oraz projektowanie 
układu stron internetowych, nie do celów wykorzystania drogi elek-
tronicznej jak Internet lub inne sieci komputerowe oraz z pomocą lub 
bez pomocy baz danych, Udostępnianie stron internetowych w celu 
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pozyskiwania i dostępu do  informacji handlowej oraz danych z za-
kresu zarządzania personalnego, działalności gospodarczej, działal-
ności przedsiębiorcy, Udostępnianie stron internetowych w celu po-
zyskiwania i  dostępu do  informacji finansowej i  danych w  zakresie 
podatków, rachunkowości, finansów, ubezpieczeń i  spraw banko-
wych, Usługi wyszukiwarki internetowej, Elektroniczne przechowy-
wanie danych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, 45 
Zarządzanie prawami autorskimi, Udzielanie licencji praw własno-
ści przemysłowej i  praw autorskich, Zarządzanie własnością inte-
lektualną i  przemysłową, Usługi polegające na  udzielaniu licencji 
na używanie znaków towarowych, Kompilacja informacji prawnych, 
Usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, Licencjonowa-
nie własności intelektualnej, Rejestrowanie nazw domen interneto-
wych, Usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej, Usługi 
w  zakresie licencjonowania własności intelektualnej, Usługi w  za-
kresie licencjonowania programów komputerowych, Usługi w  za-
kresie zarządzania prawami autorskimi, Porady prawne, Badania 
prawne, Dostarczanie informacji prawnych, z wykorzystaniem lub 
bez wykorzystania drogi elektronicznej jak Internet lub inne sieci 
komputerowe oraz z  pomocą lub bez pomocy baz danych, Udo-
stępnianie informacji dotyczących usług prawnych za  pośrednic-
twem strony internetowej.
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(510), (511) 9 Zapisane nośniki obrazu i dźwięku, Reprodukcje zapisa-
nych nośników informacji, Nagrania dźwiękowe i  audiowizualne, 
Urządzenia do  nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku 
i/lub obrazu, Akcesoria komputerowe, Programy komputerowe udo-
stępniane on-line via portal, Aplikacje komputerowe i  internetowe, 
Oprogramowanie komputerowe użytkowe, Komputerowe bazy da-
nych, Dyski z nagraniami, Dyski kompaktowe, Dyski optyczne, Publi-
kacje na nośnikach danych, Moduły ładowalne zawierające publika-
cje elektroniczne, tekst, obrazy ruchome i  nieruchome, animację 
i dźwięk w formie cyfrowej, Publikacje elektroniczne, Programy kom-
puterowe, Publikacje i  bazy danych zapisane na  magnetycznych, 
optycznych, cyfrowych i  elektronicznych nośnikach, Płyty i  dyski 
z nagraniami, Nośniki do rejestracji dźwięku i obrazu, Elektroniczne 
bazy danych aktów prawnych, Urządzenia i przyrządy do nagrywa-
nia i odtwarzania danych, Urządzenia do przetwarzania tekstów, Za-
rejestrowane programy i pliki komputerowe, Oprogramowanie, Ma-
gnetyczne, cyfrowe, optyczne i  elektroniczne nośniki danych, 16 
Druki akcydensowe, Kalendarze, Foldery, Prospekty, Afisze, Plakaty, 
Publikacje drukowane, Artykuły i  materiały piśmienne, Papeteria, 
Torby do  pakowania z  papieru i  tworzyw sztucznych, Materiały 
z tworzyw sztucznych do pakowania, Broszury, Dekoracyjny papier 
do pakowania, Papier do korespondencji, Papier firmowy, Papierowe 
torby na prezenty, Publikacje reklamowe, Pudełka kartonowe lub pa-
pierowe, Publikacje promocyjne, Teczki papierowe, Torby papiero-
we, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru 
lub kartonu, Ulotki, Zakładki, Wizytówki, Katalogi, Książki, Magazyny, 
Podręczniki, Biuletyny, Nalepki, Naklejki, Druki i materiały drukowa-
ne, Instrukcje obsługi, Podręczniki użytkownika, Broszury i  ulotki 
na  temat komputerów, programów komputerowych, komputero-
wych urządzeń peryferyjnych, przemysłu komputerowego i Interne-
tu, Formularze i  arkusze z  danymi do  programów komputerowych 
i komputerów oraz podręczniki dla użytkownika i arkusze z danymi 
dotyczące możliwości ich  stosowania, Materiały reklamowe druko-
wane, Materiały reklamowe z  papieru i  tektury, Dzienniki, gazety, 
czasopisma i papierowe dodatki do nich, Cenniki, Artykuły biurowe, 
Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Papier, karton, 35 Dystrybu-
cja materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo-
wych i  handlowych, Organizowanie i  prowadzenie kampanii rekla-
mowych i  poszczególnych elementów tych kampanii, Usługi 
reklamowe, Reklamy internetowe, Obróbka tekstów, tworzenie tek-

stów reklamowych i sponsorowanych, Uaktualnianie materiałów re-
klamowych, Reklamy i  rozpowszechnianie ogłoszeń on-line w  sieci 
komputerowej, internetowej i korespondencyjnie, Rozpowszechnia-
nie materiałów reklamowych, Badanie opinii, badanie rynku, sonda-
że opinii, Usługi w zakresie public relations, Zarządzanie, sortowanie, 
kompilacja informacji i udostępnianie komputerowych baz danych, 
Systematyzacja i  przetwarzanie danych w  komputerowych bazach 
danych, Wyszukiwanie w  komputerowych bazach danych, Doradz-
two w zakresie reklamy obejmujące: ocenę skuteczności dotychcza-
sowej formy reklamy oraz kierunki zwiększenia skuteczności rekla-
my, optymalizację skuteczności w  odniesieniu do  poniesionych 
nakładów na  reklamę, Projektowanie, tworzenie, wydawanie i  dys-
trybucja materiałów promocyjno-reklamowych, także katalogów 
oraz gadżetów reklamowych takich jak koszulki, kubki, Organizowa-
nie gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o charakterze 
reklamowym z zastosowaniem reklamy internetowej oraz z wykorzy-
staniem elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników in-
formacji, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich ofert towarów i usług 
z  branży sportowej, motoryzacyjnej, prawniczej i  informatycznej, 
pozwalające potencjalnemu odbiorcy zapoznać się z ofertą oraz ku-
pować te usługi na  stronie internetowej, Organizowanie wystaw 
i targów w celach handlowych lub reklamowych, Tworzenie kompu-
terowych baz danych, Usługi promocyjne oraz usługi marketingowe, 
Usługi w dziedzinie badania mediów, Internetowe usługi reklamowe, 
Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu i sieci te-
lekomunikacyjnych, Reklama w formie stron internetowych lub ser-
wisów internetowych, Reklama za pośrednictwem mediów elektro-
nicznych i  telekomunikacyjnych, Usługi doradcze i  konsultacyjne 
w zakresie reklamy i mediów, Usługi w zakresie komputerowego za-
rządzania plikami, Badania marketingowe, Publikowanie tekstów re-
klamowych, Usługi wykonywane przez agencje informacyjne takie 
jak: opracowywanie informacji w  zakresie wiadomości, zbieranie 
i przekazywanie tych wiadomości i informacji w zakresie działalności 
gospodarczej, Pozyskiwanie, gromadzenie i  rozpowszechnianie in-
formacji gospodarczych i  ekonomicznych, Przygotowywanie tek-
stów reklamowych w  celu umieszczania ich  na  stronach interneto-
wych, Rozpowszechnianie informacji gospodarczych, Informacja 
marketingowa, marketing internetowy, Optymalizacja stron interne-
towych, Rozpowszechnianie komputerowych programów multime-
dialnych na nośnikach pamięci, 38 Emisja filmów za pośrednictwem 
Internetu, Transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, 
zdjęć, gier, treści audio i informacji za pośrednictwem Internetu, Do-
stęp do treści, stron internetowych i portali, Zapewnianie wielu użyt-
kownikom dostępu do  informacji komputerowych w sieciach kom-
puterowych i do baz danych, Usługi dla grup dyskusyjnych on-line, 
Dostarczanie wiadomości przez przekaz elektroniczny, a także za po-
mocą innych środków komunikacji, Usługi strony internetowej za-
wierającej treści informacyjne dotyczące wydarzeń w kraju i na świe-
cie, Przesyłanie informacji z  zastosowaniem urządzeń mobilnych 
służących do nadawania i/lub odbioru Informacji, Usługi poczty elek-
tronicznej, Dostarczanie informacji za  pośrednictwem komputero-
wej sieci informacyjnej z  wykorzystaniem indeksów w  bazach da-
nych, tekstów publikacji, dokumentów w formie elektronicznej, baz 
danych, materiałów graficznych, serwisu informacyjnego o sektorze 
audiowizualnym, Agencje informacyjne w zakresie wiadomości i ak-
tualności, Usługi portalu internetowego w zakresie zbierania i rozpo-
wszechniania informacji i  danych, Udostępnianie elektronicznych 
tablic ogłoszeniowych i  przekazywanie ogłoszeń elektronicznych, 
Zbieranie, przesyłanie i  rozpowszechnianie wiadomości, informacji, 
aktualności i innych treści tekstowych, graficznych, dźwiękowych lub 
audiowizualnych za pośrednictwem terminali komputerowych, sieci 
internetowej i sieci telekomunikacyjnych, w szczególności z zakresu 
wiadomości bieżących, hobby, edukacji, zdrowia, nauki, techniki, kul-
tury, rozrywki i sportu, Prowadzenie, organizowanie, udostępnianie, 
przesyłanie i  rozpowszechnianie serwisów internetowych i  portali 
internetowych, Usługi serwisu internetowego i portalu internetowe-
go obejmujące usługi polegające na: przesyłaniu i rozpowszechnia-
niu informacji, danych i  treści tekstowych, obrazowych i  dźwięko-
wych z  zakresu wiadomości bieżących, nauki, techniki, edukacji, 
hobby, rozrywki, kultury i sportu, Dostarczanie interfejsów dostęp-
nych poprzez sieć komputerową w celu tworzenia i dostosowywania 
usług elektronicznych do  indywidualnych potrzeb użytkowników 
usługi elektronicznej, Udostępnianie internetowych forów dyskusyj-
nych, Udostępnianie komunikatorów internetowych, Usługi dostar-
czania informacji on-line z  komputerowych baz danych, Rozpo-
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wszechnianie programów i  informacji za  pośrednictwem sieci 
informatycznych, Usługi informacyjne za pośrednictwem Internetu, 
41 Dostarczanie informacji edukacyjnych, Dostarczanie informacji 
dotyczących sportów motorowych, Usługi w  zakresie edukacji, 
kształcenia, rozrywki, działalności sportowej i kulturalnej, Usługi pu-
blikowania elektronicznego z wykorzystaniem globalnej sieci kom-
puterowej, Opracowanie i  gromadzenie informacji o  wydarzeniach 
politycznych, edukacyjnych, sportowych, kulturalnych, Usługi strony 
internetowej zawierającej treści edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Usługi w zakresie organizowania debat i dyskusji publicznych, Publi-
kowanie czasopism internetowych, Usługi reporterskie, Wydawanie 
nagrań dźwiękowych, Produkcja i  rozpowszechnianie filmów i  na-
grań wideo, Organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywko-
wych, Organizowanie imprez rozrywkowych, rekreacyjnych, sporto-
wych, Usługi związane z grami losowymi i  zakładami wzajemnymi, 
Organizowanie, sponsorowanie i prowadzenie spotkań, konferencji, 
wykładów, warsztatów, seminariów i  sympozjów na  temat danych 
komputerowych oraz sprzętu komputerowego, oprogramowania 
komputerowego i  Internetu oraz prowadzenie szkoleń w  zakresie 
projektowania, rozbudowywania, instalacji, stosowania, konserwacji 
i  napraw programów komputerowych, baz danych oraz sprzętu 
do  przetwarzania tekstów i  sprzętu komputerowego, Dostarczanie 
rozrywki za  pośrednictwem Internetu, sieci komputerowych i  sieci 
telekomunikacyjnych, w tym gier on-line, filmów, muzyki oraz pro-
gramów sportowych, edukacyjnych i kulturalnych, Informacja o roz-
rywce, imprezach rozrywkowych, edukacji, imprezach edukacyjnych, 
rekreacji, wypoczynku, programach radiowych i  telewizyjnych, im-
prezach kulturalnych, sportowych i hobby, Organizowanie, obsługa 
i prowadzenie: kongresów, konferencji, zjazdów, seminariów, sympo-
zjów, szkoleń, wykładów i warsztatów, Elektroniczne usługi wydaw-
nicze, Publikacje elektroniczne on-line, Publikowanie tekstów innych 
niż teksty reklamowe, Publikacja elektroniczna on-line książek, dru-
ków, gazet dzienników, magazynów, czasopism i dodatków do nich, 
broszur, materiałów reklamowych i  instruktażowych, Dostarczanie 
wiadomości, danych i informacji z dziedziny sportu, nauki, techniki, 
rozrywki, kultury i zagadnień dotyczących stylu życia, Organizowa-
nie, obsługa i  prezentacja konkursów, zawodów, gier i  quizów dla 
celów edukacyjnych i  rozrywkowych, Produkcja materiałów audial-
nych, wizualnych i  audiowizualnych, Komputerowe przygotowanie 
materiałów do publikacji, Usługi dostępu do usług rozrywkowych on
-line, Prowadzenie kursów internetowych, Prowadzenie i udostępnia-
nie serwisów internetowych umożliwiających jego użytkownikom 
dzielenie się tekstami, zdjęciami, obrazami, materiałami dźwiękowymi 
lub/i audiowizualnymi dla celów edukacyjnych i rozrywkowych, Usługi 
dotyczące organizowania rozrywki internetowej, Usługi związane z or-
ganizowaniem kursów, takich jak: edukacyjnych, internetowych, kore-
spondencyjnych, Nauczanie korespondencyjne, Usługi szkoleniowe, 
Dostarczanie informacji edukacyjnych z bazy danych lub przez Inter-
net jako usługa on-line, Dostarczanie informacji edukacyjnych i kul-
turalnych, także za  pomocą baz danych, Udostępnianie filmów 
za  pomocą sieci Internet, Opracowanie i  gromadzenie informacji 
w  dziedzinach powszechnego zainteresowania tj. informacji doty-
czących wydarzeń w kraju i na świecie, polityki, edukacji, rozrywki, 
sportu, Usługi w  zakresie przekazu wydawnictw prasowych za  po-
mocą sieci internetowych, Przekazywanie know-how jako szkolenia, 
42 Tworzenie programów komputerowych, Aktualizowanie stron in-
ternetowych, Hosting portali internetowych, Doradztwo, konsulta-
cje i  informacja w zakresie informacji technologicznych, Kompilacja 
informacji związanych z technologią informacyjną, Dostarczanie in-
formacji o  technologii komputerowej i  programowaniu za  pośred-
nictwem strony internetowej, Doradztwo w zakresie projektowania 
stron internetowych, Usługi w  zakresie projektowania, tworzenia 
i utrzymywania stron i witryn internetowych dla osób trzecich, Udo-
stępnianie on-line komputerowych baz danych, Usługi komputero-
we, w tym przetwarzanie danych oraz programowanie komputero-
we, Usługi w  zakresie tworzenia stron internetowych, Usługi 
komputerowe, programistyczne i informatyczne, w tym usługi w za-
kresie instalacji, aktualizacji, rozbudowy, konserwacji, powielania, 
projektowania, wdrażania, tworzenia i wypożyczania oprogramowa-
nia komputerowego i  systemów komputerowych, Projektowanie 
i  programowanie aplikacji komputerowych, internetowych i  multi-
medialnych, Administrowanie serwerami komputerowymi, stronami 
internetowymi i portalami internetowymi, Obsługa serwerów kom-
puterowych, stron internetowych i portali internetowych, Usługi do-
radztwa w zakresie sprzętu komputerowego, oprogramowania kom-

puterowego oraz systemów komputerowych, Dostarczanie danych 
i informacji na podstawie indeksów informacji, stron internetowych 
i innych źródeł dostępnych w sieciach komputerowych i Internecie, 
Zabezpieczanie systemów teleinformatycznych przed nieupoważ-
nionym dostępem, Udostępnianie oprogramowania komputerowe-
go (w tym interfejsów) w sieci komputerowej, w Internecie i w sieci 
telekomunikacyjnej w  celu tworzenia spersonalizowanych usług 
elektronicznych, Czasowe udostępnianie oprogramowania kompu-
terowego za  pośrednictwem sieci komputerowej, w  Internecie 
i w sieci telekomunikacyjnej, Informacja on-line dotycząca kompute-
rów, oprogramowania komputerowego, telekomunikacji, informaty-
ki, nauki i techniki, Prowadzenie i udostępnianie serwisów interneto-
wych umożliwiających tworzenie społeczności i wymianę poglądów 
pomiędzy osobami trzecimi, Dostarczanie i  udostępnianie aplikacji 
komputerowych i internetowych, w tym umożliwiających lub uspraw-
niających ładowanie, pobieranie, transmisję, wysyłanie i wyświetlanie 
danych elektronicznych i mediów elektronicznych, Zarządzanie tech-
niczne projektami komputerowymi, z  wyłączeniem instalacji, utrzy-
mywania i naprawy, Doradztwo techniczne oraz doradztwo w zakresie 
wyboru sprzętu i  oprogramowania komputerowego, Udostępnianie 
programów komputerowych i plików komputerowych, w szczególno-
ści przez Internet oraz inne sieci komputerowe, Usługi doradztwa in-
formatycznego, Dostarczanie informacji w  zakresie nauki także po-
przez Internet lub inne sieci komputerowe, Projektowanie i kompilacja 
stron internetowych, przygotowywanie tekstów do  umieszczania 
w  Internecie oraz projektowanie układu stron internetowych, 
nie do celów wykorzystania drogi elektronicznej jak Internet lub inne 
sieci komputerowe oraz z pomocą lub bez pomocy baz danych, Udo-
stępnianie stron internetowych w celu pozyskiwania i dostępu do in-
formacji handlowej oraz danych z zakresu zarządzania personalnego, 
działalności gospodarczej, działalności przedsiębiorcy, Udostępnia-
nie stron internetowych w celu pozyskiwania i dostępu do informacji 
finansowej i danych w zakresie podatków, rachunkowości, finansów, 
ubezpieczeń i spraw bankowych, Usługi wyszukiwarki internetowej, 
Elektroniczne przechowywanie danych, tworzenie i  utrzymywanie 
stron internetowych, 45 Zarządzanie prawami autorskimi, Udzielanie 
licencji praw własności przemysłowej i praw autorskich, Zarządzanie 
własnością intelektualną i przemysłową, Usługi polegające na udzie-
laniu licencji na używanie znaków towarowych, Kompilacja informacji 
prawnych, Usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, Licen-
cjonowanie własności intelektualnej, Rejestrowanie nazw domen in-
ternetowych, Usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej, 
Usługi w  zakresie licencjonowania własności intelektualnej, Usługi 
w  zakresie licencjonowania programów komputerowych, Usługi 
w zakresie zarządzania prawami autorskimi, Porady prawne, Badania 
prawne, Dostarczanie informacji prawnych, z  wykorzystaniem lub 
bez wykorzystania drogi elektronicznej jak Internet lub inne sieci 
komputerowe oraz z pomocą lub bez pomocy baz danych, Udostęp-
nianie informacji dotyczących usług prawnych za  pośrednictwem 
strony internetowej.

(111) 357033 (220) 2022 03 22 (210) 541304
(151) 2022 09 13 (441) 2022 05 30
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Studio Eksperymentalne Polskiego Radia
(510), (511) 9 Nagrania dźwiękowe i  audiowizualne, Magnetyczne 
nośniki danych, Płyty CD, Płyty DVD, Płyty wideo CD, Dyski kompu-
terowe, Dyski magnetyczne, Dyski obliczeniowe, Dyski optyczne, 
Dyski optyczne komputerowe, Dyskietki, Filmy do nagrań dźwięko-
wych, Interfejsy dla informatyki, Kasety magnetyczne z nagraniami, 
Kasety wideo, Urządzenia do  nagrywania, odtwarzania, transmi-
sji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, Aparaty do  przetwarzania 
informacji, Aparaty do  rejestracji dźwięku, Urządzenia nadawcze, 
Nagrania muzyczne, Nagrania audio, Nagrania cyfrowe, 16 Dzienni-
ki, Czasopisma, Periodyki, Prospekty, Książki, Plakaty, Afisze, Kalen-
darze, Katalogi, Kartki okolicznościowe, Naklejki i  nalepki, Artykuły 
papiernicze, Materiały do nauczania, 35 Usługi reklamowe z wyko-
rzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik 
audiowizualnych, Usługi promocji radiowej, Badania rynku i  opinii 
publicznej, w tym poprzez sieci radiowe, Rozpowszechnianie ogło-
szeń reklamowych, Usługi dotyczące transkrypcji informacji, Usługi 
w  zakresie produkcji reklam radiowych i  telewizyjnych, 38 Usługi 
telekomunikacyjne, Usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu, 
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Prowadzenia transmisji z  imprez informacyjnych, muzycznych, roz-
rywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, 
rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów, zbiera-
nia i przekazywania informacji, Transmisja audio, Transmisja podka-
stów, Przesyłanie [transmisja] wiadomości, Elektroniczna transmisja 
wiadomości, Transmisja programów radiowych, Transmisja krótkich 
wiadomości, Transmisja danych przez radio, Transmisja i  odbiór ra-
diowy, Transmisja programów radiowych i telewizyjnych, Nadawanie 
i  transmisja programów radiowych, Transmisja informacji poprzez 
systemy komunikacji wideo, Transmisja radiowa informacji i  innych 
programów, Rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyj-
nych, Usługi w  zakresie rozpowszechniania audycji radiowych i  te-
lewizyjnych, Transmisje audycji radiowych, Usługi w zakresie trans-
misji radiowych i telewizyjnych, 41 Usługi w zakresie organizowania 
imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, 
naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, 
konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod 
słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, Usługi w za-
kresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji radiowych i telewi-
zyjnych, Usługi wydawnicze, Usługi dotyczące wypożyczania nagrań 
dźwiękowych, Redagowanie tekstów pisanych, Rejestrowanie na ta-
śmach wideo, Reportaże fotograficzne, Usługi nagrywania na  ta-
śmach magnetowidowych, Usługi w zakresie produkcji programów 
radiowych i  telewizyjnych, 42 Usługi w zakresie tworzenia nowych 
technik dotyczących realizacji i  rozpowszechniania programów ra-
diowych, Usługi związane z  programami meteorologicznymi pole-
gające na  gromadzeniu informacji meteorologicznych, podawaniu 
informacji, komunikatów meteorologicznych, udzielaniu informacji 
meteorologicznych, Prognozy meteorologiczne.

(111) 357034 (220) 2022 03 31 (210) 541592
(151) 2022 09 13 (441) 2022 05 30
(732) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Collaflex
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Substancje farmaceutycz-
ne, Substancje dietetyczne do  celów leczniczych, Preparaty wspo-
magające leczenie, Preparaty wspomagające leczenie i profilaktykę 
stawów, Suplementy diety, Suplementy diety płynne, w kapsułkach, 
saszetkach, tabletkach, proszku lub zawiesinie do celów leczniczych, 
zawierające substancje pochodzenia zwierzęcego, Preparaty zawie-
rające substancje pochodzenia roślinnego do  celów leczniczych, 
Produkty żywnościowe dla celów zdrowotnych z udziałem kolagenu, 
kwasu hialuronowego, chondroityny, Odżywki wzmacniające do ce-
lów leczniczych, 29 Koncentraty i odżywki wysokobiałkowe, Odżyw-
ki wzbogacone substancjami pochodzenia zwierzęcego i roślinnego 
do celów spożywczych, 30 Koncentraty i odżywki węglowodanowe 
i  wysokoenergetyczne wzbogacone substancjami pochodzenia 
zwierzęcego i roślinnego.

(111) 357035 (220) 2022 04 06 (210) 541708
(151) 2022 09 12 (441) 2022 05 16
(732) BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 3W WODA WODÓR WĘGIEL
(540) 

(591) czarny, biały, niebieski, pomarańczowy, zielony
(531) 29.01.15, 01.15.15, 27.05.01, 27.05.15, 27.05.17, 26.01.04, 26.05.02
(510), (511) 35 Zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności go-
spodarczej, Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, Doradztwo 
handlowe w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, Doradztwo 
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Dostarczanie biz-

nesowych i handlowych informacji kontaktowych za pośrednictwem 
Internetu, Organizowanie prezentacji osób w  celach biznesowych, 
Pomoc biznesowa przy prowadzeniu przedsiębiorstw, Pomoc dla 
przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie prowadzenia ich intere-
sów, Pomoc dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem handlowym 
w  zakresie reklamy, Pomoc w  organizowaniu działalności gospo-
darczej, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej, Pośrednictwo 
w działalności handlowej dla osób trzecich, Porady w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, Świadczenie pomocy w zakresie działalności 
gospodarczej, Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, 
Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i usługi zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, Usługi online z zakresu nawiązy-
wania kontaktów biznesowych, Usługi pośrednictwa w  interesach, 
Usługi w  zakresie badań dotyczących działalności gospodarczej, 
Usługi w  zakresie działalności gospodarczej dotyczące organizacji 
wspólnych przedsięwzięć, Usługi w  zakresie nawiązywania kontak-
tów między przedsiębiorstwami gospodarczymi, Usługi w  zakresie 
planowania działalności gospodarczej, Usługi w  zakresie plano-
wania działalności gospodarczej dla przedsiębiorstw, Usługi w  za-
kresie planowania i  ustalania strategii działalności gospodarczej, 
Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców 
towarów i usług, Usługi pośrednictwa biznesowego związane z ko-
jarzeniem profesjonalistów o zróżnicowanych profilach z klientami, 
Usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, Reklama promo-
cyjna projektów badawczych, Informacja marketingowa, Elektro-
niczne publikowanie druków w  celach reklamowych, Marketing fi-
nansowy, Marketing handlowy [inny niż sprzedaż], Opracowywanie 
kampanii promocyjnych, Organizacja i  przeprowadzanie wydarzeń 
marketingowych, Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń pro-
mocyjnych, Pomoc w  zarządzaniu w  zakresie promocji działalności 
gospodarczej, Sporządzanie raportów do  celów marketingowych, 
Skomputeryzowana promocja działalności gospodarczej, Usługi 
promocji działalności gospodarczej świadczone za  pośrednictwem 
środków audiowizualnych, Usługi reklamowe i marketingowe świad-
czone za pomocą kanałów łącznościowych, Usługi reklamowe i mar-
ketingowe świadczone za  pomocą mediów społecznościowych, 
Usługi reklamowe ukierunkowane na  promowanie działań zwięk-
szających świadomość społeczeństwa w zakresie kwestii i inicjatyw 
środowiskowych, Usługi reklamowe w celu zwiększania świadomo-
ści społecznej w zakresie spraw środowiskowych, Usługi reklamowe 
za pośrednictwem Internetu, Usługi reklamowe związane z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej, Usługi w  zakresie prezentacji 
przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu i innych mediów, Usłu-
gi w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone za po-
średnictwem środków audiowizualnych, Usługi w  zakresie targów 
i wystaw handlowych, 36 Usługi finansowe, monetarne i bankowe, 
Administrowanie finansami, Doradztwo finansowe związane z inwe-
stowaniem w infrastrukturę, Finansowanie projektów, Finansowanie 
projektów rozwojowych, Finansowanie przedsięwzięć biznesowych, 
Informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie fi-
nansów, Inwestycje finansowe, Planowanie i zarządzanie finansowe, 
Pomoc finansowa, Pośrednictwo w równoważeniu emisji dwutlenku 
węgla, Pośrednictwo w usługach finansowych, Pozyskiwanie finan-
sowania dla projektów sportowych, kulturalnych i  rozrywkowych, 
Pozyskiwanie funduszy dla instytucji badawczych, Pozyskiwanie fun-
duszy dla rozwoju nowych technologii, Pozyskiwanie kapitału, Pozy-
skiwanie kapitału finansowego, Udostępnianie i aranżowanie finan-
sowania, Usługi finansowe związane z  działalnością gospodarczą, 
Usługi finansowo-inwestycyjne, Usługi pośrednictwa finansowego, 
Zapewnianie finansowania, Zarządzanie finansami, Zarządzanie fi-
nansowe związane z  bankowością, Udostępnianie informacji finan-
sowych za pośrednictwem strony internetowej, 41 Usługi edukacyj-
ne, Nauczanie i  szkolenia, Organizacja webinariów, Organizowanie 
i przeprowadzanie targów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 
Organizowanie konferencji, Organizowanie konferencji związanych 
z biznesem, Organizowanie konferencji w celach edukacyjnych, Or-
ganizowanie i  prowadzenie konferencji na  temat biznesu i  handlu, 
Organizacja szkoleń, Organizowanie szkoleń biznesowych, Udostęp-
nianie publikacji elektronicznych, Usługi wydawania publikacji pe-
riodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe.

(111) 357036 (220) 2022 04 12 (210) 541913
(151) 2022 09 13 (441) 2022 05 30
(732) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) TRAVITERAP
(510), (511) 5 Suplementy diety, Preparaty dietetyczne, Suplementy 
diety zawierające substancje pochodzenia naturalnego, w tym prze-
twory roślinne i substancje wyodrębnione z roślin, Suplementy diety 
w postaci płynów, toników, syropów, tabletek, kapsułek, kropli, Prepa-
raty farmaceutyczne, Leki, Naturalne środki lecznicze, Produkty lecz-
nicze zawierające substancje pochodzenia naturalnego, w tym prze-
twory roślinne i substancje wyodrębnione z roślin, Produkty lecznicze 
w postaci płynów, toników, syropów, tabletek, kapsułek, kropli.

(111) 357037 (220) 2022 04 19 (210) 542143
(151) 2022 09 05 (441) 2022 05 16
(732) GRUPA ZAKUPOWA UNIA-MEAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrowiec Świętokrzyski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KORONA Wędliny od pokoleń
(540) 

(591) złoty, czerwony, biały, czarny
(531) 24.09.01, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 Mięso konserwowane, Mięso mrożone, Mięso pacz-
kowane, Mięso solone, Mięso kiełbasiane, Mięso suszone, Mięso wę-
dzone, Mięso mielone, Mięso świeże, Mięso i wędliny, Mięso z indy-
ka, Mięso gotowe do spożycia, Mięso pokrojone w plastry, Suszone 
mięso wieprzowe, Mięso w puszce (konserwy), Przyrządzone mięso 
konserwowe w puszce, 35 Reklama, Reklama w czasopismach, Rekla-
ma banerowa, Reklama związana z transportem i dostawą, Reklama 
w czasopismach, broszurach i gazetach.

(111) 357038 (220) 2022 03 31 (210) 541583
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 09
(732) GROCHALSKA ANNA SŁODKA PASJA, Jędrzychów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Słodka Pasja AKADEMIA I SKLEP SŁODKICH DEKORACJI
(540) 

(591) brązowy, różowy, czerwony, niebieski, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.15, 08.01.15, 08.01.25, 05.05.19, 05.03.16
(510), (511) 16 Dekoracje z papieru i kartonu przeznaczone dla arty-
kułów spożywczych, pudełka kartonowe, chłonne arkusze papieru 
lub plastiku do pakowania żywności, chorągiewki papierowe, klamer-
ki i klipsy do papieru, materiały opakowaniowe z papieru lub kartonu, 
serwetki stołowe papierowe, zawieszki papierowe do  woreczków, 
zawieszki-etykietki papierowe do prezentów, książki, periodyki, ma-
teriały szkoleniowe i instruktażowe z zakresu cukiernictwa, dekoracji 
tortów i pieczenia ciast, 21 Przybory kuchenne, formy i maty silikono-
we i plastikowe do pieczenia, maty do lukru plastycznego, maty struk-
turalne do pieczenia, łopatki do użytku kuchennego, łopatki do ciast, 
moździerze kuchenne, papierowe foremki do  pieczenia, patery, 
pędzle kuchenne, pojemniki kuchenne, pojemniki na ciasta, pudełka 
na słodycze, ranty dekoracyjne cukiernicze, rantowe folie cukiernicze, 
silikonowe foremki do babeczek, tace do ciast, tace obrotowe, toreb-
ki do wyciskania kremu, trzepaczki nieelektryczne, tylki i rękawy cu-
kiernicze do dekorowania ciast, wałki do ciasta, dyski do tynkowania 
tortów, butelki do nasączania ciast, szpatułki i patyczki do dekoracji 

ciast, szpatułki cukiernicze, stolnice, gąbki i  maty do  modelowania, 
szablony do ciast, 30 Słodycze, aromaty spożywcze do ciast, ciasta, 
ciastka, ciasteczka, ciasteczkowe lizaki, cukierki, czekolada, wyroby 
czekoladowe, czekolada plastyczna, czekolada w proszku, czekolada 
w pastylkach, czekolada pitna, posypki cukrowe, lizaki, lukier, lukier 
w proszku, lukry plastyczne, masy cukrowe, masy cukrowe do mode-
lowania kwiatów i figurek, posypki czekoladowe, praliny do tortów, 
glazury i polewy cukiernicze, isomalt cukierniczy, cukrowe masy i cu-
krowe proszki do koronek, wafle jadalne, papier waflowy jadalny, 35 
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, reklama produktów, or-
ganizowanie wystaw i pokazów handlowych, zgrupowanie na rzecz 
osób trzecich artykułów cukierniczych, produktów, urządzeń i akce-
soriów związanych z  branżą cukierniczą takich jak: dekoracje, opa-
kowania i  pudełka z  papieru i  kartonu przeznaczone dla artykułów 
spożywczych, książki i materiały szkoleniowe z zakresu cukiernictwa, 
dekoracji tortów i pieczenia ciast, przybory, futerały, pokrowce i po-
jemniki przeznaczone dla artykułów spożywczych, słodycze, słodkie 
artykuły jadalne, ciasta, czekolada, dekoracje do pierniczków i ciaste-
czek, masy cukrowe, świeże i  przetworzone kwiaty jadalne, owoce 
liofilizowane, pasty orzechowe, lukry plastyczne, posypki cukrowe, 
posypki czekoladowe, barwniki spożywcze, podkłady pod tort, ranty 
cukiernicze, formy i maty silikonowe i plastikowe, urządzenia elektro-
mechaniczne i ręczne do sporządzania ciast, noże do cięcia ciast, noże 
cukiernicze i modelarskie do produktów cukierniczych pozwalające 
nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepach stacjonarnych 
i  za  pomocą sieci komputerowej, 38 Komunikacja internetowa do-
tycząca wiedzy z zakresu cukiernictwa, dekoracji tortów i pieczenia 
ciast, komunikacja za pośrednictwem blogów internetowych, forów 
internetowych, transmisja podcastów, transmisja wideo i  tutoriali, 
usługi wideokonferencji, 41 Organizowanie i prowadzenie pokazów, 
warsztatów, forów edukacyjnych dotyczących wiedzy z  zakresu cu-
kiernictwa, dekoracji tortów i pieczenia ciast, tworzenie podcastów, 
udostępnianie filmów online (nie do pobrania), udostępnianie publi-
kacji elektronicznych.

(111) 357039 (220) 2022 05 02 (210) 542676
(151) 2022 09 06 (441) 2022 05 23
(732) GRUPA VESCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kocmyrzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TEVO TECH
(540) 

(591) biały, czarny, niebieski
(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 8 Przyrządy ręczne do układania i poziomowania płytek 
ceramicznych, Krzyżaki dystansowe, Kliny dystansowe, Narzędzia 
ręczne do kafelkowania, Packi metalowe, Szpachle, Kliny zaciskowe, 
Kielnie, Śrubokręty, 20 Krzyżyki dystansowe do  glazury, Wsporniki 
niemetalowe stosowane do  mocowania płytek, Kliny, nie  z  metalu, 
Przekładki z tworzyw sztucznych do użytku z płytkami ceramicznymi.

(111) 357040 (220) 2022 03 28 (210) 541209
(151) 2022 09 06 (441) 2022 05 23
(732) ATUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ATUT
(540) 

(591) żółty, czerwony, biały
(531) 01.03.20, 26.01.16, 27.05.02, 27.05.05, 29.01.13
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(510), (511) 35 Wypożyczanie stoisk handlowych, Zarządzanie 
działalnością gospodarczą w  zakresie projektów budowlanych, 
Wystawy w  celach handlowych lub reklamowych, 36 Organizo-
wanie wynajmu nieruchomości, Pobieranie czynszu, Zarządzanie 
nieruchomościami, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, 37 
Budowa stoisk i  sklepów targowych, Budownictwo, 39 Wynajem 
miejsc postojowych.

(111) 357041 (220) 2022 04 29 (210) 542576
(151) 2022 09 13 (441) 2022 05 30
(732) AMIGOS BETON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMIGOS BETON
(540) 

(591) czarny, brązowy, biały
(531) 02.09.18, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(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) 357042 (220) 2022 03 25 (210) 541460
(151) 2022 09 13 (441) 2022 05 30
(732) MICROBIOTIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Słaboszewko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) microbiotix Complex
(540) 

(591) brązowy, zielony, niebieski, żółty
(531) 01.03.09, 05.03.15, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 Preparaty do regulacji wzrostu roślin, Biostymulatory 
roślin, 31 Pokarm dla zwierząt domowych, Karmy i pasze dla zwie-
rząt, 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usłu-
gi w  zakresie pielęgnacji zwierząt, Usługi w  zakresie rolnictwa, 
akwakultury, ogrodnictwa i  leśnictwa, Usługi w  zakresie opieki 
zdrowotnej dla ludzi, Usługi weterynaryjne, Higiena i pielęgnacja 
urody istot ludzkich, Higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, Opieka 
nad zwierzętami, Usługi chirurgów weterynarzy, Usługi w zakresie 
pielęgnacji zwierząt domowych, Zabiegi higieniczne dla zwierząt, 
Zabiegi pielęgnacyjne zwierząt domowych, Zabiegi pielęgnacyj-
ne zwierząt.

(111) 357043 (220) 2022 04 25 (210) 542323
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 16
(732) ENATA BREAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Stara WĘDZARNIA ADAM RYCHCIK 1932

(540) 

(531) 02.01.01, 02.01.04, 02.01.23, 26.01.03, 26.01.14, 27.05.01, 
27.05.05, 27.07.17
(510), (511) 29 Mięso i  wędliny, mięso konserwowe, mięso liofilizo-
wane, mięso solone, dziczyzna, drób, kiełbasy, podroby, konserwy 
mięsne, ekstrakty mięsne, kaszanka, wędzonki, tłuszcze jadalna, 
pasztety mięsne, flaki, 35 Usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, 
internetowej, katalogowej, wysyłkowej, oraz poprzez ofertę bezpo-
średnią mięsa i wędlin, drobiu, dziczyzny, kiełbas, podrobów, pasz-
tetów mięsnych, konserw mięsnych, ekstraktów mięsnych, tłuszczy 
jadalnych, flaków, Usługi pośrednictwa w handlu, Zarządzanie w za-
kresie zamówień handlowych.

(111) 357044 (220) 2022 04 25 (210) 542324
(151) 2022 09 14 (441) 2022 05 30
(732) COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Comarch ERP XT
(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) 357045 (220) 2022 04 25 (210) 542326
(151) 2022 09 14 (441) 2022 05 30
(732) COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Comarch ERP Enterprise
(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) 357046 (220) 2022 04 26 (210) 542399
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 16
(732) SHAUSHKA COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SHAUSHKA COSMETICS
(540) 

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 3 Olejki esencjonalne i  ekstrakty aromatyczne, Aromaty 
[olejki eteryczne], Esencje eteryczne, Kremy na bazie olejków eterycz-
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nych do  użytku w  aromaterapii, Olejki do  aromaterapii [do  użytku 
kosmetycznego], Olejki do perfum i zapachów, Olejki do pielęgnacji 
skóry [nielecznicze], Olejki eteryczne, Olejki naturalne do  celów ko-
smetycznych, Roślinne olejki eteryczne, Woda kwiatowa, Zmieszane 
olejki eteryczne, Preparaty do  czyszczenia i  odświeżania, Prepara-
ty do  prania, Środki zapachowe do  celów domowych, Detergenty 
do  użytku domowego, Detergenty do  użytku w  gospodarstwie do-
mowym, Detergenty do zmywania naczyń, Detergenty do zmywarek 
do naczyń, Dyfuzory z patyczkami zapachowymi, Ług sodowy, Mydła 
do użytku domowego, Naturalne olejki do celów oczyszczających, Pa-
łeczki zapachowe, Popiół wulkaniczny do czyszczenia, Preparaty che-
miczne do czyszczenia do użytku domowego, Preparaty do usuwania 
plam do artykułów gospodarstwa domowego, Preparaty do wywabia-
nia plam, Preparaty do zmywania naczyń, Proszki do prania, Proszek 
do zmywarek, Roztwory do szorowania, Soda kaustyczna, Środki czysz-
czące, Środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, Środki 
zapachowe do samochodów, Środki do polerowania podłóg i mebli, 
Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Środki do higieny jamy ustnej, 
Środki perfumeryjne i zapachowe, Aloesowe preparaty do celów ko-
smetycznych, Balsamy, inne niż do celów medycznych, Bawełna do ce-
lów kosmetycznych, Bawełniane płatki kosmetyczne, Henna [barwnik 
kosmetyczny], Kamienie do wygładzania stóp, Kosmetyki, Kosmetyki 
dla dzieci, Kosmetyki do  użytku osobistego, Kosmetyki i  preparaty 
kosmetyczne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki organiczne, Kremy 
do masażu, nie do celów leczniczych, Maści do celów kosmetycznych, 
Nielecznicze kuracje do skóry głowy, Nielecznicze preparaty do ma-
sażu, Olejki do masażu, nielecznicze, Olejki i płyny do masażu, Olejki 
mineralne [kosmetyki], Patyczki z watą do celów kosmetycznych, Pre-
paraty kosmetyczne do twarzy, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji 
ciała, Preparaty kosmetyczne o działaniu wyszczuplającym, Preparaty 
ścierne do  ciała, Pumeks, Tłuszcze do  celów kosmetycznych, Świece 
do masażu do celów kosmetycznych, Żel z aloesem do celów kosme-
tycznych, Żele do masażu, inne niż do celów medycznych, Zestawy ko-
smetyków, Dezodoranty i antyperspiranty, Antyperspiranty do użyt-
ku osobistego, Drewno zapachowe, Ekstrakty kwiatowe [perfumy], 
Emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, Ekstrakty 
ziołowe do celów kosmetycznych, Farby do włosów, Farby do brody, 
Kosmetyki do makijażu, Kremy do twarzy do użytku kosmetycznego, 
Kremy i  balsamy kosmetyczne, Kremy kosmetyczne do  rąk, Kremy 
po opalaniu [do użytku kosmetycznego], Kamień ałun [środek ściąga-
jący], Kadzidełka, Herbata do kąpieli do celów kosmetycznych, Maski 
kosmetyczne, Mleczko kosmetyczne, Mleczko oczyszczające do  ce-
lów kosmetycznych, Odżywki do włosów w kostce, Odżywki do wło-
sów, Szampony do włosów, Kostki mydła do mycia ciała, Kostki mydła 
do czyszczenia do użytku domowego, Mydła, Mydła do użytku osobi-
stego, Mydło dezodoryzujące, Mydło do golenia, Ołówki do brwi, Pa-
sta do zębów, Płyny do płukania jamy ustnej, Płyny po goleniu, Pomad-
ki do ust, Balsamy do golenia, Kremy do golenia, Preparaty do depilacji 
i golenia, Preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących 
[przybory toaletowe], Preparaty do  kręcenia włosów, Saszetki zapa-
chowe, Saszetki zapachowe do  bielizny, Soda krystaliczna do  czysz-
czenia, Toniki do użytku kosmetycznego.

(111) 357047 (220) 2022 05 01 (210) 542614
(151) 2022 09 13 (441) 2022 05 30
(732) ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMAVIT D3
(540) 

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 3 Antyperspiranty, Środki przeciwpotowe, Sole do kąpieli, 
Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Mleczko kosmetyczne, Kosmetyki, 
Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Wazelina kosmetyczna, Ze-
stawy kosmetyczne, Kosmetyki upiększające, Kremy kosmetyczne, My-
dła, Mydła dezodoryzujące, Mydła przeciwpotowe, Preparaty kosme-
tyczne do opalania się, Pomady do celów kosmetycznych, Szampony, 
Środki do czyszczenia zębów, Talk kosmetyczny, Toniki kosmetyczne, 
Pomadki do ust, Zmywacze do paznokci, Balsamy kosmetyczne, Per-
fumy, Ekstrakty ziołowe do  celów kosmetycznych, Puder do  ciała, 

Preparaty do  prania, Farby do  włosów, Lakiery do  włosów, Lakiery 
do paznokci, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 5 Alde-
hydy do celów farmaceutycznych, Alkaliczne jodki do celów farmaceu-
tycznych, Alkaloidy do  celów medycznych, Alkohol leczniczy do  ce-
lów farmaceutycznych, Anestetyki, Środki znieczulające, Antybiotyki, 
Antyseptyki, Środki bakteriobójcze, Balsamy do  celów leczniczych, 
Bizmut do  celów farmaceutycznych, Preparaty bizmutowe do  celów 
farmaceutycznych, Chemiczne odczynniki do celów medycznych lub 
weterynaryjnych, Chemiczne preparaty do celów farmaceutycznych, 
Chemiczne preparaty do  celów medycznych, Chemiczne preparaty 
do  celów weterynaryjnych, Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, 
Czopki, Detergenty do  celów medycznych, Środki dezynfekcyjne 
do celów higienicznych, Preparaty diagnostyczne do celów medycz-
nych, Preparaty farmaceutyczne, Fosforany do  celów farmaceutycz-
nych, Kwas galusowy do celów farmaceutycznych, Gliceryna do celów 
medycznych, Glukoza do celów medycznych, Środki farmaceutyczne 
przeciw gorączce, Preparaty farmaceutyczne przeciw hemoroidom, 
Jod do  celów farmaceutycznych, Jodki do  celów farmaceutycznych, 
Jodoform, Jodyna, Kamfora do celów medycznych, Olejek kamforowy 
do celów medycznych, Kapsułki do celów farmaceutycznych, Produk-
ty farmaceutyczne, Kapsułki na lekarstwa, Kolodium do celów farma-
ceutycznych, Korzenie lekarskie, Kwasy do  celów farmaceutycznych, 
Laktoza-cukier mleczny, Lekarstwa do picia, Leki dla ludzi, Leki do ce-
lów stomatologicznych, Leki do celów weterynaryjnych, Leki pomoc-
nicze, Lotony do celów farmaceutycznych, Lotony do celów weteryna-
ryjnych, Preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, Maści do celów 
farmaceutycznych, Mazidła, Mąka do celów farmaceutycznych, Men-
tol, Mięta do celów farmaceutycznych, Nalewki do celów leczniczych, 
Napoje lecznicze, Narkotyki, Środki farmaceutyczne na  uspokojenie 
nerwów, Środki oczyszczające, Środki na odciski, Pierścienie na odciski 
stóp, Odczynniki chemiczne do celów medycznych lub weterynaryj-
nych, Maść przeciw odmrożeniom, Preparaty przeciw odmrożeniom, 
Środki do  odstraszanie owadów, Oleje lecznicze, Pastylki do  celów 
farmaceutycznych, Pigułki do celów farmaceutycznych, Płyny do płu-
kania ust do celów leczniczych, Chusteczki nasączane płynami farma-
ceutycznymi, Środki medyczne przeciw poceniu się, Pomady do celów 
medycznych, Środki przeciwbólowe, Środki przeczyszczające, Roz-
puszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych, Olej rycynowy 
do celów leczniczych, Siemię lniane do celów farmaceutycznych, Pre-
paraty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Skrobia do celów diete-
tycznych lub farmaceutycznych, Maści do  leczenia oparzeń słonecz-
nych, Preparaty farmaceutyczne przeciw oparzeniom słonecznym, 
Sulfonamidy, Surowice, Tabletki do  celów farmaceutycznych, Środki 
trawienne do  celów farmaceutycznych, Tymol do  celów farmaceu-
tycznych, Wazelina do  celów leczniczych, Preparaty witaminowe, 
Wodorowęglan sodowy do  celów farmaceutycznych, Wodzian chlo-
ralu do celów farmaceutycznych, Lekarstwa przeciw zaparciom, Her-
bata z ziół do celów medycznych, Zioła lecznicze, Żelatyna do celów 
medycznych, Substancje żrące do celów farmaceutycznych, Balsamy 
do użytku medycznego, Suplementy diety, Syropy do celów medycz-
nych, Mydła dezynfekujące, Mydła lecznicze, 10 Urządzenia rozpyla-
jące (aerozole) do  celów medycznych, Aplikatory pigułek, Aparaty 
do  masażu wibracyjnego, Aparatura do  mikrodermabrazji, Bandaże 
elastyczne, Bańki lekarskie, Buteleczki do  celów leczniczych, Butelki 
dla niemowląt, Prześcieradła dla chorych z brakiem kontroli czynno-
ści fizjologicznych, Gryzaki dla ząbkujących dzieci, Igły do celów me-
dycznych, Szczotki do  czyszczenia języka, Koce podgrzewane elek-
trycznie do celów medycznych, Łopatki do czyszczenia uszu, Irygatory 
do celów medycznych, Kroplomierze do celów leczniczych, Pojemniki 
do aplikowania leków, Łyżki do leków, Maski stosowane przez perso-
nel medyczny, Ochraniacze na palce do celów medycznych, Urządze-
nia do odciągania mleka z piersi, Podkłady zapobiegające tworzeniu 
się odleżyn, Aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, Strzykawki 
do celów medycznych, Przyrządy w postaci zatyczek do ochrony uszu, 
Pończochy przeciw żylakom, Prezerwatywy, Środki antykoncepcyjne 
niechemiczne, Termometry do celów medycznych, 35 Reklama, Dys-
trybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, 
Usługi handlu detalicznego, hurtowego i za pośrednictwem internetu, 
w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitar-
nych oraz materiałów medycznych.

(111) 357048 (220) 2022 05 01 (210) 542615
(151) 2022 09 13 (441) 2022 05 30
(732) ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMAVEN
(540) 

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 3 Antyperspiranty, Środki przeciwpotowe, Sole do  ką-
pieli, Preparaty kosmetyczne do  kąpieli, Mleczko kosmetyczne, 
Kosmetyki, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Wazelina ko-
smetyczna, Zestawy kosmetyczne, Kosmetyki upiększające, Kremy 
kosmetyczne, Mydła, Mydła dezodoryzujące, Mydła przeciwpo-
towe, Preparaty kosmetyczne do  opalania się, Pomady do  celów 
kosmetycznych, Szampony, Środki do czyszczenia zębów, Talk ko-
smetyczny, Toniki kosmetyczne, Pomadki do ust, Zmywacze do pa-
znokci, Balsamy kosmetyczne, Perfumy, Ekstrakty ziołowe do celów 
kosmetycznych, Puder do ciała, Preparaty do prania, Farby do wło-
sów, Lakiery do włosów, Lakiery do paznokci, Chusteczki nasączane 
płynami kosmetycznymi, 5 Aldehydy do celów farmaceutycznych, 
Alkaliczne jodki do  celów farmaceutycznych, Alkaloidy do  ce-
lów medycznych, Alkohol leczniczy do  celów farmaceutycznych, 
Anestetyki, Środki znieczulające, Antybiotyki, Antyseptyki, Środki 
bakteriobójcze, Balsamy do  celów leczniczych, Bizmut do  celów 
farmaceutycznych, Preparaty bizmutowe do  celów farmaceutycz-
nych, Chemiczne odczynniki do celów medycznych lub weteryna-
ryjnych, Chemiczne preparaty do  celów farmaceutycznych, Che-
miczne preparaty do  celów medycznych, Chemiczne preparaty 
do celów weterynaryjnych, Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, 
Czopki, Detergenty do  celów medycznych, Środki dezynfekcyjne 
do  celów higienicznych, Preparaty diagnostyczne do  celów me-
dycznych, Preparaty farmaceutyczne, Fosforany do  celów farma-
ceutycznych, Kwas galusowy do celów farmaceutycznych, Glicery-
na do  celów medycznych, Glukoza do  celów medycznych, Środki 
farmaceutyczne przeciw gorączce, Preparaty farmaceutyczne prze-
ciw hemoroidom, Jod do celów farmaceutycznych, Jodki do celów 
farmaceutycznych, Jodoform, Jodyna, Kamfora do celów medycz-
nych, Olejek kamforowy do celów medycznych, Kapsułki do celów 
farmaceutycznych, Produkty farmaceutyczne, Kapsułki na  lekar-
stwa, Kolodium do  celów farmaceutycznych, Korzenie lekarskie, 
Kwasy do  celów farmaceutycznych, Laktoza-cukier mleczny, Le-
karstwa do picia, Leki dla ludzi, Leki do celów stomatologicznych, 
Leki do celów weterynaryjnych, Leki pomocnicze, Lotony do celów 
farmaceutycznych, Lotony do  celów weterynaryjnych, Preparaty 
farmaceutyczne przeciw łupieżowi, Maści do celów farmaceutycz-
nych, Mazidła, Mąka do  celów farmaceutycznych, Mentol, Mięta 
do celów farmaceutycznych, Nalewki do celów leczniczych, Napoje 
lecznicze, Narkotyki, Środki farmaceutyczne na  uspokojenie ner-
wów, Środki oczyszczające, Środki na odciski, Pierścienie na odciski 
stóp, Odczynniki chemiczne do celów medycznych lub weteryna-
ryjnych, Maść przeciw odmrożeniom, Preparaty przeciw odmro-
żeniom, Środki do  odstraszanie owadów, Oleje lecznicze, Pastylki 
do  celów farmaceutycznych, Pigułki do  celów farmaceutycznych, 
Płyny do płukania ust do celów leczniczych, Chusteczki nasączane 
płynami farmaceutycznymi, Środki medyczne przeciw poceniu się, 
Pomady do celów medycznych, Środki przeciwbólowe, Środki prze-
czyszczające, Rozpuszczalniki do usuwania plastrów samoprzylep-
nych, Olej rycynowy do celów leczniczych, Siemię lniane do celów 
farmaceutycznych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, 
Skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, Maści do le-
czenia oparzeń słonecznych, Preparaty farmaceutyczne przeciw 
oparzeniom słonecznym, Sulfonamidy, Surowice, Tabletki do celów 
farmaceutycznych, Środki trawienne do  celów farmaceutycznych, 
Tymol do celów farmaceutycznych, Wazelina do celów leczniczych, 
Preparaty witaminowe, Wodorowęglan sodowy do  celów farma-
ceutycznych, Wodzian chloralu do  celów farmaceutycznych, Le-
karstwa przeciw zaparciom, Herbata z ziół do celów medycznych, 
Zioła lecznicze, Żelatyna do  celów medycznych, Substancje żrące 
do celów farmaceutycznych, Balsamy do użytku medycznego, Su-
plementy diety, Syropy do celów medycznych, Mydła dezynfekują-
ce, Mydła lecznicze, 10 Urządzenia rozpylające (aerozole) do celów 
medycznych, Aplikatory pigułek, Aparaty do masażu wibracyjnego, 
Aparatura do  mikrodermabrazji, Bandaże elastyczne, Bańki lekar-
skie, Buteleczki do celów leczniczych, Butelki dla niemowląt, Prze-

ścieradła dla chorych z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, 
Gryzaki dla ząbkujących dzieci, Igły do celów medycznych, Szczotki 
do  czyszczenia języka, Koce podgrzewane elektrycznie do  celów 
medycznych, Łopatki do czyszczenia uszu, Irygatory do celów me-
dycznych, Kroplomierze do celów leczniczych, Pojemniki do apliko-
wania leków, Łyżki do leków, Maski stosowane przez personel me-
dyczny, Ochraniacze na  palce do  celów medycznych, Urządzenia 
do odciągania mleka z piersi, Podkłady zapobiegające tworzeniu się 
odleżyn, Aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, Strzykawki 
do  celów medycznych, Przyrządy w  postaci zatyczek do  ochrony 
uszu, Pończochy przeciw żylakom, Prezerwatywy, Środki antykon-
cepcyjne niechemiczne, Termometry do  celów medycznych, 35 
Reklama, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i  promocyjnych, Usługi handlu detalicznego, hurtowego i  za  po-
średnictwem internetu, w zakresie preparatów farmaceutycznych, 
weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych.

(111) 357049 (220) 2022 05 10 (210) 542875
(151) 2022 09 13 (441) 2022 05 30
(732) DOM WYDAWNICZY RAFAEL HALINA MARCHUT  
TOMASZ BALON-MROCZKA SPÓŁKA JAWNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOGU-chwałki
(540) 

(591) jasnoniebieski, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 Galaretki [słodycze], galaretki nadziewane [słodycze], 
galaretki owocowe.

(111) 357050 (220) 2022 02 25 (210) 539591
(151) 2022 09 07 (441) 2022 05 23
(732) PAWŁOWSKI JAKUB, Włocławek (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BOOMBOX
(510), (511) 41 Koncerty muzyczne, Koncerty muzyczne na żywo.

(111) 357051 (220) 2022 03 07 (210) 540028
(151) 2022 09 07 (441) 2022 05 09
(732) VITAPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZDROWE KORZYŚCI 4Biotic
(540) 

(591) szary, czarny, biały
(531) 01.03.02, 26.01.03, 26.01.13, 26.05.06, 26.05.13, 26.05.22, 
27.05.01, 27.07.01, 27.07.02, 27.07.21, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety.

(111) 357052 (220) 2022 02 18 (210) 540031
(151) 2022 09 06 (441) 2022 05 23
(732) VITAPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIDUSOL MARINE
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(540) 

(591) jasnoszary, ciemnoszary
(531) 27.05.05, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 5 Preparaty medyczne.

(111) 357053 (220) 2022 03 28 (210) 541494
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 16
(732) COLLEGIUM BALTICUM-AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH 
Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cb Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych
(540) 

(591) niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.17, 26.11.02, 26.11.06, 26.02.07
(510), (511) 16 Książki, podręczniki, skrypty, gazety i  czasopisma, 
informatory, adresatki, afisze, almanachy, plakaty, albumy, artykuły 
biurowe za  wyjątkiem mebli, przybory do  pisania, przyciski do  pa-
pieru, bloczki do pisania, broszury informacyjne, nalepki, notesy, no-
tatniki, długopisy, ołówki, podstawki do długopisów i ołówków, tem-
perówki, wieczne pióra, chorągiewki papierowe, obwoluty, okładki 
papierowe na dokumenty, segregatory, fotografie, ramki na fotogra-
fie, kalendarze, karty pocztowe, zakładki od książek, papier listowy, 
zszywki biurowe, 35 Usługi doradztwa w zakresie prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej naukowej oraz finansowej, usługi dotyczące 
zarządzania działalnością gospodarczą naukową oraz finansową, 
usługi doradztwa w zakresie organizowania i zarządzania działalno-
ścią gospodarczą naukową oraz finansową, usługi doradztwa spe-
cjalistycznego w sprawach działalności gospodarczej naukowej oraz 
finansowej, pozyskiwanie i  udostępnianie informacji o  działalności 
gospodarczej naukowej oraz finansowej, usługi doradztwa w zakre-
sie zarządzania personalnego, doradztwo podatkowe [rachunko-
wość], usługi księgowości i rachunkowości, ekspertyzy w działalno-
ści gospodarczej, promocja sprzedaży, reklama za  pośrednictwem 
sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama 
radiowa i  telewizyjna, organizowanie targów i  wystaw celach han-
dlowych i  reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i  materiałów 
reklamowych, badania rynku, usługi w zakresie marketingu i prezen-
tacji, pokazy towarów i prezentowanie usług w celach handlowych 
i reklamowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub 
reklam, uaktualnianie materiałów reklamowych, zarządzanie zbiora-
mi informatycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych 
dla komputerowych baz danych, sortowanie danych w  bazach da-
nych, komputerowe zarządzanie plikami, powielanie dokumentów, 
wycena działalności gospodarczej, audyt, pozyskiwania informacji 
o  działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, weryfikacja 
rachunków, badanie opinii publicznej, sprzedaż hurtowa i detaliczna 
książek, podręczników, gazet i  czasopism, sprzedaż hurtowa i  de-
taliczna za  pośrednictwem Internetu książek, podręczników, gazet 
i czasopism, 41 Edukacja, usługi edukacyjne, usługi kształcenia w ra-
mach programów kierunkowych uczelni wyższych, kształcenie prak-
tyczne, informacja o edukacji, doskonalenie zawodowe, doradztwo 
zawodowe, usługi kształcenia na odległość, usługi kształcenia online 
przez Internet, nauczanie korespondencyjne, publikowanie tekstów 
i książek naukowych, publikacje elektroniczne on-line książek i pe-
riodyków o tematyce naukowej, obsługa oraz udostępnianie publi-
kacji elektronicznych on-line, komputerowe przygotowanie materia-
łów do publikacji, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, 
seminariów, sympozjów, zjazdów, organizowanie i  obsługa imprez 
okolicznościowych oraz konkursów o  charakterze edukacyjnym 
i rozrywkowym, informacja o imprezach naukowych, organizowanie 
obozów naukowych, organizowanie ceremonii wręczania nagród 
za osiągnięcia naukowe.

(111) 357054 (220) 2022 03 31 (210) 541589
(151) 2022 09 09 (441) 2022 05 23
(732) BOROWSKI MACIEJ INTROBUD FIRMA BUDOWLANA,  
Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) INTROBUD
(510), (511) 36 Pośrednictwo w  obrocie nieruchomościami, Doradz-
two w  zakresie nieruchomości, Usługi nabywania nieruchomości, 
Usługi w  zakresie nieruchomości, Usługi zarządzania nieruchomo-
ściami, Wynajem nieruchomości, 37 Usługi budowlane, konstrukcyj-
ne, rozbiórkowe i  wyburzeniowe, Usługi doradztwa budowlanego, 
Usługi nadzoru budowlanego w  zakresie projektów budowlanych, 
Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, 
czyszczącego i  konserwacyjnego, Budowanie nieruchomości, Re-
mont nieruchomości, 39 Wynajem samochodów, Wynajem pojazdów.

(111) 357055 (220) 2022 04 06 (210) 541705
(151) 2022 09 12 (441) 2022 05 16
(732) SAŁEK GRZEGORZ, Września (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AF ALUFORMA
(540) 

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 29.01.13, 26.04.01, 26.04.18, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 6 Artykuły metalowe do użytku w budownictwie, 20 Wy-
roby stolarskie.

prZeDŁUŻenie praWa

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronne-
go 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) 051973 (180) 2032 11 28 Prawo przedłużono w całości.
(111) 059845 (180) 2033 01 24 Prawo przedłużono w całości.
(111) 061992 (180) 2026 02 07 Prawo przedłużono w całości.
(111) 079336 (180) 2032 10 22 Prawo przedłużono w całości.
(111) 079340 (180) 2032 10 22 Prawo przedłużono w całości.
(111) 079343 (180) 2032 10 22 Prawo przedłużono w całości.
(111) 079344 (180) 2032 10 22 Prawo przedłużono w całości.
(111) 079347 (180) 2032 10 22 Prawo przedłużono w całości.
(111) 079349 (180) 2032 10 22 Prawo przedłużono w całości.
(111) 079389 (180) 2032 10 28 Prawo przedłużono w całości.
(111) 079410 (180) 2032 11 16 Prawo przedłużono w całości.
(111) 079433 (180) 2032 11 27 Prawo przedłużono w całości.
(111) 079452 (180) 2032 12 02 Prawo przedłużono w całości.
(111) 079468 (180) 2032 12 10 Prawo przedłużono w całości.
(111) 079774 (180) 2032 10 22 Prawo przedłużono w całości.
(111) 079775 (180) 2032 10 22 Prawo przedłużono w całości.
(111) 079776 (180) 2032 10 22 Prawo przedłużono w całości.
(111) 080365 (180) 2032 12 29 Prawo przedłużono w całości.
(111) 082754 (180) 2032 10 16 Prawo przedłużono w całości.
(111) 083036 (180) 2032 11 17 Prawo przedłużono w całości.
(111) 083431 (180) 2032 10 22 Prawo przedłużono w całości.
(111) 083432 (180) 2032 10 22 Prawo przedłużono w całości.
(111) 083968 (180) 2032 12 18 Prawo przedłużono w całości.
(111) 084604 (180) 2032 12 02 Prawo przedłużono w całości.
(111) 085805 (180) 2032 10 27 Prawo przedłużono w całości.
(111) 085850 (180) 2033 04 06 Prawo przedłużono w całości.
(111) 087209 (180) 2032 10 27 Prawo przedłużono w całości.
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(111) 087969 (180) 2033 02 15 Prawo przedłużono w całości.
(111) 087970 (180) 2033 02 15 Prawo przedłużono w całości.
(111) 087972 (180) 2033 02 15 Prawo przedłużono w całości.
(111) 087973 (180) 2033 02 15 Prawo przedłużono w całości.
(111) 089669 (180) 2033 05 21 Prawo przedłużono w całości.
(111) 094165 (180) 2033 09 09 Prawo przedłużono w całości.
(111) 094629 (180) 2033 09 09 Prawo przedłużono w całości.
(111) 094630 (180) 2033 09 09 Prawo przedłużono w całości.
(111) 096810 (180) 2032 12 14 Prawo przedłużono w całości.
(111) 097109 (180) 2033 09 02 Prawo przedłużono w całości.
(111) 157573 (180) 2032 11 12 Prawo przedłużono w całości.
(111) 168784 (180) 2032 12 09 Prawo przedłużono w całości.
(111) 170281 (180) 2032 11 19 Prawo przedłużono w całości.
(111) 170526 (180) 2032 12 04 Prawo przedłużono w całości.
(111) 170535 (180) 2033 01 08 Prawo przedłużono w całości.
(111) 170809 (180) 2032 12 05 Prawo przedłużono w całości.
(111) 171228 (180) 2032 12 11 Prawo przedłużono w całości.
(111) 171278 (180) 2032 10 01 Prawo przedłużono w całości.
(111) 171760 (180) 2033 01 30 Prawo przedłużono w całości.
(111) 171966 (180) 2032 11 21 Prawo przedłużono w całości.
(111) 171967 (180) 2032 11 21 Prawo przedłużono w całości.
(111) 171968 (180) 2032 11 21 Prawo przedłużono w całości.
(111) 173374 (180) 2032 12 18 Prawo przedłużono w całości.
(111) 174756 (180) 2032 11 14 Prawo przedłużono w całości.
(111) 175633 (180) 2032 11 12 Prawo przedłużono w całości.
(111) 176451 (180) 2033 01 13 Prawo przedłużono w całości.
(111) 177184 (180) 2033 04 07 Prawo przedłużono w całości.
(111) 177923 (180) 2033 05 23 Prawo przedłużono w całości.
(111) 179065 (180) 2033 11 06 Prawo przedłużono w całości.
(111) 183617 (180) 2033 10 02 Prawo przedłużono w całości.
(111) 184729 (180) 2033 04 07 Prawo przedłużono w całości.
(111) 187383 (180) 2032 12 18 Prawo przedłużono w całości.
(111) 187391 (180) 2033 09 25 Prawo przedłużono w całości.
(111) 187392 (180) 2033 09 25 Prawo przedłużono w całości.
(111) 192785 (180) 2033 02 20 Prawo przedłużono w całości.
(111) 193823 (180) 2032 10 15 Prawo przedłużono w całości.
(111) 196118 (180) 2026 02 16 Prawo przedłużono w całości.
(111) 205612 (180) 2032 12 04 Prawo przedłużono w całości.
(111) 213611 (180) 2032 11 14 Prawo przedłużono w całości.
(111) 258631 (180) 2032 06 25 Prawo przedłużono w całości.
(111) 258632 (180) 2032 06 25 Prawo przedłużono w całości.
(111) 258633 (180) 2032 06 25 Prawo przedłużono w całości.
(111) 258634 (180) 2032 06 25 Prawo przedłużono w całości.
(111) 261100 (180) 2032 11 20 Prawo przedłużono w całości.
(111) 261269 (180) 2032 11 26 Prawo przedłużono w całości.
(111) 261369 (180) 2032 11 09 Prawo przedłużono w całości.
(111) 261503 (180) 2032 06 25 Prawo przedłużono w części dla to-

warów: 9: urządzenia do gier kom-
puterowych i  telewizyjnych, me-
chanizmy i  automaty wrzutowe, 
części i oprzyrządowanie do wyżej 
wymienionych, urządzenia do pro-
wadzenia loterii, videoloterii i zakła-
dów wzajemnych, programy i opro-
gramowanie do  gier, gry kompu-
terowe i  telewizyjne, kasety video, 
kasety video z  grami, kalkulatory, 
komputery, ich  części zamienne 
oraz urządzenia peryferyjne, pro-
gramy komputerowe, nośniki in-
formacji; 16: dzienniki, czasopisma, 
periodyki, prospekty, książki, plaka-
ty, kalendarze, artykuły piśmienne, 
losy do gier, karty ozdobne, afisze, 
albumy, blankiety, formularze, bro-
szury, notesy, naklejki, obwoluty, 
podręczniki, informatory i  regula-

miny do  gier; 28: gry elektronicz-
ne inne niż telewizyjne, gry auto-
matyczne inne niż na  żetony oraz 
inne niż telewizyjne, gry towarzy-
skie, zabawki, urządzenia do  gier 
elektronicznych innych niż telewi-
zyjne, urządzenia służące rozrywce 
nie  zawarte w  innych klasach; 35: 
usługi agencji reklamowych z  wy-
korzystaniem wszystkich metod 
słownych, dźwiękowych, audiowi-
zualnych i multimedialnych, organi-
zacja wystaw i targów handlowych 
i/lub reklamowych, konkursów, po-
średnictwo w  zawieraniu transak-
cji handlowych, kojarzenie kontra-
hentów handlowych, doradztwo 
w  zakresie organizacji, zarządzania 
i  prowadzenia działalności gospo-
darczej, pozyskiwanie informacji 
o  działalności gospodarczej, do-
radztwo w  zakresie zarządzania 
personalnego, rekrutacja persone-
lu, marketing, badanie rynku i opi-
nii publicznej, produkcja reklam, 
reklama dla osób trzecich, w  tym 
reklama w  środkach masowego 
przekazu, reklama za  pomocą sie-
ci komputerowej, rozpowszechnia-
nie ogłoszeń i  innych materiałów 
reklamowych, wynajem czasu re-
klamowego we  wszystkich środ-
kach przekazu, transkrypcja prze-
kazu, wycena majątku podmiotów 
gospodarczych i  ich  składników 
majątkowych, wycena działalności 
handlowej, sporządzanie analizy 
kosztów, ekspertyzy w działalności 
gospodarczej, w  tym ekspertyzy 
opłacalności, prognozy ekonomicz-
ne, wyceny wartości materialnych 
i  niematerialnych, rachunkowość, 
prowadzenie ksiąg na zlecenie, za-
rządzanie przekształceniami kapi-
tałowo-organizacyjnymi, restruktu-
ryzacja, prywatyzacja, reprywaty-
zacja, organizacja wystaw i  targów 
w celach handlowych lub reklamo-
wych, komputerowe zarządzanie 
plikami, wyszukiwanie informa-
cji w  plikach komputerowych dla 
osób trzecich, tworzenie baz da-
nych i  przetwarzanie danych, pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, 
promocja eksportu i importu, usłu-
gi w  zakresie prowadzenia dzia-
łalności handlowej na  rzecz osób 
trzecich, pośrednictwo handlowe; 
36: doradztwo, usługi i zarządzanie 
w sprawach inwestycyjnych, finan-
sowych, ubezpieczeniowych, po-
datkowych, sporządzanie business 
planów, obsługa finansowo-księgo-
wa, analizy finansowe, ekspertyzy 
do  celów fiskalnych, operacje roz-
rachunkowe, transfer elektroniczny 
środków finansowych, likwidacja 
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przedsiębiorstw, usługi maklerskie, 
obrót papierami wartościowymi, 
organizowanie aukcji, leasing finan-
sowy, kredytowanie, pośrednictwo 
w zawieraniu zakładów, dzierżawa, 
najem, wycena i  zarządzanie nie-
ruchomościami, zarządzanie ma-
jątkiem; 38: transmisja programów 
radiowych i telewizyjnych, łączność 
poprzez terminale komputerowe, 
przesyłanie informacji tekstowej 
i  obrazowej przy pomocy kompu-
tera, połączenia ze światowa siecią 
komputerową za  pośrednictwem 
telekomunikacji, łączność poprzez 
sieć światłowodów, przekaz sateli-
tarny, usługi telefoniczne, telefonia 
komórkowa, usługi telegraficzne, 
usługi telekomunikacyjne, obsłu-
ga telekonferencji, wypożyczanie 
urządzeń do  przesyłania informa-
cji, wypożyczanie urządzeń tele-
komunikacyjnych, wypożyczanie 
modemów; 41: usługi w  zakresie 
organizowania gier losowych, or-
ganizowanie totalizatorów, prowa-
dzenie zakładów pomiędzy zakła-
dem a  klientem zakładu (zakłady 
wzajemne), bukmacherstwo, usługi 
związane z  organizowaniem i  pro-
wadzeniem salonów gier, kasyn, 
dyskotek, sal kinowych, klubów 
edukacyjnych i rozrywkowych noc-
nych klubów, lunaparków, organi-
zowanie spektakli teatralno-wido-
wiskowych, organizowanie imprez 
i  obozów sportowych, rekreacyj-
nych i  turystycznych, organizowa-
nie loterii, konkursów edukacyj-
nych i  rozrywkowych, produkcja 
widowisk plenerowych, obsługa 
publikacji elektronicznych on-line, 
nauczanie, w  tym organizowanie 
i  prowadzenie kongresów, konfe-
rencji, szkoleń, sympozjów, semina-
riów i  zjazdów, nauczanie języków 
obcych, organizowanie wystaw 
związanych z kulturą i edukacją, na-
uczanie korespondencyjne, usługi 
edytorskie, publikacje multimedial-
ne, internetowe, publikowanie tek-
stów innych niż teksty reklamowe, 
tłumaczenia, usługi wydawnicze, 
produkcja filmów audiowizualnych, 
nagrywanie filmów na  taśmach 
video, montaż programów radio-
wych i  telewizyjnych, informacja 
o  imprezach rozrywkowych, infor-
macja o rekreacji, rezerwacja miejsc 
na widowiska, sale koncertowe, wy-
najmowanie sal do  gry w  kręgle, 
wynajmowanie sal do gry w bilard, 
wynajmowanie kortów tenisowych, 
planowanie rozrywki.

(111) 261719 (180) 2032 10 19 Prawo przedłużono w całości.
(111) 261720 (180) 2032 10 19 Prawo przedłużono w całości.
(111) 261772 (180) 2032 10 19 Prawo przedłużono w całości.

(111) 262004 (180) 2032 12 07 Prawo przedłużono w całości.
(111) 262126 (180) 2032 10 30 Prawo przedłużono w całości.
(111) 262475 (180) 2032 10 31 Prawo przedłużono w całości.
(111) 262648 (180) 2032 12 18 Prawo przedłużono w całości.
(111) 262649 (180) 2032 12 18 Prawo przedłużono w całości.
(111) 262650 (180) 2032 12 18 Prawo przedłużono w całości.
(111) 262659 (180) 2033 01 08 Prawo przedłużono w całości.
(111) 262660 (180) 2033 01 08 Prawo przedłużono w całości.
(111) 262926 (180) 2032 11 09 Prawo przedłużono w całości.
(111) 263114 (180) 2032 10 29 Prawo przedłużono w całości.
(111) 263130 (180) 2032 11 13 Prawo przedłużono w całości.
(111) 263631 (180) 2033 01 28 Prawo przedłużono w całości.
(111) 263665 (180) 2032 11 26 Prawo przedłużono w całości.
(111) 263907 (180) 2032 12 06 Prawo przedłużono w całości.
(111) 263998 (180) 2032 11 07 Prawo przedłużono w całości.
(111) 264206 (180) 2032 09 11 Prawo przedłużono w całości.
(111) 264308 (180) 2032 12 07 Prawo przedłużono w całości.
(111) 264310 (180) 2032 12 07 Prawo przedłużono w całości.
(111) 264311 (180) 2032 12 07 Prawo przedłużono w całości.
(111) 264535 (180) 2033 03 29 Prawo przedłużono w całości.
(111) 264590 (180) 2033 04 24 Prawo przedłużono w całości.
(111) 264642 (180) 2033 04 15 Prawo przedłużono w całości.
(111) 264658 (180) 2032 11 09 Prawo przedłużono w całości.
(111) 264659 (180) 2032 11 09 Prawo przedłużono w całości.
(111) 264660 (180) 2032 11 09 Prawo przedłużono w całości.
(111) 264723 (180) 2033 04 30 Prawo przedłużono w całości.
(111) 264773 (180) 2033 01 14 Prawo przedłużono w całości.
(111) 264895 (180) 2033 03 04 Prawo przedłużono w całości.
(111) 264926 (180) 2033 01 23 Prawo przedłużono w całości.
(111) 265072 (180) 2033 01 24 Prawo przedłużono w całości.
(111) 265186 (180) 2033 04 26 Prawo przedłużono w całości.
(111) 265260 (180) 2033 01 30 Prawo przedłużono w całości.
(111) 265329 (180) 2032 11 21 Prawo przedłużono w całości.
(111) 265668 (180) 2033 06 12 Prawo przedłużono w całości.
(111) 266215 (180) 2032 11 09 Prawo przedłużono w całości.
(111) 266216 (180) 2032 11 09 Prawo przedłużono w całości.
(111) 266217 (180) 2032 11 09 Prawo przedłużono w całości.
(111) 266218 (180) 2032 11 09 Prawo przedłużono w całości.
(111) 266219 (180) 2032 11 09 Prawo przedłużono w całości.
(111) 266284 (180) 2032 11 09 Prawo przedłużono w całości.
(111) 266373 (180) 2033 03 28 Prawo przedłużono w całości.
(111) 266435 (180) 2032 11 09 Prawo przedłużono w całości.
(111) 266436 (180) 2032 11 09 Prawo przedłużono w całości.
(111) 266437 (180) 2032 11 09 Prawo przedłużono w całości.
(111) 266632 (180) 2032 11 15 Prawo przedłużono w całości.
(111) 266727 (180) 2033 04 05 Prawo przedłużono w całości.
(111) 266728 (180) 2033 04 05 Prawo przedłużono w całości.
(111) 266729 (180) 2033 04 05 Prawo przedłużono w całości.
(111) 267132 (180) 2033 09 09 Prawo przedłużono w całości.
(111) 267455 (180) 2032 11 09 Prawo przedłużono w całości.
(111) 267520 (180) 2033 04 02 Prawo przedłużono w całości.
(111) 267521 (180) 2033 04 02 Prawo przedłużono w całości.
(111) 267522 (180) 2033 04 02 Prawo przedłużono w całości.
(111) 268839 (180) 2032 10 30 Prawo przedłużono w całości.
(111) 268840 (180) 2032 11 13 Prawo przedłużono w całości.
(111) 268880 (180) 2033 04 09 Prawo przedłużono w całości.
(111) 269011 (180) 2033 07 29 Prawo przedłużono w całości.
(111) 269123 (180) 2033 06 18 Prawo przedłużono w całości.
(111) 269248 (180) 2033 01 31 Prawo przedłużono w całości.
(111) 269307 (180) 2033 04 15 Prawo przedłużono w całości.
(111) 269467 (180) 2032 11 16 Prawo przedłużono w całości.
(111) 269468 (180) 2032 11 16 Prawo przedłużono w całości.
(111) 270273 (180) 2032 11 07 Prawo przedłużono w całości.
(111) 270957 (180) 2032 12 24 Prawo przedłużono w całości.
(111) 271265 (180) 2033 10 18 Prawo przedłużono w całości.
(111) 275978 (180) 2033 01 25 Prawo przedłużono w całości.
(111) 276814 (180) 2032 11 09 Prawo przedłużono w całości.
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(111) 276815 (180) 2032 11 09 Prawo przedłużono w całości.
(111) 276816 (180) 2032 11 09 Prawo przedłużono w całości.
(111) 276817 (180) 2032 11 09 Prawo przedłużono w całości.
(111) 277699 (180) 2032 06 25 Prawo przedłużono w całości.
(111) 278179 (180) 2033 02 14 Prawo przedłużono w całości.
(111) 283217 (180) 2032 12 17 Prawo przedłużono w całości.
(111) 285041 (180) 2032 11 13 Prawo przedłużono w całości.
(111) 287161 (180) 2033 04 30 Prawo przedłużono w całości.
(111) 287581 (180) 2032 11 16 Prawo przedłużono w całości.
(111) 290361 (180) 2032 11 22 Prawo przedłużono w całości.
(111) 302184 (180) 2032 11 15 Prawo przedłużono w całości.
(111) 329298 (180) 2033 05 13 Prawo przedłużono w całości.
(111) 341301 (180) 2032 11 19 Prawo przedłużono w całości.
(111) 355301 (180) 2032 11 16 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) 396787 11/2012
(210) 520540 U
(210) 523145 U

(210) 531592 U
(210) 542871 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) 509247 ZT13/2020
(210) 542977 ZT23/2022
(210) 542975 ZT23/2022

(210) 542974 ZT23/2022
(210) 542973 ZT23/2022
(210) 543067 ZT24/2022

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) 366642 12/2010
(210) 417295 23/2013
(210) 439200 12/2015
(210) 452636 11/2016
(210) 463818 22/2017
(210) 476160 42/2017
(210) 477015 04/2018
(210) 492336 40/2021
(210) 492338 40/2021
(210) 492344 40/2021

(210) 492351 40/2021
(210) 492352 40/2021
(210) 492365 40/2021
(210) 492366 40/2021
(210) 492368 40/2021
(210) 492369 40/2021
(210) 492370 40/2021
(210) 496055 44/2021
(210) 496059 44/2021
(210) 504485 40/2021

(210) 504489 41/2021
(210) 512203 40/2021
(210) 515721 35/2021
(210) 515732 35/2021
(210) 517229 46/2020
(210) 518217 41/2021
(210) 518910 44/2020
(210) 519993 48/2020
(210) 521227 52/2020
(210) 522721 07/2021
(210) 522776 09/2021
(210) 522942 40/2021
(210) 525601 21/2021
(210) 525754 41/2021
(210) 526038 15/2021
(210) 526163 37/2021
(210) 526333 30/2021
(210) 527138 39/2021
(210) 527141 39/2021
(210) 527150 20/2021
(210) 527623 28/2021
(210) 527737 22/2021
(210) 527738 22/2021
(210) 528301 39/2021
(210) 528471 29/2021
(210) 528653 23/2021
(210) 528726 26/2021
(210) 529454 39/2021
(210) 529462 39/2021
(210) 529547 34/2021
(210) 530844 35/2021
(210) 530929 37/2021
(210) 531072 35/2021
(210) 531091 31/2021
(210) 531164 41/2021
(210) 531314 40/2021
(210) 531686 38/2021
(210) 531716 38/2021

(210) 531720 38/2021
(210) 531722 38/2021
(210) 531801 38/2021
(210) 531848 38/2021
(210) 532242 41/2021
(210) 532272 39/2021
(210) 532333 40/2021
(210) 532386 39/2021
(210) 532486 38/2021
(210) 532545 40/2021
(210) 532568 40/2021
(210) 532773 38/2021
(210) 532814 38/2021
(210) 532823 41/2021
(210) 532868 37/2021
(210) 532911 37/2021
(210) 532973 37/2021
(210) 532981 38/2021
(210) 532984 37/2021
(210) 533032 37/2021
(210) 533153 37/2021
(210) 533159 40/2021
(210) 533254 41/2021
(210) 533577 39/2021
(210) 533604 40/2021
(210) 533605 40/2021
(210) 533613 40/2021
(210) 533617 39/2021
(210) 533703 40/2021
(210) 533706 40/2021
(210) 533762 40/2021
(210) 534008 40/2021
(210) 534009 41/2021
(210) 534016 41/2021
(210) 534017 41/2021
(210) 534051 41/2021
(210) 534057 41/2021
(210) 534658 44/2021

WpisY i ZMianY W reJestrZe nieUWZGlĘDnione  
W innYcH saMoDZielnYcH oGŁosZeniacH

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

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

znaku
Rubryka F – wnioski o  unieważnienie oraz decyzje dotyczące prawa 

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

prawa ochronnego lub zastąpieniu rejestracji krajowej 
rejestracją międzynarodową

(111) 064234 A. Wykreślono: LOTTO SPORT ITALIA S.P.A., TRE-
VIGNANO /TREVISO/, Włochy; Wpisano: LTWHP, LLC, Nowy York, 
Stany Zjednoczone Ameryki.
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(111) 078892 A. Wykreślono: COMMAX CO., LTD., SUNGNAM, 
Korea Południowa; Wpisano: COMMAX CO., LTD., Seongnam-si, Ko-
rea Południowa.

(111) 083111 A. Wykreślono: DRYVIT SYSTEMS INC. /RHO-
DE ISLAND CORPORATION/, WEST WARWICK, Stany Zjednoczone 
Ameryki; Wpisano: Tremco Acquisition, LLC, Beachwood, Stany 
Zjednoczone Ameryki.

(111) 083111 A. Wykreślono: Tremco Acquisition, LLC, Be-
achwood, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Tremco CPG Inc., 
Beachwood, Stany Zjednoczone Ameryki.

(111) 084763 A. Wykreślono: ROTHSCHILDS CONTINUATION 
HOLDINGS AG, ZUG, Szwajcaria; Wpisano: Rothschild & Co Conti-
nuation Holdings AG, Zug, Szwajcaria.

(111) 084763 A. Wykreślono: Rothschild & Co Continuation Hol-
dings AG, Zug, Szwajcaria; Wpisano: ROBRIP II AG, Zug, Szwajcaria.

(111) 108788 A. Wykreślono: Westinghouse Electric Corpora-
tion, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Westing-
house Electric & Manufacturing Company, LLC, Canonsburg, Stany 
Zjednoczone Ameryki.

(111) 113126 A. Wykreślono: Westinghouse Electric Corpora-
tion, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Westing-
house Electric & Manufacturing Company, LLC, Canonsburg, Stany 
Zjednoczone Ameryki.

(111) 113143 A. Wykreślono: WESTINGHOUSE ELECTRIC COR-
PORATION, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: We-
stinghouse Electric & Manufacturing Company, LLC, Canonsburg, 
Stany Zjednoczone Ameryki.

(111) 123793 A. Wykreślono: Systagenix Wound Manage-
ment, Limited, Gatwick Airport, Wielka Brytania; Wpisano: Systage-
nix Wound Management, Limited, Bracknell, Wielka Brytania.

(111) 128602 A. Wykreślono: Transform SR Brands LLC, Hof-
fman Estates, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Advance Sto-
res Company, Incorporated, Roanoke, Stany Zjednoczone Ameryki.

(111) 147073 A. Wykreślono: Westinghouse Electric Corp, 
Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Westinghouse 
Electric & Manufacturing Company, LLC, Canonsburg, Stany Zjed-
noczone Ameryki.

(111) 155380 A. Wykreślono: Westinghouse Electric Corpora-
tion, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Westing-
house Electric & Manufacturing Company, LLC, Canonsburg, Stany 
Zjednoczone Ameryki.

(111) 166584 A. Wykreślono: ACCO BRANDS CORPORATION, 
LINCOLNSHIRE, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: ACCO 
BRANDS CORPORATION, Lake Zurich, Stany Zjednoczone Ameryki.

(111) 166628 A. Wykreślono: „BROWAR NAMYSŁÓW” Spół-
ka z o.o., Namysłów, Polska 530909728; Wpisano: GRUPA ŻYWIEC 
SPÓŁKA AKCYJNA, Żywiec, Polska 070511111.

(111) 168510 A. Wykreślono: REGAMET TRYBA SPÓŁKA JAW-
NA, Rzemień, Polska 690018675; Wpisano: REGAMET SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Rzemień, Polska 690018675.

(111) 169191 A. Wykreślono: Lencomm Trade Internatio-
nal-Ewa Lenczowska-Tomczak Spółka Jawna, Warszawa, Polska 
002186859; Wpisano: LENCOMM TRADE INTERNATIONAL SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
002186859.

(111) 182428 A. Wykreślono: SPAR POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 
Rzeszów, Polska 011915633; Wpisano: ORZEŁEK SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 381295974.

(111) 198072 A. Wykreślono: GENERAL NUTRITION INVEST-
MENT COMPANY, PHOENIX, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: 
GNC Holdings, LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki.

(111) 207053 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) 221940 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) 238618 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) 259669 A. Wykreślono: ARS THANEA ROZBICKI SPÓŁKA 
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa, Polska 140938516; Wpisa-
no: ARS THANEA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 140938516.

(111) 259673 A. Wykreślono: MALCZYŃSKA DANUTA HUR-
TOWNIA WIDAN EXPORT-IMPORT, Przemyśl, Polska 005079130; 
Wpisano: WIDAN POLSKA SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Przemyśl, Polska 
021860918.

(111) 260077 A. Wykreślono: BM REFLEX SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, 
Polska 730008887; Wpisano: REFLEX SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 730008887.

(111) 261152 A. Wykreślono: ARS THANEA ROZBICKI SPÓŁKA 
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa, Polska 140938516; Wpisa-
no: ARS THANEA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 140938516.

(111) 264122 A. Wykreślono: KANCELARIA PRAWNO-FINAN-
SOWA AUROCOINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Warszawa, Polska 146405502; Wpisano: AUROCOINS SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
146405502.

(111) 264123 A. Wykreślono: KANCELARIA PRAWNO-FINAN-
SOWA AUROCOINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Warszawa, Polska 146405502; Wpisano: AUROCOINS SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
146405502.

(111) 271285 A. Wykreślono: SPAR POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 
Rzeszów, Polska 011915633; Wpisano: ORZEŁEK SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 381295974.

(111) 275794 A. Wykreślono: DYNAMIC TECHNOLOGY SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 
243255967; Wpisano: DYNAMIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Rodaki, Polska 240175529.

(111) 280925 A. Wykreślono: ECO-TERM SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 123048402; Wpi-
sano: HEAT DECOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Kraków, Polska 123048402.

(111) 287462 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) 290231 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) 290232 A. Wykreślono: ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA KO-
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MANDYTOWA, Przytkowice, Polska 070883960; Wpisano: ENERGY-
LANDIA GOCZAŁ FAMILY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zator, Polska 
070883960.

(111) 290233 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) 290235 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) 290848 D. Wpisano: „Na mocy umowy licencyjnej z dnia 
01.01.2022 r. udzielono pełnej i niewyłącznej licencji na używanie 
znaku towarowego R.290848 przez spółkę DACHY PIMAR SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska na czas 
nieokreślony”.

(111) 290848 A. Wykreślono: „PIMAR” Pokrycia Dachowe Ma-
łeccy Spółka Jawna, Poznań, Polska 639685753; Wpisano: PIMAR 
MAŁECCY SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 639685753.

(111) 295881 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) 295882 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) 296152 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) 296153 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) 298522 A. Wykreślono: RAMSTUS SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146885494; 
Wpisano: RAFMAN RAFAŁ DYMANOWSKI, Warszawa, Polska 
141118436.

(111) 300102 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) 316385 A. Wykreślono: REGAMET TRYBA SPÓŁKA JAW-
NA, Rzemień, Polska 690018675; Wpisano: REGAMET SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Rzemień, Polska 690018675.

(111) 316651 A. Wykreślono: REGAMET TRYBA SPÓŁKA JAW-
NA, Rzemień, Polska 690018675; Wpisano: REGAMET SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Rzemień, Polska 690018675.

(111) 318979 A. Wykreślono: OGRODNICTWO WIŚNIEWSKI 
JACEK JUNIOR SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Warszawa, Polska 364605066; Wpisano: GMF GROUP SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Góraszka, Polska 
142598705.

(111) 324701 A. Wykreślono: SPAR POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 
Rzeszów, Polska 011915633; Wpisano: ORZEŁEK SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 381295974.

(111) 346086 A. Wykreślono: TOMASZ KUDLIK, Bytów, Polska; 
Wpisano: WETRADE INTERNATIONAL SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 386786352.

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) 910701 (540) Silueta
(531) CFE: 05.11.01, 26.01.01, 29.01.12 (511) 5
(732) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d.,  
Batajnički drum bb 11080, BEOGRAD-ZEMUN (RS)
(151) 2022 01 31 (441) 2022 04 11 (581) 2022 03 24

(111) 1304391 (540) OMSKSHINA
(531) CFE: 27.05.02 (511) 12, 35
(732) Publichnoe aktsionernoe obshchestvo «Omskshina»,  
ul. P.V. Buderkina 2, RU-644018 g. Omsk (RU)
(151) 2015 12 21 (441) 2016 09 12 (581) 2016 08 04

(111) 1390555 (540) HUMANITAS
(531) CFE: 27.05.01 (511) 44
(732) HUMANITAS S.P.A.,  
Via Manzoni 113, I-20089 ROZZANO (MI) (IT)
(151) 2022 02 14 (441) 2022 04 11 (581) 2022 03 24

(111) 1430006 (540) SPOTSCAN (511) 3, 44
(732) LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE, 
Avenue René Levayer, F-86270 LA ROCHE-POSAY (FR)
(151) 2019 01 30 (441) 2019 03 04 (581) 2019 02 14

(111) 1532311 (540) MOCHEQI
(531) CFE: 27.05.01 (511) 3, 35
(732) Individual entrepreneur Mosiychuk Maria Vladimirovna, 
Molodezhnaya Street 7, Lukhovitsy, RU-140501 Moscow Region (RU)
(151) 2022 02 16 (441) 2022 04 04 (581) 2022 03 17

(111) 1567256 (540) jeton (511) 36
(732) URUS LONDON LIMITED,  
131 Finsbury Pavement, London EC2A 1NT (GB)
(151) 2020 10 20 (441) 2022 04 11 (581) 2022 03 24

(111) 1572073 (540) RIVER TERRACE (511) 33
(732) SPRING CREEK VINTNERS LIMITED,  
41 Gouland Rd, Spring Creek, Marlborough (NZ)
(151) 2022 03 08 (441) 2022 04 11 (581) 2022 03 24

(111) 1602127 (540) DynamicMold (511) 16, 40, 45
(732) matriq AG,  
Lerchenfeldstrasse 3, CH-9014 St. Gallen (CH)
(151) 2020 11 03 (441) 2021 08 02 (581) 2021 07 15

(111) 1602149 (540) matriq (511) 9, 16, 40, 45
(732) matriq AG,  
Lerchenfeldstrasse 3, CH-9014 St. Gallen (CH)
(151) 2020 11 03 (441) 2021 08 02 (581) 2021 07 15
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(111) 1604900 (540) SILA
(531) CFE: 27.05.17, 28.05.00 (511) 2, 8, 17
(732) Kalinin Aleksandr Viktorovich,  
kv. 75, prospect Mira 73, RU-129110 Moscow (RU)
(151) 2021 10 15 (441) 2021 12 20 (581) 2021 12 02

(111) 1646707 (540) Beringoff
(531) CFE: 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12 (511) 33
(732) «Torgoviy Dom Global Trade» Ltd.,  
ul. Baumanskaya 7, str. 1, etazh 2, pomeshchenie I, komnata 17,  
of. G6YA, Antresol, RU-105005 Moscow (RU)
(151) 2022 01 19 (441) 2022 03 14 (581) 2022 02 24

(111) 1648630 (540) NEOSYNT
(531) CFE: 26.05.02, 28.05.00, 29.01.13 (511) 17, 19, 22, 24,  
 35, 37, 40, 42
(732) OOO TEKHNOTEKS,  
ulitsa Nesterova 9, office 101a, Nizhniy Novgorod,  
RU-603000 Nizhegorodskaya oblast (RU)
(151) 2021 12 19 (441) 2022 03 28 (581) 2022 03 10

(111) 1648753 (540) ÜLKER Laviva
(531) CFE: 27.05.01, 29.01.12 (511) 30
(732) YILDIZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ,  
Kısıklı Mahallesi, Çeşme Çıkmazı Sokak No: 6/1,  
Üsküdar, İstanbul (TR)
(151) 2021 11 18 (441) 2022 03 28 (581) 2022 03 10

(111) 1648953 (540) LITTLE COFA
(531) CFE: 27.05.01 (511) 10
(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) 1648958 (540) GUO CHENG
(531) CFE: 01.01.02, 26.13.25, 27.05.01 (511) 4
(732) Goosun Energy Construction Group Co., Ltd.,  
No. 18th, Tianzhushan Road, Fuyang Hefei Modern Industrial Park, 
Yingzhou District, Fuyang City, 236000 Anhui Province (CN)
(151) 2021 12 23 (441) 2022 03 28 (581) 2022 03 10

(111) 1649913 (540) Huepar
(531) CFE: 17.05.02, 27.03.15, 27.05.01 (511) 9
(732) ZHUHAI LEVELSURE TECHNOLOGY CO., LTD.,  
Room SL-25, S208, 2/F, Lanhai Financial Building,  
51 Cuizhu Fourth Street, Xiangzhou District, Zhuhai City (CN)
(151) 2021 12 31 (441) 2022 04 04 (581) 2022 03 17

(111) 1650499 (540) MABOXOR (511) 5
(732) Egis Gyógyszergyár Zrt.,  
Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest (HU)
(151) 2021 11 10 (441) 2022 04 04 (581) 2022 03 17

(111) 1650547 (540) EAT NATURAL Feel the nature
(531) CFE: 23.01.25, 25.01.10,  
26.03.23, 27.05.01, 29.01.13 (511) 29, 30
(732) SOREMARTEC S.A.,  
Route de Treves, L-2633 Senningerberg (LU)
(151) 2022 02 07 (441) 2022 04 04 (581) 2022 03 17

(111) 1650638 (540) DEG (511) 1
(732) ATAS SRL,  
Via Nazionale 279, I-42045 CODISOTTO Dl LUZZARA (RE) (IT)
(151) 2022 02 14 (441) 2022 04 04 (581) 2022 03 17

(111) 1650717 (540) Encoo-Drive (511) 9, 42
(732) Encoo AG, Neuriedweg 10, CH-4512 Bellach (CH)
(151) 2021 12 13 (441) 2022 04 04 (581) 2022 03 17

(111) 1650987  
(531) CFE: 05.07.02, 15.07.01 (511) 7, 12, 37
(732) Open joint stock company „Gomselmash”,  
ul. Shosseynaya 41, 246004 Gomel (BY)
(151) 2021 08 20 (441) 2022 04 04 (581) 2022 03 17

(111) 1651169 (540) Fresh Baby Aqua Wipes
(531) CFE: 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12 (511) 3, 5
(732) AQUA KOZMETİK DIŞ TİCARET A.Ş,  
Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. 12 15, Bakırköy, İstanbul (TR)
(151) 2021 09 14 (441) 2022 04 11 (581) 2022 03 24

(111) 1651197 (540) Speculicious (511) 30
(732) LOTUS BAKERIES,  
Gentstraat 1, B-9971 Lembeke (BE)
(151) 2022 01 27 (441) 2022 04 11 (581) 2022 03 24

(111) 1651200 (540) APTA (511) 5, 29, 30
(732) Nutricia International B.V.,  
Taurusavenue 167, NL-2132 LS Hoofddorp (NL)
(151) 2022 01 31 (441) 2022 04 11 (581) 2022 03 24

(111) 1651939 (540) CHERY
(531) CFE: 27.05.01 (511) 12, 37
(732) Chery Automobile Co., Ltd.,  
8 Changchun Road, Economy & Technology Development Zone, 
Wuhu City, 241009 Anhui Province (CN)
(151) 2021 12 30 (441) 2022 04 11 (581) 2022 03 24

(111) 1652015 (540) BIGTERY (511) 5
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.,  
Novo mesto, Šmarješka cesta 6, SI-8000 Novo mesto (SI)
(151) 2021 12 16 (441) 2022 04 11 (581) 2022 03 24

(111) 1652079 (540) T TROYWELL
(531) CFE: 27.05.01, 29.01.04 (511) 35
(732) S Group International Inc.,  
16192 Coastal Highway, Lewes DE 19958 (US)
(151) 2022 02 13 (441) 2022 04 11 (581) 2022 03 24

(111) 1652096 (540) Envicool
(531) CFE: 26.04.07, 27.05.08 (511) 11
(732) Shenzhen Envicool Technology Co., Ltd.,  
Floor 1-3, Plant 9, Hongxin Industrial Park,  
No. 1303 Guanguang Road, Guanlan Street, Longhua District, 
Shenzhen, Guangdong (CN)
(151) 2021 11 24 (441) 2022 04 11 (581) 2022 03 24

(111) 1652100 (540) DENDROBIUM HAINANENSE ROLFE
(531) CFE: 05.05.15, 24.03.07, 28.03.00 (511) 35
(732) Hainan Dendrobium Health Industry Co., Ltd.,  
Room C, 19/F, Business Consulate, No. 15 Jinmao West Road, 
Longhua District, Haikou City, Hainan Province (CN)
(151) 2021 12 23 (441) 2022 04 11 (581) 2022 03 24
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G. sprostoWania inforMacJi opUbliKoWanYcH  
W WiaDoMościacH UrZĘDU patentoWeGo

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer, którego sprostowanie dotyczy, oraz treść sprostowania.

WYNALAZKI

(B1) (11) 239348 w WUP nr 35/2021 na str. 7 w łamie lewym, wiersz 8 od dołu, błędnie podano imię współtwórcy wynalazku, 
 jest: „BABILAS DOROTA, Żory (PL)” 
 Powinno być: „BABILAS RAFAŁ, Żory (PL)”
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C Z Ę Ś Ć  II

KOMUNIKATY URZĘDOWE

oGŁosZenie preZesa UrZĘDU patentoWeGo 
o naborZe na apliKacJĘ eKspercKą

UrZąD patentoWY rZecZYpospoliteJ polsKieJ W WarsZaWie

prezes Urzędu patentowego rp poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

aplikanta eksperckiego w Departamencie rejestrów w Wydziale Zmian w rejestrach

ogłoszenie nr 12/2022
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Główne obowiązki:
•	 przygotowywanie aktów administracyjnych w ramach postępowania administracyjnego prowadzonego  

na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej oraz ustawy Kodeks postępowania 
administracyjnego, w szczególności rozpatrywanie wniosków o dokonanie wpisu w rejestrach prowadzonych  
przez Urząd Patentowy RP,

•	 badanie składanych wniosków pod względem formalnym oraz analiza dokumentów pod względem zgodności 
z obowiązującymi normami prawnymi,

•	 prowadzenie korespondencji w zakresie toczącego się postępowania,
•	 przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w ramach ponownego rozpatrzenia sprawy  

oraz sporządzanie projektów odpowiedzi na skargi,
•	 korzystanie z elektronicznych systemów służących do obsługi poszczególnych praw własności przemysłowej.

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

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

Wymagane dokumenty i oświadczenia 
•	 cv i list motywacyjny,
•	 oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
•	 oświadczenie kandydata/kandydatki o korzystaniu z pełni praw publicznych,



Nr 49/2022 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO  75

•	 oświadczenie kandydata/kandydatki o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo  
lub umyślne przestępstwo skarbowe,

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

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

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

Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
•	 kopie świadectw pracy

termin składania dokumentów: 13.12.2022 r.

Miejsce składania dokumentów: 
Urząd patentowy rp 
Wydział Zarządzania Zasobami ludzkimi 
al. niepodległości 188/192 
00-950 Warszawa 
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „aplikant/Dr-Zr” i nr ogłoszenia 12/2022. 
(Decyduje data wpływu do Urzędu/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu).

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

inne informacje:
Urząd Patentowy RP zapewnia swoim pracownikom: 

 – stabilną i ciekawą pracę,
 – przyjazną atmosferę i wysokie standardy pracy,
 – ruchomy czas pracy (możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy godziną 7.00-9.00),
 – dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),
 – nagrody – w zależności od wyników pracy,
 – możliwość rozwoju zawodowego, w tym certyfikowane szkolenia,
 – możliwość uczestniczenia w dodatkowych kursach nauki języka obcego,
 – możliwość przyznania dodatkowych świadczeń związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
 – świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz z Pracowniczej Kasy  

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

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

planowane techniki naboru: 
•	 weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
•	 rozmowa kwalifikacyjna
•	 sprawdzian znajomości języka obcego,
•	 sprawdzian/test wiedzy z zakresu wymagań niezbędnych.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone  
w niniejszym ogłoszeniu. 
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie 
telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych 
dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. 
Kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane 
oświadczenia. 
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej  
pod adresem: https://uprp.gov.pl/pl/bip/praca-w-uprp.

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

KlaUZUla inforMacYJna 

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

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