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patentY

UDZielone praWa 
(od nr 241 961 do nr 242 010)

w) część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

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
(B5) – Opis patentowy zmieniony po sprzeciwie/zmieniony w postępowaniu o unieważnienie patentu 
(B6) – Opis patentowy po ograniczeniu przez uprawnionego
(T3) – Tłumaczenie na język polski patentu europejskiego
(T4) – Poprawione tłumaczenie patentu europejskiego
(T5) – Tłumaczenie patentu europejskiego zmienionego po sprzeciwie
(T6) – Tłumaczenie patentu europejskiego zmienione po ograniczeniu przez uprawnionego

(B1) (11) 241984 (41) 2022 03 14 
(51) A01D 78/10 (2006 01) 
 A01D 78/02 (2006 01)
(21) 435234 (22) 2020 09 07

(72) STOLARSKI ANTONI, Białystok (PL); SOKOŁOWSKI RADOSŁAW, 
Białystok (PL); ROGOWSKI GRZEGORZ, Białystok (PL)
(73) SAMASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zabłudów (PL)
(54) Maszyna rolnicza, zwłaszcza do zgrabiania siana

(B1) (11) 241977 (41) 2022 01 10 
(51) A61F 2/38 (2006 01) 
 A61F 2/64 (2006 01) 
 B25J 17/00 (2006 01)
(21) 434583 (22) 2020 07 07
(72) OLINSKI MICHAŁ, Leszno (PL); HANDKE ARTUR, Wrocław (PL); 
URSEL TOMASZ, Bolesławiec (PL)
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(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Mechatroniczny mechanizm mimośrodowy dla ludzkiego stawu 
kolanowego

(B1) (11) 242002 (41) 2022 08 22 
(51) A61F 5/00 (2006.01) 
 A61F 5/03 (2006.01)
(21) 437051 (22) 2021 02 18
(72) WROŃSKI SŁAWOMIR, Rzeszów (PL); SEWERYN SYLWIA, 
Rzeszów (PL); GROCHALA PATRYCJA, Rzeszów (PL);  
WOŁOS RADOSŁAW, Rzeszów (PL)
(73) WROŃSKI SŁAWOMIR REH4MAT, Głogów Małopolski (PL)
(54) Zestaw elementów mocujących przeznaczony do zastosowania 
z wyrobami zaopatrzenia rehabilitacyjnego

(B1) (11) 241982 (41) 2021 01 11 
(51) A61H 1/02 (2006.01) 
 A63B 23/12 (2006.01)
(21) 430509 (22) 2019 07 05
(72) BORKOWSKI PIOTR, Białystok (PL);  
WISIŃSKA NATALIA, Prabuty (PL)
(73) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok (PL)
(54) Urządzenie do rehabilitacji stawu nadgarstkowego oraz pro-
mieniowo-łokciowego

(B1) (11) 242008 (41) 2022 04 04 
(51) B01J 20/20 (2006.01)
(21) 435492 (22) 2020 09 29
(72) MOLENDA JAROSŁAW, Orońsko (PL);  
KAŹMIERCZAK BERNADETTA, Radom (PL);  
SWAT MAREK, Radom (PL); ROGOŚ ELŻBIETA, Radom (PL); 
WOLSZCZAK MAREK, Radom (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT TECHNOLOGII 
EKSPLOATACJI W RADOMIU, Radom (PL)
(54) Biowęglowe sorbenty metali ciężkich, w szczególności chromu-
(III), otrzymane z odpadowej biomasy roślinnej i sposób ich otrzy-
mywania

(B1) (11) 242004 (41) 2021 09 06 
(51) B02C 1/10 (2006.01) 
 B02C 4/30 (2006.01)
(21) 433110 (22) 2020 03 01
(72) PATER PAWEŁ, Bydgoszcz (PL); PATER ANNA, Bydgoszcz (PL); 
GREGORY ZIGGY, Karawara (AU)
(73) PATER ANNA PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA 
I REALIZACJI GOSTER, Bydgoszcz (PL)
(54) Kruszarka szczękowo-walcowa

(B1) (11) 241961 (41) 2021 04 19 
(51) B07C 5/344 (2006.01) 
 B07B 4/08 (2006.01) 
 B03C 1/23 (2006.01)
(21) 431408 (22) 2019 10 08
(72) KOŚCIELNIAK ROBERT, Lubliniec (PL);  
MAKUCH ANNA, Warszawa (PL)
(73) MAKPOL RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubliniec (PL)
(54) Sposób sortowania odpadów przemysłowych metalicznych

(B1) (11) 241994 (41) 2022 01 24 
(51) B23K 9/04 (2006.01)
(21) 434745 (22) 2020 07 22
(72) CYBULKO PIOTR, Białystok (PL); SZCZUCKA-LASOTA BOŻENA, 
Mikołów (PL); WĘGRZYN TOMASZ, Gliwice (PL);  
GARBALA KRZYSZTOF, Białystok (PL)
(73) CYBULKO PIOTR, Białystok (PL)
(54) Sposób podwyższenia odporności ściernej powierzchni ele-
mentów konstrukcyjnych

(B1) (11) 241998 (41) 2021 12 20 
(51) B23K 101/06 (2006.01) 
 B23P 15/00 (2006.01) 
 B23K 26/21 (2014.01)
(21) 434325 (22) 2020 06 16
(72) PELCZAR MICHAŁ, Krościenko Wyżne (PL)
(73) PELMET, EUGENIUSZ PELCZAR I KAZIMIERZ PELCZAR  
SPÓŁKA JAWNA, Krościenko Wyżne (PL)
(54) Sposób łączenia elementów usztywniających przeznaczonych 
do montażu licznika gazowego w szafce gazowej

(B1) (11) 241999 (41) 2020 02 10 
(51) B32B 27/32 (2006.01) 
 B32B 1/08 (2006.01) 
 B65D 35/08 (2006.01) 
 B32B 27/18 (2006.01) 
 C08K 3/22 (2006.01)
(21) 426552 (22) 2018 08 03
(72) KISIELIŃSKI MICHAŁ, Warszawa (PL)
(73) WITOPLAST KISIELIŃSCY SPÓŁKA JAWNA, Rudno (PL)
(54) Wielowarstwowa rura i tuba polietylenowa zawierająca wielo-
warstwową rurę

(B1) (11) 241967 (41) 2022 01 10 
(51) B43L 5/00 (2006.01) 
 B43L 15/00 (2006.01) 
 G09B 25/06 (2006.01)
(21) 434595 (22) 2020 07 08
(72) BEDNAREK STANISŁAW, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) Szkicownik geodezyjny

(B1) (11) 241974 (41) 2020 11 30 
(51) B61B 12/00 (2006.01) 
 H05B 3/84 (2006.01) 
 B61B 3/00 (2006.01)
(21) 433478 (22) 2020 04 07
(72) MAŃKA MICHAŁ, Łuczyce (PL); ZIELIŃSKI WOJCIECH, 
Kraków (PL); SITEK RADOSŁAW, Kraków (PL); KARPIEL GRZEGORZ, 
Kraków (PL); PATURNEJ TOMASZ, Białka Tatrzańska (PL)
(73) BIAŁKA SKI RESORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białka Tatrzańska (PL)
(54) Zestaw stacji i gondoli

(B1) (11) 241968 (41) 2021 01 25 
(51) B61D 3/20 (2006.01) 
 B61D 3/08 (2006.01)
(21) 430571 (22) 2019 07 12
(72) WITCZAK MARCIN, Toruń (PL)
(73) LAUDE SMART INTERMODAL SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(54) Sposób przewozu towarów w kontenerach i wagon do prze-
wozu kontenerów

(B1) (11) 242005 (41) 2020 10 05 
(51) B64C 27/08 (2006.01) 
 B64C 29/00 (2006.01) 
 B64C 3/00 (2006.01)
(21) 429384 (22) 2019 03 25
(72) ŁOWCZYCKI KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT LOTNICTWA, 
Warszawa (PL)
(54) Wielowirnikowy statek latający

(B1) (11) 241973 (41) 2021 03 08 
(51) B65B 21/06 (2006.01) 
 B65G 47/69 (2006.01)
(21) 431036 (22) 2019 09 03
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(72) PUCHALSKI WIESŁAW, Knyszyn (PL)
(73) PUCHALSKI WIESŁAW, Knyszyn (PL)
(54) Kolektor do transportera powietrznego do ręcznej paletyzacji 
butelek PET

(B1) (11) 241987 (41) 2022 05 30 
(51) B65D 88/12 (2006 01) 
 B65D 90/00 (2006 01)
(21) 436069 (22) 2020 11 24
(72) WITCZAK MARCIN, Toruń (PL)
(73) LAUDE SMART INTERMODAL SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(54) Kontener

(B1) (11) 241995 (41) 2022 01 03 
(51) B65H 57/14 (2006 01) 
 B65H 57/16 (2006 01) 
 H01B 13/06 (2006 01)
(21) 434508 (22) 2020 06 30
(72) KUKLIŃSKI PIOTR, Warszawa (PL);  
TEOFILAK KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(73) TECHNOKABEL SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do wielokrotnego przewijania przewodów, w szcze-
gólności kabli

(B1) (11) 241971 (41) 2020 01 02 
(51) C02F 1/14 (2006 01) 
 B01D 61/36 (2006 01)
(21) 426038 (22) 2018 06 22
(72) BIN SAUD BIN MOHAMMED AL-SAUD TURKI, Riyadh (SA);  
AL MUHAMMED YOUSEF YOUSEF, Riyadh (SA)
(73) King Abdulaziz City for Science and Technology, Riyadh (SA)
(54) Układ odsalania wody z kolektorem odsalającym

(B1) (11) 241993 (41) 2022 08 22 
(51) C05F 11/08 (2006 01) 
 C05F 11/00 (2006 01) 
 C05F 15/00 (2006 01)
(21) 437031 (22) 2021 02 17
(72) GRABOWSKI TOMASZ, Tczew (PL)
(73) ENERBIO ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stare Miasto (PL)
(54) Kompozycja do nawożenia roślin na bazie masy pofermenta-
cyjnej

(B1) (11) 241981 (41) 2022 08 08 
(51) C07D 221/10 (2006 01) 
 C09K 11/06 (2006 01)
(21) 436830 (22) 2021 02 01
(72) SZAFRANIEC-GOROL GRAŻYNA, Piekary Śląskie (PL);  
SŁODEK ANETA, Katowice (PL); SCHAB-BALCERZAK EWA, 
Zabrze (PL); NYCZ JACEK, Chorzów (PL); GNIDA PAWEŁ, 
Katowice (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Kwas 10-hydroksybenzo[h]chinolino-9-cyjanoakrylowy oraz 
sposób jego otrzymywania

(B1) (11) 241985 (41) 2022 08 08 
(51) C07D 221/10 (2006 01) 
 C09K 11/06 (2006 01)
(21) 436831 (22) 2021 02 01
(72) SZAFRANIEC-GOROL GRAŻYNA, Piekary Śląskie (PL);  
SŁODEK ANETA, Katowice (PL); SCHAB-BALCERZAK EWA, 
Zabrze (PL); NYCZ JACEK, Chorzów (PL); GNIDA PAWEŁ, 
Katowice (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Kwas 10-hydroksybenzo[h]chinolino-7,9-di(cyjanoakrylowy) 
oraz sposób jego otrzymywania

(B1) (11) 241962 (41) 2021 10 04 
(51) C07D 471/06 (2006 01)
(21) 433403 (22) 2020 03 31
(72) KROMPIEC STANISŁAW, Gliwice (PL);  
SZAFRANIEC-GOROL GRAŻYNA, Piekary Śląskie (PL);  
MATUSSEK MAREK, Chorzów (PL); IGNASIAK WITOLD, Gliwice (PL); 
FILAPEK MICHAŁ, Czechowice-Dziedzice (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) 2,3-difenylo-N,N’-bis(2-etyloheksylo)benzo[ghi]perylenodiimid 
oraz sposób jego otrzymywania

(B1) (11) 241963 (41) 2021 10 04 
(51) C07D 471/06 (2006 01)
(21) 433405 (22) 2020 03 31
(72) KROMPIEC STANISŁAW, Gliwice (PL);  
SZAFRANIEC-GOROL GRAŻYNA, Piekary Śląskie (PL);  
MATUSSEK MAREK, Chorzów (PL); IGNASIAK WITOLD, Gliwice (PL); 
LODOWSKI PIOTR, Mysłowice (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) 2,3-bis[7-(N-karbazolilo)-9,9-dibutylofluoren-2-ylo]-N,N’-bis(2-
etyloheksylo)benzo[ghi]perylenodiimid oraz sposób jego otrzymy-
wania

(B1) (11) 241964 (41) 2021 10 04 
(51) C07D 471/06 (2006 01)
(21) 433407 (22) 2020 03 31
(72) KROMPIEC STANISŁAW, Gliwice (PL);  
SZAFRANIEC-GOROL GRAŻYNA, Piekary Śląskie (PL);  
MATUSSEK MAREK, Chorzów (PL); IGNASIAK WITOLD, Gliwice (PL); 
LODOWSKI PIOTR, Mysłowice (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) 2,3-bis[N-(2-etyloheksylo)ftaloimido-4-ilo]-N,N’-bis(2-etylohek-
sylo)benzo[ghi]perylenodiimid oraz sposób jego otrzymywania

(B1) (11) 241965 (41) 2021 10 04 
(51) C07D 471/06 (2006 01)
(21) 433408 (22) 2020 03 31
(72) KROMPIEC STANISŁAW, Gliwice (PL);  
SZAFRANIEC-GOROL GRAŻYNA, Piekary Śląskie (PL);  
MATUSSEK MAREK, Chorzów (PL); IGNASIAK WITOLD, Gliwice (PL); 
FILAPEK MICHAŁ, Czechowice-Dziedzice (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) 2,3-difenylo-N,N’-bis(2,6-diizopropylofenylo)benzo[ghi]pery-
lenodiimid oraz sposób jego otrzymywania

(B1) (11) 241970 (41) 2020 08 24 
(51) C09J 7/38 (2018 01) 
 C09J 7/10 (2018 01) 
 C09J 133/08 (2006 01) 
 C09J 163/00 (2006 01)
(21) 428986 (22) 2019 02 21
(72) KOWALCZYK AGNIESZKA, Szczecin (PL);  
GZIUT KONRAD, Szczecin (PL); HUBAR LILIANNA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY 
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób wytwarzania samoprzylepnych taśm konstrukcyjnych 
o zwiększonej odporności termicznej

(B1) (11) 241996 (41) 2022 03 21 
(51) C09K 11/78 (2006 01) 
 C09K 11/55 (2006 01) 
 C09K 11/66 (2006 01) 
 C01F 17/30 (2020 01)
(62) 432120
(21) 439468 (22) 2019 12 07
(72) PISARSKA JOANNA, Katowice (PL);  
PIETRASIK EWA, Ruda Śląska (PL); KUWIK MARTA, Mysłowice (PL); 
PISARSKI WOJCIECH, Katowice (PL)
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(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Germanianowe luminofory ceramiczne o strukturze oliwinu 
emitujące promieniowanie w zakresie bliskiej podczerwieni

(B1) (11) 241986 (41) 2020 11 02 
(51) C22B 7/00 (2006 01)
(21) 429788 (22) 2019 04 29
(72) DOBRZYŃSKI MICHAŁ, Częstochowa (PL)
(73) DOBRZYŃSKI MICHAŁ P P H U STILMAR MICHAŁ DOBRZYŃSKI, 
Częstochowa (PL)
(54) Sposób hydrometalurgicznego odzysku aluminium ze zgarów 
aluminium

(B1) (11) 241979 (41) 2022 06 06 
(51) C22B 11/00 (2006 01) 
 B22F 9/24 (2006 01) 
 B82Y 40/00 (2011 01)
(21) 436230 (22) 2020 12 03
(72) WOJNICKI MAREK, Kraków (PL);  
LUTY-BŁOCHO MAGDALENA, Mogilany (PL);  
KWOLEK PRZEMYSŁAW, Rzeszów (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA  
IM  STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL); 
POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM  IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, 
Rzeszów (PL)
(54) Sposób wytwarzania nanocząstek złota o wydłużonym kształcie

(B1) (11) 241991 (41) 2022 04 11 
(51) D03D 1/00 (2006 01) 
 D03D 15/267 (2021 01) 
 D06M 15/55 (2006 01) 
 D03D 19/00 (2006 01) 
 E02D 3/12 (2006 01)
(21) 435567 (22) 2020 10 04
(72) JAŚKIEWICZ TOMASZ, Katowice (PL);  
PNIAK PIOTR, Andrychów (PL)
(73) COMREBARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świętochłowice (PL)
(54) Wielordzeniowe zbrojenie geotechniczne w postaci  
geosiatki/georusztu

(B1) (11) 241989 (41) 2021 08 30 
(51) F16C 35/12 (2006 01) 
 F16C 35/06 (2006 01)
(21) 433061 (22) 2020 02 28
(72) LIPKA EDWARD, Zawadzkie (PL)
(73) LIPKA EDWARD ŚLUSARSTWO IMPORT-EXPORT, 
Zawadzkie (PL)
(54) Piasta specjalna

(B1) (11) 241966 (41) 2022 09 05 
(51) F16L 41/02 (2006 01) 
 F16L 41/06 (2006 01)
(21) 437201 (22) 2021 03 03
(72) JANIAK JERZY, Płock (PL); BEDNARSKI ROBERT, Słupno (PL); 
BOR ZBIGNIEW, Borowiczki Pieńki (PL)
(73) SPEC-REM SPÓŁKA AKCYJNA, Płock (PL)
(54) Wzmocnienia metalowych rurowych połączeń lateralnych

(B1) (11) 241972 (41) 2020 06 29 
(51) F28D 7/10 (2006 01) 
 F24D 17/00 (2022 01)
(21) 428334 (22) 2018 12 24
(72) OKNIŃSKI JAROSŁAW, Łuków (PL)
(73) OKNIŃSKI JAROSŁAW, Łuków (PL)
(54) Tulejowy absorber ciepła odpadowego ze ścieków

(B1) (11) 241969 (41) 2021 01 25 
(51) F42B 10/64 (2006 01) 
 F42B 10/66 (2006 01) 
 F02K 9/84 (2006 01) 
 F02K 9/90 (2006 01)
(21) 434189 (22) 2020 06 04
(72) GRZYB MARTA, Kielce (PL); NOCOŃ ŁUKASZ, Bolmin (PL); 
NOWAKOWSKI ŁUKASZ, Leszczyny (PL); SZMIDT PIOTR, Kielce (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Dysza wylotowa silnika rakietowego

(B1) (11) 241976 (41) 2021 10 18 
(51) G01B 5/20 (2006 01) 
 G01B 21/20 (2006 01) 
 G01M 13/00 (2019 01)
(21) 433522 (22) 2020 04 13
(72) NOZDRZYKOWSKI KRZYSZTOF, Szczecin (PL);  
CHYBOWSKI LESZEK, Kliniska Wielkie (PL);  
GRZĄDZIEL ZENON, Szczecin (PL)
(73) POLITECHNIKA MORSKA W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Urządzenie zwiększające dokładność pomiarów geometrii wiel-
kogabarytowych wałów korbowych oraz metoda pomiaru geometrii 
wielkogabarytowych wałów korbowych

(B1) (11) 242003 (41) 2021 12 06 
(51) G01C 11/36 (2006 01) 
 G01C 23/00 (2006 01) 
 G08G 5/04 (2006 01) 
 B64D 45/00 (2006 01) 
 B64D 47/08 (2006 01)
(21) 434211 (22) 2020 06 04
(72) SZENDER MARCIN, Drogomyśl (PL); MIESZALSKI DAWID, 
Warszawa (PL); PĘSZOR DAMIAN, Studzienice (PL); ROSNER JAKUB, 
Rybnik (PL); PASZKUTA MARCIN, Sączów (PL);  
WOJCIECHOWSKI KONRAD, Gliwice (PL)
(73) SZENDER MARCIN MSP, Drogomyśl (PL)
(54) Układ wykrywania przeszkód

(B1) (11) 241978 (41) 2022 05 02 
(51) G01N 3/08 (2006 01) 
 G01N 3/02 (2006 01)
(21) 435788 (22) 2020 10 27
(72) KAMIŃSKI PAWEŁ, Bolechowice (PL);  
CYRAN KATARZYNA, Kraków (PL); TOBOŁA TOMASZ, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
 IM  STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Urządzenie do testowania własności mechanicznych kryształów 
przy jednoczesnej obserwacji, zwłaszcza pod mikroskopem

(B1) (11) 242006 (41) 2021 08 16 
(51) G01N 3/08 (2006 01) 
 G01N 3/02 (2006 01)
(21) 437489 (22) 2021 04 06
(72) SZALA MIROSŁAW, Lublin (PL);  
SAWA MATEUSZ, Łopiennik Dolny (PL);  
WALCZAK MARIUSZ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Urządzenie do statycznego, jednoosiowego rozciągania próbek

(B1) (11) 242009 (41) 2022 05 09 
(51) G01N 15/02 (2006 01) 
 B03C 1/23 (2006 01)
(21) 435859 (22) 2020 11 03
(72) MARĆ MACIEJ, Żary (PL);  
DUDEK MIROSŁAW R , Zielona Góra (PL); DRZEWIŃSKI ANDRZEJ, 
Wrocław (PL); WOLAK WIKTOR, Zielona Góra (PL); 
NAJDER-KOZDROWSKA LIDIA, Zielona Góra (PL)
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(73) UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI, Zielona Góra (PL)
(54) Sposób kontroli wielkości aglomeratów nanocząstek magne-
tycznych w zawiesinie w roztworze wodnym zasady sodowej

(B1) (11) 242001 (41) 2022 09 19 
(51) G01N 21/17 (2006.01) 
 G01K 11/00 (2006.01) 
 B01L 3/00 (2006.01)
(21) 437330 (22) 2021 03 17
(72) PAŚCIAK AGNIESZKA, Wrocław (PL);  
BEDNARKIEWICZ ARTUR, Wrocław (PL);  
MARCINIAK ŁUKASZ, Wrocław (PL)
(73) INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH 
IM. WŁODZIMIERZA TRZEBIATOWSKIEGO  
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Wrocław (PL)
(54) Układ pomiarowy oraz sposób do wyznaczania sprawności 
konwersji światła z zakresu VIS i NIR na ciepło w nanomateriałach 
koloidalnych

(B1) (11) 241988 (41) 2022 06 13 
(51) G01N 23/20 (2018.01) 
 C22C 19/03 (2006.01) 
 F01D 5/12 (2006.01)
(21) 436259 (22) 2020 12 07
(72) KRAWCZYK JACEK, Jaworzno (PL);  
BOGDANOWICZ WŁODZIMIERZ, Bytom (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Nieniszczący sposób określania liczby granic niskokątowych 
w piórze monokrystalicznej łopatki turbiny gazowej, wykonanej 
z nadstopu niklu

(B1) (11) 241980 (41) 2022 06 20 
(51) G01N 27/403 (2006.01) 
 G01N 27/26 (2006.01) 
 G01N 27/27 (2006.01) 
 G01N 33/14 (2006.01)
(21) 436383 (22) 2020 12 17
(72) RUDNICKI KONRAD, Koluszki (PL);  
PÓŁTORAK ŁUKASZ, Łódź (PL);  
SOBCZAK KAROLINA, Zgierz (PL);  
SKRZYPEK SŁAWOMIRA, Łódź (PL);  
ZIELIŃSKI MAREK, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) Sposób oznaczania chininy

(B1) (11) 242000 (41) 2020 03 09 
(51) G01N 33/38 (2006.01) 
 G01N 5/04 (2006.01)
(21) 431574 (22) 2019 10 23
(72) CHYLIŃSKI FILIP, Dziekanów Leśny (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, Warszawa (PL)
(54) Sposób oznaczania zawartości mikrowłókien polimerowych 
w kompozytach cementowych

(B1) (11) 242010 (41) 2022 07 18 
(51) G01N 33/94 (2006.01) 
 G01N 30/34 (2006.01)
(21) 436645 (22) 2021 01 12
(72) DORSZEWSKA JOLANTA, Plewiska (PL);  
PRENDECKI MICHAŁ, Poznań (PL);  
KOWALSKA MARTA, Poznań (PL);  
PERMODA-PACHUTA AGNIESZKA, Poznań (PL); 
KOZUBSKI WOJCIECH, Poznań (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO 
W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Sposób jednoczesnego oznaczania wolnych katecholamin 
i ich metoksypochodnych w osoczu krwi

(B1) (11) 241992 (41) 2022 04 25 
(51) G01N 33/569 (2006.01)
(21) 435763 (22) 2020 10 23
(72) LEWKOWICZ PRZEMYSŁAW, Wola Kazubowa (PL); 
LEWKOWICZ NATALIA, Wola Kazubowa (PL);  
PIĄTEK PAWEŁ WALDEMAR, Działdowo (PL);  
NAMIECIŃSKA MAGDALENA, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI, Łódź (PL)
(54) Sposób prognozowania stopnia ciężkości przebiegu wiruso-
wego zakażenia SARS-Cov-2 w chorobie COVID-19 oraz test diagno-
styczny

(B1) (11) 241975 (41) 2021 10 04 
(51) G06F 9/06 (2006.01) 
 G06F 11/07 (2006.01)
(21) 433410 (22) 2020 03 31
(72) KLUNDER STANISŁAW, Bydgoszcz (PL)
(73) EXTREME ROBOTICS  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Sposób rejestracji akcji wykonywanych za pomocą systemu 
komputerowego, sposób automatycznego odtwarzania akcji za po-
mocą systemu komputerowego oraz system komputerowy

(B1) (11) 241990 (41) 2021 12 06 
(51) H01B 17/16 (2006.01) 
 H01B 17/22 (2006.01) 
 H02G 1/04 (2006.01)
(21) 434171 (22) 2020 06 03
(72) TALIK MAREK, Czechowice-Dziedzice (PL);  
SZADORSKI ANDRZEJ, Bielsko-Biała (PL);  
BIELA KRZYSZTOF, Bielsko-Biała (PL)
(73) BELOS-PLP SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL)
(54) Zacisk do mocowania napowietrznego przewodu elektryczne-
go, odsłoniętego lub izolowanego, do izolatora.

(B1) (11) 242007 (41) 2021 02 22 
(51) H01M 4/86 (2006.01)
(21) 430869 (22) 2019 08 13
(72) WEJRZANOWSKI TOMASZ, Piastów (PL);  
ŁYSIK ALEKSANDRA, Otwock (PL);  
ĆWIEKA KAROL, Kraśnik (PL);  
SKIBIŃSKI JAKUB, Pruszków (PL);  
MILEWSKI JAROSŁAW, Podkowa Leśna (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Katoda węglanowego ogniwa paliwowego z warstwą spieku 
srebra

(B1) (11) 241983 (41) 2021 12 20 
(51) H02K 47/20 (2006.01)
(21) 434382 (22) 2020 06 19
(72) BRYLIŃSKI DARIUSZ, Wołomin (PL)
(73) MST ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kętrzyn (PL)
(54) Zespolona maszyna elektryczna

(B1) (11) 241997 (41) 2022 10 03 
(51) H04L 9/32 (2006.01) 
 G06F 21/44 (2013.01)
(62) 440113
(21) 440523 (22) 2020 07 01
(30) P.430471  2019 07 02 PL
(86) 2020 07 01  PCT/IB20/56218
(87) 2020 12 03  WO20/240527
(72) GOŁOFIT KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(73) GOŁOFIT KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(54) Sposób identyfikacji elektronicznej pieczęci
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 Symbol Nr 
 MKP patentu

 1 2

 Symbol Nr 
 MKP patentu

 1 2

INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW, 
WEDŁUG SYMBOLI MKP

A01D 78/10 (2006.01) 241984
A01D 78/02 (2006.01) 241984*
A61F 2/38 (2006.01) 241977
A61F 2/64 (2006.01) 241977*
A61F 5/00 (2006.01) 242002
A61F 5/03 (2006.01) 242002*
A61H 1/02 (2006.01) 241982
A63B 23/12 (2006.01) 241982*
B01D 61/36 (2006.01) 241971*
B01J 20/20 (2006.01) 242008
B01L 3/00 (2006.01) 242001*
B02C 1/10 (2006.01) 242004
B02C 4/30 (2006.01) 242004*
B03C 1/23 (2006.01) 241961*
B03C 1/23 (2006.01) 242009*
B07B 4/08 (2006.01) 241961*
B07C 5/344 (2006.01) 241961
B22F 9/24 (2006.01) 241979*
B23K 9/04 (2006.01) 241994
B23K 101/06 (2006.01) 241998
B23K 26/21 (2014.01) 241998*
B23P 15/00 (2006.01) 241998*
B25J 17/00 (2006.01) 241977*
B32B 27/32 (2006.01) 241999
B32B 1/08 (2006.01) 241999*
B32B 27/18 (2006.01) 241999*
B43L 5/00 (2006.01) 241967
B43L 15/00 (2006.01) 241967*
B61B 12/00 (2006.01) 241974
B61B 3/00 (2006.01) 241974*
B61D 3/20 (2006.01) 241968
B61D 3/08 (2006.01) 241968*
B64C 27/08 (2006.01) 242005
B64C 29/00 (2006.01) 242005*
B64C 3/00 (2006.01) 242005*
B64D 45/00 (2006.01) 242003*
B64D 47/08 (2006.01) 242003*
B65B 21/06 (2006.01) 241973
B65D 35/08 (2006.01) 241999*
B65D 88/12 (2006.01) 241987
B65D 90/00 (2006.01) 241987*
B65G 47/69 (2006.01) 241973*
B65H 57/14 (2006.01) 241995
B65H 57/16 (2006.01) 241995*
B82Y 40/00 (2011.01) 241979*
C01F 17/30 (2020.01) 241996*
C02F 1/14 (2006.01) 241971
C05F 11/08 (2006.01) 241993
C05F 11/00 (2006.01) 241993*
C05F 15/00 (2006.01) 241993*
C07D 221/10 (2006.01) 241981
C07D 221/10 (2006.01) 241985
C07D 471/06 (2006.01) 241962
C07D 471/06 (2006.01) 241963
C07D 471/06 (2006.01) 241964
C07D 471/06 (2006.01) 241965
C08K 3/22 (2006.01) 241999*
C09J 7/38 (2018.01) 241970

C09J 7/10 (2018.01) 241970*
C09J 133/08 (2006.01) 241970*
C09J 163/00 (2006.01) 241970*
C09K 11/06 (2006.01) 241981*
C09K 11/06 (2006.01) 241985*
C09K 11/78 (2006.01) 241996
C09K 11/55 (2006.01) 241996*
C09K 11/66 (2006.01) 241996*
C22B 7/00 (2006.01) 241986
C22B 11/00 (2006.01) 241979
C22C 19/03 (2006.01) 241988*
D03D 1/00 (2006.01) 241991
D03D 15/267 (2021.01) 241991*
D03D 19/00 (2006.01) 241991*
D06M 15/55 (2006.01) 241991*
E02D 3/12 (2006.01) 241991*
F01D 5/12 (2006.01) 241988*
F02K 9/84 (2006.01) 241969*
F02K 9/90 (2006.01) 241969*
F16C 35/12 (2006.01) 241989
F16C 35/06 (2006.01) 241989*
F16L 41/02 (2006.01) 241966
F16L 41/06 (2006.01) 241966*
F24D 17/00 (2022.01) 241972*
F28D 7/10 (2006.01) 241972
F42B 10/64 (2006.01) 241969
F42B 10/66 (2006.01) 241969*
G01B 5/20 (2006.01) 241976
G01B 21/20 (2006.01) 241976*
G01C 11/36 (2006.01) 242003
G01C 23/00 (2006.01) 242003*
G01K 11/00 (2006.01) 242001*
G01M 13/00 (2019.01) 241976*
G01N 3/08 (2006.01) 241978
G01N 3/02 (2006.01) 241978*
G01N 3/08 (2006.01) 242006
G01N 3/02 (2006.01) 242006*
G01N 15/02 (2006.01) 242009
G01N 21/17 (2006.01) 242001
G01N 23/20 (2018.01) 241988
G01N 27/403 (2006.01) 241980
G01N 27/26 (2006.01) 241980*
G01N 27/27 (2006.01) 241980*
G01N 33/14 (2006.01) 241980*
G01N 33/38 (2006.01) 242000
G01N 5/04 (2006.01) 242000*
G01N 33/94 (2006.01) 242010
G01N 30/34 (2006.01) 242010*
G01N 33/569 (2006.01) 241992
G06F 9/06 (2006.01) 241975
G06F 11/07 (2006.01) 241975*
G06F 21/44 (2013.01) 241997*
G08G 5/04 (2006.01) 242003*
G09B 25/06 (2006.01) 241967*
H01B 13/06 (2006.01) 241995*
H01B 17/16 (2006.01) 241990
H01B 17/22 (2006.01) 241990*
H01M 4/86 (2006.01) 242007

H02G 1/04 (2006.01) 241990*
H02K 47/20 (2006.01) 241983

H04L 9/32 (2006.01) 241997
H05B 3/84 (2006.01) 241974*

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

 Nr Symbol 
 patentu MKP

 1 2

 Nr Symbol 
 patentu MKP

 1 2

INDEKS NUMEROWY 
UDZIELONYCH PATENTÓW

241961 B07C 5/344 (2006.01)
241962 C07D 471/06 (2006.01)
241963 C07D 471/06 (2006.01)
241964 C07D 471/06 (2006.01)
241965 C07D 471/06 (2006.01)
241966 F16L 41/02 (2006.01)
241967 B43L 5/00 (2006.01)
241968 B61D 3/20 (2006.01)
241969 F42B 10/64 (2006.01)
241970 C09J 7/38 (2018.01)
241971 C02F 1/14 (2006.01)
241972 F28D 7/10 (2006.01)
241973 B65B 21/06 (2006.01)
241974 B61B 12/00 (2006.01)
241975 G06F 9/06 (2006.01)
241976 G01B 5/20 (2006.01)
241977 A61F 2/38 (2006.01)
241978 G01N 3/08 (2006.01)
241979 C22B 11/00 (2006.01)
241980 G01N 27/403 (2006.01)
241981 C07D 221/10 (2006.01)
241982 A61H 1/02 (2006.01)
241983 H02K 47/20 (2006.01)
241984 A01D 78/10 (2006.01)
241985 C07D 221/10 (2006.01)

241986 C22B 7/00 (2006.01)
241987 B65D 88/12 (2006.01)
241988 G01N 23/20 (2018.01)
241989 F16C 35/12 (2006.01)
241990 H01B 17/16 (2006.01)
241991 D03D 1/00 (2006.01)
241992 G01N 33/569 (2006.01)
241993 C05F 11/08 (2006.01)
241994 B23K 9/04 (2006.01)
241995 B65H 57/14 (2006.01)
241996 C09K 11/78 (2006.01)
241997 H04L 9/32 (2006.01)
241998 B23K 101/06 (2006.01)
241999 B32B 27/32 (2006.01)
242000 G01N 33/38 (2006.01)
242001 G01N 21/17 (2006.01)
242002 A61F 5/00 (2006.01)
242003 G01C 11/36 (2006.01)
242004 B02C 1/10 (2006.01)
242005 B64C 27/08 (2006.01)
242006 G01N 3/08 (2006.01)
242007 H01M 4/86 (2006.01)
242008 B01J 20/20 (2006.01)
242009 G01N 15/02 (2006.01)
242010 G01N 33/94 (2006.01)

Wygaśnięcie praWa

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

(B1) (11) 219652 2020 07 14 Patent wygasł w całości.
(B1) (11) 221083 2019 09 13 Patent wygasł w całości.
(B1) (11) 228171 2020 07 29 Patent wygasł w całości.
(B1) (11) 229572 2020 09 25 Patent wygasł w całości.
(B1) (11) 235521 2020 09 05 Patent wygasł w całości.
(B1) (11) 237813 2022 11 28 Patent wygasł w całości.

Decyzje o zmianie, uchyleniu lub stWierDzeniu 
nieWażności Decyzji opublikoWanych  

W WiaDomościach urzęDu patentoWego

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

(B1) (11) 218079 12/2019 24.02.2022 
Uchylono decyzję z dnia 05.08.2019 stwierdzającą wygaśniecie pa-
tentu z dniem 10.12.2018
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Wpisy i zmiany W rejestrze nieuWzględnione  
W innych samodzielnych ogłoszeniach

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

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

ce patentu 
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu

(11) 209802 A. Wykreślono: NINA WAWRZAK, Ożarów Ma-
zowiecki, Polska; Wpisano: GRAPHENECUM SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pisz, Polska 389365467

(11) 211111 A. Wykreślono: MYSŁOWSKI WŁODZIMIERZ, 
Bielsko-Biała, Polska; Wpisano: MYSŁOWSKI FILIP, Bielsko-Biała, 
Polska

(11) 213240 A. Wykreślono: AQUAEL JANUSZ JANKIEWICZ 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, 
Polska  140764200; Wpisano: AQUAEL SPÓŁKA Z  OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 790333072

(11) 213107 D. „W dniu 07 kwietnia 2022 r. na podstawie po-
stanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach 
Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt KA.IX.Ns-
-Rej.Za 1390/22/271) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozy-
cją 2713219 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.213107 
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce BZ 
COMMERCIAL FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY z sie-
dzibą w Dublinie, Irlandia wobec spółki MINOVA ARNALL SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Golcach”.

(11) 215372 A. Wykreślono: NINA WAWRZAK, Ożarów Ma-
zowiecki, Polska; Wpisano: GRAPHENECUM SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pisz, Polska 389365467

(11) 216951 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO PRO-
DUKCYJNO-CONSULTINGOWE ADOB SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Poznań, 
Polska 300701408; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJ-
NO-CONSULTINGOWE ADOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 300701408

(11) 217700 A. Wykreślono: AQUAEL JANUSZ JANKIEWICZ 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, 
Polska  140764200; Wpisano: AQUAEL SPÓŁKA Z  OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 790333072

(11) 219519 A. Wykreślono: INSTYTUT TECHNOLOGII MA-
TERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH, Warszawa, Polska  000039025; 
Wpisano: ENSEMBLE3 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 386406355

(11) 220827 A. Wykreślono: NINA WAWRZAK, Ożarów Ma-
zowiecki, Polska; Wpisano: GRAPHENECUM SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pisz, Polska 389365467

(11) 219152 D. „W  dniu 21 grudnia 2020 r. na  podstawie 
postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Ło-
dzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt 
LD.XV.Ns-Rej.Za  5764/20/594) wpisano do  Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2666641 zastaw rejestrowy na patencie o numerze 
Pat.219152 w  celu zabezpieczenia wierzytelności przysługują-
cych spółce ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Ka-
towicach wobec spółki PIAST PASZE I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gołańczy; PIAST PASZE II 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z  siedzibą 
w Płońsku”.

(11) 224060 A. Wykreślono: INSTYTUT TECHNOLOGII MA-
TERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH, Warszawa, Polska  000039025; 
Wpisano: ENSEMBLE3 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 386406355

(11) 224796 A. Wykreślono: AQUAEL JANUSZ JANKIEWICZ 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, 
Polska  140764200; Wpisano: AQUAEL SPÓŁKA Z  OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 790333072

(11) 224997 A. Wykreślono: NINA WAWRZAK, Ożarów Ma-
zowiecki, Polska; Wpisano: GRAPHENECUM SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pisz, Polska 389365467

(11) 225101 A. Wykreślono: INSTYTUT TECHNOLOGII MA-
TERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH, Warszawa, Polska  000039025; 
Wpisano: ENSEMBLE3 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 386406355

(11) 226129 A. Wykreślono: INSTYTUT TECHNOLOGII MA-
TERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH, Warszawa, Polska  000039025; 
Wpisano: ENSEMBLE3 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 386406355

(11) 226291 A. Wykreślono: NINA WAWRZAK, Ożarów Ma-
zowiecki, Polska; Wpisano: GRAPHENECUM SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pisz, Polska 389365467

(11) 227901 A. Wykreślono: INSTYTUT TECHNOLOGII MA-
TERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH, Warszawa, Polska  000039025; 
Wpisano: ENSEMBLE3 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 386406355

(11) 226046 D. „W  dniu 24 maja 2022 r. na  podstawie po-
stanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warsza-
wie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt 
WA.XI.Ns-Rej.Za  7205/22/712) wpisano do  Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2717637 zastaw rejestrowy na  patencie o  nume-
rze Pat.226046 w  celu zabezpieczenia wierzytelności przy-
sługujących spółce IPT FIBER SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ OD-
POWIEDZIALNOŚCIĄ z  siedzibą w  Konopnicy wobec spółki 
INPHOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
z siedzibą w Ołtarzewie”.

(11) 226046 D. „W  dniu 26 maja 2022 r. na  podstawie po-
stanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warsza-
wie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt 
WA.XI.Ns-Rej.Za  7014/22/430) wpisano do  Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2717814 zastaw rejestrowy na patencie o numerze 
Pat.226046 w  celu zabezpieczenia wierzytelności przysługu-
jących spółce DC24 ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z  siedzibą 
w Warszawie wobec spółki IPT FIBER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Konopnicy; TOMASZA AN-
DRZEJA NASIŁOWSKIEGO zamieszkałego w Warszawie”.

(11) 228489 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO PRO-
DUKCYJNO-CONSULTINGOWE ADOB SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Poznań, 
Polska 300701408; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJ-
NO-CONSULTINGOWE ADOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 300701408

(11) 228724 A. Wykreślono: INSTYTUT TECHNOLOGII MA-
TERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH, Warszawa, Polska  000039025; 
Wpisano: ENSEMBLE3 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 386406355

(11) 229287 A. Wykreślono: WAWRZAK NINA URSZU-
LA, Ożarów Mazowiecki, Polska; Wpisano: GRAPHENECUM 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pisz, Pol-
ska 389365467

(11) 232535 D. „W  dniu 15 września 2021 r. na  podstawie 
postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w  Gdań-
sku Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt 
GD.IX.Ns-Rej.Za  5074/21/211) wpisano do  Rejestru Zastawów 
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pod pozycją 2692941 zastaw rejestrowy na patencie o numerze 
Pat.232535 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługują-
cych spółce TOWARZYSTWO INWESTYCJI SPOŁECZNO-EKONO-
MICZNYCH SPÓŁKA AKCYJNA z  siedzibą w  Warszawie wobec 
spółki DEBN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
z siedzibą w Gdańsku”.

(11) 235328 A. Wykreślono: UNIWERSYTET PRZYRODNICZY 
W  POZNANIU, Poznań, Polska  000001844; Wpisano: BIOSTRA 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, 
Polska 302452211

(11) 235869 A. Wykreślono: ZACHODNIOPOMORSKI 
UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W  SZCZECINIE, Szczecin, 
Polska  320588161; Wpisano: ZACHODNIOPOMORSKI UNI-
WERSYTET TECHNOLOGICZNY W  SZCZECINIE, Szczecin, Pol-
ska  320588161; ANDRYCHOWSKA FABRYKA MASZYN DEFUM 
SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów, Polska 070613219

(11) 237907 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO PRO-
DUKCYJNO-CONSULTINGOWE ADOB SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Poznań, 
Polska 300701408; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJ-
NO-CONSULTINGOWE ADOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 300701408

(11) 237908 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO PRO-
DUKCYJNO-CONSULTINGOWE ADOB SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Poznań, 
Polska 300701408; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJ-
NO-CONSULTINGOWE ADOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 300701408

(11) 238501 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO PRO-
DUKCYJNO-CONSULTINGOWE ADOB SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Poznań, 
Polska 300701408; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJ-
NO-CONSULTINGOWE ADOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 300701408

(11) 238748 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO PRO-
DUKCYJNO-CONSULTINGOWE ADOB SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Poznań, 
Polska 300701408; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJ-
NO-CONSULTINGOWE ADOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 300701408

(11) 238906 A. Wykreślono: ZAKŁAD PRODUKCJI SPOŻYW-
CZEJ I  HANDLU FRĄCKOWIAK SPÓŁKA JAWNA, Granowo, Pol-
ska 300088563; MARCINIAK GRZEGORZ, Poznań, Polska; Wpisa-
no: ZAKŁAD PRODUKCJI SPOŻYWCZEJ I HANDLU FRĄCKOWIAK 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Granowo, 
Polska 300088563; MARCINIAK GRZEGORZ, Poznań, Polska

(11) 238916 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO PRO-
DUKCYJNO-CONSULTINGOWE ADOB SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Poznań, 
Polska 300701408; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJ-
NO-CONSULTINGOWE ADOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 300701408

(11) 240024 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO PRO-
DUKCYJNO-CONSULTINGOWE ADOB SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Poznań, 
Polska 300701408; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJ-
NO-CONSULTINGOWE ADOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 300701408

(11) 240440 A. Wykreślono: ZAKŁAD PRODUKCJI SPO-
ŻYWCZEJ I  HANDLU FRĄCKOWIAK SPÓŁKA JAWNA, Granowo, 
Polska 300088563; MARCINIAK GRZEGORZ, Poznań, Polska; Wpi-
sano: ZAKŁAD PRODUKCJI SPOŻYWCZEJ I  HANDLU FRĄCKO-
WIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grano-
wo, Polska  300088563; MARCINIAK GRZEGORZ, Poznań, Polska

(11) 240672 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO PRO-
DUKCYJNO-CONSULTINGOWE ADOB SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Poznań, 
Polska 300701408; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJ-
NO-CONSULTINGOWE ADOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 300701408

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 09 2016 2016/37 EP 1863458 B1
(T5) (97) 24 09 2014 2014/39 EP 1872965 B1
(T5) (97) 19 09 2012 2012/38 EP 1993809 B1
(T5) (97) 24 10 2018 2018/43 EP 1997352 B1
(T5) (97) 05 03 2014 2014/10 EP 2073864 B1
(T5) (97) 22 05 2019 2019/21 EP 2262743 B1
(T5) (97) 19 03 2014 2014/12 EP 2378921 B1
(T5) (97) 10 05 2017 2017/19 EP 2408894 B1
(T5) (97) 08 03 2017 2017/10 EP 2421504 B1
(T5) (97) 13 12 2017 2017/50 EP 2435379 B1
(T5) (97) 08 04 2015 2015/15 EP 2459002 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 2529774 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 2566358 B1
(T5) (97) 21 08 2019 2019/34 EP 2567622 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 2644683 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 2714242 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 2894525 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 2958986 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 2973852 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 2988659 B1
(T3) (97) 25 05 2022 2022/21 EP 2998033 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3023180 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3024552 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3027594 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3091997 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3103085 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3115497 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 3121348 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3124671 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3137209 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3169443 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3174988 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3177602 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3206042 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3222617 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3222795 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3232513 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 3255828 B1
(T3) (97) 21 09 2022 2022/38 EP 3292135 B1
(T3) (97) 21 09 2022 2022/38 EP 3317269 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3326545 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3334988 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3363484 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 3370522 B1
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(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3380567 B1
(T3) (97) 23 11 2022 2022/47 EP 3390947 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3393163 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 3399096 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3404043 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3427814 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3446292 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3456528 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3457477 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3458202 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3460873 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3466853 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 EP 3470362 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 3480976 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3481194 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3487320 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 3488855 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3500526 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3502569 B1
(T3) (97) 21 09 2022 2022/38 EP 3504305 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 3510070 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3521402 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3531173 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3545008 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3560051 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3577350 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3579804 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3580265 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3587666 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 3601116 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 3602021 B1
(T3) (97) 21 09 2022 2022/38 EP 3617400 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3633278 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3646854 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3649033 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3649304 B1
(T3) (97) 07 12 2022 2022/49 EP 3651251 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3656630 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 3658312 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3671019 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 3682214 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 EP 3683787 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3691372 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3692877 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3694563 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3700362 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3700693 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3737836 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 EP 3752431 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3761132 B1
(T3) (97) 21 09 2022 2022/38 EP 3764944 B1
(T3) (97) 15 06 2022 2022/24 EP 3765432 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3770479 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3772916 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3784943 B1
(T3) (97) 21 09 2022 2022/38 EP 3787120 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3787324 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3793873 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3794206 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3796304 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3798330 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3801963 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3813558 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3815494 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3817607 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 3819036 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3822751 B1

(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3833335 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 EP 3834281 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3835507 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3838832 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3852912 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 3854116 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3855955 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 3856936 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3856984 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3857008 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3861080 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3868071 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3877840 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3883374 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3886640 B1
(T3) (97) 23 11 2022 2022/47 EP 3887134 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3887729 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3891142 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 3892767 B1
(T3) (97) 21 09 2022 2022/38 EP 3893702 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3897682 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3899070 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3944403 B1
(T3) (97) 21 09 2022 2022/38 EP 3948876 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3951340 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3971274 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3978854 B1
(T3) (97) 21 09 2022 2022/38 EP 3988531 B1

Wygaśnięcie praWa

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

(T3) (11) 1742307 2021 07 08 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 1743621 2021 07 06 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 1745868 2021 07 12 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 1749587 2021 07 19 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 1749874 2021 07 04 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 1755961 2021 06 01 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 1759141 2021 06 24 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 1759499 2021 06 15 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 1893802 2021 06 21 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 1894169 2021 06 23 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 1895851 2021 06 15 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 1896167 2021 06 16 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 1896274 2021 06 30 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 1896502 2021 06 26 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 1899297 2021 06 30 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 1899489 2021 06 16 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 1899655 2021 07 06 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 1901059 2021 06 19 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2032261 2021 06 12 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2080190 2020 10 30 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2081935 2020 10 10 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2091346 2020 11 09 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2094342 2020 11 02 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2144752 2020 05 02 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2207295 2021 01 12 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2209277 2021 01 19 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2387383 2021 01 14 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2686262 2021 05 27 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2700405 2021 05 29 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2700829 2021 05 20 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2704701 2021 05 03 Patent wygasł w całości.
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(T3) (11) 2704741 2021 05 02 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2705020 2021 05 18 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2705125 2021 05 06 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2707010 2021 05 09 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2707317 2021 05 04 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2707477 2021 05 09 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2709464 2021 05 09 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2709522 2021 05 21 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2709599 2021 05 16 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2709638 2021 05 16 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2710296 2021 05 16 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2710679 2021 05 18 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2711017 2021 05 18 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2711361 2021 05 17 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2741599 2021 05 17 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2759733 2021 05 29 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2762620 2021 05 21 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2772304 2021 05 18 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2777411 2021 05 02 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2780493 2020 11 15 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2801420 2021 05 10 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2803540 2021 05 13 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2803711 2021 05 17 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2803762 2021 05 12 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2803807 2021 05 14 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2803817 2021 05 13 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2805847 2021 05 22 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2806017 2021 05 22 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2806067 2021 05 21 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2807107 2020 12 18 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2808207 2021 05 05 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2813642 2021 05 26 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2821173 2020 07 05 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2844131 2021 05 02 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2844579 2021 05 28 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2845828 2021 05 01 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2846648 2021 05 11 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2847065 2021 05 07 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2847304 2021 05 10 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2847385 2021 05 09 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2847836 2021 05 08 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2849570 2021 05 17 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2849833 2021 05 15 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2849930 2021 05 08 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2849975 2021 05 14 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2850024 2021 05 14 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2850042 2021 05 13 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2850407 2021 05 15 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2850456 2021 05 10 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2852280 2021 05 22 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2852293 2021 05 17 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2852400 2021 05 22 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2852493 2021 05 13 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2852581 2021 05 21 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2852785 2021 05 21 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2854540 2021 05 22 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2854569 2021 05 30 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2854570 2021 05 30 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2854574 2021 05 29 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2854577 2021 05 30 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2855298 2021 05 29 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2855815 2021 05 24 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2856029 2021 05 24 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2856930 2021 05 03 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2857122 2021 05 24 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2861583 2021 05 17 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2863761 2021 05 22 Patent wygasł w całości.

(T3) (11) 2868597 2020 10 29 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2868599 2020 10 31 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2872410 2021 05 29 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2877437 2021 05 23 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2877515 2021 05 29 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2913153 2021 05 05 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2918512 2021 05 28 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2921421 2021 05 28 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2925909 2020 11 11 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2932848 2021 05 22 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2932849 2021 05 22 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2932850 2021 05 22 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2932852 2021 05 22 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2940242 2021 05 04 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2942255 2021 05 08 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2942311 2021 05 09 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2942336 2021 05 07 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2942376 2021 05 07 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2942457 2021 05 06 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2942492 2021 05 05 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2944180 2021 05 15 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2944419 2021 05 11 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2944660 2021 05 16 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2944662 2021 05 16 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2944756 2021 05 13 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2947242 2021 05 19 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2975957 2021 05 21 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2991862 2021 05 02 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2992094 2021 05 01 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2992155 2021 05 02 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2992575 2021 05 06 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2993247 2021 04 28 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2993983 2021 05 08 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2994019 2021 05 12 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2994465 2021 05 12 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2994479 2021 05 05 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2996473 2021 05 18 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2996912 2021 05 05 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2997071 2021 05 16 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2997213 2021 05 09 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2997303 2021 04 24 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2998047 2021 04 13 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3000916 2021 04 17 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3043694 2021 04 18 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3067267 2021 04 16 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3078778 2021 04 05 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3079209 2021 04 09 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3085557 2021 04 18 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3085763 2021 04 22 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3088576 2021 04 01 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3089477 2021 04 28 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3091645 2021 04 11 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3093901 2021 04 15 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3125845 2021 04 03 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3129019 2021 04 09 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3129449 2021 04 07 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3131731 2021 04 15 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3134050 2021 04 15 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3134694 2021 04 23 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3134695 2021 04 20 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3135075 2021 04 21 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3135076 2021 04 21 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3135288 2021 04 14 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3135788 2021 04 23 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3136887 2021 04 09 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3136890 2021 04 24 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3137181 2021 04 23 Patent wygasł w całości.
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(T3) (11) 3137236 2021 04 07 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3137510 2021 04 28 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3140234 2021 04 28 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3143193 2021 04 15 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3150327 2021 04 27 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3158055 2021 04 14 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3159346 2020 10 21 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3178437 2021 04 08 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3205711 2021 05 18 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3354167 2020 11 24 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) 1809119 A. Wykreślono: Unilever IP Holdings B.V., Rot-
terdam, Holandia; Wpisano: EKATERRA RESEARCH AND DEVELOP-
MENT UK LIMITED, Londyn, Wielka Brytania

(11) 2169185 A. Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH 
& Co. KG, Monachium, Niemcy

(11) 2055166 A. Wykreślono: Kverneland ASA, Kvernaland, 
Norwegia; Wpisano: Kverneland AS, Klepp Stasjon, Norwegia

(11) 2055166 A. Wykreślono: Kverneland AS, Klepp Stasjon, 
Norwegia; Wpisano: Kverneland Group Soest GmbH, Soest, Niemcy

(11) 2183951 A. Wykreślono: Kverneland ASA, Kvernaland, 
Norwegia; Wpisano: Kverneland AS, Klepp Stasjon, Norwegia

(11) 2183951 A. Wykreślono: Kverneland AS, Klepp Stasjon, 
Norwegia; Wpisano: Kverneland Group Soest GmbH, Soest, Niemcy

(11) 2183952 A. Wykreślono: Kverneland ASA, Kvernaland, 
Norwegia; Wpisano: Kverneland AS, Klepp Stasjon, Norwegia

(11) 2183952 A. Wykreślono: Kverneland AS, Klepp Stasjon, 
Norwegia; Wpisano: Kverneland Group Soest GmbH, Soest, Niemcy

(11) 2252522 A. Wykreślono: CROWN Packaging Technolo-
gy, Inc., Alsip, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Eviosys Pac-
kaging Switzerland GmbH, Baar, Szwajcaria

(11) 2341765 A. Wykreślono: Kverneland AS, Kvernaland, 
Norwegia; Wpisano: Kverneland Group Soest GmbH, Soest, Niemcy

(11) 2401903 A. Wykreślono: Kverneland A/S, Kvernaland, 
Norwegia; Wpisano: Kverneland-gruppen AS, Kvernaland, Norwegia

(11) 2401903 A. Wykreślono: Kverneland-gruppen AS, 
Kvernaland, Norwegia; Wpisano: Kverneland ASA, Kvernaland, 
Norwegia

(11) 2401903 A. Wykreślono: Kverneland ASA, Kvernaland, 
Norwegia; Wpisano: Kverneland AS, Klepp Stasjon, Norwegia

(11) 2401903 A. Wykreślono: Kverneland AS, Klepp Stasjon, 
Norwegia; Wpisano: Kverneland Group Soest GmbH, Soest, Niemcy

(11) 2476302 A. Wykreślono: Kverneland AS, Kvernaland, 
Norwegia; Wpisano: Kverneland Group Soest GmbH, Soest, Niemcy

(11) 2642865 A. Wykreślono: Unilever IP Holdings B.V., Rot-
terdam, Holandia; Wpisano: EKATERRA RESEARCH AND DEVELOP-
MENT UK LIMITED, Londyn, Wielka Brytania

(11) 2645384 A. Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH 
& Co. KG, Monachium, Niemcy

(11) 2567610 A. Wykreślono: GE Lighting Solutions, LLC, 
Cleveland, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Current Lighting 
Solutions, LLC, Cleveland, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2733265 A. Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH 
& Co. KG, Monachium, Niemcy

(11) 2672803 A. Wykreślono: Kverneland A/S, Kvernaland, 
Norwegia; Fachhochschule Südwestfalen, Iserlohn, Niemcy; Wpi-
sano: Kverneland-gruppen AS, Kvernaland, Norwegia; Fachhoch-
schule Südwestfalen, Iserlohn, Niemcy

(11) 2672803 A. Wykreślono: Kverneland-gruppen AS, Kver-
naland, Norwegia; Fachhochschule Südwestfalen, Iserlohn, Niem-
cy; Wpisano: Kverneland ASA, Kvernaland, Norwegia; Fachhoch-
schule Südwestfalen, Iserlohn, Niemcy

(11) 2672803 A. Wykreślono: Kverneland ASA, Kvernaland, 
Norwegia; Fachhochschule Südwestfalen, Iserlohn, Niemcy; Wpi-
sano: Kverneland AS, Klepp Stasjon, Norwegia; Fachhochschule 
Südwestfalen, Iserlohn, Niemcy

(11) 2672803 A. Wykreślono: Kverneland AS, Klepp Stasjon, 
Norwegia; Fachhochschule Südwestfalen, Iserlohn, Niemcy; Wpi-
sano: Kverneland Group Soest GmbH, Soest, Niemcy; Fachhoch-
schule Südwestfalen, Iserlohn, Niemcy

(11) 2810289 A. Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH 
& Co. KG, Monachium, Niemcy

(11) 2798163 A. Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH 
& Co. KG, Monachium, Niemcy

(11) 2885381 A. Wykreślono: GIDARA Energy B.V., Waterin-
gen, Holandia; Wpisano: GIDARA Energy B.V., Nootdorp, Holandia

(11) 2873126 A. Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH 
& Co. KG, Monachium, Niemcy

(11) 2988605 A. Wykreślono: Unilever IP Holdings B.V., Rot-
terdam, Holandia; Wpisano: EKATERRA RESEARCH AND DEVELOP-
MENT UK LIMITED, Londyn, Wielka Brytania

(11) 2970205 A. Wykreślono: Sumitomo Dainippon Pharma 
Oncology, Inc., Cambridge, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisa-
no: Sumitomo Pharma Oncology, Inc., Cambridge, Stany Zjedno-
czone Ameryki

(11) 2991817 A. Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH 
& Co. KG, Monachium, Niemcy

(11) 3024317 A. Wykreślono: Jouffray Drillaud, Cisse, Fran-
cja; Wpisano: Cerience, Beaufort-en-Anjou, Francja

(11) 3185652 A. Wykreślono: Servodan A/S, Sonderborg, 
Dania; Wpisano: Niko-Servodan A/S, Sonderborg, Dania

(11) 3185652 A. Wykreślono: Niko-Servodan A/S, Sonder-
borg, Dania; Wpisano: Niko NV, Sint-Niklaas, Belgia

(11) 3145465 A. Wykreślono: Avery Dennison Corporation, 
Glendale, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Avery Dennison 
Corporation, Mentor, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 3307989 A. Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH 
& Co. KG, Monachium, Niemcy
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(11) 3200600 A. Wykreślono: Unilever IP Holdings B.V., Rot-
terdam, Holandia; Wpisano: EKATERRA RESEARCH AND DEVELOP-
MENT UK LIMITED, Londyn, Wielka Brytania

(11) 3043195 A. Wykreślono: Avery Dennison Corporation, 
Pasadena, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Avery Dennison 
Corporation, Mentor, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 3043196 A. Wykreślono: Avery Dennison Corporation, 
Pasadena, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Avery Dennison 
Corporation, Mentor, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 3109463 A. Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH 
& Co. KG, Monachium, Niemcy

(11) 3320764 A. Wykreślono: Kverneland AS, Klepp Stasjon, 
Norwegia; Wpisano: Kverneland Group Soest GmbH, Soest, Niemcy

(11) 3322303 A. Wykreślono: Unilever IP Holdings B.V., Rot-
terdam, Holandia; Wpisano: EKATERRA RESEARCH AND DEVELOP-
MENT UK LIMITED, Londyn, Wielka Brytania

(11) 3361877 A. Wykreślono: Unilever IP Holdings B.V., Rot-
terdam, Holandia; Wpisano: EKATERRA RESEARCH AND DEVELOP-
MENT UK LIMITED, Londyn, Wielka Brytania

(11) 3378301 A. Wykreślono: Kverneland AS, Klepp Stasjon, 
Norwegia; Wpisano: Kverneland Group Soest GmbH, Soest, Niemcy

(11) 3476191 A. Wykreślono: Kverneland A/S, Klepp, Norwe-
gia; Wpisano: Kverneland-gruppen AS, Kvernaland, Norwegia

(11) 3476191 A. Wykreślono: Kverneland-gruppen AS, Kver-
naland, Norwegia; Wpisano: Kverneland ASA, Kvernaland, Norwegia

(11) 3476191 A. Wykreślono: Kverneland ASA, Kvernaland, 
Norwegia; Wpisano: Kverneland AS, Klepp Stasjon, Norwegia

(11) 3476191 A. Wykreślono: Kverneland AS, Klepp Stasjon, 
Norwegia; Wpisano: Kverneland Group Soest GmbH, Soest, Niemcy

(11) 3496547 A. Wykreślono: Unilever IP Holdings B.V., Rot-
terdam, Holandia; Wpisano: EKATERRA RESEARCH AND DEVELOP-
MENT UK LIMITED, Londyn, Wielka Brytania

(11) 3496548 A. Wykreślono: Unilever IP Holdings B.V., Rot-
terdam, Holandia; Wpisano: EKATERRA RESEARCH AND DEVELOP-
MENT UK LIMITED, Londyn, Wielka Brytania

(11) 3496549 A. Wykreślono: Unilever IP Holdings B.V., Rot-
terdam, Holandia; Wpisano: EKATERRA RESEARCH AND DEVELOP-
MENT UK LIMITED, Londyn, Wielka Brytania

(11) 3409278 A. Wykreślono: Sumitomo Dainippon Pharma 
Oncology, Inc., Cambridge, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: 
Sumitomo Pharma Oncology, Inc., Cambridge, Stany Zjednoczone 
Ameryki
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praWa ocHronne  
na WZorY UŻYtKoWe

UDZielone praWa 
(od nr 72 860 do nr 72 863)

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
(Y5) – Opis ochronny wzoru użytkowego zmieniony po sprzeciwie/ zmieniony w postępowaniu o unieważnienie prawa ochronnego
(Y6) – Opis ochronny wzoru użytkowego po ograniczeniu przez uprawnionego

(Y1) (11) 72860 (41) 2022 07 25 
(51) A01G 25/16 (2006 01) 
 A01G 25/00 (2006 01)
(21) 129760 (22) 2021 01 20
(72) ADAMCZEWSKI MAREK, Gdańsk (PL);  
KOSSAK KRZYSZTOF, Gdańsk (PL); PYTLIK SANDRA, Gdańsk (PL)
(73) DRAGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk (PL)
(54) Skrzynka zaworowa zespołu nawadniania

(Y1) (11) 72863 (41) 2022 08 22 
(51) B61D 17/10 (2006 01) 
 B32B 25/08 (2006 01) 
 G10K 11/168 (2006 01)
(21) 129835 (22) 2021 02 16
(72) STRYCZAK MARCIN, Kamienica Polska (PL)
(73) STRYCZAK MARCIN, Kamienica Polska (PL)
(54) Płyta wygłuszająca do podłóg pojazdów szynowych

(Y1) (11) 72861 (41) 2021 11 22 
(51) E04F 21/165 (2006 01) 
 B08B 1/04 (2006 01) 
 B28D 1/00 (2006 01) 
 E01C 23/09 (2006 01)
(21) 129222 (22) 2020 05 19
(72) SCHABOWICZ KRZYSZTOF, Wrocław (PL);  
WRÓBLEWSKI KRZYSZTOF, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Narzędzie do nacinania dylatacji

(Y1) (11) 72862 (41) 2021 12 06 
(51) E06C 7/42 (2006 01) 
 E06C 7/44 (2006 01) 
 E06C 7/46 (2006 01)
(21) 129250 (22) 2020 05 29
(72) GACEK JAROSŁAW, Zielonki (PL)
(73) DRABEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Mników (PL)
(54) Stopka podstawy drabiny
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INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH, 
WEDŁUG SYMBOLI MKP

INDEKS NUMEROWY 
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH

72860 A01G 25/16 (2006 01)
72861 E04F 21/165 (2006 01)

72862 E06C 7/42 (2006 01)
72863 B61D 17/10 (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 25/16 (2006 01) 72860
A01G 25/00 (2006 01) 72860*
B08B 1/04 (2006 01) 72861*
B28D 1/00 (2006 01) 72861*
B32B 25/08 (2006 01) 72863*
B61D 17/10 (2006 01) 72863

E01C 23/09 (2006 01) 72861*
E04F 21/165 (2006 01) 72861
E06C 7/42 (2006 01) 72862
E06C 7/44 (2006 01) 72862*
E06C 7/46 (2006 01) 72862*
G10K 11/168 (2006 01) 72863*

 Nr prawa Symbol 
 ochronn  MKP

 1 2

 Nr prawa Symbol 
 ochronn  MKP

 1 2

WpisY i ZMianY W reJestrZe nieUWZGlĘDnione  
W innYcH saMoDZielnYcH oGŁosZeniacH

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

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

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

ochronnego

(11) 69276 A  Wykreślono: AQUAEL JANUSZ JANKIEWICZ 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 140764200; Wpisano: AQUAEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD-
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 790333072

(11) 69750 A  Wykreślono: SWEET WORLD K MAŁODOBRY-
-STASIAK, K PURA SPÓŁKA JAWNA, Chróstnik, Polska; Wpisano: 
SWEET WORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Chróstnik, Polska 020776469

(11) 070053 D  Wykreślono: „Na  podstawie tytułu egzeku-
cyjnego Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 6 września 2018 r  
w sprawie o sygn  akt IX GNc 1170/18, Komornik Sądowy przy Są-
dzie Rejonowym Katowice- Wschód w Katowicach dr Wioletta Kry-
zińska w  toku postępowania zabezpieczającego prowadzonego 
pod sygnaturą akt: Km 7/18 dokonał zabezpieczenia poprzez zaję-
cie prawa ochronnego na przedmiotowy wzór użytkowy na wnio-
sek uprawnionego: AMQ International Besloten Vennootscap z sie-
dzibą w Groningen, Holandia” 
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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 28 365 do nr 28 370)

(51) 06-06 (11) 28365 (22) 2022 11 24 (21) 31185
(73) KULCZEWSKA BEATA BETILOFT, Dobrosołowo (PL)
(72) KULCZEWSKA BEATA
(54) Kwietnik
(55) 

(51) 06-07 (11) 28366 (22) 2022 11 24 (21) 31184
(73) KULCZEWSKA BEATA BETILOFT, Dobrosołowo (PL)
(72) KULCZEWSKA BEATA
(54) Lustro
(55) 

(51) 03-01 (11) 28367 (22) 2022 08 04 (21) 30980
(73) DRYLA KRZYSZTOF TAC&MED POLAND, Prałkowce (PL)
(72) DRYLA KRZYSZTOF
(54) Nerka
(55) 

(51) 25-01 (11) 28368 (22) 2022 07 25 (21) 30961
(73) MAZUREK BOGUSŁAW, Lublin (PL)
(72) MAZUREK BOGUSŁAW
(54) Listwa do podziału architektonicznego elewacji
(55) 

(51) 26-01 (11) 28369 (22) 2022 09 06 (21) 31041
(73) JANIC ARTUR LUXART, Praszczyki (PL)
(72) JANIC ARTUR
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(54) Znicz nagrobny
(55) 

(51) 19-08 (11) 28370 (22) 2022 08 25 (21) 31021
(73) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
(72) BROŻYNA MAŁGORZATA
(54) Etykieta produktów kosmetycznych
(55) 

UnIEWAżnIEnIE PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer unieważnionego 

prawa z rejestracji oraz zakres unieważnienia.

(11) 26476 Prawo unieważniono w całości.

WPISY I ZMIAnY W REJESTRZE nIEUWZględnIOnE  
W InnYCH SAMOdZIElnYCH OgŁOSZEnIACH

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa z rejestracji, 
wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu. Publikacji podle-
gają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw ogra-
niczających prawo z rejestracji oraz sprostowania istotnych pomyłek.

Rubryka A – dane uprawnionego 
Rubryka B – przedmiot wzoru przemysłowego
Rubryka C – dane twórców wzoru przemysłowego
Rubryka D – prawa ograniczające prawo z rejestracji
Rubryka E – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczą-

ce prawa z rejestracji
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu prawa z re-

jestracji
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu prawa z re-

jestracji

(11) 03117 A. Wykreślono: IMERYS TC, Champagne-au-Mont-
-d`Or, Francja; Wpisano: EDILIANS, Dardilly, Francja

(11) 16859 A. Wykreślono: GÓROWSKI WIKTOR, Koszyce Wiel-
kie, Polska KULTYS MAKSYMILIAN, Poznań, Polska; Wpisano: VIC-
TOR INTERNATIONAL SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ, Koszyce Wielkie, Polska 521145904

(11) 19163 A. Wykreślono: GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZ-
NY, Gdańsk, Polska 000288627; Wpisano: TOMASZ MAZUREK, 
Gdańsk, Polska

(11) 26163 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI 
LODÓW KORAL JÓZEF KORAL, SPÓŁKA JAWNA, Limanowa, Polska 
490006069; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW 
KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa, Polska 490006069

(11) 26750 A. Wykreślono: CORTINA POLAND SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY-
TOWA, Katowice, Polska 240129096; Wpisano: CORTINA POLAND 
GROUP SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kato-
wice, Polska 240129096

(11) 26790 A. Wykreślono: CORTINA POLAND SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY-
TOWA, Katowice, Polska 240129096; Wpisano: CORTINA POLAND 
GROUP SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kato-
wice, Polska 240129096

(11) 26791 A. Wykreślono: CORTINA POLAND SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY-
TOWA, Katowice, Polska 240129096; Wpisano: CORTINA POLAND 
GROUP SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kato-
wice, Polska 240129096

(11) 26792 A. Wykreślono: CORTINA POLAND SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY-
TOWA, Katowice, Polska 240129096; Wpisano: CORTINA POLAND 
GROUP SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kato-
wice, Polska 240129096

(11) 26793 A. Wykreślono: CORTINA POLAND SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY-
TOWA, Katowice, Polska 240129096; Wpisano: CORTINA POLAND 
GROUP SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kato-
wice, Polska 240129096

(11) 26872 A. Wykreślono: HEMP & BREW SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnobrzeg, Polska 387108192; 
Wpisano: HEMP&BREW SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnobrzeg, Polska 
521254533

(11) 27038 A. Wykreślono: CORTINA POLAND SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY-
TOWA, Katowice, Polska 240129096; Wpisano: CORTINA POLAND 
GROUP SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kato-
wice, Polska 240129096

(11) 27369 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI 
LODÓW KORAL-JÓZEF KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa,Polska 
490006069; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW 
KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa, Polska 490006069

 (11) 27462 A. Wykreślono: WRÓBEL MARTA FOLKSTAR, Ło-
wicz, Polska 100051460; Wpisano: FOLKSTAR SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łowicz, Polska 520067705

(11) 27542 A. Wykreślono: WRÓBEL MARTA FOLKSTAR, Ło-
wicz, Polska 100051460; Wpisano: FOLKSTAR SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łowicz, Polska 520067705

(11) 27591 A. Wykreślono: WRÓBEL MARTA FOLKSTAR, Ło-
wicz, Polska 100051460; Wpisano: FOLKSTAR SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łowicz, Polska 520067705
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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 357 741 do nr 357 926)

(111) 357741 (220) 2020 11 03 (210) 520385
(151) 2022 06 14 (441) 2022 02 28
(732) WOŁCZYŃSKA MONIKA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KANCELARIA MAGNET ROZUMIEMY WARTOŚĆ BIZNESU
(540) 

(591) biały, niebieski, czerwony, szary
(531) 24 15 01, 26 11 12, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 35 Przygotowywanie list płac, zeznań podatkowych, 
Analiza kosztów, Sporządzanie prognoz ekonomicznych, Wycena 
działalności handlowej, Doradztwo specjalistyczne w  sprawach or-
ganizowania i  prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo 
w  zakresie zarządzania personelem, Ekspertyzy w  zakresie działal-
ności handlowej i  gospodarczej, Agencja reklamowa, Doradztwo 
w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości, Pomoc w za-
rządzaniu, administrowaniu i  prowadzeniu działalności gospodar-
czej lub handlowej, Usługi związane z reprezentowaniem interesów 

osób trzecich, Rachunkowość, Doradztwo podatkowe, Sporządzanie 
zeznań podatkowych, Pomoc w postępowaniu przed organami po-
datkowymi, Prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowych i pozo-
stałych urządzeń księgowych, Sporządzanie sprawozdań statystycz-
nych, Obsługa podmiotów gospodarczych w zakresie prowadzenia 
spraw pracowniczych, rozliczeń w zakresie ubezpieczeń społecznych 
i zdrowotnych w zakresie rozliczeń z ZUS i funduszów emerytalnych, 
Pomoc w zakładaniu przedsiębiorstw i ich likwidacji, Pozostałe usługi 
doradcze i księgowe zawarte w tej klasie, Usługi w zakresie rekrutacji 
personelu, Pośrednictwo w poszukiwaniu pracy i personelu, Usługi 
wynajmu personelu-leasing pracowników, Prowadzenie kompu-
terowych baz danych i  udostępnianie informacji zawartych w  tych 
bazach, Dystrybucja i  rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, Wprowadzanie na ry-
nek nowych produktów, Usługi w zakresie tworzenia marki, wycena 
znaków towarowych, Zapewnianie platformy internetowej dla na-
bywców i  sprzedawców towarów i  usług, 36 Badanie sprawozdań 
finansowych, Doradztwo podatkowe, Prowadzenie postępowania 
likwidacyjnego i  upadłościowego, Doradztwo w  sprawach finan-
sowych, Wycena finansowa dla celów: ubezpieczeniowych, banko-
wych, podatkowych, Ekspertyzy dla celów fiskalnych, w  tym eko-
nomiczno-finansowe, Doradztwo w  sprawach ubezpieczeniowych, 
Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Pośrednictwo w  zakresie obrotu 
nieruchomościami, Wycena nieruchomości, Administrowanie nie-
ruchomościami, 45 Usługi opracowywania ekspertyz i  opinii praw-
no-ekonomicznych, ekspertyz i opinii z zakresu prawa finansowego, 
podatkowego, prawa ubezpieczeń, prawa pracy oraz analiz praw-
no-ekonomicznych, prawno-finansowych, prawno-podatkowych 
zakończonych raportami 

(111) 357742 (220) 2018 12 27 (210) 494294
(151) 2022 10 03 (441) 2019 09 09
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(732) KONSORCJUM HANDLOWE STOFARB SPÓŁKA AKCYJNA, 
Chorzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROSTO
(540) 

(591) biały, czerwony
(531) 26 04 02, 26 04 05, 27 05 01, 27 05 05, 29 01 12
(510), (511) 2 środki zapobiegające korozji i  zabezpieczające drew-
no, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie metaliczne 
i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, 19 
rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smo-
ła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, 
35 reklama, zarządzanie w  działalności handlowej, administrowa-
nie działalności handlowej, prace biurowe, usługi sprzedaży hurto-
wej, wysyłkowej oraz detalicznej w  sieciach sklepów z  materiałami 
budowlano-dekoracyjnymi, w  szczególności farbami, pokostami, 
lakierami, środkami zapobiegającymi korozji i  zabezpieczającymi 
drewno, barwnikami, zaprawami farbiarskimi, żywicami naturalnymi, 
foliami metalicznymi i formami proszkowymi dla malarzy, dekorato-
rów, drukarzy i artystów, materiałami budowlanymi niemetalowymi, 
rurami sztywnymi niemetalowymi stosowanymi w  budownictwie, 
asfaltami, smołami i bitumami, budynkami przenośnymi niemetalo-
wymi, pomnikami niemetalowymi 

(111) 357743 (220) 2015 09 24 (210) 447328
(151) 2022 09 29 (441) 2016 01 04
(732) CAGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Wysogotowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CAGEN
(510), (511) 7 agregaty prądotwórcze zasilane silnikami benzyno-
wymi oraz wysokoprężnymi silnikami diesla, agregaty prądotwór-
cze zasilane gazem, agregaty prądotwórcze zasilane biopaliwem, 
11 biogazownie 

(111) 357744 (220) 2021 12 01 (210) 537251
(151) 2022 10 05 (441) 2022 06 20
(732) CISTERCIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zwonowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MR Mona RESTAURACJA
(540) 

(591) złoty
(531) 29 01 02, 27 05 01, 27 05 03, 27 05 04, 27 05 09, 27 05 10, 27 05 17, 
27 05 22, 05 05 02, 05 05 20
(510), (511) 43 Usługi barów i  restauracji, Organizacja przyjęć we-
selnych (żywność i napoje), Oferowanie żywności i napoi w restau-
racjach i barach, Serwowanie żywności i napoi w restauracjach i ba-
rach, Obsługa gastronomiczna z  własnym zapleczem, produktami 
i  transportem (catering), Katering obejmujący żywność i  napoje 
na przyjęcia koktajlowe 

(111) 357745 (220) 2021 07 19 (210) 531752
(151) 2022 10 11 (441) 2022 06 27

(732) WÓJCIK DARIUSZ DW, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DW CREATIVE GROUP
(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 22, 26 01 01
(510), (511) 26 Włosy do przedłużania, Sztuczne włosy, Ludzkie wło-
sy, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i  hurtowej za  pośrednictwem 
Internetu produktów i akcesoriów kosmetycznych, 44 Usługi fryzjer-
skie, Usługi salonów fryzjerskich 

(111) 357746 (220) 2021 06 16 (210) 530355
(151) 2022 10 04 (441) 2022 06 13
(732) S-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Mirków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KaliDrop
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Leki, Krople do oczu, Prepa-
raty medyczne 

(111) 357747 (220) 2021 10 08 (210) 534987
(151) 2022 10 11 (441) 2021 11 02
(732) MOONO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Pan Twardowski
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Wódka, Likie-
ry, Whisky, Wino 

(111) 357748 (220) 2021 09 06 (210) 533593
(151) 2022 10 05 (441) 2022 06 13
(732) POLSKA GRUPA PRODUCENTÓW OBUWIA, 
Kalwaria Zebrzydowska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PGPO BUTY WYPRODUKOWANE W POLSCE
(540) 

(591) biały, czerwony
(531) 27 05 01, 26 01 10, 29 01 12, 26 02 07
(510), (511) 25 Botki, buty narciarskie, buty sportowe, buty sznuro-
wane, buty za kostkę, cholewki do obuwia, espadryle, kalosze [wkła-
dane na obuwie], obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, 
obuwie plażowe, obuwie wykonane z  drewna, pantofle domowe, 
pantofle kąpielowe, podeszwy butów, sandały, sandały kąpielowe, 
35 Reklama, Zarządzanie w  działalności gospodarczej, Administro-
wanie działalności gospodarczej, Prace biurowe, marketing ukierun-
kowany, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób 
trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, orga-
nizacja pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie tar-
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gów handlowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pokazy to-
warów, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, sprzedaż detaliczna i hurtowa obuwia, 
sprzedaż internetowa obuwia 

(111) 357749 (220) 2021 08 30 (210) 533406
(151) 2022 10 03 (441) 2022 06 06
(732) DARK TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kąkolewo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DT DARK TRADE
(540) 

(591) niebieski, czerwony, biały
(531) 29 01 13, 27 05 01, 27 05 03, 27 05 09, 27 05 11, 27 05 17, 
27 05 19, 27 05 22, 27 05 24, 26 01 01, 26 01 03, 26 01 18, 26 11 03, 
26 11 12
(510), (511) 3 Preparaty do czyszczenia podłóg, Detergenty do zmy-
wania naczyń, Detergenty do  zmywania naczyń w  zmywarkach, 
Detergenty inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz inne 
niż do celów medycznych, Preparaty do mycia rąk, Mydełka, Mydła, 
Płyny do mycia naczyń, Środki do nadawania połysku, Płyny do spry-
skiwaczy szyb, Środki do  mycia szkła, Środki do  zmywania naczyń, 
Środki ułatwiające suszenie do  zmywarek naczyń, Produkty toale-
towe nielecznicze, Chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, 
Ściereczki nasączone detergentami do czyszczenia, Płyny do prania, 
Płyny do prania chemicznego, 35 Prowadzenie sklepów i hurtowni 
w zakresie towarów: preparaty do czyszczenia, detergenty do zmy-
wania naczyń, detergenty do zmywania naczyń w zmywarkach, de-
tergenty inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż 
do  celów medycznych, preparaty do  mycia, mydełka, mydła, płyny 
do mycia naczyń, środki do nadawania połysku, płyny do spryskiwa-
czy szyb, środki do mycia szkła, środki do szorowania, środki do zmy-
wania naczyń, środki ułatwiające suszenie do  zmywarek naczyń, 
produkty toaletowe, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, 
ściereczki nasączone detergentami do czyszczenia, płyny do prania, 
płyny do prania chemicznego, Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej 
i detalicznej, w tym poprzez Internet towarów: preparaty do czysz-
czenia, detergenty do  zmywania naczyń, detergenty do  zmywania 
naczyń w  zmywarkach, detergenty inne niż używane w  procesach 
produkcyjnych oraz inne niż do  celów medycznych, preparaty 
do mycia, mydełka, mydła, płyny do mycia naczyń, środki do nada-
wania połysku, płyny do  spryskiwaczy szyb, środki do  mycia szkła, 
środki do szorowania, środki do zmywania naczyń, środki ułatwiające 
suszenie do zmywarek naczyń, produkty toaletowe, chusteczki na-
sączone płynami kosmetycznymi, ściereczki nasączone detergenta-
mi do czyszczenia, płyny do prania, płyny do prania chemicznego, 
Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów, w celu umożliwienia 
klientom dogodnego obejrzenia i zakupu w sklepie i hurtowni oraz 
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w tym Internetu towa-
rów: preparaty do  czyszczenia, detergenty do  zmywania naczyń, 
detergenty do  zmywania naczyń w  zmywarkach, detergenty inne 
niż używane w  procesach produkcyjnych oraz inne niż do  celów 
medycznych, preparaty do  mycia, mydełka, mydła, płyny do  mycia 
naczyń, środki do nadawania połysku, płyny do spryskiwaczy szyb, 
środki do  mycia szkła, środki do  szorowania, środki do  zmywania 
naczyń, środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, produkty 
toaletowe, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, ścierecz-
ki nasączone detergentami do  czyszczenia, płyny do  prania, płyny 
do  prania chemicznego, Usługi pośrednictwa w  handlu, Agencje 
informacji handlowej, Organizowanie targów i  wystaw w  celach 
handlowych, Agencje eksportowo-importowe, 36 Wynajem i  ad-
ministrowanie nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomościami, 
Udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, Pośred-
nictwo w  obrocie nieruchomościami, Agencje nieruchomości, 37 
Budowa kompletnych obiektów budowlanych mieszkalnych i prze-
mysłowych, Budowlane roboty wykończeniowe, Naprawy i remonty 

obiektów budowlanych, Usługi instalacyjne w  związane z  budow-
nictwem mieszkaniowym i przemysłowym, Rozbiórki budynków, 39 
Transport towarów, Magazynowanie towarów, Składowanie towa-
rów, Pakowanie towarów, Spedycja krajowa i zagraniczna 

(111) 357750 (220) 2021 08 30 (210) 533404
(151) 2022 10 03 (441) 2022 06 06
(732) DARK TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kąkolewo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOMO-CLEAN
(540) 

(591) niebieski, jasnoniebieski, biały
(531) 27 05 01, 27 05 05, 24 17 01, 29 01 12, 26 01 01, 26 01 03, 26 01 12, 
26 11 03, 26 11 08, 26 11 10, 26 11 12, 26 11 13
(510), (511) 3 Detergenty do zmywania naczyń, Detergenty do zmy-
wania naczyń w zmywarkach, Detergenty inne niż używane w pro-
cesach produkcyjnych oraz inne niż do  celów medycznych, Prepa-
raty do  mycia rąk, Mydełka, Mydła, Płyny do  mycia naczyń, Środki 
do nadawania połysku, Płyny do spryskiwaczy szyb, Środki do my-
cia szkła, Środki do  zmywania naczyń, Środki ułatwiające suszenie 
do  zmywarek naczyń, Produkty toaletowe nielecznicze, Chusteczki 
nasączone płynami kosmetycznymi, Ściereczki nasączone detergen-
tami do czyszczenia, Płyny do prania, Płyny do prania chemicznego 

(111) 357751 (220) 2021 07 09 (210) 531334
(151) 2022 10 11 (441) 2022 06 27
(732) WENET GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WeNet Your Digital Advisor
(540) 

(591) ciemnożółty, zielony, fioletowy, ciemnofioletowy, różowy, biały
(531) 27 01 05, 27 01 06, 27 05 01, 27 05 03, 27 05 09, 27 05 10, 27 05 17, 
29 01 15
(510), (511) 9 Dyskietki, Karty SIM, graficzne, dźwiękowe, telefonicz-
ne, USB, kredytowe, Kasety video, Płyty CD-ROM, Płyty DVD i  inne 
nośniki elektroniczne jako takie oraz z nagranym dźwiękiem, obra-
zem, grafiką, tekstami, Komputery i sprzęt przetwarzający dane, Pro-
gramy do maszyn cyfrowych, Publikacje elektroniczne, Oprogramo-
wanie dla komputerów, 16 Papier, Arkusze papieru [artykuły 
papiernicze], Taśmy papierowe, Bloki papierowe, Pudła, pojemniki 
i obrusy papierowe, Teczki [artykuły biurowe], Worki papierowe, Szyl-
dy papierowe, Maty papierowe, Kokardy papierowe, Plakaty z papie-
ru, Klamry do papieru, Rolki papieru toaletowego, Papier na czasopi-
sma, Papier do etykietowania, Papier do zawijania, Papier filtracyjny, 
Papierowe materiały biurowe, Artykuły piśmienne, Papierowe wyro-
by artystyczne, Papier do drukarek, Druki, w szczególności dzienniki, 
Poradniki, Publikacje drukowane, Broszury, Czasopisma [periodyki], 
Informatory, Kalendarze, Katalogi, Skrypty, Książki, Materiały szkole-
niowe i  instruktażowe, Materiały promocyjne, Materiały do  kore-
spondencji, 35 Reklama, Usługi reklamowe, Usługi public relations, 
Reklama za  pośrednictwem sieci komputerowej, Marketing, Usługi 
agencji marketingowych, Doradztwo w  zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, Administrowanie i  zarządzania działalnością gospo-
darczą, Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, 
Usługi edytorskie w  dziedzinie reklamy, Rozpowszechnianie ogło-
szeń reklamowych, Prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Wynajem prze-
strzeni reklamowej, Udostępnianie powierzchni reklamowej, Publi-
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kowanie tekstów sponsorowanych, Tworzenie tekstów reklamowych 
i sponsorowanych, Usługi w zakresie badania rynku, Badania opinii 
publicznej, Organizowanie targów handlowych, Organizacja konkur-
sów w celach reklamowych, Organizacja i przeprowadzanie imprez 
reklamowych, Usługi informacyjne dotyczące usług takich jak: Rekla-
ma, Usługi reklamowe, Usługi public relations, Reklama za pośrednic-
twem sieci komputerowej, Marketing, Usługi agencji marketingowych, 
Doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Administrowa-
nie i zarządzania działalnością gospodarczą, Administrowanie i organi-
zacja usług sprzedaży wysyłkowej, Usługi edytorskie w dziedzinie re-
klamy, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży, Promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, Wynajem przestrzeni reklamowej, Udostępnianie po-
wierzchni reklamowej, Publikowanie tekstów sponsorowanych, Two-
rzenie tekstów reklamowych i  sponsorowanych, Usługi w  zakresie 
badania rynku, Badania opinii publicznej, Organizacja konkursów 
w celach reklamowych, Organizacja i przeprowadzanie imprez rekla-
mowych, Promocja sprzedaży, Usługi informacyjne dla konsumen-
tów, Usługi informacyjne dotyczące reklamy, Zarządzanie bazami 
danych, Tworzenie i kompilacja komputerowych baz danych, Publi-
kowanie tekstów reklamowych, Usługi agencji informacyjnej w  za-
kresie działalności gospodarczej, Tworzenie komputerowych baz 
danych, Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych ba-
zach danych, Komputerowe zarządzanie plikami, Usługi informacyj-
ne w  zakresie działalności gospodarczej, udostępniane on-line 
z  komputerowej bazy danych lub Internetu, Abonowanie dostępu 
do serwisu telekomunikacyjnych baz danych, Przygotowywanie pre-
zentacji w celach reklamowych, Promocja sprzedaży, Usługi informa-
cyjne dla konsumentów, Usługi informacyjne dotyczące reklamy, 
Zarządzanie bazami danych, Tworzenie i kompilacja komputerowych 
baz danych, Publikowanie tekstów reklamowych, Usługi agencji in-
formacyjnej w zakresie działalności gospodarczej, Tworzenie kompu-
terowych baz danych, Aktualizacja i utrzymywanie danych w kompu-
terowych bazach danych, Komputerowe zarządzanie plikami, Usługi 
informacyjne w  zakresie działalności gospodarczej, udostępniane 
on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, Abonowanie do-
stępu do serwisu telekomunikacyjnych baz danych, Przygotowywa-
nie prezentacji w  celach reklamowych, 38 Agencje informacyjne, 
Usługi agencji prasowych, Rozpowszechnianie programów i audycji 
radiowych, Udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych z global-
ną siecią komputerową, Przesyłanie informacji tekstowej i  obrazo-
wej, nagrań fonograficznych i nagrań video, przy pomocy sieci kom-
puterowej, Poczta elektroniczna, Przesyłanie informacji zapisanej 
na płytach DVD, CD, VCD oraz kasetach video, Przesyłanie informacji 
SMS-em, Przesyłanie informacji, z  zastosowaniem urządzeń mobil-
nych do nadawania i/lub odbioru informacji, Udostępnianie interne-
towego forum dyskusyjnego, Udostępnianie komputerowych baz 
danych, Telekomunikacja za pomocą platform i portali w Internecie, 
Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców 
towarów i usług, Udostępnianie komputerowej bazy danych, Usługi 
dostępu do  ogólnoświatowej sieci komputerowej, Udostępnianie 
komputerowej bazy danych, Udostępnianie połączeń telekomunika-
cyjnych z Internetem lub bazami danych, 41 Organizowanie i prowa-
dzenie szkoleń, konferencji, kongresów i  sympozjów, wystaw i  tar-
gów w  celach kulturalnych i  edukacyjnych, Wydawanie publikacji 
multimedialnych i  internetowych, Usługi wydawnicze, Publikacja 
czasopism, magazynów, Organizowanie konkursów, Prowadzenie 
blogów, dzienników internetowych, Udostępnianie publikacji on-li-
ne, periodyków, tekstów, tekstów innych niż reklamowe, Publikacja 
zdjęć, w tym zdjęć reklamowych, Działalność sportowa i kulturalna, 
Usługi w  zakresie organizacji i  prowadzenia imprez, kursów i  zajęć 
sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych, tanecznych, kultural-
nych, Organizowanie zawodów sportowych, Usługi informacyjne 
dotyczące usług takich jak: Organizowanie i  prowadzenie szkoleń, 
konferencji, kongresów i sympozjów, wystaw i targów w celach kul-
turalnych i  edukacyjnych, Wydawanie publikacji multimedialnych 
i internetowych, Usługi wydawnicze, Publikacja czasopism, magazy-
nów, Organizowanie konkursów, Prowadzenie blogów, dzienników 
internetowych, Udostępnianie publikacji on-line, periodyków, tek-
stów, tekstów innych niż reklamowe, Publikacja zdjęć, w tym zdjęć 
reklamowych, Działalność sportowa i  kulturalna, Usługi w  zakresie 
organizacji i prowadzenia imprez, kursów i zajęć sportowych, rekre-
acyjnych, rozrywkowych, tanecznych, kulturalnych, Organizowanie 
zawodów sportowych, Organizowanie gier, Organizowanie i prowa-
dzenie loterii, Organizowanie imprez w celach rozrywkowych, Usługi 

prezentacji audiowizualnych, Organizowanie gier, Organizowanie 
i  prowadzenie loterii, Organizowanie imprez w  celach rozrywko-
wych, Usługi prezentacji audiowizualnych, 42 Badania oraz usługi 
naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, Analizy przemysłowe 
i  usługi badawcze, Przemysłowa analiza i  badanie towarów oraz 
usług, Odtwarzanie baz danych dla osób trzecich, Projektowanie 
komputerowych baz danych, Oferowanie tymczasowego korzysta-
nia z niepobieralnego oprogramowania on-line do zarządzania infor-
macjami, Opracowywanie programów do  przetwarzania danych, 
Opracowywanie baz danych, Tworzenie programów komputero-
wych, Usługi w zakresie sieci komputerowej, Konfiguracja systemów 
i sieci komputerowych, Usługi komputerowe do analizy danych, Udo-
stępnianie informacji online w  zakresie badań technologicznych 
z  komputerowej bazy danych lub Internetu, Wynajmowanie [udo-
stępnianie] zasobów serwerów sieci komputerowych, Usługi w  za-
kresie tworzenia i  utrzymywania stron i  witryn internetowych dla 
osób trzecich, Tworzenie i  utrzymywanie serwisów internetowych 
i multimedialnych, Administrowanie serwisami internetowymi, Pro-
jektowanie i  opracowywanie produktów multimedialnych, Usługi 
informacyjne dotyczące usług takich jak: Badania oraz usługi nauko-
we i techniczne oraz ich projektowanie, Analizy przemysłowe i usługi 
badawcze, Przemysłowa analiza i badanie towarów oraz usług, Od-
twarzanie baz danych dla osób trzecich, Projektowanie komputero-
wych baz danych, Oferowanie tymczasowego korzystania z  niepo-
bieralnego oprogramowania on-line do  zarządzania informacjami, 
Opracowywanie programów do  przetwarzania danych, Opracowy-
wanie baz danych, Tworzenie programów komputerowych, Usługi 
w zakresie sieci komputerowej, Konfiguracja systemów i sieci kom-
puterowych, Usługi komputerowe do analizy danych, Udostępnianie 
informacji online w zakresie badań technologicznych z komputero-
wej bazy danych lub Internetu, Wynajmowanie [udostępnianie] zaso-
bów serwerów sieci komputerowych, Usługi w  zakresie tworzenia 
i utrzymywania stron i witryn internetowych dla osób trzecich, Two-
rzenie i  utrzymywanie serwisów internetowych i  multimedialnych, 
Administrowanie serwisami internetowymi, Projektowanie i opraco-
wywanie produktów multimedialnych 

(111) 357752 (220) 2021 11 09 (210) 536284
(151) 2022 09 21 (441) 2022 05 16
(732) SZCZEPAŃSKI MIROSŁAW, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bee Bee Goods
(540) 

(591) żółty, czerwony, niebieski, brązowy, czarny, biały
(531) 27 05 01, 29 01 15, 03 13 04, 03 13 24, 26 01 15
(510), (511) 5 Suplementy diety zawierające mleczko pszczele, Mlecz-
ko pszczele do  celów farmaceutycznych, Pyłek pszczeli stosowany 
jako suplement diety, Mleczko pszczele do celów medycznych, Su-
plement diety, Probiotyki (suplementy), Suplementy ziołowe, Prepa-
raty witaminowe, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty medyczne, 
9 Mobilne aplikacje, Oprogramowanie, 20 Ule, Zaczątki plastrów 
do uli, Ramki na plastry miodu do uli, 30 Propolis (kit pszczeli), Pyłek 
pszczeli, Mleczko pszczele, Kit pszczeli, Cukry, naturalne słodziki, po-
lewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, Wosk pszczeli, Miód 
pszczeli, Jad pszczeli, Pierzga pszczela, Produkty pszczele, Przetwo-
ry z  miodu i/lub  na  bazie miodu będące artykułami spożywczymi, 
Wyroby cukiernicze na  bazie miodu, Produkty spożywcze i  napoje 
zawierające miód (nielecznicze), Naturalne produkty wytwarzane 
przez pszczoły wchodzący w skład artykułów spożywczych lub bę-
dące artykułami spożywczymi przeznaczone do  spożycia i/lub  po-
lepszenia walorów smakowych artykułów spożywczych, 31 Pyłek 
kwiatowy (materiał surowy), Pyłek pszczeli (materiał surowy), Pyłek 
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pszczeli jako surowiec do  użytku przemysłowego, Żywe zwierzęta, 
Matki pszczele, rodziny pszczele, Części składowe rodziny pszczelej: 
jaja pszczele, trutowe, czerw, nasienie trutni, 44 Usługi medyczne, 
Kliniki medyczne, Usługi pszczelarskie, Badania medyczne, Usługi 
medyczne w zakresie apiterapii, Aromaterapia, Wynajem uli, hodow-
la pszczół, Uloterapia.

(111) 357753 (220) 2021 11 02 (210) 536000
(151) 2022 09 26 (441) 2022 06 06
(732) GARBACIAK ARKADIUSZ, Radomsko (PL);
SYGNARSKI STANISŁAW, Walendów (PL);
AMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL);
WOŹNIAK MARIOLA, Biskupice (PL);
WOŹNIAK ROBERT, Biskupice (PL);
KAMIŃSKA JOANNA, Toruń (PL);
FOJTAR ZBIGNIEW, Krzeptów (PL);
STRUGAREK PRZEMYSŁAW AUTO-ELEKTRYK, Janikowo (PL);
KOZIOŁ LESZEK, Zielonka (PL);
DŁUGAJCZYK MAREK, Tychy (PL);
MARCINIAK MAŁGORZATA, Nowa Sól (PL);
CZARNECKI RAFAŁ BERAF CARS, Luboń (PL);
NOWAK GRZEGORZ, Łęg Tarnowski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOLINA WIKINGÓW luksusowe apartamenty  
w Szklarskiej Porębie
(540) 

(531) 04.03.03, 06.01.04, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 43 Hotele, hostele i  pensjonaty, zakwaterowanie waka-
cyjne i turystyczne, Usługi rezerwacji pokojów, Udostępnianie obiek-
tów i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania, usługi rezerwacji 
hoteli, usługi rezerwacji zakwaterowania na wakacje.   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 357754 (220) 2021 08 12 (210) 532641
(151) 2022 09 29 (441) 2022 03 28
(732) TARGET SPÓŁKA AKCYJNA, Kartoszyno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TARGET
(510), (511) 1 Produkty i półprodukty chemiczne do celów przemy-
słowych i naukowo-badawczych, produkty i półprodukty chemiczne 
stosowane w  rolnictwie, ogrodnictwie i  leśnictwie, produkty che-
miczne do  nawożenia i  użyźniania gleby stosowane w  rolnictwie, 
ogrodnictwie oraz leśnictwie, środki do  ochrony nasion, preparaty 
z mikroelementami dla roślin, preparaty do regulacji wzrostu roślin, 
środki do konserwacji kwiatów, ziemia do upraw, preparaty chemicz-
ne stosowane w fotografice, 5 Produkty farmaceutyczne, preparaty 
medyczne, produkty higieniczne, środki dezynfekcyjne, produkty 
weterynaryjne, biologiczne preparaty do celów medycznych, biolo-
giczne preparaty do celów weterynaryjnych, środki bakteriobójcze, 
preparaty do tępienia szkodników, pasożytów i insektów, pestycydy, 
fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki odstraszające szkodniki, 
pasożyty i  insekty, preparaty do  sterylizacji gleby, 7 Maszyny i  na-
rzędzia rolnicze oraz ogrodnicze, maszyny drukarskie i poligraficzne, 
maszyny drukarskie do składania czcionek, maszyny do fotoskładu, 
urządzenia i maszyny introligatorskie, maszyny do pakowania, urzą-
dzenia transportowe do  załadunku i  wyładunku, 9 Programy kom-
puterowe, płyty fonograficzne, publikacje zapisane na  nośnikach 

elektronicznych, dane na nośnikach optycznych, elektroniczne ety-
kietki na towarach, hologramy, aparatura do przetwarzania danych, 
wszystkie towary z  tej klasy nie  dla lub w  związku z  zarządzaniem 
zasobami ludzkimi, systemami sugestii pracowniczych lub zarządza-
niem pomysłami i/lub innowacjami., 39 Pakowanie towarów, maga-
zynowanie i składowanie towarów, wynajmowanie magazynów, 41 
Usługi wydawnicze, publikacja książek i periodyków, publikacja elek-
troniczna on-line książek i  periodyków, umieszczanie i  aktualizacja 
publikacji elektronicznych on-line, produkcja nagrań dźwiękowych, 
44 wypożyczanie sprzętu rolniczego.

(111) 357755 (220) 2021 07 09 (210) 531333
(151) 2022 10 11 (441) 2022 06 27
(732) WENET GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WeNet Twój Doradca Internetowy
(540) 

(591) ciemnożółty, zielony, fioletowy, ciemnofioletowy, różowy, 
biały
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.01.05, 
27.01.06
(510), (511) 9 Dyskietki, Karty SIM, graficzne, dźwiękowe, telefonicz-
ne, USB, kredytowe, Kasety video, Płyty CD-ROM, Płyty DVD i  inne 
nośniki elektroniczne jako takie oraz z nagranym dźwiękiem, obra-
zem, grafiką, tekstami, Komputery i sprzęt przetwarzający dane, Pro-
gramy do maszyn cyfrowych, Publikacje elektroniczne, Oprogramo-
wanie dla komputerów, 16 Papier, Arkusze papieru [artykuły 
papiernicze], Taśmy papierowe, Bloki papierowe, Pudła, pojemniki 
i obrusy papierowe, Teczki [artykuły biurowe], Worki, Szyldy papiero-
we, Maty papierowe, Kokardy papierowe, Plakaty z papieru, Klamry 
do papieru, Rolki papieru toaletowego, Papier na czasopisma, Papier 
do etykietowania, Papier do zawijania, Papier filtracyjny, Papierowe 
materiały biurowe, Artykuły piśmienne, Papierowe wyroby arty-
styczne, Papier do drukarek, Druki, w szczególności dzienniki, Porad-
niki, Publikacje drukowane, Broszury, Czasopisma [periodyki], Infor-
matory, Kalendarze, Katalogi, Skrypty, Książki, Materiały szkoleniowe 
i instruktażowe, Materiały promocyjne, Materiały do korespondencji, 
35 Reklama, Usługi reklamowe, Usługi public relations, Reklama 
za  pośrednictwem sieci komputerowej, Marketing, Usługi agencji 
marketingowych, Doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodar-
czą, Administrowanie i zarządzania działalnością gospodarczą, Admi-
nistrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Usługi edytor-
skie w dziedzinie reklamy, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży, Promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, Wynajem przestrzeni reklamowej, Udo-
stępnianie powierzchni reklamowej, Publikowanie tekstów sponso-
rowanych, Tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, Usłu-
gi w zakresie badania rynku, Badania opinii publicznej, Organizowanie 
targów handlowych, Organizacja konkursów w celach reklamowych, 
Organizacja i  przeprowadzanie imprez reklamowych, Usługi infor-
macyjne dotyczące usług takich jak: Reklama, Usługi reklamowe, 
Usługi public relations, Reklama za pośrednictwem sieci komputero-
wej, Marketing, Usługi agencji marketingowych, Doradztwo w zarzą-
dzaniu działalnością gospodarczą, Administrowanie i  zarządzania 
działalnością gospodarczą, Administrowanie i organizacja usług sprze-
daży wysyłkowej, Usługi edytorskie w  dziedzinie reklamy, Rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, Prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży, Promocja sprzedaży dla osób trze-
cich, Wynajem przestrzeni reklamowej, Udostępnianie powierzchni 
reklamowej, Publikowanie tekstów sponsorowanych, Tworzenie tek-
stów reklamowych i sponsorowanych, Usługi w zakresie badania ryn-
ku, Badania opinii publicznej, Organizacja konkursów w celach rekla-
mowych, Organizacja i  przeprowadzanie imprez reklamowych, 
Promocja sprzedaży, Usługi informacyjne dla konsumentów, Usługi 
informacyjne dotyczące reklamy, Zarządzanie bazami danych, Tworze-
nie i  kompilacja komputerowych baz danych, Publikowanie tekstów 
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reklamowych, Usługi agencji informacyjnej w zakresie działalności go-
spodarczej, Tworzenie komputerowych baz danych, Aktualizacja 
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, Kompute-
rowe zarządzanie plikami, Usługi informacyjne w zakresie działalności 
gospodarczej, udostępniane on-line z  komputerowej bazy danych 
lub Internetu, Abonowanie dostępu do serwisu telekomunikacyjnych 
baz danych, Przygotowywanie prezentacji w  celach reklamowych, 
Promocja sprzedaży, Usługi informacyjne dla konsumentów, Usługi 
informacyjne dotyczące reklamy, Zarządzanie bazami danych, Two-
rzenie i  kompilacja komputerowych baz danych, Publikowanie tek-
stów reklamowych, Usługi agencji informacyjnej w zakresie działal-
ności gospodarczej, Tworzenie komputerowych baz danych, 
Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach da-
nych, Komputerowe zarządzanie plikami, Usługi informacyjne w za-
kresie działalności gospodarczej, udostępniane on-line z komputero-
wej bazy danych lub Internetu, Abonowanie dostępu do  serwisu 
telekomunikacyjnych baz danych, Przygotowywanie prezentacji 
w celach reklamowych, 38 Agencje informacyjne, Usługi agencji pra-
sowych, Rozpowszechnianie programów i audycji radiowych, Udo-
stępnianie połączeń telekomunikacyjnych z  globalną siecią kom-
puterową, Przesyłanie informacji tekstowej i  obrazowej, nagrań 
fonograficznych i nagrań video, przy pomocy sieci komputerowej, 
Poczta elektroniczna, Przesyłanie informacji zapisanej na  płytach 
DVD, CD, VCD oraz kasetach video, Przesyłanie informacji SMS-em, 
Przesyłanie informacji, z  zastosowaniem urządzeń mobilnych 
do nadawania i/lub odbioru informacji, Udostępnianie internetowe-
go forum dyskusyjnego, Udostępnianie komputerowych baz danych, 
Telekomunikacja za pomocą platform i portali w Internecie, Zapew-
nianie platformy internetowej dla nabywców i  sprzedawców towa-
rów i usług, Udostępnianie komputerowej bazy danych, Usługi do-
stępu do  ogólnoświatowej sieci komputerowej, Udostępnianie 
komputerowej bazy danych, Udostępnianie połączeń telekomunika-
cyjnych z Internetem lub bazami danych, 41 Organizowanie i prowa-
dzenie szkoleń, konferencji, kongresów i  sympozjów, wystaw i  tar-
gów w  celach kulturalnych i  edukacyjnych, Wydawanie publikacji 
multimedialnych i  internetowych, Usługi wydawnicze, Publikacja 
czasopism, magazynów, Organizowanie konkursów, Prowadzenie 
blogów, dzienników internetowych, Udostępnianie publikacji on-li-
ne, periodyków, tekstów, tekstów innych niż reklamowe, Publikacja 
zdjęć, w tym zdjęć reklamowych, Działalność sportowa i kulturalna, 
Usługi w  zakresie organizacji i  prowadzenia imprez, kursów i  zajęć 
sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych, tanecznych, kultural-
nych, Organizowanie zawodów sportowych, Usługi informacyjne 
dotyczące usług takich jak: Organizowanie i  prowadzenie szkoleń, 
konferencji, kongresów i sympozjów, wystaw i targów w celach kul-
turalnych i  edukacyjnych, Wydawanie publikacji multimedialnych 
i internetowych, Usługi wydawnicze, Publikacja czasopism, magazy-
nów, Organizowanie konkursów, Prowadzenie blogów, dzienników 
internetowych, Udostępnianie publikacji on-line, periodyków, tek-
stów, tekstów innych niż reklamowe, Publikacja zdjęć, w tym zdjęć 
reklamowych, Działalność sportowa i  kulturalna, Usługi w  zakresie 
organizacji i prowadzenia imprez, kursów i zajęć sportowych, rekre-
acyjnych, rozrywkowych, tanecznych, kulturalnych, Organizowanie 
zawodów sportowych, Organizowanie gier, Organizowanie i prowa-
dzenie loterii, Organizowanie imprez w celach rozrywkowych, Usłu-
gi prezentacji audiowizualnych, Organizowanie gier, Organizowanie 
i  prowadzenie loterii, Organizowanie imprez w  celach rozrywko-
wych, Usługi prezentacji audiowizualnych, 42 Badania oraz usługi 
naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, Analizy przemysłowe 
i  usługi badawcze, Przemysłowa analiza i  badanie towarów oraz 
usług, Odtwarzanie baz danych dla osób trzecich, Projektowanie 
komputerowych baz danych, Oferowanie tymczasowego korzysta-
nia z niepobieralnego oprogramowania on-line do zarządzania in-
formacjami, Opracowywanie programów do przetwarzania danych, 
Opracowywanie baz danych, Tworzenie programów komputero-
wych, Usługi w zakresie sieci komputerowej, Konfiguracja systemów 
i  sieci komputerowych, Usługi komputerowe do  analizy danych, 
Udostępnianie informacji online w  zakresie badań technologicz-
nych z  komputerowej bazy danych lub Internetu, Wynajmowanie 
[udostępnianie] zasobów serwerów sieci komputerowych, Usługi 
w zakresie tworzenia i utrzymywania stron i witryn internetowych 
dla osób trzecich, Tworzenie i  utrzymywanie serwisów interneto-
wych i  multimedialnych, Administrowanie serwisami internetowy-
mi, Projektowanie i  opracowywanie produktów multimedialnych, 
Usługi informacyjne dotyczące usług takich jak: Badania oraz usługi 

naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, Analizy przemysłowe 
i  usługi badawcze, Przemysłowa analiza i  badanie towarów oraz 
usług, Odtwarzanie baz danych dla osób trzecich, Projektowanie 
komputerowych baz danych, Oferowanie tymczasowego korzysta-
nia z niepobieralnego oprogramowania on-line do zarządzania in-
formacjami, Opracowywanie programów do przetwarzania danych, 
Opracowywanie baz danych, Tworzenie programów komputero-
wych, Usługi w zakresie sieci komputerowej, Konfiguracja systemów 
i  sieci komputerowych, Usługi komputerowe do  analizy danych, 
Udostępnianie informacji online w  zakresie badań technologicz-
nych z  komputerowej bazy danych lub Internetu, Wynajmowanie 
[udostępnianie] zasobów serwerów sieci komputerowych, Usługi 
w zakresie tworzenia i utrzymywania stron i witryn internetowych 
dla osób trzecich, Tworzenie i  utrzymywanie serwisów interneto-
wych i  multimedialnych, Administrowanie serwisami internetowy-
mi, Projektowanie i opracowywanie produktów multimedialnych.

(111) 357756 (220) 2020 12 12 (210) 522172
(151) 2022 09 12 (441) 2022 05 23
(732) GRUPA AWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Niedźwiady (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GREY FOX WHISKY
(540) 

(531) 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, napoje destylowane, whisky.

(111) 357757 (220) 2020 05 23 (210) 513813
(151) 2022 09 26 (441) 2022 06 06
(732) M & MR TRADING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TransComfort Bezpieczeństwo i wygoda w ruchu
(540) 

(591) czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.11, 29.01.12
(510), (511) 6 śruby metalowe, metalowe elementy konstrukcyjne 
mianowicie słupy metalowe, metalowe elementy usztywniające 
i wzmacniające konstrukcje, odkuwki z metali oraz odkuwki stopów 
(surowe lub półprzetworzone), elementy metalowo-gumowe dla 
pojazdów szynowych, materiały kolejowe, podkłady kolejowe, meta-
lowe, zwrotnice kolejowe, 12 obręcze kół do pojazdów, obręcze kół 
kolejowych, złącza kolejowe, stawki, klocki i  okładziny hamulcowe 
do pojazdów szynowych i użytkowych, amortyzatory do pojazdów 
szynowych i  użytkowych, systemy zawieszenia pneumatycznego 
do pojazdów szynowych i użytkowych, węże i kanały wentylacyjne 
do  pojazdów szynowych, elementy metalowo-gumowe do  pojaz-
dów szynowych i użytkowych, profile przyszynowe i profile bezpie-
czeństwa dla infrastruktury torowej.

(111) 357758 (220) 2020 03 03 (210) 510930
(151) 2022 09 29 (441) 2022 06 13
(732) KUNERT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biesiekierz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOLIDAYSPORT
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(540) 

(591) niebieski, szary
(531) 07 01 08, 07 01 09, 07 01 24, 27 05 01, 27 05 05, 29 01 04, 29 01 06
(510), (511) 19 niemetalowe mobilne domki kempingowe, 20 meble, 
lustra, ramki obrazów, 39 transport, pakowanie i składowanie towa-
rów, organizowanie podróży, 41 Nauczanie, kształcenie, rozrywka, 
działalność sportowa i  i  kulturalna, 43 usługi zaopatrzenia w  żyw-
ność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie 

(111) 357759 (220) 2020 03 03 (210) 510925
(151) 2022 09 29 (441) 2022 06 13
(732) KUNERT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biesiekierz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOLIDAY CAMPING
(540) 

(591) niebieski, pomarańczowy, szary
(531) 07 01 08, 07 01 09, 07 01 24, 01 15 24, 27 05 01, 27 05 05, 29 01 01, 
29 01 04, 29 01 06
(510), (511) 19 Niemetalowe mobilne domki kempingowe, 20 meble, 
lustra, ramki obrazów, 39 transport, pakowanie i składowanie towa-
rów, organizowanie podróży, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, 
działalność sportowa i kulturalna, 43 usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, tymczasowe zakwaterowanie 

(111) 357760 (220) 2021 06 27 (210) 530789
(151) 2021 11 12 (441) 2021 07 19
(732) AURUMARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AURUMARIS
(540) 

(591) czarny, złoty, biały
(531) 29 01 13, 27 05 01, 26 04 18, 01 15 24
(510), (511) 3 Balsamy do  opalania [kosmetyki], Balsamy samoopa-
lające [kosmetyki], Chusteczki do  twarzy nasączane kosmetykami, 
Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki, Kosmetyki do cery 
zmarszczkowej, Kosmetyki do makijażu skóry, Kosmetyki do makija-
żu twarzy, Kosmetyki do pielęgnacji urody, Kosmetyki do pielęgnacji 
skóry, Kosmetyki do stosowania na skórę, Kosmetyki do ust, Kosmety-
ki funkcjonalne, Kosmetyki do użytku osobistego, Kosmetyki do wło-
sów, Kosmetyki i  preparaty kosmetyczne, Kosmetyki koloryzujące 
do  skóry, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki 
nielecznicze i preparaty toaletowe, Kosmetyki organiczne, Kosmety-
ki przeznaczone do suchej skóry, Kosmetyki upiększające, Kosmetyki 
w formie mleczek, Kosmetyki w formie olejków, Kosmetyki w formie 
sproszkowanej [pudry], Kosmetyki w formie żeli, Kosmetyki w goto-
wych zestawach, Kosmetyki w postaci kremów, Kosmetyki w postaci 
płynów, Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy na noc [ko-
smetyki], Kremy tonizujące [kosmetyki], Maseczki do skóry [kosme-
tyki], Maseczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki, Mieszanki 
do  rozjaśniania skóry [kosmetyki], Nawilżające kremy do  skóry [ko-
smetyki], Zestawy kosmetyków, Żele nawilżające [kosmetyki], Żele 
po opalaniu [kosmetyki], Żele do twarzy i ciała [kosmetyki], Prepara-
ty do wybielania skóry [kosmetyki], Preparaty blokujące promienio-

wanie słoneczne [kosmetyki], Preparaty samoopalające [kosmetyki], 
Preparaty zmiękczające [kosmetyki], Produkty powlekające usta [ko-
smetyki], Serum łagodzące dla skóry [kosmetyk], Produkty przeciw-
słoneczne do ust [kosmetyki], Środki do oczyszczania skóry twarzy 
[kosmetyki], Środki nawilżające do twarzy [kosmetyki], Środki nawil-
żające [kosmetyki], Środki nawilżające przeciw starzeniu się do użyt-
ku jako kosmetyki, Środki wyszczuplające [kosmetyki], inne niż do ce-
lów medycznych, Szminki blokujące promieniowanie słoneczne 
[kosmetyki], Toniki do twarzy [kosmetyki], Toniki [kosmetyki], Olejki 
do  ciała [kosmetyki], Olejki blokujące promieniowanie słoneczne 
[kosmetyki], Olejki do  opalania [kosmetyki], Olejki do  pielęgnacji 
skóry [kosmetyki], Olejki mineralne [kosmetyki], Olejki po opalaniu 
[kosmetyki], Peelingi do twarzy [kosmetyki], Pianki [kosmetyki], Płyn-
ne kremy [kosmetyki], Płatki oczyszczające nasączone kosmetykami, 
Płyny do mycia twarzy [kosmetyki], Płyny do pielęgnacji skóry [ko-
smetyki], Płyny do  twarzy [kosmetyki], Podkłady do  paznokci [ko-
smetyki], Kosmetyki zawierające pantenol, Kosmetyki zawierające 
kwas hialuronowy, Kremy do ciała [kosmetyki], Kremy do twarzy i cia-
ła [kosmetyki], Kremy do twarzy [kosmetyki], Kremy samoopalające 
[kosmetyki], Mleczka do opalania [kosmetyki], Nawilżające balsamy 
do ciała [kosmetyki], Nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki] 

(111) 357761 (220) 2021 07 23 (210) 531965
(151) 2021 12 09 (441) 2021 08 23
(732) AVENTUS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMART pożyczka
(540) 

(591) granatowy, żółty, szary
(531) 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 35 Aktualizacja i  utrzymywanie danych w  komputero-
wych bazach danych, badanie opinii publicznej  analizy kosztów, 
reklama, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do-), te-
lemarketing, administrowanie programami lojalności konsumenta, 
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze 
towarów i usług  profilowanie konsumentów do celów komercyjnych 
lub marketingowych  promocja sprzedaży dla osób trzecich  reklama 
online za  pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie 
reklam  tworzenie tekstów reklamowych, zapewnianie platformy in-
ternetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 36 Agen-
cje kredytowe, analizy finansowe, bankowość online, crowdfunding, 
doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubez-
pieczeniowych, doradztwo w  zakresie długów, faktoring, handel 
walutami i  wymiana walut, inwestycje finansowe, inwestycje kapi-
tałowe, pożyczki [finansowanie], pożyczki ratalne, sponsorowanie 
finansowe, transakcje finansowe, udostępnianie informacji finanso-
wych za  pośrednictwem strony internetowej, udostępnianie infor-
macji o ubezpieczeniach, udzielanie informacji finansowych, usługi 
aktuarialne, usługi badań dotyczących finansów, usługi finansowa-
nia, wymiana finansowa waluty wirtualnej 

(111) 357762 (220) 2021 08 12 (210) 532610
(151) 2021 12 21 (441) 2021 09 06
(732) PUNCHDOWN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Plewiska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PUNCH DOWN
(540) 

(531) 02 09 14, 02 09 15, 27 05 01
(510), (511) 41 Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych 
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(111) 357763 (220) 2021 08 30 (210) 533258
(151) 2022 01 20 (441) 2021 09 20
(732) VRG SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W WÓLCZANKA
(540) 

(531) 27 05 03, 27 05 01, 27 05 05
(510), (511) 9 Okulary, Okulary przeciwsłoneczne, 18 Portmonetki, 
Imitacje skóry, Parasole i parasolki, Portfele, Torby na kółkach, Torby 
turystyczne, Torebki, Aktówki, Teczki, 25 Obuwie, Paski [odzież], Swe-
try, Nakrycia głowy, Skarpetki, Koszule, Garnitury, Spodnie, Okrycia 
wierzchnie [odzież], Rękawiczki [odzież], Odzież ze  skóry, Apaszki, 
Apaszki [chustki], Paski skórzane [odzież], Szaliki, 35 Reklama, Rekla-
my telewizyjne, Przygotowywanie reklam prasowych, Reklama ko-
respondencyjna, Reklama, zgrupowanie na rzecz osób trzecich róż-
nych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować 
w sklepie odzieżą, obuwiem i dodatkami do nich 

(111) 357764 (220) 2021 09 03 (210) 533531
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) PAWIŃSKA-LESIŃSKA AGNIESZKA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIZZERIA BIAŁA
(540) 

(531) 01 15 24, 18 03 23, 26 01 16, 27 05 01
(510), (511) 30 Świeża pizza 

(111) 357765 (220) 2020 04 10 (210) 512471
(151) 2022 08 03 (441) 2020 06 08
(732) JUSZCZUK BARTOSZ VEGA, Panieńszczyzna (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VEGA
(510), (511) 6 kwasoodporne szafki sterownicze wykonane z metalu, 
40 obróbka metali, cięcie metalu, wykańczanie metali, tłoczenie me-
talu, obróbka metalurgiczna, lutowanie twarde metali, kształtowanie 
metalu, kształtowanie elementów metalowych, formowanie metali 
na zimno, usługi w zakresie obróbki metalu, frezowanie, cieplna ob-
róbka metali, obróbka materiałów wiązką laserową, informacje o ob-
róbce materiałów, obróbka cieplna metalowych rur i  przewodów 
rurowych, obróbka powierzchni metalowych przy wykorzystaniu 
technik szlifowania dokładnego, usługi drukowania, drukowanie 3D, 
42 projektowanie maszyn specjalistycznych, projektowanie maszyn 
przemysłowych, usługi inżynieryjne w  zakresie projektowania ma-
szyn, projektowanie konstrukcyjne, doradztwo w  zakresie projek-
towania konstrukcyjnego, usługi inżynieryjne w  zakresie projekto-
wania konstrukcji, usługi inżynieryjne w zakresie analizy konstrukcji, 

testowanie maszyn, kalibrowanie maszyn, opracowywanie maszyn 
przemysłowych, monitorowanie stanu maszyn, testowanie funkcjo-
nalności maszyn, badania dotyczące maszyn przemysłowych, kon-
trola maszyn i urządzeń przemysłowych, badania w zakresie maszyn 
produkcyjnych, usługi inżynieryjne w zakresie analizy maszyn, usłu-
gi doradztwa technologicznego w zakresie analiz budowy maszyn, 
usługi testowania maszyn przemysłowych w ramach kontroli jakości, 
planowanie techniczne i doradztwo w dziedzinie lekkiego przemysłu 
maszynowego, usługi projektowania technicznego wspomaganego 
komputerowo, projektowanie wspomagane komputerowo dla pro-
cesów produkcyjnych, usługi w zakresie wspomaganego kompute-
rem projektowania technicznego, usługi w zakresie wspomaganego 
komputerem projektowania i  rysunku technicznego, wzornictwo 
przemysłowe, opracowywanie procesów przemysłowych, wzornic-
two przemysłowe wspomagane komputerowo, udzielanie informacji 
dotyczących inżynierii przemysłowej, projektowanie instalacji i urzą-
dzeń przemysłowych, doradztwo techniczne w  zakresie przemysłu 
lekkiego, usługi doradcze w zakresie inżynierii przemysłowej, usługi 
w zakresie przemysłowego projektowania technicznego, usługi do-
radcze w zakresie wzornictwa przemysłowego 

(111) 357766 (220) 2021 05 19 (210) 529112
(151) 2021 10 21 (441) 2021 07 05
(732) CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Grupa Polsat Plus
(510), (511) 35 Zarządzanie i  administrowanie działalnością gospo-
darczą, Zarządzanie i  administrowanie grupą przedsiębiorstw, Po-
moc w  prowadzeniu działalności gospodarczej, Analizy biznesowe, 
Rachunkowość, Usługi księgowe, Sporządzanie sprawozdań finan-
sowych, Sporządzanie sprawozdań dotyczących działalności go-
spodarczej, Audyty działalności gospodarczej, Usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
36 Zarządzanie finansowe przedsiębiorstwami, Zarządzanie finanso-
we podmiotami w ramach grupy kapitałowej, Zarządzanie finanso-
we holdingami, Doradztwo podatkowe, Audyty w zakresie finansów, 
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług 

(111) 357767 (220) 2019 08 09 (210) 503325
(151) 2022 01 19 (441) 2019 09 23
(732) HERC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IN PLACES CITY GUIDE
(540) 

(591) biały, czarny, różowy, granatowy
(531) 29 01 14, 27 05 01, 26 01 01, 01 15 09
(510), (511) 9 programy komputerowe (software ładowalny), progra-
my komputerowe nagrane, 38 usługi w zakresie komunikacji mobil-
nej, 39 usługi turystyczne w zakresie zwiedzania 

(111) 357768 (220) 2021 03 22 (210) 526510
(151) 2021 08 24 (441) 2021 05 10
(732) PIROLI-GUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kędzierzyn-Koźle (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIROLI-GUM spółka z o o 
(540) 

(591) ciemnozielony, jasnozielony, czarny
(531) 29 01 13, 27 05 01, 27 05 09, 27 05 10, 27 05 11, 27 05 15, 27 05 17, 
24 17 01, 24 17 02, 24 17 19, 24 17 25, 26 11 02, 26 11 05, 26 11 06, 
26 11 08, 26 11 10, 18 01 21
(510), (511) 40 Odzysk surowców z materiałów segregowanych 

(111) 357769 (220) 2021 04 06 (210) 527043
(151) 2021 09 21 (441) 2021 06 07
(732) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ADEK-Vitum
(540) 

(591) czerwony, niebieski
(531) 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Suplementy diety, Substan-
cje dietetyczne do celów leczniczych, Odżywki wzmacniające do ce-
lów leczniczych, Preparaty z witaminami do celów leczniczych, Pre-
paraty wspomagające leczenie 

(111) 357770 (220) 2021 04 06 (210) 527045
(151) 2021 09 21 (441) 2021 06 07
(732) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) adek-vitum
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Suplementy diety, Substan-
cje dietetyczne do celów leczniczych, Odżywki wzmacniające do ce-
lów leczniczych, Preparaty z witaminami do celów leczniczych, Pre-
paraty wspomagające leczenie 

(111) 357771 (220) 2021 04 06 (210) 527321
(151) 2021 09 28 (441) 2021 06 14
(732) LADRA TOMASZ, Zajączki Drugie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LADURO
(510), (511) 6 Konstrukcje metalowe (szkielety ramowe-) [budownic-
two], Drzwi (Urządzenia do  otwierania-) nieelektryczne, Drzwi wa-
hadłowe metalowe, Gałki [uchwyty] metalowe, Harmonijkowe drzwi 
z  metalu, Klamki do  drzwi metalowe, Metalowe drzwi składane, 
Odrzwia metalowe, Okucia drzwiowe (ozdobne) metalowe, Okucia 
metalowe do  okien, Okucia okienne (ozdobne), metalowe, Oścież-
nice metalowe, Rolety zewnętrzne metalowe, Altany konstrukcje 
z metalu, Balustrady metalowe, Konstrukcje metalowe, Dzieła sztuki 
z metali nieszlachetnych, Statuetki z metali nieszlachetnych, Okucia 
metalowe do mebli, Kółka samonastawne do mebli metalowe, Me-
talowe wsporniki do  mebli, 11 Abażury, Klosze do  lamp [kominki], 
Kuliste klosze do lamp, Lampy stojące, Stelaże do abażurów, Żyran-
dole, Urządzenia i instalacje oświetleniowe, Światła sufitowe, Lampy 
oświetleniowe, Lampy łukowe, Lampy elektryczne, Abażury do lamp, 
Klosze do  lamp [kominki], Urządzenia i  instalacje oświetleniowe, 
18 Okładziny do  mebli ze  skóry, Wykończenia i  dekoracje ze  skóry 
do mebli, 20 Nogi do mebli, Drzwi do mebli, Stopki do mebli, Osprzęt 
niemetalowy do mebli, Panele drewniane do mebli, Wsporniki, nie-
metalowe, do  mebli, Wykończeniowe elementy z  tworzyw sztucz-
nych do mebli, Meble, Pulpity [meble], Kartoteki [meble], Zagłówki 
[meble], Meble metalowe, Meble szkolne, Parawany [meble], Meble 
ogrodowe, Meble biurowe, Nadmuchiwane meble, Ławy [meble], 
Wózki barowe [meble], Wolnostojące przepierzenia [meble], Półki 

do kartotek [meble], Osłony do kominków (meble), Stojaki na ręczni-
ki [meble], Stojaki na książki [meble], Taborety ze schodkiem [meble], 
Stoły z imadłem [meble], Rolety wewnętrzne okienne [meble], Rolety 
z plecionek drewnianych [meble], Wyroby stolarskie, Kółka do zasłon, 
Dekoracje wiszące [ozdoby], Dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub 
tworzyw sztucznych, Popiersia z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw 
sztucznych, Posążki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, 
Statuetki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, Bibliotecz-
ki [regały na  książki], Blaty stołowe, Blok rzeźniczy [stolik], Dozow-
niki stałe do ręczników niemetalowe, Fotele fryzjerskie, Garderoby, 
Kanapo-tapczany, Kanapy, Kojce, Kółka samonastawne, nie z meta-
lu, Komody, Konsole, Kozły [stojaki meblowe], Kredensy, Krzesełka 
kąpielowe dla małych dzieci, Krzesła, Lustra (srebrzone szkło), Maty 
do kojców dziecięcych, Maty do przewijania niemowląt, Płytki z pra-
sowanego bursztynu, Pokrowce na  odzież [magazynowanie], Po-
krowce na  odzież [szafa], Półka na  talerze, Półki biblioteczne, Półki 
magazynowe, Pulpity do pracy w pozycji stojącej, Przewijaki, Przeno-
śne biurka, Postumenty pod doniczki na kwiaty, Siedzenia metalowe, 
Siedzenia prysznicowe, Skrzynie na  narzędzia, niemetalowe, puste, 
Skrzynie [paki] niemetalowe, Skrzynki na  zabawki, Stanowiska ma-
szyn liczących, Stojaki do butelek, Stojaki na broń, Stojaki na czaso-
pisma, Stojaki, półki, Stoliczki na  kolana, Szafki na  lekarstwa, Stoły 
warsztatowe, Stoły metalowe, Stoły kreślarskie, Stoły do piły [robo-
cze], inne niż części maszyn, Stoły do masażu, Stoły, Stoliki ruchome 
pod komputery, Stoliki pod maszyny do  pisania, Szafki zamykane, 
Szafy wnękowe, Tablice do  zawieszania kluczy, Taborety, Toaletki, 
Umywalki obudowane szafką, Wózki barowe ruchome do podawa-
nia herbaty, Wózki meblowe, Wyroby wikliniarskie, Wysokie krzesła 
dla dzieci, Kółka samonastawne do łóżek niemetalowe, Łóżeczka dla 
dzieci, Łóżeczka koszyki dla dzieci, Łóżka, Łóżka drewniane, Ochra-
niacze na szczebelki do łóżeczek dla dzieci, inne niż pościel, Osprzęt 
niemetalowy do  łóżek, Podstawy łóżek, Obrazy (Ramy do-), Ramki 
do haftowania, Ramy obrazów [Listwy do-], Haki do zasłon, Karnisze 
do  zasłon, Krążki z  tworzyw sztucznych do  zasłon [na  linki], Pozio-
me żaluzje wewnętrzne z  lamelkami, Prowadnice do zasłon, Rolety 
wewnętrzne okienne papierowe, Rolki do zasłon, Sznury do podwią-
zywania zasłon, Uchwyty do  zasłon, nie  z  materiałów tekstylnych, 
Haczyki na ubrania, niemetalowe, Haczyki, niemetalowe, do wiesza-
ków stojących na ubrania, Manekiny na ubrania, Stojaki do wieszania 
ubrań, Stojaki na kapelusze, Wieszaki i haczyki na ubrania, Wieszaki 
stojące na  płaszcze, Pudełka drewniane lub z  tworzyw sztucznych, 
Skrzynki na narzędzia, niemetalowe, puste, Szafki do przechowywa-
nia żywności, Drabiny z drewna lub tworzyw sztucznych, Ruchome 
niemetalowe schody pasażerskie, Kasety do  ekspozycji biżuterii, 
Tabliczki znamionowe, niemetalowe, Tablice ogłoszeniowe, Szyldy 
z  drewna lub tworzyw sztucznych, Stojaki do  wystawiania gazet, 
Stoiska wystawowe, Wywieszki [tabliczki ogłoszeniowe] z  drewna 
lub tworzyw sztucznych, 24 Pokrycia mebli z  tworzyw sztucznych, 
Pokrycia na  meble z  tkanin, Pokrowce i  narzuty na  meble, 37 Kon-
serwacja mebli, Renowacja mebli, Tapicerowanie mebli, Ciesielstwo, 
Montaż drzwi i okien, Montaż wyposażenia kuchennego, 42 Projek-
towanie dekoracji wnętrz, Projektowanie budowlane 

(111) 357772 (220) 2021 04 07 (210) 527362
(151) 2021 09 21 (441) 2021 06 07
(732) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice-Parcela (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LILO BIANCO
(510), (511) 19 Belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane, 
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalo-
we, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, nieme-
talowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska, 
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, nie-
metalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia 
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla 
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa, 
obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, ele-
menty obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe 
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, 
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki 
podłogowe i  ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty nie-
metalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia 
niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, 
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profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe 
dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity 
niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, 
terakota, zaprawy budowlane, 35 Agencje importowo-eksporto-
we, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja 
materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozy-
skiwanie i  systematyzacja danych do  komputerowych baz danych, 
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wy-
szukiwanie informacji w  plikach komputerowych dla osób trzecich, 
pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach da-
nych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów usług 
dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 
zgrupowanie na  rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające 
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie Interne-
towej dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów 
budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budow-
lanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek 
ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, części 
instalacji sanitarnych, instalacji i  aparatur sanitarnych, zgrupowanie 
na  rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wy-
godnie oglądać i  kupować te towary w  sklepie lub hurtowni z  pro-
duktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami 
gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami 
kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ścienny-
mi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, kamieniami, 
częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną 

(111) 357773 (220) 2021 04 20 (210) 527899
(151) 2021 10 19 (441) 2021 07 05
(732) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice-Parcela (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PIUMA
(510), (511) 19 Belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane, 
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalo-
we, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, nieme-
talowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska, 
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, nie-
metalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia 
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla 
Instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa, 
obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, ele-
menty obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe 
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, 
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki 
podłogowe i  ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty nie-
metalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia 
niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, 
profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe 
dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity 
niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, 
terakota, zaprawy budowlane, 35 Agencje importowo-eksporto-
we, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja 
materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozy-
skiwanie i  systematyzacja danych do  komputerowych baz danych, 
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wy-
szukiwanie informacji w  plikach komputerowych dla osób trzecich, 
pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach da-
nych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów usług 
dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 
zgrupowanie na  rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające 
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie Interne-
towej dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów 
budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budow-
lanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek 
ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, części 
instalacji sanitarnych, instalacji i  aparatur sanitarnych, zgrupowanie 
na  rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wy-
godnie oglądać i  kupować te towary w  sklepie lub hurtowni z  pro-
duktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami 

gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami 
kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ścienny-
mi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, kamieniami, 
częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną 

(111) 357774 (220) 2021 05 18 (210) 529077
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 16
(732) GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW 
EUROSAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Trzylatków Duży (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Grupa Producentów Owoców i Warzyw eurosad
(540) 

(591) zielony, czerwony, czarny
(531) 05 03 14, 26 04 03, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 31 Świeże owoce i  warzywa, Surowe i  nieprzetworzone 
produkty rolne, Nieprzetworzone owoce, Nieprzetworzone warzy-
wa, 35 Usługi pośrednictwa w handlu 

(111) 357775 (220) 2020 10 18 (210) 519633
(151) 2021 04 23 (441) 2021 01 04
(732) EDONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Micha Wilka
(540) 

(591) szary, biały
(531) 29 01 12, 27 05 01, 27 05 09, 27 05 24, 03 01 08, 03 01 16, 03 01 24, 
26 01 01, 26 01 03, 26 01 15
(510), (511) 35 sprzedaż karm żywieniowych dla psów i kotów 

(111) 357776 (220) 2020 11 05 (210) 520433
(151) 2021 06 15 (441) 2021 03 01
(732) TRAN THANH NGA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) N NICE NAIL&SPA LOUNGE
(540) 

(591) złoty
(531) 29 01 11, 27 05 01, 26 01 16, 26 01 18
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(510), (511) 44 masaż, aromaterapia, depilacja woskiem, fryzjerstwo, 
manicure, salony piękności, chirurgia plastyczna, usługi klinik me-
dycznych, usługi wizażu, chirurgia estetyczna 

(111) 357777 (220) 2020 11 05 (210) 520435
(151) 2021 06 15 (441) 2021 03 01
(732) TRAN THANH NGA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NICE ORIGINAL ASIAN MASSAGE THERAPY
(540) 

(591) złoty
(531) 29 01 11, 27 05 01, 26 01 01, 26 01 14, 26 01 18
(510), (511) 44 masaż, aromaterapia, usługi klinik medycznych, usługi 
wizażu 

(111) 357778 (220) 2021 01 11 (210) 523040
(151) 2021 06 08 (441) 2021 02 15
(732) HAITAO CHEN, Kajetany (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RITTER
(510), (511) 25 odzież 

(111) 357779 (220) 2021 01 11 (210) 523041
(151) 2021 06 08 (441) 2021 02 15
(732) HAITAO CHEN, Kajetany (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CATENVIN
(510), (511) 25 odzież 

(111) 357780 (220) 2021 03 16 (210) 526197
(151) 2021 08 31 (441) 2021 05 17
(732) HAITAO CHEN, Kajetany (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RAMSDEN JEANS
(510), (511) 25 Odzież 

(111) 357781 (220) 2020 03 09 (210) 511215
(151) 2020 10 13 (441) 2020 05 18
(732) KABANOS KOJS MIROSŁAW I JOANNA KOJS-KOWALCZYK 
SPÓŁKA JAWNA, Jabłonka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WĘDLINY Z GÓRALSKĄ TRADYCJĄ
(540) 

(531) 26 01 02, 25 01 05, 02 09 01, 26 11 03, 27 05 01, 24 03 08, 05 03 20

(510), (511) 29 baranina w  plastrach, bekon, burgery, burgery mię-
sne, burgery z indyka, cielęcina, części indyka, drób, drób gotowany, 
drób, nieżywy, dziczyzna, dziczyzna konserwowana, filety z  piersi 
kurczaka, flaki, flaki wieprzowe, flaki wołowe, frankfurterki, galaretki 
mięsne, galarety mięsne, gęś pieczona, głęboko mrożony drób, głę-
boko mrożony kurczak, golonka, gotowany indyk, indyk, indyk pie-
czony, jagnięcina pieczona, jagnięcina, przetworzona, kaczka goto-
wana, kaszanka, kiełbasa swojska, kiełbaski konserwowane, kiełbaski 
w cieście, kiełbaski wieprzowe, kiełbasy, kiełbasy wędzone, klopsiki 
drobiowe, kotlety wieprzowe, krokiety z kurczaka, kurczak, kurczak 
gotowany, kurczak mrożony, kurczak smażony, mięsa wędzone, 
mięso gotowane, mięso gotowe do spożycia, mięso i wędliny, mię-
so i wyroby mięsne, mięso kacze, mięso mrożone, mięso pieczone, 
mięso pokrojone w plastry, mięso solone, mięso świeże, mięso wę-
dzone, mięso z  indyka, mrożony drób, mrożony indyk, pieczeń wo-
łowa, pieczone kaczki, pieczony drób, pieczony kurczak, produkty 
mięsne mrożone, produkty z indyka, produkty z jagnięciny, pulpety 
drobiowe, pulpety wołowe, pulpety z kurczaka, salceson, schab wie-
przowy, skrzydełka kurczaka, steki z mięsa, szynka, wędliny, wieprzo-
wina, wołowina, 35 usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z mięsem 

(111) 357782 (220) 2020 03 09 (210) 511236
(151) 2020 10 13 (441) 2020 05 18
(732) FIRMA KABANOS KOJS MIROSŁAW I JOANNA KOJS-KOWALCZYK 
SPÓŁKA JAWNA, Jabłonka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KOJS
(510), (511) 29 baranina w  plastrach, bekon, burgery, burgery mię-
sne, burgery z indyka, cielęcina, części indyka, drób, drób gotowany, 
drób, nieżywy, dziczyzna, dziczyzna konserwowana, filety z  piersi 
kurczaka, flaki, flaki wieprzowe, flaki wołowe, frankfurterki, galaretki 
mięsne, galarety mięsne, gęś pieczona, głęboko mrożony drób, głę-
boko mrożony kurczak, golonka, gotowany indyk, indyk, indyk pie-
czony, jagnięcina pieczona, jagnięcina, przetworzona, kaczka goto-
wana, kaszanka, kiełbasa swojska, kiełbaski konserwowane, kiełbaski 
w cieście, kiełbaski wieprzowe, kiełbasy, kiełbasy wędzone, klopsiki 
drobiowe, kotlety wieprzowe, krokiety z kurczaka, kurczak, kurczak 
gotowany, kurczak mrożony, kurczak smażony, mięsa wędzone, 
mięso gotowane, mięso gotowe do spożycia, mięso i wędliny, mię-
so i wyroby mięsne, mięso kacze, mięso mrożone, mięso pieczone, 
mięso pokrojone w plastry, mięso solone, mięso świeże, mięso wę-
dzone, mięso z  indyka, mrożony drób, mrożony indyk, pieczeń wo-
łowa, pieczone kaczki, pieczony drób, pieczony kurczak, produkty 
mięsne mrożone, produkty z indyka, produkty z jagnięciny, pulpety 
drobiowe, pulpety wołowe, pulpety z kurczaka, salceson, schab wie-
przowy, skrzydełka kurczaka, steki z mięsa, szynka, wędliny, wieprzo-
wina, wołowina, 35 usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z mięsem 

(111) 357783 (220) 2020 07 21 (210) 516276
(151) 2021 09 07 (441) 2021 05 24
(732) FUNDACJA HORYZONT360, Wielogłowy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Naukowa Wioska
(540) 

(591) szary, czarny, jasnoszary, ciemnoszary
(531) 29 01 12, 27 05 01, 27 05 05, 27 05 17, 26 11 03, 26 11 05, 26 11 09, 
26 11 12, 26 03 23, 26 07 04, 26 01 01, 26 01 03
(510), (511) 41 udostępnianie obiektów muzealnych na pokazy i wy-
stawy, usługi edukacyjne, organizowanie i prowadzenie seminariów, 
produkcja materiałów kursowych dystrybuowanych podczas semi-
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nariów i  konferencji, organizowanie części rozrywkowej przyjęć, 
działalność wydawnictw artystycznych, organizowanie i prowadze-
nie konferencji i  kongresów, edukacja i  rozrywka, nauczanie, dzia-
łalność kulturalna, usługi edukacyjne poprzez prowadzenie wystaw 
i warsztatów oraz seminariów i wykładów, usługi edukacyjne w za-
kresie bibliotek i centrów naukowych w dziedzinie sztuki i kultury, 
usługi świadczone przez muzea, w  tym prowadzenie wycieczek 
z  przewodnikiem, zapewnianie informacji w  dziedzinie nauki oraz 
sztuki i kultury za pośrednictwem Internetu w celach edukacyjnych, 
publikacja materiałów edukacyjnych w dziedzinie sztuki oraz nauki 
i  kultury, usługi rozrywkowe poprzez udostępnianie gier kompu-
terowych online, publikowanie książek, usługi biblioteczne, pu-
blikowanie gazet oraz katalogów i  broszur, publikacja periodyków 
i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, pu-
blikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, usługi zwią-
zane z wystawami w zakresie nauki i sztuki, usługi pisania blogów 
internetowych, usługi fotograficzne, 42 naukowe usługi analitycz-
ne i badawcze, badania i analizy naukowe, dostarczanie informacji 
z  dziedziny badań naukowych za  pośrednictwem Internetu, opro-
gramowanie jako usługa [SaaS], udzielanie dostępu do oprogramo-
wania nie do pobrania za pomocą Internetu, 43 wynajmowanie sal 
na posiedzenia i konferencje, wynajmowanie przestrzeni na impre-
zy, usługi gastronomiczne, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, usługi kawiarni, barów i restauracji, tymczasowe zakwate-
rowanie, usługi hotelowe 

(111) 357784 (220) 2020 07 21 (210) 516287
(151) 2021 09 07 (441) 2021 05 24
(732) FUNDACJA HORYZONT360, Wielogłowy (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) jasnoszary, szary, ciemnoszary
(531) 26 01 01, 26 01 03, 26 03 23, 26 07 04, 26 11 03, 26 11 05, 26 11 09, 
26 11 12, 29 01 06, 29 01 11
(510), (511) 41 udostępnianie obiektów muzealnych na pokazy i wy-
stawy, usługi edukacyjne, organizowanie i prowadzenie seminariów, 
produkcja materiałów kursowych dystrybuowanych podczas semi-
nariów i konferencji, organizowanie części rozrywkowej przyjęć, dzia-
łalność wydawnictw artystycznych, organizowanie i  prowadzenie 
konferencji i kongresów, edukacja i rozrywka, nauczanie, działalność 
kulturalna, usługi edukacyjne poprzez prowadzenie wystaw i warsz-
tatów oraz seminariów i  wykładów, usługi edukacyjne w  zakresie 
bibliotek i  centrów naukowych w  dziedzinie sztuki i  kultury, usługi 
świadczone przez muzea, w tym prowadzenie wycieczek z przewod-
nikiem, zapewnianie informacji w dziedzinie nauki oraz sztuki i kul-
tury za pośrednictwem Internetu w celach edukacyjnych, publikacja 
materiałów edukacyjnych w  dziedzinie sztuki oraz nauki i  kultury, 
usługi rozrywkowe poprzez udostępnianie gier komputerowych on-
line, publikowanie książek, usługi biblioteczne, publikowanie gazet 
oraz katalogów i broszur, publikacja periodyków i czasopism, publi-
kowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikowanie on-line 
elektronicznych książek i  czasopism, usługi związane z  wystawami 
w zakresie nauki i sztuki, usługi pisania blogów internetowych, usłu-
gi fotograficzne, 42 naukowe usługi analityczne i badawcze, badania 
i  analizy naukowe, dostarczanie informacji z  dziedziny badań na-
ukowych za  pośrednictwem Internetu, oprogramowanie jako usłu-
ga [SaaS], udzielanie dostępu do oprogramowania nie do pobrania 
za pomocą Internetu, 43 wynajmowanie sal na posiedzenia i konfe-
rencje, wynajmowanie przestrzeni na imprezy, usługi gastronomicz-
ne, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, obsługa gastronomicz-
na z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi kawiarni, 
barów i restauracji, tymczasowe zakwaterowanie, usługi hotelowe 

(111) 357785 (220) 2020 09 01 (210) 517777
(151) 2021 02 25 (441) 2020 11 02
(732) C  HARTWING SZCZECIN SPEDYTORZY MIĘDZYNARODOWI 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C  Hartwig SZCZECIN ROK ZAŁ  1858
(540) 

(591) zielony
(531) 27 05 01, 29 01 03
(510), (511) 35 doradztwo w  zakresie zarządzania działalnością go-
spodarczą, doradztwo w  zakresie organizowania i  prowadzenia 
działalności gospodarczej, 36 agencje celne, wynajmowanie po-
mieszczeń biurowych, dzierżawa majątku nieruchomego, 39 trans-
port barkami, transport kolejowy, transport powietrzny, transport 
poprzez rurociągi, transport samochodowy, transport łodziami i stat-
kami, transport morski, transport rzeczny, spedycja, składowanie to-
warów, rozładunek, przewożenie ładunków, przewóz samochodami 
ciężarowymi, wynajmowanie magazynów 

(111) 357786 (220) 2022 03 17 (210) 541044
(151) 2022 10 17 (441) 2022 05 16
(732) KLEPACZ ZBIGNIEW, WĄSIK MACIEJ KANCELARIA RADCÓW 
PRAWNYCH KLEPACZ WĄSIK I WSPÓLNICY SPÓŁKA CYWILNA, 
Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kancelaria KWW
(510), (511) 35 Usługi administracyjne w zakresie kierowania klientów 
na konsultacje z prawnikiem, Doradztwo w zakresie rekrutacji na rzecz 
prawników, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarzą-
dzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamo-
we, marketingowe i promocyjne, Doradztwo i konsultacje w zakresie 
działalności gospodarczej, Usługi wsparcia administracyjnego i prze-
twarzania danych, Zarządzanie zasobami ludzkimi i  usługi rekrutacji 
personelu, Administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami handlo-
wymi, Administrowanie działalnością gospodarczą firm zagranicz-
nych, Administrowanie i  zarządzanie działalnością gospodarczą, Ad-
ministrowanie konkursami w  celach reklamowych, Administrowanie 
zawodami w celach reklamowych, Badania dotyczące działalności go-
spodarczej, Doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub han-
dlowych w zakresie prowadzenia firmy, Doradztwo handlowe w zarzą-
dzaniu działalnością gospodarczą, Doradztwo w zakresie przenoszenia 
przedsiębiorstwa, Doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące obsa-
dzania stanowisk, Doradztwo w  zarządzaniu przemysłowym, w  tym 
analizy kosztów i zysków, Dostarczanie biznesowych i handlowych in-
formacji kontaktowych za pośrednictwem internetu, Ekspertyzy w za-
kresie wydolności przedsiębiorstw, Nabywanie przedsiębiorstw, 
Nadzór nad działalnością gospodarczą, Nadzór nad działalnością go-
spodarczą na rzecz osób trzecich, Nadzór nad zarządzaniem działalno-
ścią gospodarczą, Negocjowanie i  rozliczanie transakcji handlowych 
dla osób trzecich, Negocjowanie i  zawieranie transakcji handlowych 
dla osób trzecich za pośrednictwem systemów telekomunikacji, Nego-
cjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie 
transakcji handlowych w zakresie działalności artystycznej, Negocjo-
wanie umów biznesowych dla osób trzecich, Negocjowanie umów 
kupna i sprzedaży towarów, Negocjowanie umów z podmiotami opła-
cającymi usługi w zakresie opieki zdrowotnej, Obsługa administracyj-
na firm na zlecenie, Opracowywanie strategii przedsiębiorstw, Organi-
zacja działalności gospodarczej, Organizacja zarządzania działalnością 
gospodarczą, Organizowanie i  prowadzenie spotkań biznesowych, 
Organizowanie prezentacji osób w celach biznesowych, Outsourcing 
[doradztwo biznesowe], Planowanie dotyczące zarządzania działalno-
ścią gospodarczą, mianowicie wyszukiwanie partnerów do fuzji i prze-
jęć oraz dla przedsiębiorstw, Planowanie działalności gospodarczej, 
Planowanie spotkań biznesowych, Planowanie strategiczne dla dzia-
łalności gospodarczej, Planowanie sukcesji w  firmach, Planowanie 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Pomoc biznesowa 
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przy prowadzeniu przedsiębiorstw, Pomoc dla przedsiębiorstw han-
dlowych w  zarządzaniu ich  interesami, Pomoc dla przedsiębiorstw 
przemysłowych w  zakresie prowadzenia ich  interesów, Pomoc przy 
prowadzeniu franszyz, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami 
przemysłowymi lub handlowymi, Pomoc w organizowaniu działalno-
ści gospodarczej, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej, Pomoc 
w zakresie działalności gospodarczej dotycząca franchisingu, Pomoc 
w  zakresie działalności gospodarczej dotycząca tworzenia przed-
siębiorstw handlowych, Pomoc w  zakresie planowania działalności 
gospodarczej, Pomoc w  zakresie zarządzania i  działalności przed-
siębiorstw handlowych, Pomoc w zarządzaniu, Pomoc w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, Pomoc w zarządzaniu korporacyjnym, Po-
moc w zarządzaniu na rzecz organizacji przemysłowych, Pomoc w za-
rządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, Pomoc w  zarządzaniu 
przedsiębiorstwem dla firm handlowych i  przemysłowych, Pomoc 
w zarządzaniu przy zakładaniu przedsiębiorstw handlowych, Pomoc 
w  zarządzaniu sprawami biznesowymi, Pośrednictwo w  działalności 
handlowej dla osób trzecich, Pośrednictwo w kontraktach na kupno 
i sprzedaż produktów, Pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi 
lub działaniami handlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego lub 
handlowego, Pośredniczenie i  zawieranie transakcji handlowych dla 
osób trzecich, Pośredniczenie w  umowach dotyczących sprzedaży 
i  zakupu towarów, Prowadzenie przedsiębiorstw [dla osób trzecich], 
Prowadzenie przedsiębiorstw handlowych [dla osób trzecich], Przygo-
towywanie opracowań projektów dotyczących tematyki działalności 
gospodarczej, Rejestracja pojazdów i  przeniesienie tytułu własności, 
Sporządzanie raportów ekonomicznych, Tymczasowe zarządzanie 
przedsiębiorstwem, Usługi doradcze w zakresie działalności gospo-
darczej i  usługi zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi eks-
pertów w zakresie efektywności biznesowej, Usługi inspekcji i uno-
wocześniania procesów biznesowych, Usługi online z  zakresu 
nawiązywania kontaktów biznesowych, Usługi outsourcingu w  za-
kresie zarządzania relacjami z klientami, Usługi outsourcingu w dzie-
dzinie operacji z zakresu działalności gospodarczej, Świadczenie po-
mocy w  zakresie działalności gospodarczej, Usługi pośrednictwa 
biznesowego związane z kojarzeniem profesjonalistów o zróżnicowa-
nych profilach z klientami, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi po-
średnictwa w interesach, Usługi szacowania ryzyka w działalności go-
spodarczej, Usługi w zakresie czynności biurowych, Usługi w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące organizacji wspólnych przed-
sięwzięć, Usługi w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakła-
dania przedsiębiorstw, Usługi w zakresie fuzji przedsiębiorstw, Usługi 
w zakresie inspekcji działalności gospodarczej, Usługi w zakresie na-
wiązywania kontaktów między przedsiębiorstwami gospodarczymi, 
Usługi w zakresie strategii biznesowych, Usługi w zakresie zarządzania 
biznesowego świadczone na rzecz hurtowni, Usługi w zakresie zarzą-
dzania działalnością gospodarczą związane z  nabywaniem przed-
siębiorstw, Usługi w zakresie zarządzania ryzykiem w działalności go-
spodarczej, Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie 
pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlo-
wych lub w zarządzaniu nimi, Usługi zarządzania biurowego [dla osób 
trzecich], Usługi zarządzania biznesowego w zakresie rozwoju przed-
siębiorstw, Usługi zarządzania działalnością gospodarczą dotyczące 
handlu elektronicznego, Usługi zarządzania zapasami, Usługi zarzą-
dzania łańcuchem dostaw, Usługi zlecania na zewnątrz w postaci zała-
twiania umów o świadczenie usług na rzecz innych, Wsparcie admini-
stracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, Wsparcie 
w  dziedzinie zarządzania działalnościami gospodarczymi, Wsparcie 
w  dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami przemysłowymi lub 
handlowymi, Wsparcie w  dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem 
i planowania, Wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego w za-
kresie otwierania restauracji i  ich  działalności, Wycena cyklu życia 
do celów biznesowych, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Zarzą-
dzanie działalnością handlową, Zarządzanie działalnością gospodar-
czą w zakresie projektów budowlanych, Zarządzanie działalnością go-
spodarczą w zakresie firm handlowych i firm usługowych, Zarządzanie 
procesami biznesowymi, Zarządzanie procesami biznesowymi i  do-
radztwo w tym zakresie, Zarządzanie projektami z zakresu działalności 
gospodarczej, Zarządzanie projektami działalności gospodarczej [dla 
osób trzecich], Zarządzanie relacjami z klientami, Pozyskiwanie umów 
[dla osób trzecich], Pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospo-
darczych, 41 Edukacja prawna, Organizowanie konferencji, wystaw 
i konkursów, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Nauczanie i szkolenia, 
Organizacja webinariów, Organizowanie kongresów i  konferencji 
w celach kulturalnych i edukacyjnych, Organizowanie konkursów, Do-

radztwo w  zakresie szkoleń biznesowych, Doradztwo szkoleniowe 
w zakresie zarządzania, Doradztwo zawodowe, Edukacja w dziedzinie 
bezpieczeństwa i  higieny pracy, Edukacyjne usługi doradcze, Kursy 
szkoleniowe w dziedzinie prawa, Kursy szkoleniowe w dziedzinie za-
rządzania, Kursy szkoleniowe w dziedzinie ubezpieczeń, Kursy szkole-
niowe w formie pisemnej, Kursy szkoleniowe w zakresie badań i roz-
woju, Nauczanie prawa, Opracowywanie materiałów edukacyjnych, 
Organizacja i  przeprowadzanie kursów edukacyjnych, Organizacja 
szkoleń, Organizacja warsztatów i  seminariów, Organizacja wystaw 
w celach edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Or-
ganizowanie i prowadzenie targów do celów akademickich, Organizo-
wanie i  prowadzenie targów edukacyjnych, Organizowanie i  prowa-
dzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie i  prowadzenie 
wykładów w celach edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie wy-
kładów w celach szkoleniowych, Organizowanie i prowadzenie zajęć, 
Organizowanie imprez edukacyjnych, Organizowanie konferencji 
w celach edukacyjnych, Organizowanie kongresów edukacyjnych, Or-
ganizowanie seminariów, Organizowanie wykładów, Prowadzenie 
konferencji biznesowych, Prowadzenie kursów dotyczących szkoleń 
administracyjnych, Prowadzenie kursów dotyczących administro-
wania działalnością gospodarczą, Prowadzenie kursów dotyczą-
cych zarządzania działalnością gospodarczą, Prowadzenie kursów 
edukacyjnych dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą, 
Prowadzenie kursów edukacyjnych z zakresu biznesu, Prowadzenie 
kursów, seminariów i warsztatów, Prowadzenie seminariów szkole-
niowych dla klientów, Prowadzenie warsztatów edukacyjnych 
w  dziedzinie biznesu, Szkolenia w  zakresie zarządzania działalno-
ścią gospodarczą, Szkolenia z zakresu świadczenia usług prawnych, 
45 Pomoc prawna przy tworzeniu umów, Audyty zgodności z  pra-
wem, Audyty zgodności z przepisami, Badania [wyszukiwanie] w za-
kresie informacji prawnych, Badania prawne, Badania w  zakresie wła-
sności intelektualnej, Doradztwo dotyczące licencjonowania patentów, 
Doradztwo dotyczące licencjonowania własności intelektualnej, Do-
radztwo dotyczące ochrony własności intelektualnej, Doradztwo doty-
czące udzielania licencji na znak towarowy, Doradztwo dotyczące wła-
sności przemysłowej, Doradztwo prawne, Doradztwo prawne 
w dziedzinie opodatkowania, Doradztwo prawne w zakresie odpowie-
dzi na ogłoszenia przetargowe, Doradztwo prawne związane z mapo-
waniem patentów, Doradztwo prawne związane z prawami własności 
intelektualnej, Doradztwo prawne związane z  reklamą telewizyjną, 
rozrywką telewizyjną i sportami, Doradztwo prawne związane z trans-
akcjami w zakresie nieruchomości, Doradztwo w kwestiach praw wła-
sności przemysłowej, Doradztwo w  sporach sądowych, Doradztwo 
w zakresie aspektów prawnych franszyzy, Doradztwo w zakresie pa-
tentów, Doradztwo w zakresie sporów sądowych, Doradztwo w za-
kresie własności intelektualnej, Doradztwo w  zakresie zarządzania 
prawami autorskimi, Doradztwo związane z licencjonowaniem opro-
gramowania komputerowego, Doradztwo związane z  ochroną no-
wych odmian roślin, Doradztwo związane z ochroną oznaczeń geo-
graficznych, Doradztwo związane z  ochroną patentową, Doradztwo 
związane z ochroną praw autorskich, Doradztwo związane z ochroną 
wzorów przemysłowych, Doradztwo związane z ochroną znaków to-
warowych, Doradztwo związane z  osobistymi sprawami prawnymi, 
Doradztwo związane z rejestracją nazw domen, Doradztwo związane 
z zarządzaniem własnością intelektualną i prawami autorskimi, Dorę-
czanie pism i  orzeczeń w  postępowaniu sądowym, Egzekucja testa-
mentów, Egzekwowanie praw do własności intelektualnej, Egzekwo-
wanie praw do  znaków towarowych, Eksploatacja praw własności 
przemysłowej i  prawa autorskiego poprzez licencjonowanie [usługi 
prawne], Fachowe usługi doradcze dotyczące praw własności intelek-
tualnej, Kompilacja informacji prawnych, Konsultacje w zakresie zgod-
ności z przepisami dotyczącymi ochrony danych, Konsultacje z zakre-
su zarządzania własnością intelektualną, Licencjonowanie baz danych 
[usługi prawne], Licencjonowanie gier komputerowych, Licencjono-
wanie koncepcji franczyzowych [usługi prawne], Licencjonowanie ma-
teriałów drukowanych [usługi prawne], Licencjonowanie materiałów 
filmowych, telewizyjnych i  wideo [usługi prawne], Licencjonowanie 
oprogramowania komputerowego [usługi prawne], Licencjonowanie 
patentów, Licencjonowanie patentów i  zastosowań patentowych 
[usługi prawne], Licencjonowanie postaci z kreskówek [usługi prawne], 
Licencjonowanie prac muzycznych [usługi prawne], Licencjonowanie 
praw autorskich [usługi prawne], Licencjonowanie praw do  filmów, 
produkcji telewizyjnych i  wideo [usługi prawne], Licencjonowanie 
praw własności intelektualnej w  dziedzinie praw autorskich [usługi 
prawne], Licencjonowanie praw własności intelektualnej w dziedzinie 



Nr 1/2023 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 33

znaków towarowych [usługi prawne], Licencjonowanie praw własności 
przemysłowej, Licencjonowanie praw własności przemysłowej i praw 
autorskich [usługi prawne], Licencjonowanie praw związanych z filma-
mi [usługi prawne], Licencjonowanie praw związanych z produkcjami 
audio [usługi prawne], Licencjonowanie praw związanych z produkcja-
mi telewizyjnymi [usługi prawne], Licencjonowanie praw związanych 
z produkcjami wideo [usługi prawne], Licencjonowanie praw związa-
nych z  programami, produkcjami i  formatami telewizyjnymi, wideo 
i radiowymi [usługi prawne], Licencjonowanie praw związanych z wy-
korzystywaniem zdjęć [usługi prawne], Licencjonowanie programów 
radiowych i  telewizyjnych [usługi prawne], Licencjonowanie przed-
stawień muzycznych, Licencjonowanie systemów komunikacji bez-
przewodowej, Licencjonowanie technologii, Licencjonowanie w za-
kresie badań i  rozwoju [usługi prawne], Licencjonowanie własności 
intelektualnej, Licencjonowanie własności intelektualnej i  praw au-
torskich, Licencjonowanie zarejestrowanych wzorów, Licencjonowa-
nie zastosowań patentowych [usługi prawne], Licencjonowanie zna-
ków towarowych [usługi prawne], Mediacje, Monitorowanie praw 
własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego, Monitoro-
wanie znaków towarowych [usługi prawne], Ochrona praw autor-
skich, Organizowanie świadczenia usług prawnych, Porady prawne 
i zastępstwo procesowe, Porady prawne w zakresie franchisingu, Po-
średnictwo w procedurach prawnych, Pośredniczenie w adopcji, Praw-
ne administrowanie licencjami, Profesjonalne konsultacje prawne do-
tyczące franchisingu, Profesjonalne usługi doradcze dotyczące praw 
autorskich, Profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień praw-
nych, Profesjonalne usługi doradcze związane z  licencjonowaniem 
praw autorskich, Profesjonalne usługi doradcze związane z  narusze-
niem praw autorskich, Prowadzenie ceremonii ślubów cywilnych, 
Przenoszenie tytułu własności, Przygotowywanie przepisów, Przygo-
towywanie raportów prawnych z zakresu praw człowieka, Przyznawa-
nie licencji związanych z kopiowaniem programów telewizji kablowej, 
Rejestracja nazw domen w celu identyfikacji użytkowników w global-
nej sieci komputerowej, Rejestracja nazw domen w celu identyfikacji 
użytkowników w globalnej sieci komputerowej [usługi prawne], Reje-
strowanie nazw domen [usługi prawne], Rozstrzyganie spraw spor-
nych, Składanie wniosków o rejestrację wzorów, Sporządzanie eksper-
tyz prawnych, Sporządzanie protokołów sądowych, Sprawdzanie 
standardów i praktyk w celu zapewnienia zgodności z prawami i regu-
lacjami, Udostępnianie informacji dotyczących usług prawnych za po-
średnictwem strony internetowej, Udostępnianie informacji w dziedzi-
nie własności intelektualnej, Udzielanie informacji dotyczących usług 
prawnych, Udzielanie informacji na  temat agencji licencjonujących 
prawa autorskie, Udzielanie informacji na temat praw własności prze-
mysłowej, Udzielanie informacji sądowych, Udzielanie informacji w za-
kresie kwestii związanych z prawami człowieka, Udzielanie informacji 
związanej ze sprawami prawnymi, Udzielanie licencji [usługi prawne] 
w  ramach publikacji oprogramowania, Udzielanie licencji osobom 
trzecim na korzystanie z praw własności przemysłowej i praw autor-
skich, Udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, Usługi adwokac-
kie, Usługi agencji licencjonujących prawa autorskie, Usługi alterna-
tywnego rozwiązywania sporów, Usługi arbitrażowe, Usługi arbitrażu 
w zakresie stosunków pracowniczych, Usługi arbitrażu, mediacji i roz-
strzygania sporów, Usługi asystentów prawnych, Usługi badań praw-
nych i sądowych w dziedzinie własności intelektualnej, Usługi biegłych 
sądowych, Usługi dochodzeniowe związane z roszczeniami ubezpie-
czeniowymi, Usługi doradcze dotyczące licencjonowania własności 
intelektualnej, Usługi doradcze dotyczące praw własności intelektual-
nej, Usługi doradcze w zakresie nazw domen, Usługi doradcze w za-
kresie prawa, Usługi doradcze związane z prawami autorskimi, Usługi 
doradcze związane z prawami konsumenta [doradztwo prawne], Usłu-
gi doradcze związane z rejestracją, Usługi doradztwa w zakresie wła-
sności intelektualnej dla organizacji non-profit, Usługi doradztwa 
w zakresie własności intelektualnej dla uniwersytetów i instytucji ba-
dawczych, Usługi doradztwa w  zakresie własności intelektualnej dla 
wynalazców, Usługi doradztwa w  zakresie własności intelektualnej 
w dziedzinie patentów i zastosowań patentowych, Usługi informacyj-
ne w odniesieniu do kwestii prawnych, Usługi informacyjne w zakresie 
praw konsumenta, Usługi informacyjne w  zakresie standardów han-
dlowych, Usługi informacyjne w zakresie standardów produkcyjnych, 
Usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące zagadnień 
prawnych, Usługi kancelarii patentowych, Usługi komornicze (usługi 
prawne), Usługi licencjonowania związane z prawami do przedstawień 
[usługi prawne], Usługi licencjonowania związane z produkcją towa-
rów [usługi prawne], Usługi licencjonowania związane z  publikacją 

muzyki, Usługi mediacyjne w sporach małżeńskich, Usługi monitoro-
wania prawnego, Usługi monitorowania znaków towarowych, Usługi 
monitorowania znaków towarowych do celów doradztwa prawnego, 
Usługi notarialne, Usługi notariuszy, Usługi organów nadających 
uprawnienia, Usługi pomocy w sprawach spornych, Usługi prawne do-
tyczące licencji, Usługi prawne dotyczące nabywania własności inte-
lektualnej, Usługi prawne dotyczące praw własności intelektualnej, 
Usługi prawne dotyczące rejestracji znaków towarowych, Usługi praw-
ne pro bono, Usługi prawne w  dziedzinie imigracji, Usługi prawne 
w zakresie mediacji, Usługi prawne w zakresie negocjowania i sporzą-
dzania umów związanych z prawami własności intelektualnej, Usługi 
prawne w zakresie procedur związanych z prawami własności przemy-
słowej, Usługi prawne w zakresie testamentów, Usługi prawne z zakre-
su wykorzystywania patentów, Usługi prawne z zakresu zarządzania 
prawami licencyjnymi, kontrolowania i udzielania praw licencyjnych, 
Usługi prawne związane z  eksploatacją praw autorskich do  druków, 
Usługi prawne związane z  eksploatacją praw autorskich do  filmów, 
Usługi prawne związane z eksploatacją praw własności intelektualnej, 
Usługi prawne związane z eksploatacją praw własności przemysłowej 
i praw autorskich, Usługi prawne związane z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej, Usługi prawne związane z wykorzystywaniem praw 
pokrewnych związanych z produkcjami filmowymi, telewizyjnymi, wi-
deo i muzycznymi, Usługi prawne świadczone w związku z procesami 
sądowymi, Usługi prawne związane z  eksploatacją praw do  emisji, 
Usługi prawne związane z licencjonowaniem praw autorskich, Usługi 
prawne związane z  negocjacją kontraktów dla osób trzecich, Usługi 
prawne związane z  ochroną i  wykorzystywaniem praw autorskich 
do  produkcji filmowych, telewizyjnych, teatralnych i  muzycznych, 
Usługi prawne związane z roszczeniami z tytułu ubezpieczeń społecz-
nych, Usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm, Usługi 
prawne związane z  wykorzystywaniem praw do  transmisji, Usługi 
prawne związane z zarządzaniem prawami autorskimi i prawami po-
krewnymi oraz wykorzystywaniem tych praw, Usługi prawnicze 
związane z  prawami do  własności wakacyjnej, Usługi radców praw-
nych, Usługi rejestracyjne (prawne), Usługi rzeczników patentowych, 
Usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów [usługi praw-
ne], Usługi w zakresie badań i dochodzeń prawniczych, Usługi w zakre-
sie mediacji rozwodowej, Usługi w zakresie pomocy prawnej, Usługi 
w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, Usługi w zakre-
sie rejestracji firm, Usługi wsparcia prawnego, Usługi wsparcia proce-
sowego w  sporach sądowych, Usługi związane z  ochroną własności 
przemysłowej, Usługi związane z  przeniesieniem tytułu własności 
[usługi prawne], Usługi związane z własnością intelektualną, Uwierzy-
telnianie dokumentów prawnych, Wsparcie wspomagane komputero-
wo w  zakresie sporów sądowych, Wynajem nazw domen interneto-
wych, Zarządzanie i  wykorzystywanie praw własności przemysłowej 
i  praw autorskich poprzez licencjonowanie na  rzecz osób trzecich 
[usługi prawne], Zarządzanie patentami, Zarządzanie prawami autor-
skimi, Zarządzanie prawami własności przemysłowej i prawami autor-
skimi, Zarządzanie prawami własności przemysłowej i prawami autor-
skimi na  rzecz osób trzecich, Zarządzanie własnością intelektualną, 
Zarządzanie własnością przemysłową, Zarządzanie znakami towaro-
wymi, Usługi prawne, Usługi prawne dotyczące testamentów, Media-
cja [usługi prawne], Usługi w zakresie doradztwa prawnego 
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na rzecz prawników, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodar-
czej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usłu-
gi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Doradztwo i konsultacje 
w zakresie działalności gospodarczej, Usługi wsparcia administracyj-
nego i przetwarzania danych, Zarządzanie zasobami ludzkimi i usłu-
gi rekrutacji personelu, Administracyjne zarządzanie przedsiębior-
stwami handlowymi, Administrowanie działalnością gospodarczą 
firm zagranicznych, Administrowanie i zarządzanie działalnością go-
spodarczą, Administrowanie konkursami w celach reklamowych, Ad-
ministrowanie zawodami w celach reklamowych, Badania dotyczące 
działalności gospodarczej, Doradztwo dla przedsiębiorstw przemy-
słowych lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy, Doradztwo 
handlowe w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, Doradztwo 
w zakresie przenoszenia przedsiębiorstwa, Doradztwo w zakresie za-
rządzania dotyczące obsadzania stanowisk, Doradztwo w zarządza-
niu przemysłowym, w  tym analizy kosztów i  zysków, Dostarczanie 
biznesowych i  handlowych informacji kontaktowych za  pośrednic-
twem internetu, Ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, 
Nabywanie przedsiębiorstw, Nadzór nad działalnością gospodarczą, 
Nadzór nad działalnością gospodarczą na  rzecz osób trzecich, 
Nadzór nad zarządzaniem działalnością gospodarczą, Negocjowanie 
i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie 
i  zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich za  pośrednic-
twem systemów telekomunikacji, Negocjowanie transakcji handlo-
wych dla osób trzecich, Negocjowanie transakcji handlowych w za-
kresie działalności artystycznej, Negocjowanie umów biznesowych 
dla osób trzecich, Negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, 
Negocjowanie umów z podmiotami opłacającymi usługi w zakresie 
opieki zdrowotnej, Obsługa administracyjna firm na zlecenie, Opra-
cowywanie strategii przedsiębiorstw, Organizacja działalności go-
spodarczej, Organizacja zarządzania działalnością gospodarczą, Or-
ganizowanie i  prowadzenie spotkań biznesowych, Organizowanie 
prezentacji osób w  celach biznesowych, Outsourcing [doradztwo 
biznesowe], Planowanie dotyczące zarządzania działalnością gospo-
darczą, mianowicie wyszukiwanie partnerów do fuzji i przejęć oraz 
dla przedsiębiorstw, Planowanie działalności gospodarczej, Plano-
wanie spotkań biznesowych, Planowanie strategiczne dla działalno-
ści gospodarczej, Planowanie sukcesji w firmach, Planowanie w za-
kresie zarządzania działalnością gospodarczą, Pomoc biznesowa 
przy prowadzeniu przedsiębiorstw, Pomoc dla przedsiębiorstw han-
dlowych w  zarządzaniu ich  interesami, Pomoc dla przedsiębiorstw 
przemysłowych w zakresie prowadzenia ich interesów, Pomoc przy 
prowadzeniu franszyz, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami 
przemysłowymi lub handlowymi, Pomoc w  organizowaniu działal-
ności gospodarczej, Pomoc w  zakresie działalności gospodarczej, 
Pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca franchisingu, 
Pomoc w  zakresie działalności gospodarczej dotycząca tworzenia 
przedsiębiorstw handlowych, Pomoc w zakresie planowania działal-
ności gospodarczej, Pomoc w  zakresie zarządzania i  działalności 
przedsiębiorstw handlowych, Pomoc w zarządzaniu, Pomoc w zarzą-
dzaniu działalnością gospodarczą, Pomoc w zarządzaniu korporacyj-
nym, Pomoc w zarządzaniu na rzecz organizacji przemysłowych, Po-
moc w  zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, Pomoc 
w zarządzaniu przedsiębiorstwem dla firm handlowych i przemysło-
wych, Pomoc w  zarządzaniu przy zakładaniu przedsiębiorstw han-
dlowych, Pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi, Pośrednic-
two w  działalności handlowej dla osób trzecich, Pośrednictwo 
w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, Pomoc w zarządza-
niu sprawami biznesowymi lub działaniami handlowymi przed-
siębiorstwa przemysłowego lub handlowego, Pośredniczenie i  za-
wieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, Pośredniczenie 
w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, Prowadzenie 
przedsiębiorstw [dla osób trzecich], Prowadzenie przedsiębiorstw 
handlowych [dla osób trzecich], Przygotowywanie opracowań pro-
jektów dotyczących tematyki działalności gospodarczej, Rejestracja 
pojazdów i  przeniesienie tytułu własności, Sporządzanie raportów 
ekonomicznych, Tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, Usłu-
gi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i usługi zarządzania 
działalnością gospodarczą, Usługi ekspertów w zakresie efektywności 
biznesowej, Usługi inspekcji i  unowocześniania procesów bizneso-
wych, Usługi online z zakresu nawiązywania kontaktów biznesowych, 
Usługi outsourcingu w  zakresie zarządzania relacjami z  klientami, 
Usługi outsourcingu w dziedzinie operacji z zakresu działalności go-
spodarczej, Świadczenie pomocy w zakresie działalności gospodar-
czej, Usługi pośrednictwa biznesowego związane z kojarzeniem pro-

fesjonalistów o  zróżnicowanych profilach z  klientami, Usługi 
pośrednictwa w  handlu, Usługi pośrednictwa w  interesach, Usługi 
szacowania ryzyka w  działalności gospodarczej, Usługi w  zakresie 
czynności biurowych, Usługi w  zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące organizacji wspólnych przedsięwzięć, Usługi w  zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące zakładania przedsiębiorstw, 
Usługi w  zakresie fuzji przedsiębiorstw, Usługi w  zakresie inspekcji 
działalności gospodarczej, Usługi w zakresie nawiązywania kontak-
tów między przedsiębiorstwami gospodarczymi, Usługi w  zakresie 
strategii biznesowych, Usługi w  zakresie zarządzania biznesowego 
świadczone na rzecz hurtowni, Usługi w zakresie zarządzania działal-
nością gospodarczą związane z nabywaniem przedsiębiorstw, Usługi 
w zakresie zarządzania ryzykiem w działalności gospodarczej, Usługi 
świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadze-
niu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w  zarzą-
dzaniu nimi, Usługi zarządzania biurowego [dla osób trzecich], Usługi 
zarządzania biznesowego w zakresie rozwoju przedsiębiorstw, Usłu-
gi zarządzania działalnością gospodarczą dotyczące handlu elektro-
nicznego, Usługi zarządzania zapasami, Usługi zarządzania łańcu-
chem dostaw, Usługi zlecania na  zewnątrz w  postaci załatwiania 
umów o świadczenie usług na rzecz innych, Wsparcie administracyj-
ne w  zakresie odpowiedzi na  ogłoszenia przetargowe, Wsparcie 
w dziedzinie zarządzania działalnościami gospodarczymi, Wsparcie 
w  dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami przemysłowymi lub 
handlowymi, Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem 
i planowania, Wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego w za-
kresie otwierania restauracji i  ich  działalności, Wycena cyklu życia 
do celów biznesowych, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Za-
rządzanie działalnością handlową, Zarządzanie działalnością gospo-
darczą w  zakresie projektów budowlanych, Zarządzanie działalno-
ścią gospodarczą w  zakresie firm handlowych i  firm usługowych, 
Zarządzanie procesami biznesowymi, Zarządzanie procesami bizne-
sowymi i doradztwo w tym zakresie, Zarządzanie projektami z zakre-
su działalności gospodarczej, Zarządzanie projektami działalności 
gospodarczej [dla osób trzecich], Zarządzanie relacjami z klientami, 
Pozyskiwanie umów [dla osób trzecich], Pośrednictwo w kontaktach 
handlowych i  gospodarczych, 41 Edukacja prawna, Organizowanie 
konferencji, wystaw i konkursów, Usługi edukacyjne i instruktażowe, 
Nauczanie i szkolenia, Organizacja webinariów, Organizowanie kon-
gresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, Organizo-
wanie konkursów, Doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, Do-
radztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, Doradztwo zawodowe, 
Edukacja w  dziedzinie bezpieczeństwa i  higieny pracy, Edukacyjne 
usługi doradcze, Kursy szkoleniowe w dziedzinie prawa, Kursy szko-
leniowe w  dziedzinie zarządzania, Kursy szkoleniowe w  dziedzinie 
ubezpieczeń, Kursy szkoleniowe w formie pisemnej, Kursy szkolenio-
we w  zakresie badań i  rozwoju, Nauczanie prawa, Opracowywanie 
materiałów edukacyjnych, Organizacja i  przeprowadzanie kursów 
edukacyjnych, Organizacja szkoleń, Organizacja warsztatów i semi-
nariów, Organizacja wystaw w celach edukacyjnych, Organizowanie 
i  prowadzenie sympozjów, Organizowanie i  prowadzenie targów 
do celów akademickich, Organizowanie i prowadzenie targów edu-
kacyjnych, Organizowanie i  prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
Organizowanie i  prowadzenie wykładów w  celach edukacyjnych, 
Organizowanie i prowadzenie wykładów w celach szkoleniowych, 
Organizowanie i prowadzenie zajęć, Organizowanie imprez eduka-
cyjnych, Organizowanie konferencji w celach edukacyjnych, Orga-
nizowanie kongresów edukacyjnych, Organizowanie seminariów, 
Organizowanie wykładów, Prowadzenie konferencji biznesowych, 
Prowadzenie kursów dotyczących szkoleń administracyjnych, Pro-
wadzenie kursów dotyczących administrowania działalnością go-
spodarczą, Prowadzenie kursów dotyczących zarządzania działalno-
ścią gospodarczą, Prowadzenie kursów edukacyjnych dotyczących 
zarządzania działalnością gospodarczą, Prowadzenie kursów eduka-
cyjnych z zakresu biznesu, Prowadzenie kursów, seminariów i warsz-
tatów, Prowadzenie seminariów szkoleniowych dla klientów, Prowa-
dzenie warsztatów edukacyjnych w  dziedzinie biznesu, Szkolenia 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Szkolenia z zakre-
su świadczenia usług prawnych, 45 Pomoc prawna przy tworzeniu 
umów, Audyty zgodności z prawem, Audyty zgodności z przepisami, 
Badania [wyszukiwanie] w  zakresie informacji prawnych, Badania 
prawne, Badania w zakresie własności intelektualnej, Doradztwo do-
tyczące licencjonowania patentów, Doradztwo dotyczące licencjo-
nowania własności intelektualnej, Doradztwo dotyczące ochrony 
własności intelektualnej, Doradztwo dotyczące udzielania licencji 
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na  znak towarowy, Doradztwo dotyczące własności przemysłowej, 
Doradztwo prawne, Doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowa-
nia, Doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia prze-
targowe, Doradztwo prawne związane z  mapowaniem patentów, 
Doradztwo prawne związane z  prawami własności intelektualnej, 
Doradztwo prawne związane z reklamą telewizyjną, rozrywką tele-
wizyjną i sportami, Doradztwo prawne związane z transakcjami w za-
kresie nieruchomości, Doradztwo w kwestiach praw własności prze-
mysłowej, Doradztwo w  sporach sądowych, Doradztwo w  zakresie 
aspektów prawnych franszyzy, Doradztwo w zakresie patentów, Do-
radztwo w  zakresie sporów sądowych, Doradztwo w  zakresie wła-
sności intelektualnej, Doradztwo w  zakresie zarządzania prawami 
autorskimi, Doradztwo związane z  licencjonowaniem oprogramo-
wania komputerowego, Doradztwo związane z ochroną nowych od-
mian roślin, Doradztwo związane z  ochroną oznaczeń geograficz-
nych, Doradztwo związane z  ochroną patentową, Doradztwo 
związane z ochroną praw autorskich, Doradztwo związane z ochroną 
wzorów przemysłowych, Doradztwo związane z ochroną znaków to-
warowych, Doradztwo związane z osobistymi sprawami prawnymi, 
Doradztwo związane z rejestracją nazw domen, Doradztwo związa-
ne z  zarządzaniem własnością intelektualną i  prawami autorskimi, 
Doręczanie pism i  orzeczeń w  postępowaniu sądowym, Egzekucja 
testamentów, Egzekwowanie praw do własności intelektualnej, Eg-
zekwowanie praw do  znaków towarowych, Eksploatacja praw wła-
sności przemysłowej i  prawa autorskiego poprzez licencjonowanie 
[usługi prawne], Fachowe usługi doradcze dotyczące praw własności 
intelektualnej, Kompilacja informacji prawnych, Konsultacje w zakre-
sie zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych, Konsulta-
cje z zakresu zarządzania własnością intelektualną, Licencjonowanie 
baz danych [usługi prawne], Licencjonowanie gier komputerowych, 
Licencjonowanie koncepcji franczyzowych [usługi prawne], Licencjo-
nowanie materiałów drukowanych [usługi prawne], Licencjonowanie 
materiałów filmowych, telewizyjnych i wideo [usługi prawne], Licen-
cjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi prawne], Li-
cencjonowanie patentów, Licencjonowanie patentów i  zastosowań 
patentowych [usługi prawne], Licencjonowanie postaci z kreskówek 
[usługi prawne], Licencjonowanie prac muzycznych [usługi prawne], 
Licencjonowanie praw autorskich [usługi prawne], Licencjonowanie 
praw do filmów, produkcji telewizyjnych i wideo [usługi prawne], Li-
cencjonowanie praw własności intelektualnej w  dziedzinie praw au-
torskich [usługi prawne], Licencjonowanie praw własności intelektual-
nej w dziedzinie znaków towarowych [usługi prawne], Licencjonowanie 
praw własności przemysłowej, Licencjonowanie praw własności prze-
mysłowej i  praw autorskich [usługi prawne], Licencjonowanie praw 
związanych z filmami [usługi prawne], Licencjonowanie praw związa-
nych z  produkcjami audio [usługi prawne], Licencjonowanie praw 
związanych z produkcjami telewizyjnymi [usługi prawne], Licencjo-
nowanie praw związanych z produkcjami wideo [usługi prawne], Li-
cencjonowanie praw związanych z  programami, produkcjami i  for-
matami telewizyjnymi, wideo i  radiowymi [usługi prawne], 
Licencjonowanie praw związanych z wykorzystywaniem zdjęć [usłu-
gi prawne], Licencjonowanie programów radiowych i telewizyjnych 
[usługi prawne], Licencjonowanie przedstawień muzycznych, Licen-
cjonowanie systemów komunikacji bezprzewodowej, Licencjono-
wanie technologii, Licencjonowanie w  zakresie badań i  rozwoju 
[usługi prawne], Licencjonowanie własności intelektualnej, Licen-
cjonowanie własności intelektualnej i praw autorskich, Licencjono-
wanie zarejestrowanych wzorów, Licencjonowanie zastosowań pa-
tentowych [usługi prawne], Licencjonowanie znaków towarowych 
[usługi prawne], Mediacje, Monitorowanie praw własności intelektu-
alnej do celów doradztwa prawnego, Monitorowanie znaków towa-
rowych [usługi prawne], Ochrona praw autorskich, Organizowanie 
świadczenia usług prawnych, Porady prawne i zastępstwo proceso-
we, Porady prawne w zakresie franchisingu, Pośrednictwo w proce-
durach prawnych, Pośredniczenie w adopcji, Prawne administrowa-
nie licencjami, Profesjonalne konsultacje prawne dotyczące 
franchisingu, Profesjonalne usługi doradcze dotyczące praw autor-
skich, Profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień praw-
nych, Profesjonalne usługi doradcze związane z  licencjonowaniem 
praw autorskich, Profesjonalne usługi doradcze związane z narusze-
niem praw autorskich, Prowadzenie ceremonii ślubów cywilnych, 
Przenoszenie tytułu własności, Przygotowywanie przepisów, Przy-
gotowywanie raportów prawnych z  zakresu praw człowieka, Przy-
znawanie licencji związanych z  kopiowaniem programów telewizji 
kablowej, Rejestracja nazw domen w celu identyfikacji użytkowni-

ków w  globalnej sieci komputerowej, Rejestracja nazw domen 
w celu identyfikacji użytkowników w globalnej sieci komputerowej 
[usługi prawne], Rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], Roz-
strzyganie spraw spornych, Składanie wniosków o rejestrację wzo-
rów, Sporządzanie ekspertyz prawnych, Sporządzanie protokołów 
sądowych, Sprawdzanie standardów i praktyk w celu zapewnienia 
zgodności z prawami i regulacjami, Udostępnianie informacji doty-
czących usług prawnych za  pośrednictwem strony internetowej, 
Udostępnianie informacji w  dziedzinie własności intelektualnej, 
Udzielanie informacji dotyczących usług prawnych, Udzielanie in-
formacji na temat agencji licencjonujących prawa autorskie, Udzie-
lanie informacji na temat praw własności przemysłowej, Udzielanie 
informacji sądowych, Udzielanie informacji w  zakresie kwestii 
związanych z  prawami człowieka, Udzielanie informacji związanej 
ze  sprawami prawnymi, Udzielanie licencji [usługi prawne] w  ra-
mach publikacji oprogramowania, Udzielanie licencji osobom trze-
cim na  korzystanie z  praw własności przemysłowej i  praw autor-
skich, Udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, Usługi 
adwokackie, Usługi agencji licencjonujących prawa autorskie, Usłu-
gi alternatywnego rozwiązywania sporów, Usługi arbitrażowe, Usłu-
gi arbitrażu w zakresie stosunków pracowniczych, Usługi arbitrażu, 
mediacji i rozstrzygania sporów, Usługi asystentów prawnych, Usłu-
gi badań prawnych i sądowych w dziedzinie własności intelektual-
nej, Usługi biegłych sądowych, Usługi dochodzeniowe związane 
z  roszczeniami ubezpieczeniowymi, Usługi doradcze dotyczące li-
cencjonowania własności intelektualnej, Usługi doradcze dotyczące 
praw własności intelektualnej, Usługi doradcze w zakresie nazw do-
men, Usługi doradcze w zakresie prawa, Usługi doradcze związane 
z prawami autorskimi, Usługi doradcze związane z prawami konsu-
menta [doradztwo prawne], Usługi doradcze związane z rejestracją, 
Usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej dla organiza-
cji non-profit, Usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej 
dla uniwersytetów i instytucji badawczych, Usługi doradztwa w za-
kresie własności intelektualnej dla wynalazców, Usługi doradztwa 
w zakresie własności intelektualnej w dziedzinie patentów i zastoso-
wań patentowych, Usługi informacyjne w  odniesieniu do  kwestii 
prawnych, Usługi informacyjne w zakresie praw konsumenta, Usługi 
informacyjne w  zakresie standardów handlowych, Usługi informa-
cyjne w  zakresie standardów produkcyjnych, Usługi informacyjne, 
doradcze i  konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, Usługi 
kancelarii patentowych, Usługi komornicze (usługi prawne), Usługi 
licencjonowania związane z prawami do przedstawień [usługi praw-
ne], Usługi licencjonowania związane z produkcją towarów [usługi 
prawne], Usługi licencjonowania związane z  publikacją muzyki, 
Usługi mediacyjne w  sporach małżeńskich, Usługi monitorowania 
prawnego, Usługi monitorowania znaków towarowych, Usługi mo-
nitorowania znaków towarowych do  celów doradztwa prawnego, 
Usługi notarialne, Usługi notariuszy, Usługi organów nadających 
uprawnienia, Usługi pomocy w sprawach spornych, Usługi prawne 
dotyczące licencji, Usługi prawne dotyczące nabywania własności 
intelektualnej, Usługi prawne dotyczące praw własności intelektual-
nej, Usługi prawne dotyczące rejestracji znaków towarowych, Usługi 
prawne pro bono, Usługi prawne w  dziedzinie imigracji, Usługi 
prawne w zakresie mediacji, Usługi prawne w zakresie negocjowa-
nia i sporządzania umów związanych z prawami własności intelektu-
alnej, Usługi prawne w  zakresie procedur związanych z  prawami 
własności przemysłowej, Usługi prawne w  zakresie testamentów, 
Usługi prawne z zakresu wykorzystywania patentów, Usługi prawne 
z zakresu zarządzania prawami licencyjnymi, kontrolowania i udzie-
lania praw licencyjnych, Usługi prawne związane z  eksploatacją 
praw autorskich do druków, Usługi prawne związane z eksploatacją 
praw autorskich do filmów, Usługi prawne związane z eksploatacją 
praw własności intelektualnej, Usługi prawne związane z eksploata-
cją praw własności przemysłowej i praw autorskich, Usługi prawne 
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usługi praw-
ne związane z  wykorzystywaniem praw pokrewnych związanych 
z produkcjami filmowymi, telewizyjnymi, wideo i muzycznymi, Usłu-
gi prawne świadczone w  związku z  procesami sądowymi, Usługi 
prawne związane z  eksploatacją praw do  emisji, Usługi prawne 
związane z  licencjonowaniem praw autorskich, Usługi prawne 
związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, Usługi prawne 
związane z  ochroną i  wykorzystywaniem praw autorskich do  pro-
dukcji filmowych, telewizyjnych, teatralnych i  muzycznych, Usługi 
prawne związane z roszczeniami z tytułu ubezpieczeń społecznych, 
Usługi prawne związane z  tworzeniem i  rejestracją firm, Usługi 
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prawne związane z  wykorzystywaniem praw do  transmisji, Usługi 
prawne związane z zarządzaniem prawami autorskimi i prawami po-
krewnymi oraz wykorzystywaniem tych praw, Usługi prawnicze 
związane z prawami do własności wakacyjnej, Usługi radców praw-
nych, Usługi rejestracyjne (prawne), Usługi rzeczników patento-
wych, Usługi w  zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów 
[usługi prawne], Usługi w zakresie badań i dochodzeń prawniczych, 
Usługi w zakresie mediacji rozwodowej, Usługi w zakresie pomocy 
prawnej, Usługi w  zakresie przygotowywania dokumentów praw-
nych, Usługi w zakresie rejestracji firm, Usługi wsparcia prawnego, 
Usługi wsparcia procesowego w sporach sądowych, Usługi związa-
ne z ochroną własności przemysłowej, Usługi związane z przeniesie-
niem tytułu własności [usługi prawne], Usługi związane z własnością 
intelektualną, Uwierzytelnianie dokumentów prawnych, Wsparcie 
wspomagane komputerowo w  zakresie sporów sądowych, Wyna-
jem nazw domen internetowych, Zarządzanie i  wykorzystywanie 
praw własności przemysłowej i praw autorskich poprzez licencjono-
wanie na rzecz osób trzecich [usługi prawne], Zarządzanie patenta-
mi, Zarządzanie prawami autorskimi, Zarządzanie prawami wła-
sności przemysłowej i  prawami autorskimi, Zarządzanie prawami 
własności przemysłowej i  prawami autorskimi na  rzecz osób trze-
cich, Zarządzanie własnością intelektualną, Zarządzanie własnością 
przemysłową, Zarządzanie znakami towarowymi, Usługi prawne, 
Usługi prawne dotyczące testamentów, Mediacja [usługi prawne], 
Usługi w zakresie doradztwa prawnego 

(111) 357788 (220) 2022 06 06 (210) 543800
(151) 2022 10 17 (441) 2022 06 27
(732) LABELLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Łopuszno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Gearox
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego związane z  akcesoriami 
do  rowerów, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  siodełkami 
rowerowymi , Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  siodełkami 
rowerowymi , Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  błotnikami 
do  rowerów , Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  błotnikami 
do rowerów , Usługi sprzedaży detalicznej w związku z bagażnikami 
rowerowymi , Usługi sprzedaży hurtowej w związku z bagażnikami 
rowerowymi , Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  kluczami 
[narzędzia] , Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  kluczami [na-
rzędzia] , Usługi sprzedaży detalicznej w  związku ze  szczotkami 
do  czyszczenia części rowerowych , Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze szczotkami do czyszczenia części rowerowych , Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w  związku z  końcówkami wkrętakowymi 
do narzędzi ręcznych , Usługi sprzedaży hurtowej w związku z koń-
cówkami wkrętakowymi do  narzędzi ręcznych , Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z narzędziami ręcznymi , Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z narzędziami ręcznymi  

(111) 357789 (220) 2022 06 06 (210) 543801
(151) 2022 10 17 (441) 2022 06 27
(732) LABELLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Łopuszno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kalla
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  leżakami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  leżakami, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w  związku z  hamakami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z hamakami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcz-
nikami plażowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznika-
mi plażowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku ręcznikami 
plażowymi [tekstylne], Usługi sprzedaży hurtowej w  związku ręczni-
kami plażowymi [tekstylne], Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z kocami do użytku na wolnym powietrzu, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z kocami do użytku na wolnym powietrzu 

(111) 357790 (220) 2022 06 06 (210) 543806
(151) 2022 10 14 (441) 2022 06 27
(732) LABELLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Łopuszno (PL)
(540) (znak słowny)

(540) KRAFTVERK
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku z piłami otwor-
nicami [maszyny], Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  piłami 
otwornicami [maszyny], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ze-
stawami końcówek narzędzi do narzędzi ręcznych, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z zestawami końcówek narzędzi do narzędzi 
ręcznych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z klinami zacisko-
wymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z klinami zaciskowymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  maszynami do  ostrzenia, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  maszynami do  ostrzenia, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze szczypcami do zaciskania 
końcówek [narzędzia ręczne], Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze  szczypcami do  zaciskania końcówek [narzędzia ręczne], Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z zaciskami stolarskimi, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z zaciskami stolarskimi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  laserowymi urządzeniami do  pomiaru po-
ziomu, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z laserowymi urządze-
niami do pomiaru poziomu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z końcówkami wkrętakowymi do narzędzi ręcznych, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w  związku z  końcówkami wkrętakowymi do  narzędzi 
ręcznych, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku ze  szczotkami 
drucianymi [narzędzia ręczne], Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku ze  szczotkami drucianymi [narzędzia ręczne], Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z metalowymi zaciskami do rur, Usługi sprze-
daży hurtowej w  związku z  metalowymi zaciskami do  rur, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z wiertłami, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z wiertłami, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z zszywaczami [maszyny], Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z  zszywaczami [maszyny], Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z  kątownikami [narzędzia], Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z  kątownikami [narzędzia], Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z pilarkami do drewna, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pi-
larkami do  drewna, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  klu-
czami [narzędzia], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kluczami 
[narzędzia], Usługi sprzedaży detalicznej w  związku ze  skrzynkami 
na  narzędzia niemetalowymi pustymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku ze  skrzynkami na  narzędzia niemetalowymi pustymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tarczami szlifierskimi [czę-
ści do maszyn], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z tarczami szli-
fierskimi [części do maszyn] 

(111) 357791 (220) 2022 02 03 (210) 539423
(151) 2022 10 11 (441) 2022 05 16
(732) WISŁA KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WISŁA KRAKÓW
(540) 

(591) czarny, niebieski
(531) 26 03 04, 27 05 01, 29 01 04, 29 01 08
(510), (511) 36 Wynajem nieruchomości 

(111) 357792 (220) 2022 05 04 (210) 542672
(151) 2022 10 03 (441) 2022 05 30
(732) SEMENCHENKO OKSANA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KLUB SPORTOWY ŁYŻWIARSTWA FIGUROWEGO CASCADE
(540) 

(591) niebieski, czerwony
(531) 29 01 12, 27 05 01, 26 11 01, 02 01 08
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i  sportowe, Usługi 
sportowe, Usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, Usługi 
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sportowe i kulturalne, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Usługi 
w zakresie edukacji sportowej, Usługi w zakresie instruktażu sporto-
wego, Usługi w zakresie rozrywki sportowej 

(111) 357793 (220) 2022 05 12 (210) 542979
(151) 2022 10 14 (441) 2022 06 27
(732) CORE PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CORE DEVELOPMENT
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi inwestycyj-
ne, Finansowe zarządzanie projektami z  dziedziny nieruchomości, 
Usługi finansowe, monetarne i  bankowe, Doradztwo finansowe 
związane z  inwestowaniem w  infrastrukturę, Usługi udzielania po-
życzek i kredytów, usługi leasingowe, Pośrednictwo w obrocie nie-
ruchomościami, Usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, 
Zarządzanie budynkami, Wynajem budynków, Wynajem mieszkań, 
studio i  pokoi, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajmowanie 
powierzchni w  centrach handlowych, Wynajem pomieszczeń han-
dlowych, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi w zakresie wycen, Usługi 
deweloperskie mianowicie usługi przeniesienia prawa do  zabudo-
wanej nieruchomości w całości lub w części na inną osobę, 37 Usługi 
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i  wyburzeniowe, Budowa 
budynków, Budowa części budynków, Montaż [instalacja] konstruk-
cji budynków, Konserwacja i  naprawa budynków, Sprzątanie nie-
ruchomości, Wynajem narzędzi, instalacji i  sprzętu budowlanego, 
rozbiórkowego, czyszczącego i  konserwacyjnego, Usługi dewelo-
perskie mianowicie usługi wybudowania budynku na  nierucho-
mości, 42 Usługi projektowania, Projektowanie budynków, Projek-
towanie budowlane, Projektowanie urbanistyczne, Projektowanie 
wnętrz budynków, Doradztwo w zakresie projektowania konstruk-
cyjnego, Usługi naukowe i  technologiczne, Testowanie, stwierdza-
nie autentyczności i kontrola jakości, Badania dotyczące budynków, 
Usługi w zakresie technologii informacyjnych 

(111) 357794 (220) 2022 06 06 (210) 543761
(151) 2022 10 12 (441) 2022 06 27
(732) TOMASZEWSKI TOMASZ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIBL I-O TEKA INŻYNIERA
(540) 

(591) biały, pomarańczowy, czarny
(531) 27 05 01, 29 01 13, 26 04 18
(510), (511) 41 Szkolenia przemysłowe, Nauczanie i szkolenia, Szkole-
nia dotyczące elektroniki, Szkolenia w dziedzinie oprogramowania, 
Edukacja zawodowa, Kursy edukacyjne związane z  automatyzacją, 
Kursy szkoleniowe dla młodych ludzi przygotowujące do  kariery 
zawodowej, Kursy szkoleniowe w  zakresie inżynierii, Prowadzenie 
kursów edukacyjnych w zakresie inżynierii, Opracowywanie kursów 
edukacyjnych i  egzaminów, Przekazywanie know-how [szkolenia], 
Skomputeryzowane szkolenia, Szkolenia pracowników w  zakresie 
użytkowania sprzętu elektronicznego, Szkolenia w zakresie kwalifi-
kacji zawodowych, Testy edukacyjne, Usługi szkolenia zawodowego, 
Usługi edukacyjne dla przemysłu, Usługi edukacyjne dotyczące prze-
mysłu, Usługi w zakresie szkoleń inżynieryjnych, Usługi edukacyjne 
związane ze szkoleniami zawodowymi, Usługi edukacyjne i instruk-
tażowe, Wypożyczanie urządzeń edukacyjnych, Wypożyczanie ma-
teriałów dydaktycznych, Usługi szkoleniowe dla przemysłu, Szkole-
nia techniczne w dziedzinie ryzyka przemysłowego 

(111) 357795 (220) 2022 05 30 (210) 543513
(151) 2022 10 11 (441) 2022 06 27
(732) CISOŃ JANINA, Nowy Targ (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TAKA PIZZA! BISTRO & CAFE

(540) 

(591) pomarańczowy, biały, czarny, zielony
(531) 08 07 04, 27 05 01, 27 05 17, 24 17 04, 29 01 14, 26 01 05
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro-
duktami i transportem, Pizzerie 

(111) 357796 (220) 2022 04 19 (210) 542127
(151) 2022 10 11 (441) 2022 06 27
(732) PIETRZYCKI ZBIGNIEW GOSPODARSTWO SADOWNICZE, 
Konary (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Nasza Tłocznia 100% naturalnie
(540) 

(591) czerwony, pomarańczowy, zielony, ciemnoszary
(531) 05 07 13, 05 07 15, 05 09 01, 05 09 23, 26 13 01, 24 17 05, 27 05 01, 
27 07 01, 29 01 14
(510), (511) 29 Dżemy, Chipsy owocowe, 32 Soki, Syropy owocowe 
[napoje bezalkoholowe], Lemoniada 

(111) 357797 (220) 2022 04 20 (210) 542203
(151) 2022 10 10 (441) 2022 06 13
(732) FICEK MARCIN E-SYSTEM, Zabagnie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MONTERSI
(510), (511) 9 Sygnalizatory akustyczne, alarmy antywłamaniowe, 
alarmy dźwiękowe, alarmy pożarowe, alkoholomierze, anteny, au-
tomatyczne wyłączniki czasowe z wyłączeniem zegarmistrzostwa, 
baterie elektryczne, bezpieczniki, czujniki, czujniki ruchu, czujniki 
zalania, czujniki dymu, gazu, czadu, czujniki temperatury, czujniki 
magnetyczne, czujki udarowe, czujki stłuczeniowe, dzwonki alar-
mowe elektryczne, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, 
głośniki, głośniki sufitowe i naścienne, wzmacniacze, kable optycz-
ne jako światłowody, optyczne włókna przewodzące promienie 
świetlne jako światłowody, termostaty, wideofony, czujniki wilgot-
ności, wykrywacze dymu, wykrywacze gazu, włączniki czasowe, 
włączniki dotykowe, zamki elektryczne, tunery tv, elektrozawory, 
dzwonki bezprzewodowe, domofony, zestawy domofonowe, za-
silacze domofonowe, unifony, interkomy, kamery IP, obiektywy, 
routery, sterowniki radiowe, przyciski antynapadowe, systemy 
i urządzenia kontroli dostępu, systemy i urządzenia telewizji prze-
mysłowej, systemy i urządzenia rejestrujące, systemy i urządzenia 
sygnalizacyjne, systemy alarmowe, systemy alarmowe ostrzegające 
przed ulatnianiem się gazu, stacje monitorowania alarmów, syste-
my i urządzenia przeciwpożarowe, urządzenia i centrale sygnaliza-
cji pożaru, czujniki i sygnalizatory pożarowe, urządzenia i centrale 
kontroli dostępu, urządzenia i  systemy do  monitoringu zamków 
i zamknięć, urządzenia i systemy teleinformatyczne, metalowe zam-
ki szyfrowe (elektryczne), akcesoria i elementy do urządzeń i syste-
mów alarmowych, akcesoria i  elementy do  urządzeń i  systemów 
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kontroli dostępu, akcesoria i  elementy do  urządzeń i  systemów 
sygnalizacji pożaru, akcesoria i elementy do urządzeń i systemów 
przeciwpożarowych, wideotelefony, telewizja dozorowa, urządze-
nia fotograficzne, rejestratory cyfrowe, sterowniki programowalne 
uniwersalne, programatory nadzorujące procesy technologiczne, 
czytniki kart magnetycznych, czytniki zbliżeniowe, kable elektrycz-
ne, karty-klucze magnetyczne, elektroniczne breloki do kluczy bę-
dące pilotami zdalnego sterowania, magnetyczne nośniki danych, 
optyczne nośniki danych, kamery termowizyjne, akumulatory elek-
tryczne, urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, 35 
Badania marketingowe, badania rynku, komputerowe bazy danych 
(pozyskiwanie danych do-), komputerowe bazy danych (systema-
tyzacja danych-), komputerowe zarządzanie plikami, marketing, 
ogłoszenia reklamowe (rozpowszechnienie-), opinie (sondaże-), 
outsourcing [doradztwo handlowe], pliki komputerowe (wyszuki-
wanie informacji-) dla osób trzecich, porównywanie cen (usługi-), 
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rynkowe badania, 
sortowanie danych w bazach komputerowych, sprzedaż systemów 
i urządzeń elektrycznych, sporządzanie indeksów informacji do ce-
lów handlowych lub reklamowych, sprzedaż systemów i urządzeń 
elektronicznych, sprzedaż systemów i  urządzeń informatycznych, 
sprzedaż systemów i urządzeń telekomunikacyjnych, sprzedaż sys-
temów i urządzeń teleinformatycznych, sprzedaż systemów i urzą-
dzeń z zakresu ochrony mienia i osób, sprzedaż systemów i urzą-
dzeń z zakresu automatyki, sprzedaż systemów i urządzeń z zakresu 
automatyki domowej, sprzedaż systemów i urządzeń alarmowych, 
sprzedaż systemów i urządzeń przeciwpożarowych, sprzedaż sys-
temów i urządzeń bezpieczeństwa, sprzedaż systemów i urządzeń 
kontroli dostępu, sprzedaż systemów i  urządzeń telewizji prze-
mysłowej, sprzedaż systemów i urządzeń rejestrujących, sprzedaż 
systemów i  urządzeń z  zakresu nagłośnienia, sprzedaż systemów 
i  urządzeń sygnalizacyjnych, usługa sprzedaży za  pośrednictwem 
sklepu internetowego, sprzedaż systemów i  urządzeń audio i  wi-
deo, sprzedaż systemów i urządzeń radiowych, sprzedaż systemów 
i  urządzeń monitoringu, wyszukiwanie informacji w  plikach kom-
puterowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w  komputerowych 
bazach danych, udostępnianie informacji o działalności gospodar-
czej za  pośrednictwem strony internetowej, zapewnianie platfor-
my internetowej dla nabywców i  sprzedawców towarów i  usług, 
zapewnianie rankingów użytkowników w  celach handlowych lub 
reklamowych, zapewnianie recenzji użytkowników w  celach han-
dlowych lub reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 
37 Montaż i  naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, 
instalowanie i  naprawy alarmów przeciwwłamaniowych, montaż 
i  naprawa systemów i  urządzeń elektrycznych, montaż i  naprawa 
systemów i urządzeń elektronicznych, montaż i naprawa systemów 
i  urządzeń informatycznych, montaż i  naprawa systemów i  urzą-
dzeń telekomunikacyjnych, montaż i  naprawa systemów i  urzą-
dzeń teleinformatycznych, montaż i naprawa systemów i urządzeń 
ochrony mienia i  osób, montaż i  naprawa systemów i  urządzeń 
automatyki i  automatyki domowej, montaż i  naprawa systemów 
i urządzeń audio i wideo, montaż i naprawa systemów i urządzeń 
telewizji przemysłowej, montaż i  naprawa systemów i  urządzeń 
rejestrujących, montaż i  naprawa systemów i  urządzeń sygnaliza-
cyjnych, montaż i naprawa systemów i urządzeń alarmowych, mon-
taż i  naprawa systemów i  urządzeń przeciwpożarowych, montaż 
i naprawa systemów i urządzeń kontroli dostępu, montaż i napra-
wa systemów i  urządzeń monitoringu, montaż i  naprawa syste-
mów i  urządzeń ochrony mienia, 41 Szkolenia z  zakresu montażu 
systemów i  urządzeń elektrycznych, szkolenia z  zakresu montażu 
systemów i urządzeń elektronicznych, szkolenia z zakresu montażu 
systemów i urządzeń informatycznych, szkolenia z zakresu monta-
żu systemów i  urządzeń telekomunikacyjnych, szkolenia z  zakre-
su montażu systemów i  urządzeń teleinformatycznych, szkolenia 
z  zakresu montażu systemów i  urządzeń ochrony mienia i  osób, 
szkolenia-montaż systemów i  urządzeń automatyki i  automatyki 
domowej, szkolenia z zakresu montażu systemów i urządzeń audio 
i wideo, szkolenia-montaż systemów i urządzeń telewizji przemy-
słowej, szkolenia z  zakresu montażu systemów i  urządzeń reje-
strujących, szkolenia z  zakresu montażu systemów i  urządzeń sy-
gnalizacyjnych, szkolenia z zakresu montażu systemów i urządzeń 
alarmowych, szkolenia-montaż systemów i urządzeń przeciwpoża-
rowych, szkolenia z zakresu montażu systemów i urządzeń kontroli 
dostępu, szkolenia-montaż systemów i urządzeń do monitoringu.

(111) 357798 (220) 2022 05 16 (210) 543094
(151) 2022 10 11 (441) 2022 06 27
(732) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K KOMAG
(540) 

(591) czarny, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 05.03.13
(510), (511) 42 Usługi w zakresie realizacji prac badawczo-rozwojo-
wych, usługi w zakresie opracowywania dokumentacji technicznej, 
usługi i doradztwo w zakresie ochrony środowiska, w tym badania 
morfologiczne odpadów, monitoring stanu zapylenia powietrza, 
wykonywanie pomiarów środowiskowych hałasu i  drgań mecha-
nicznych, oraz emisji i imisji zanieczyszczeń, usługi w zakresie nad-
zoru ekologicznego nad inwestycjami, usługi w zakresie certyfika-
cji wyrobów, usługi w  zakresie wykonywania badań technicznych, 
usługi w zakresie wykonywania analiz chemicznych, usługi w zakre-
sie wykonywania ekspertyz dotyczących maszyn i  urządzeń oraz 
systemów i procesów technologicznych, usługi w zakresie nadzoru 
konstruktorskiego, usługi w  zakresie modelowania komputero-
wego, usługi w  zakresie projektowania układów sterowania i  mo-
nitoringu maszyn i  urządzeń przy wykorzystaniu nowoczesnych 
technologii, zwłaszcza z dziedziny mechatroniki, usługi w zakresie 
projektowania systemów komputerowych, usługi w zakresie projek-
towania oprogramowania komputerowego.

(111) 357799 (220) 2022 02 09 (210) 539635
(151) 2022 10 11 (441) 2022 05 16
(732) MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MZK Sp. z o.o. OPOLE zawsze po drodze Miejski Zakład 
Komunikacyjny Sp. z o.o. w Opolu
(540) 

(591) ciemnoczerwony, szary
(531) 06.07.01, 06.07.05, 27.05.01, 29.01.01, 29.01.06
(510), (511) 35 Reklama i  marketing, Dystrybucja materiałów rekla-
mowych, marketingowych i promocyjnych, Dostarczanie informacji 
marketingowych za  pośrednictwem stron internetowych, Reklama 
radiowa, Reklama zewnętrzna, Promocja [reklama] podróży, Reklama 
w czasopismach, broszurach i gazetach, Reklama związana z  trans-
portem i dostawą, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicz-
nych, w  szczególności Internetu, 39 Dostarczanie biletów w  celu 
umożliwienia ich posiadaczom podróży, Organizacja transportu oso-
bowego na rzecz osób trzecich za pośrednictwem aplikacji, Organi-
zowanie podróży autobusem, Planowanie i organizowanie podróży, 
Pasażerski transport samochodowy, Transport pasażerów autobu-
sami, Transport lądowy podróżnych, Usługi kierowców, Usługi au-
tokarów pasażerskich, Usługi transportu drogowego dla pasażerów, 
Usługi w zakresie organizowania transportu podróżnych, Wynajem 
pojazdów z kierowcą, Usługi w zakresie udzielania informacji na te-
mat rozkładu jazdy związanego z podróżowaniem.

(111) 357800 (220) 2022 04 11 (210) 541827
(151) 2022 10 18 (441) 2022 07 04
(732) MEREJKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Merejka



Nr 1/2023 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 39

(540) 

(591) niebieski
(531) 05 05 20, 27 05 01, 29 01 04
(510), (511) 26 Zestawy do haftu krzyżykowego, 28 Zabawki do skła-
dania [robótki ręczne] sprzedawane w zestawie 

(111) 357801 (220) 2022 06 06 (210) 543779
(151) 2022 10 18 (441) 2022 06 27
(732) ROCKBRIDGE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BeGlobal
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, Do-
starczanie informacji handlowych konsumentom, Dostarczanie 
informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za  pośrednic-
twem internetu, Elektroniczne przetwarzanie zamówień, Handlowe 
informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji kon-
sumenckiej], Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom 
w wyborze towarów i usług, Udzielanie porad konsumenckich doty-
czących produktów, Udzielanie porad dla konsumentów o  produk-
tach, Usługi porównywania cen, Usługi w zakresie analizy cen, Usługi 
w zakresie kupna, Usługi w zakresie porównywania cen, Usługi w za-
kresie zamówień online, Usługi zarządzania sprzedażą, Zarządzanie 
w zakresie zamówień, 36 Administrowanie funduszami i inwestycja-
mi, Usługi finansowych funduszy inwestycyjnych, Usługi w zakresie 
zarządzania finansami, Usługi zarządzania finansami świadczone 
za pośrednictwem Internetu, Zarządzanie funduszami inwestycyjny-
mi, Usługi finansowe, monetarne i bankowe, Doradztwo w zakresie 
inwestowania funduszy, Inwestowanie funduszy kapitałowych, Mo-
nitorowanie funduszy inwestycyjnych, Administrowanie funduszami 
inwestycyjnymi, Administrowanie inwestycjami funduszy 

(111) 357802 (220) 2022 06 09 (210) 543955
(151) 2022 10 18 (441) 2022 07 04
(732) KORYCKI JAROSŁAW, Skierniewice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) bovicor
(510), (511) 5 Preparaty weterynaryjne, Żywność dietetyczna i środki 
spożywcze do użytku weterynaryjnego, Suplementy diety zwierząt, 
Preparaty wspomagające zdrowie krów i cieląt, Preparaty wspoma-
gające kondycję krów i  cieląt, Preparaty uzupełniające niedobory 
pierwiastków u krów i cieląt, Preparaty wspomagające trawienie i me-
tabolizm u krów i cieląt, Preparaty regulujące pracę wątroby u krów 
i cieląt, Preparaty wspomagające rozród krów, Preparaty obniżające 
ilość komórek somatycznych u  krów i  cieląt, Preparaty wspomaga-
jące odporność cieląt, Preparaty poprawiające wzrost cieląt, Prepa-
raty poprawiające skuteczność szczepień krów i cieląt, Farmaceutyki 
i naturalne środki lecznicze dla krów i cieląt, Suplementy ziołowe dla 
krów i cieląt, Suplementy witaminowe i mineralne dla krów i cieląt, 
Suplementy diety dla krów i cieląt, Suplementy do żywności dla krów 
i cieląt (lecznicze), Suplementy odżywcze do pasz dla krów i cieląt, 
Pasza lecznicza dla zwierząt, Probiotyki dla krów i cieląt, Preparaty 
nutraceutyczne dla krów i cieląt, Witaminy dla krów i cieląt, Prepara-
ty energetyczne dla krów i cieląt, Elektrolity do celów medycznych 
dla krów i  cieląt, Ekstrakty roślinne i  ziołowe do  celów leczniczych 
dla krów i cieląt, Leki ziołowe dla krów i cieląt, Żele i maści ziołowe 
dla krów i  cieląt, Preparaty do  poprawiania płodności krów, Środki 
do detoksykacji krów i cieląt, Odczynniki i testy do diagnostyki me-
dycznej krów i cieląt zwierząt, Paski testowe do pomiaru ilości gluko-
zy we krwi bydła zwierząt, Paski testowe do oznaczania poziomu ciał 
ketonowych we  krwi zwierząt, Bandaż opatrunkowy dla zwierząt, 
10 Urządzenia i przyrządy weterynaryjne, Urządzenia do mierzenia 
poziomu cukru we krwi [glukometry] zwierząt, Testy do wykrywania 
przeciwciał w krwi, plazmie oraz surowicy zwierząt, Testy do analizy 
krwi zwierząt pod względem zawartości ciał ketonowych, 44 Do-
radztwo w  zakresie żywienia i  odżywiania krów i  cieląt, Układanie 
programu odchowu cieląt, Doradztwo zootechniczne 

(111) 357803 (220) 2022 06 09 (210) 543956
(151) 2022 10 18 (441) 2022 07 04
(732) I’M BRAND INSTITUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) I’M
(510), (511) 9 Oprogramowanie kompilujące, Oprogramowanie ko-
munikacyjne, Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie 
edukacyjne, Oprogramowanie wspomagające, Interaktywne oprogra-
mowanie komputerowe, Komputerowe oprogramowanie użytkowe, 
Oprogramowanie do  raportowania, Oprogramowanie symulacyjne 
[szkolenie], Oprogramowanie do planowania, Oprogramowanie bizne-
sowe interaktywne, Oprogramowanie do publikowania, Oprogramo-
wanie do prezentacji, Oprogramowanie do zarządzania dokumentami, 
Oprogramowanie do  zarządzania finansami, Oprogramowanie mar-
ketingowe do  wyszukiwania, Oprogramowanie symulacyjne do  apli-
kacji, Oprogramowanie do  synchronizacji plików, Oprogramowanie 
interaktywne bazy danych, Oprogramowanie do zarządzania treścią, 
Oprogramowanie do  zarządzania procesami biznesowymi, Oprogra-
mowanie do  synchronizacji baz danych, Oprogramowanie do  prze-
twarzania transakcji biznesowych, Oprogramowanie do analizy danych 
biznesowych, Oprogramowanie komputerowe do  analizy informacji 
rynkowych, Oprogramowanie komputerowe do  przetwarzania in-
formacji rynkowych, Oprogramowanie do  aranżowania transakcji 
on-line, Mobilne aplikacje, Edukacyjne aplikacje mobilne, E-booki, 
Edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, Publikacje elektronicz-
ne, Interaktywne publikacje elektroniczne, Publikacje elektroniczne, 
do  pobrania, Publikacje elektroniczne zarejestrowane na  nośnikach 
komputerowych, 35 Administrowanie dotyczące planowania działal-
ności gospodarczej, Administrowanie dotyczące marketingu, Admini-
strowanie odnoszące się do metod sprzedaży, Administrowanie przed-
siębiorstwem w zakresie metod statystycznych, Aktualizacja informacji 
dotyczących działalności gospodarczej w komputerowej bazie danych, 
Analiza danych biznesowych, Analiza danych i statystyk dotyczących 
badań rynkowych, Analiza informacji w zakresie działalności gospodar-
czej, Analiza trendów biznesowych, Analizy badań rynkowych, Analizy 
biznesowe rynków, Badania dotyczące informacji biznesowych, Bizne-
sowe usługi doradcze i konsultacyjne, Doradztwo biznesowe, Doradz-
two specjalistyczne w  sprawach działalności gospodarczej, Doradz-
two reklamowe i marketingowe, Doradztwo w zakresie efektywności 
biznesowej, Dostarczanie informacji gospodarczych i  handlowych 
online, Dostarczanie skomputeryzowanych danych statystycznych, 
Dostarczanie skomputeryzowanych danych w  zakresie działalności 
gospodarczej, Gromadzenie informacji dotyczących badań rynku, 
Gromadzenie informacji handlowych, Gromadzenie informacji w  za-
kresie badań rynkowych, Gromadzenie informacji na temat analiz ryn-
kowych, Opracowywanie informacji gospodarczych, Opracowywanie 
informacji handlowych, Opracowywanie informatorów handlowych, 
Opracowywanie strategii przedsiębiorstw, Opracowywanie katalogów 
[spisów] w celu ich publikacji w globalnej sieci komputerowej lub In-
ternecie, Projektowanie materiałów reklamowych, Pomoc i doradztwo 
w  zakresie organizacji działalności gospodarczej, Pomoc w  zakresie 
zarządzania działalnością gospodarczą, Pomoc w zarządzaniu sprawa-
mi biznesowymi lub działaniami handlowymi przedsiębiorstwa prze-
mysłowego lub handlowego, Przetwarzanie, systematyzacja danych 
i  zarządzanie nimi, Przetwarzanie wyników badań dotyczących dzia-
łalności gospodarczej, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
w  Internecie, Projektowanie badań marketingowych, Projektowanie 
ulotek reklamowych, Zarządzanie projektami działalności gospodar-
czej [dla osób trzecich], Projektowanie logo reklamowych, Badania 
projektów dotyczących działalności gospodarczej, 36 Analizy finan-
sowo-ekonomiczne, Doradztwo w  zakresie inwestycji kapitałowych, 
Doradztwo w zakresie inwestycji finansowych, Doradztwo w zakresie 
inwestowania funduszy, Dostarczanie informacji finansowych za  po-
mocą komputerowej bazy danych, Informacje finansowe dostarczane 
za pośrednictwem komputerowych baz danych, Informacje finansowe 
dostarczane za pomocą środków elektronicznych, Prognozy finanso-
we, Udostępnianie informacji finansowych za  pośrednictwem strony 
internetowej, Udzielanie informacji dotyczących inwestycji giełdo-
wych, Udzielanie informacji dotyczących cen indeksów giełdowych, 
Udzielanie informacji dotyczących usług finansowych, Udzielanie in-
formacji dotyczących cen na giełdzie papierów wartościowych, Udzie-
lanie informacji dotyczących maklerstwa giełdowego, Udzielanie infor-
macji dotyczących rynku akcji, Udzielanie informacji dotyczących rynku 
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akcji/obligacji, Udzielanie informacji dotyczących usług finansowych 
i ubezpieczeniowych, Usługi informacyjne dotyczące akcji i udziałów, 
Usługi informacyjne dotyczące finansów, świadczone on-line z kompu-
terowej bazy danych lub Internetu, 38 Bezprzewodowe elektroniczne 
przesyłanie danych, Bezprzewodowy transfer danych przez Internet, 
Przekazywanie informacji i  danych za  pośrednictwem usług online 
i  Internetu, Transmisja danych i  informacji za  pośrednictwem elek-
tronicznych środków komunikacyjnych, 42 Aktualizacja i  ulepszanie 
oprogramowania komputerowego, Aktualizacja i projektowanie opro-
gramowania komputerowego, Aktualizowanie stron internetowych, 
Doradztwo, konsultacje i  informacja w  zakresie technologii informa-
cyjnych, Doradztwo związane z  projektowaniem i  opracowywaniem 
programów komputerowych baz danych, Doradztwo związane z two-
rzeniem i projektowaniem stron internetowych do handlu elektronicz-
nego, Hosting infrastruktury sieciowej online na  rzecz osób trzecich 
do  celów wymiany treści online, Hosting platform przeznaczonych 
do handlu elektronicznego przez Internet, Hosting platform transak-
cyjnych w Internecie, Hosting platform w Internecie, Opracowywanie 
baz danych, Projektowanie sztuki komercyjnej, Projektowanie stron 
internetowych, Projektowanie produktów przemysłowych, Projekto-
wanie znaków towarowych, Oprogramowanie komputerowe (Projek-
towanie-), Projektowanie nazw firmowych, Projektowanie graficzne 
ilustracji, Usługi w zakresie projektowania, Usługi projektowania grafiki 
komputerowej, Projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia 
stron WWW, Doradztwo w zakresie projektów technologicznych, Usłu-
gi w zakresie projektowania marki, Projektowanie programów do prze-
twarzania danych, Doradztwo w projektowaniu stron internetowych, 
Usługi w zakresie projektowania produktów, Projektowanie i opraco-
wywanie systemów komputerowych, Usługi w zakresie projektowania 
logo, Wzornictwo przemysłowe i  projektowanie graficzne, Doradz-
two techniczne związane z  projektowaniem, Doradztwo w  zakresie 
projektowania stron internetowych, Projektowanie i  opracowywanie 
oprogramowania do  komunikacji natychmiastowej, Projektowanie 
i  opracowywanie oprogramowania do  przetwarzania danych, Prze-
chowywanie danych online, Przechowywanie danych elektronicz-
nych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania 
online nie do pobrania do zarządzania bazami danych, Umożliwianie 
tymczasowego użytkowania oprogramowania operacyjnego onli-
ne nie do pobrania do sieci i  serwerów komputerowych, Umożliwia-
nie tymczasowego użytkowania oprogramowania nie  do  pobrania 
do  analizowania danych finansowych i  generowania raportów, Usłu-
gi inżynieryjne dotyczące technologii przetwarzania danych, Usługi 
inżynierii oprogramowania w  zakresie programów do  przetwarzania 
danych, Usługi inżynierii oprogramowania dla przetwarzania danych 

(111) 357804 (220) 2022 06 10 (210) 543982
(151) 2022 10 18 (441) 2022 07 04
(732) KALIŃCZAK KAMILA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ĄĘ
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia gło-
wy, Obuwie, Odzież, 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 30 Kawa, 
herbata, kakao i namiastki tych towarów, Lód, lody spożywcze, mro-
żone jogurty i sorbety, 32 Piwo i piwo bezalkoholowe, Napoje orzeź-
wiające, Napoje bezalkoholowe, 41 Edukacja, rozrywka i  sport, Pu-
blikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Usługi edukacyjne, 
rozrywkowe i sportowe 

(111) 357805 (220) 2022 06 13 (210) 544030
(151) 2022 10 18 (441) 2022 07 04
(732) SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Komorniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FORTIMEY
(540) 

(591) ciemnobrązowy, jasnobrązowy
(531) 26 05 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) 357806 (220) 2022 06 13 (210) 544034
(151) 2022 10 18 (441) 2022 07 04
(732) SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Komorniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARTILENA
(540) 

(591) czarny, szary
(531) 07 01 13, 07 01 09, 05 01 08, 05 07 02, 01 15 11, 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) 357807 (220) 2022 06 13 (210) 544038
(151) 2022 10 18 (441) 2022 07 04
(732) LEGALNA SZTANGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sulejówek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LS
(540) 

(531) 21 03 13, 27 05 01
(510), (511) 25 Odzież 

(111) 357808 (220) 2022 04 22 (210) 542332
(151) 2022 10 18 (441) 2022 07 04
(732) DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MODERNA OSIEDLE
(540) 

(591) ciemnoszary, żółty
(531) 26 07 25, 26 04 09, 26 04 11, 27 05 05, 29 01 12
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(510), (511) 19 Ukończone budynki z  materiałów niemetalowych, 
35 Reklamy w  zakresie nieruchomości świadczonej również on-line, 
Prowadzenia badań rynkowych dotyczących: gruntów dla budownic-
twa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do najmu, 
zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, Usługi organizowania, pro-
wadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie nieru-
chomości, Pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu nierucho-
mościami, Organizowania targów i wystaw handlowych i reklamowych 
w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii w tej 
dziedzinie, także w celu przeprowadzania operacji handlowych przez 
Internet, Usługi zarządzania miejscami wystawowymi, Usługi promocji 
obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, Organizowania przetargów 
na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użyt-
kowymi i  lokalami mieszkalnymi, Wynajmowania miejsc na  umiesz-
czanie ogłoszeń i  reklam również w  sieci on-line, Opracowywanie 
koncepcji użytkowania nieruchomości pod kątem ekonomicznym, 
Usługi inwestora budowlanego w  aspekcie ekonomiczno-organiza-
cyjnym planowania inwestycji budowlanej, Doradztwo w zakresie za-
rządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi, zespołami osie-
dlowymi i gruntami, 36 Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi 
sprzedaży nieruchomości na kredyt, Usługi w zakresie wycen finanso-
wych majątku nieruchomego, Usługi dzierżawy nieruchomości, lokali 
i powierzchni użytkowej, Usługi: administrowania nieruchomościami, 
lokalami, powierzchnią użytkową, miejscami parkingowymi, Rozli-
czania transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, Usługi wynajmu 
budynków, lokali mieszkalnych i  użytkowych, Usługi przedsiębiorcy 
odpowiedzialnego za budowę pod względem finansowym w aspek-
cie projektowania i realizacji budowy, Usługi w zakresie sprzedaży do-
mów, lokali mieszkalnych i użytkowych, Pośrednictwo w nabywaniu, 
sprzedaży, najmie domów, lokali i powierzchni użytkowej, 37 Usługi 
developerskie związane z  budową i  zagospodarowaniem obiektów 
mieszkalnych i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania gruntu do fazy 
sprzedaży lub wynajmu powierzchni użytkowej pozyskanej w ramach 
przedsięwzięć deweloperskich, Usługi w zakresie: prowadzenia robót 
ziemnych, nadzoru budowlanego, prac wykonawczych, rozbiórki, 
burzenia obiektów budowlanych, budowania lokali mieszkalnych 
i  osiedli mieszkaniowych wraz z  infrastrukturą wykonywania robót 
ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, Usługi remon-
towe, naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji obiektów 
budowlano-mieszkaniowych, Usługi w  zakresie funkcji generalnego 
wykonawcy robót ogólnobudowlanych dotyczących obiektów inży-
nierskich, Usługi w zakresie doradztwa budowlanego, 42 Wykonywa-
nie projektów zagospodarowania nieruchomości, Usługi projektowe 
związane z nieruchomościami, Usługi architektoniczne dotyczące za-
gospodarowania terenu 

(111) 357809 (220) 2022 04 22 (210) 542334
(151) 2022 10 18 (441) 2022 07 04
(732) DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OSIEDLE URBINO
(540) 

(591) zielony
(531) 26 04 04, 26 04 09, 27 05 05, 27 05 17, 29 01 03
(510), (511) 19 Ukończone budynki z  materiałów niemetalowych, 
35 Reklamy w  zakresie nieruchomości świadczonej również on-line, 
Prowadzenie badań rynkowych dotyczących: gruntów dla budownic-
twa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do najmu, 
zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, Usługi organizowania, pro-
wadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie nieru-
chomości, Pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu nierucho-
mościami, Organizowania targów i wystaw handlowych i reklamowych 

w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii w tej 
dziedzinie, także w celu przeprowadzania operacji handlowych przez 
internet, Usługi zarządzania miejscami wystawowymi, Usługi promocji 
obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, Organizowania przetargów 
na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użyt-
kowymi i lokalami mieszkalnymi, Wynajmowania miejsc na umieszcza-
nie ogłoszeń i  reklam również w  sieci on-line, Opracowywanie kon-
cepcji użytkowania nieruchomości pod kątem ekonomicznym, Usługi 
inwestora budowlanego w  aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym 
planowania inwestycji budowlanej, 36 Usługi zarządzania nierucho-
mościami, Usługi sprzedaży nieruchomości na  kredyt, Usługi w  za-
kresie wycen finansowych majątku nieruchomego, Usługi dzierżawy 
nieruchomości, lokali i powierzchni użytkowej, Usługi: administrowa-
nia nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, miejscami 
parkingowymi, Rozliczania transakcji kupna/sprzedaży nieruchomo-
ści, Usługi wynajmu budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, Do-
radztwo w  zakresie zarządzania i  administrowania obiektami miesz-
kalnymi, zespołami osiedlowymi i  gruntami, Usługi przedsiębiorcy 
odpowiedzialnego za budowę pod względem finansowym w aspek-
cie projektowania i realizacji budowy, Usługi w zakresie sprzedaży do-
mów, lokali mieszkalnych i użytkowych, Pośrednictwo w nabywaniu, 
sprzedaży, najmie domów, lokali i powierzchni użytkowej, 37 Usługi 
developerskie związane z  budową i  zagospodarowaniem obiektów 
mieszkalnych i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania gruntu do fazy 
sprzedaży lub wynajmu powierzchni użytkowej pozyskanej w ramach 
przedsięwzięć deweloperskich, Usługi w zakresie: prowadzenia robót 
ziemnych, nadzoru budowlanego, prac wykonawczych, rozbiórki, bu-
rzenia obiektów budowlanych, budowania lokali mieszkalnych i osie-
dli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą wykonywania robót ogólno-
budowlanych, konstrukcyjnych i  montażowych, Usługi remontowe, 
naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji obiektów bu-
dowlano-mieszkaniowych, Usługi w zakresie funkcji generalnego wy-
konawcy robót ogólnobudowlanych dotyczących obiektów inżynier-
skich, 42 Wykonywanie projektów zagospodarowania nieruchomości, 
Usługi projektowe związane z  nieruchomościami, Usługi architekto-
niczne dotyczące zagospodarowania terenu 

(111) 357810 (220) 2022 06 02 (210) 543668
(151) 2022 10 18 (441) 2022 07 04
(732) UNIMAX SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) U 
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 27 05 01, 26 01 01, 29 01 12
(510), (511) 6 Kominy metalowe, kominowe trzony metalowe, me-
talowe konstrukcje budowlane, metalowe, przenośne konstrukcje 
budowlane, szkielety konstrukcyjne metalowe, rury, rurki i przewody 
giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory, metalowe, giętkie rurki 
metalowe, kanalizacja (rury rozgałęźne do-) metalowe, kolanka do rur 
metalowe, łączniki [złącza] wykonane z metalu do rur, kształtki rurowe 
rozgałęzieniowe metalowe, metalowe przewody i rury, metalowe rury 
odpływowe, metalowe zaciski do rur, metalowe złącza rurowe, meta-
lowe złączki do rur, metalowe zawory do rur wodociągowych, meta-
lowe złączki rurowe, przewody centralnego ogrzewania, metalowe, 
przewody wodociągowe, metalowe, przewody wodociągowe (zawory 
do-) metalowe, przewody metalowe do  instalacji wentylacyjnej i kli-
matyzacyjnej, osłony do rur metalowe, rurociągi zasilające metalowe, 
rurowe (przewody-) metalowe, rury ściekowe metalowe, rury wodo-
ciągowe metalowe, zaciski do rur i kabli, metalowe, zamocowania rur 
[obejmy do-] metalowe, zawory do rur drenażowych metalowe, zawo-
ry [inne niż części maszyn] metalowe,zawory wodociągowe metalowe, 
złączki rur metalowe, rury i  rurki ze  stali, rury i  rurki metalowe, pier-
ścienie rurowe z metalu, kanały ściekowe z metalu, listwy profilowa-
ne metalowe dla budownictwa, metalowe, strukturalne, budowlane 
szkielety konstrukcji, metalowe uchwyty do wanny, wsporniki meta-
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lowe dla budownictwa, uliczne kanały ściekowe metalowe, 8 Ekspan-
dery [narzędzia ręczne], kątowniki [narzędzia], punktaki [narzędzia 
ręczne], wiertła [części narzędzi ręcznych], wiertła do narzędzi obro-
towych [narzędzia obsługiwane ręcznie], klucze [narzędzia], gwintow-
nice [narzędzia ręczne], brzeszczoty do pił [części narzędzi ręcznych], 
diamenty szklarskie [części narzędzi ręcznych], narzędzia do usuwania 
izolacji z  drutu, narzędzia ręczne do  usuwania izolacji z  drutu, przy-
cinarki do rur [narzędzia], przyrządy tnące [narzędzia ręczne], tarniki, 
tarki [narzędzia ręczne], tarcze szlifierskie [toczaki], narzędzia ręczne, 
wiertła do  drążenia [części narzędzi ręcznych], wiertła, 9 Analizatory 
wielkości nanocząsteczek, analizatory spalin, analizatory powietrza, 
przetworniki piezoelektryczne, wskaźniki [elektryczność], aparatura 
do  kontrolowania temperatury, panele słoneczne do  wytwarzania 
energii elektrycznej, kable elektryczne, przewody elektryczne, złącza 
do przewodów elektrycznych, złączki do przewodów [elektryczność], 
aparatura i urządzenia do kontrolowania elektryczności, odgromniki, 
przełączniki piezoelektryczne, urządzenia do monitorowania zużycia 
ciepła, urządzenia do  wykrywania ciepła, wykrywacze [detektory], 
wykrywacze dymu, urządzenia i  przyrządy do  wykrywania, rejestra-
tory elektryczne, urządzenia do monitorowania napięcia, urządzenia 
testujące do  sprawdzania przyrządów elektronicznych, przetworni-
ki, 11 Filtry do wody pitnej, filtry membranowe odwróconej osmozy 
do oczyszczania wody, bojlery elektryczne, filtry do urządzeń zaopa-
trujących w  wodę, hydranty, instalacje do  zaopatrywania w  wodę 
pitną, instalacje do zaopatrywania w wodę, kotły do pralni, instalacje 
wody gorącej, urządzenia jonizujące wodę, bojlery do  instalacji do-
starczających gorącą wodę, bidety, deski sedesowe, instalacje toale-
towe, instalacje łazienkowe do celów sanitarnych, natryski, prysznice, 
natryskowe (kabiny-), osprzęt do  natrysków [części instalacji prysz-
nicowych], sanitarna (instalacje i  aparatura-), urządzenia do  celów 
sanitarnych, kominki, chłodnice i  podgrzewacze wody, elektryczne 
kuchenki, elektryczne podgrzewacze wody, filtry do  użycia z  urzą-
dzeniami do  ogrzewania, instalacje do  ogrzewania wodnego, kotły, 
kotły grzewcze, kotły parowe do  wytwarzania pary [inne niż części 
maszyn], aparatura do  podgrzewania powietrza, kabiny kąpielowe, 
17 Rury giętkie, rurki, przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym 
zawory, nie z metalu, materiały termoizolacyjne, mieszanki chemiczne 
zatrzymujące ciepło, mieszanki zapobiegające promieniowaniu cie-
pła, uszczelki do rur, wata do uszczelniania [szczeliwo], uszczelniacze 
do uszczelniania złączy, pierścienie uszczelniające wykonane z gumy, 
pierścienie uszczelniające wykonane z  kauczuku syntetycznego, złą-
cza kompensacyjne z tkaniny, kształtki, niemetalowe, do rur elastycz-
nych, kształtki, niemetalowe, do  rur sztywnych, niemetalowe złącza 
i połączenia rurowe, niemetalowe złącza kolankowe do rur elastycz-
nych, podlewanie (węże do-), węże do narzędzi pneumatycznych, wąż 
wzmocniony włóknem szklanym do wyściełania struktur w formie ka-
nałowej, węże, 19 Ceramiczne rury drenażowe, rury kamionkowe, rury 
drenażowe niemetalowe, rury ściekowe (niemetalowe), rury sztywne, 
niemetalowe, rury (Spustowe-) niemetalowe, rury wodociągowe nie-
metalowe, włazy (Pokrywy do-) niemetalowe, rury sztywne i zawory 
do nich, niemetalowe, 37 Konserwacja rurociągów, konserwacja insta-
lacji wodno-kanalizacyjnej, układanie rurociągów, montaż urządzeń 
grzewczych, naprawa i konserwacja urządzeń grzewczych, udzielanie 
informacji związanych z naprawą lub konserwacją urządzeń do klima-
tyzacji, usługi wykonawców w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, na-
prawa i konserwacja urządzeń do klimatyzacji, montaż urządzeń cen-
tralnego ogrzewania usługi hydrauliczne, czyszczenie wewnętrznych 
powierzchni budynków 

(111) 357811 (220) 2022 03 25 (210) 541422
(151) 2022 10 18 (441) 2022 07 04
(732) SOBIK LESZEK FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA SOBIK, 
Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GLOTECH
(540) 

(591) czarny, niebieski
(531) 15 07 03, 15 07 19, 15 07 21, 26 05 08, 26 05 19, 14 03 09, 
27 05 01, 27 05 17, 29 01 12

(510), (511) 6 Elementy złączne, Wkręty, Artykuły gwoździarskie, 
Klucze, Kołnierze metalowe, Śruby metalowe, Nity metalowe, Czo-
py metalowe, Metalowe złączki rurowe, Metalowe złączki kablowe 
(nieelektryczne-), Liny metalowe, Liny stalowe, Kable, druty i  łańcu-
chy, z metalu, Drobne wyroby metalowe, Zatyczki metalowe, Gwoź-
dzie metalowe, Pojemniki metalowe, Zamknięcia metalowe, Kliny 
metalowe, Okucia metalowe, Kątowniki metalowe, Profile metalowe, 
Uszczelki metalowe, Metalowe nakrętki, Podkładki metalowe, Zaci-
ski metalowe, Kołki metalowe, Kotwy ścienne metalowe, Metalowe 
łączniki gwintowane, Metalowe pręty gwintowane, Gotowe elemen-
ty budowlane [metalowe], Połączenia metalowe do  rur, Metalowe 
złącza do rur, Metalowe osłony na śruby, Metalowe opaski zacisko-
we do kabli, Metalowe akcesoria do przewodów giętkich, Haki me-
talowe do użytku w budownictwie, Nakrętki, sworznie i zamknięcia, 
z metalu, Pierścienie gwintowane, Pierścienie metalowe, Pierścienie 
dystansowe, Pierścienie uszczelniające metalowe, Zatrzaski metalo-
we, 7 Piły [maszyny], Piły tarczowe, Piły elektryczne, Piły wyrzynarki 
[maszyny], Piły ręczne, elektryczne, Piły otwornice [maszyny], Piły 
do metalu [maszyny], Piły taśmowe, Piły z napędem mechanicznym, 
Piły o napędzie innym niż ręczny, Urządzenia do ustawiania zębów 
pił [piły do  drewna], Brzeszczoty do  pił tarczowych, Brzeszczoty 
do  pił maszynowych, Brzeszczoty pił [części maszyn], Brzeszczoty 
pił taśmowych do  maszyn, Brzeszczoty pił segmentowych do  ma-
szyn, Brzeszczoty pił do użytku z elektronarzędziami, Brzeszczoty pił 
do metalu do maszyn, Brzeszczoty pił tarczowych będące częściami 
do maszyn, Brzeszczoty do pił wyrzynarek [części do maszyn], Frezy 
[obrabiarki], Frezy do frezarek, Frezy jako części maszyn, Tarcze ścier-
ne [obrabiarki], Tarcze (szlifierskie) [części do maszyn], Tarcze poler-
skie [części do maszyn], Tarcze ścierne będące częściami do maszyn, 
Tarcze tnące do użytku z narzędziami elektrycznymi, Tarcze ścierne 
do  użytku z  narzędziami elektrycznymi, Noże elektryczne, Noże 
do maszyn, Noże (części do maszyn), Noże oprawkowe do maszyn, 
Noże obrotowe do metalu [maszyny] 

(111) 357812 (220) 2022 03 29 (210) 541510
(151) 2022 10 18 (441) 2022 06 20
(732) WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) Rok założenia 1920 KIELCE MUSZTARDA KIELECKA Ostra  
Bez substancji konserwujących
(540) 

(591) czarny, brązowy, żółty, beżowy, biały
(531) 27 05 01, 07 01 25, 24 09 02, 29 01 15
(510), (511) 30 Musztarda 

(111) 357813 (220) 2022 04 07 (210) 541769
(151) 2022 10 14 (441) 2022 06 27
(732) SUN & SNOW DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Monte Sol Resort & SPA
(510), (511) 36 Usługi dotyczące nieruchomości, Usługi administro-
wania nieruchomościami, Usługi zarządzania nieruchomościami, 
Usługi prowadzenia agencji nieruchomości, Usługi pośrednictwa 
w handlu nieruchomościami, Usługi pośrednictwa w sprawach ma-
jątku nieruchomego, Usługi dzierżawy i najmu nieruchomości, Usłu-
gi wycen nieruchomości, Usługi wynajmowania domów, mieszkań, 
pomieszczeń, pomieszczeń biurowych, Sprzedaż domów, lokali 
użytkowych i mieszkalnych, Usługi deweloperskie polegające na po-
zyskiwaniu gruntów pod inwestycje budowlane oraz na zawieraniu 
umów sprzedaży, najmu i/lub dzierżawy obiektów i lokali mieszkal-
nych lub usługowych, Finansowanie nieruchomości, Inwestowanie 
w  nieruchomości, Pośrednictwo w  zakresie obrotu nieruchomo-
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ściami, 43 Usługi w  zakresie tymczasowego zakwaterowania, Usłu-
gi w zakresie rezerwacji miejsc i zakwaterowania w apartamentach 
na wynajem, Usługi w zakresie wynajmu sal na posiedzenia, konfe-
rencje, seminaria, spotkania 

(111) 357814 (220) 2022 04 25 (210) 542367
(151) 2022 10 04 (441) 2022 06 20
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Pasta Station
(510), (511) 7 Automaty do  sprzedaży, Dystrybutory automatyczne, 
Automaty do  ponownego napełniania, Automaty typu refill, Auto-
maty do ponownego uzupełniania, Refillomaty 

(111) 357815 (220) 2022 05 16 (210) 543055
(151) 2022 10 11 (441) 2022 06 27
(732) PLANT MICROBIOTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płouszowice-Kolonia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) agro biotics
(540) 

(591) zielony
(531) 29 01 11, 27 05 01, 27 05 12, 05 03 13, 05 03 14
(510), (511) 1 Środki chemiczne dla rolnictwa, Produkty chemicz-
ne dla rolnictwa, ogrodnictwa i  leśnictwa, Odżywki dla roślin, 
Mieszanki regulujące wzrost roślin, Biostymulatory roślin, Środki 
wzmacniające dla roślin, Preparaty odżywcze dla roślin, Naturalne 
i syntetyczne czynniki wspomagające wzrost roślin, Preparaty che-
miczne do  zapobiegania patogennym infekcjom u  roślin, Chemi-
kalia do stosowania w zapobieganiu szkód ekologicznych u roślin, 
Środki powierzchniowo czynne do  użytku w  rolnictwie, przemy-
śle, leśnictwie, Zaprawy do  nasion, Mikroorganizmy do  stymula-
cji wzrostu roślin, Mikroorganizmy do  degradacji toksyn [inne niż 
do celów medycznych], Żywe mikroorganizmy, inne niż do użytku 
medycznego lub celów weterynaryjnych, Organizmy mikrobio-
tyczne, inne niż do  użytku medycznego, 5 Pestycydy, Pestycydy 
rolnicze, Środki chemiczne dla leśnictwa [herbicydy], Środki che-
miczne dla leśnictwa [fungicydy], Insektycydy, Środki do zwalcza-
nia mikrobów, Preparaty do niszczenia i odstraszania robactwa, 41 
Nauczanie, Kształcenie, Szkolenia, Organizowanie i  prowadzenie 
kongresów, konferencji, sympozjów, warsztatów, seminariów, szko-
leń, imprez, spotkań i zjazdów, Działalność kulturalna i oświatowa, 
Dostarczanie informacji edukacyjnych, Propagowanie wyników ba-
dań naukowych poprzez organizowanie zebrań naukowych, kon-
ferencji, zjazdów, sympozjów, wykładów i  odczytów naukowych, 
Przygotowywanie i  organizowanie cyklicznych zjazdów, spotkań, 
imprez masowych, publikowanie książek i innych publikacji, Publi-
kowanie elektroniczne on-line, Doradztwo zawodowe [edukacja], 
Fotoreportaże, Komputerowe przygotowanie materiałów do  pu-
blikacji, Komputerowe przygotowanie materiałów do  publikacji 
elektronicznej, Informacja o  powyższych usługach, 42 Badania 
naukowe, Badania naukowe i przemysłowe, Badania laboratoryjne, 
Badania mikrobiologiczne, biotechnologiczne, biologiczne, Do-
radztwo naukowe, Sporządzanie raportów naukowych, Udostęp-
nianie informacji naukowych, Publikowanie informacji naukowych, 
Prowadzenie badań [naukowych], Badania i  analizy naukowe, Ba-
dania naukowe wspomagane komputerowo, Usługi świadczone 
przez laboratoria naukowe, Udostępnianie informacji naukowych 
dotyczących chemikaliów, Badania i  rozwój w zakresie nauki, Pro-
wadzenie badań [technicznych], opracowywanie badań technicz-
nych, projektowanie techniczne i  doradztwo, Przeprowadzanie 
badań jakościowych, Badania w dziedzinie insektycydów, Badania 
dotyczące hodowli roślin, Badania biotechnologiczne w  zakresie 
rolnictwa, Usługi badawczo-rozwojowe związane z nawozami 

(111) 357816 (220) 2022 03 16 (210) 540991
(151) 2022 10 17 (441) 2022 05 16
(732) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FIVE HERBS
(510), (511) 3 Kosmetyki do  użytku osobistego, Kosmetyki osobiste 
i gospodarcze, Kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty 
do pielęgnacji dłoni i stóp, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty 
do higieny intymnej, preparaty do pielęgnacji włosów, maski kosme-
tyczne, środki toaletowe 

(111) 357817 (220) 2022 03 17 (210) 541022
(151) 2022 10 17 (441) 2022 05 16
(732) MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Islatussan
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów medycznych, Dietetycz-
ne substancje przystosowane do celów medycznych, Leki dla ludzi, 
Preparaty farmaceutyczne, Suplementy diety dla ludzi, Zioła leczni-
cze, Zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane 

(111) 357818 (220) 2022 06 13 (210) 544059
(151) 2022 10 11 (441) 2022 06 27
(732) MATUSZAK PIOTR PJM, Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Photo IRBIS
(510), (511) 40 Drukowanie fotograficzne 

(111) 357819 (220) 2022 06 10 (210) 543971
(151) 2022 10 11 (441) 2022 06 27
(732) NOSKE ŁUKASZ BEE IT, Kruszewnia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) YellowWall
(510), (511) 9 Miniaturowe projektory, Projektory, Piloty do projekto-
rów, Projektory cyfrowe, Projektory ciekłokrystaliczne [LCD], Projekto-
ry do edycji filmów, Projektory do kina domowego, Projektory dźwię-
ku, Projektory filmowe, Projektory holograficzne, Projektory kinowe, 
Projektory LCD [ciekłokrystaliczne], Projektory multimedialne, Projek-
tory przenośne, Projektory wideo, Projektory z automatycznym usta-
wianiem ostrości, Projektory z automatyczną regulacją ostrości, Książki 
audio, Książki dźwiękowe, Książki elektroniczne do pobrania, Książki 
zapisane na płytach, Książki zapisane na taśmach, Płyty CD-ROM za-
wierające elektroniczne książki telefoniczne, Książki w formacie cyfro-
wym do pobierania z Internetu, Muzyka cyfrowa do pobrania dostar-
czona z  Internetu, Muzyka cyfrowa do pobrania z  Internetu, Muzyka 
cyfrowa do pobrania udostępniana na witrynach internetowych MP3, 
Muzyka cyfrowa do  pobrania dostarczana z  witryn internetowych 
MP3, Muzyka cyfrowa do  pobrania, Muzyka cyfrowa do  pobrania 
z  komputerowej bazy danych lub Internetu, Muzyka cyfrowa (łado-
walna), dostarczona z Internetu, Muzyka, filmy i inne rodzaje elektro-
nicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, 
Nagrania wideo z muzyką, Nagrane płyty kompaktowe z muzyką, Na-
grania wideo z muzyką, do pobrania, Oprogramowanie komputerowe 
do przetwarzania plików z muzyką cyfrową, Płyty kompaktowe z mu-
zyką, Programy komputerowe do przetwarzania plików z muzyką cy-
frową, Cyfrowe taśmy audio, Domowe głośniki audio, Nagrania audio 
i  wideo, Nagrania audio, Odbiorniki audio, Odbiorniki audio-wideo, 
Odbiorniki audiowizualne, Odbiorniki bezprzewodowe (audio, wideo), 
Odtwarzacze audio, Odtwarzacze audio MPEG, Odtwarzacze cyfrowe 
audio, Odtwarzacze cyfrowych taśm audio, Odtwarzacze kaset au-
dio, Obudowy głośników audio, Oprogramowanie do  przetwarzania 
obrazów, grafik, treści audio, wideo i  tekstu, Oprogramowanie kom-
puterowe poprawiające możliwości audiowizualne aplikacji multime-
dialnych, mianowicie do  integracji tekstu, dźwięku, grafiki, obrazów 
statycznych i obrazów ruchomych, Piloty do sprzętu audiowizualnego, 
Płyty kompaktowe audio, Płytki z  układami audio, Płyty kompakto-
we [audio-wideo], Pobieralne szablony do projektowania prezentacji 
audiowizualnych, Programy komputerowe do korzystania z Internetu 
i sieci www, Gry wideo [gry komputerowe] w formie programów kom-
puterowych zapisanych na nośnikach danych, Interaktywne multime-
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dialne programy komputerowe, Edukacyjne programy komputerowe 
dla dzieci, Oprogramowanie komputerowe [programy], Programy 
do gier komputerowych do pobrania z  Internetu [oprogramowanie], 
Programy do gier komputerowych ładowalne za pośrednictwem Inter-
netu [oprogramowanie], Programy do gier elektronicznych, Programy 
do gier wideo, Programy do gier wideo do pobrania, Programy do inte-
raktywnych gier multimedialnych, Programy do gier wideo [oprogra-
mowanie komputerowe], Programy komputerowe do celów edukacji, 
Programy komputerowe, Programy gier komputerowych do  pobra-
nia z  Internetu [oprogramowanie], Programy komputerowe do  gier, 
Programy komputerowe do  edytowania obrazów, dźwięku i  wideo, 
Programy komputerowe przechowywane w formie cyfrowej, Progra-
my na  smartfony, 16 Drukowane książki, czasopisma, gazety i  inne 
media papierowe, Drukowane książki z  nutami, Komiksy [książki], 
Książki, Książki dla dzieci, Książki dla dzieci z elementem audio, Książki 
do dyktand, Książki do podpisu, Książki do malowania, Książki do ry-
sowania, Książki drukowane w dziedzinie edukacji muzycznej, Książ-
ki edukacyjne, Książki fantasy, Książki informacyjne, Książki z grafiką, 
Książki z nutami, Książki z obrazkami, Książki z opowiadaniami, Książki 
z zadaniami dla dzieci, Książki z zasadami do gier, Książki z rozkłada-
nymi obrazkami, 28 Projektory zabawkowe, Gry, zabawki i akcesoria 
do  zabawy, Elektroniczne zabawki do  nauki, Elektroniczne zabawki 
wielofunkcyjne, Figurki akcji [zabawki lub artykuły zabawkowe], Inteli-
gentne pluszowe zabawki, Pluszowe zabawki, Postacie z bajek fantasy 
[zabawki], Przenośne gry i zabawki posiadające funkcje telekomunika-
cyjne, Puzzle [zabawki], Wielofunkcyjne zabawki dla dzieci, Zabawki, 
Zabawki dla dzieci, Zabawki do zawieszania w łóżeczkach dziecięcych, 
Zabawki edukacyjne, Zabawki elektroniczne, Zabawki inteligentne, 
Zabawki mechaniczne, Zabawki mówiące, Zabawki muzyczne, Za-
bawki na  baterie, Zabawki nakręcane, Zabawki pluszowe, Zabawki 
sprzedawane w formie zestawów, Zabawki rozwojowe dla niemowląt, 
Zabawki przystosowane do celów edukacyjnych, Zabawki w kształcie 
zwierząt, Zabawki w postaci puzzli, Zabawki wykonane z drewna, Za-
bawki z tworzyw sztucznych, Zabawki wypchane, Zabawki wykonane 
z gumy, Zabawki z metalu, Zabawki z tkanin, Zestawy modeli do skła-
dania [zabawki], Elektroniczne gry planszowe, Gry planszowe, Zestawy 
do gry planszowej młynek, 41 Projektory filmowe i akcesoria do nich 
(Wypożyczanie-), Wypożyczanie projektorów, Wynajem projektorów 
filmowych, Wypożyczanie projektorów kinowych, Wypożyczanie 
projektorów filmów, Wypożyczanie projektorów i  akcesoriów filmo-
wych, Wydawanie audiobooków, Realizacja nagrań audiowizualnych, 
Produkcja rozrywki audio, Produkcja nagrań audiowizualnych, Udo-
stępnianie informacji online związanych z mediami audiowizualnymi, 
Wypożyczanie książek audio, Wypożyczanie nagrań audiowizualnych 

(111) 357820 (220) 2022 06 09 (210) 543950
(151) 2022 10 11 (441) 2022 06 27
(732) PETLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Ostrów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PeptiPal
(510), (511) 5 Aminokwasy do  celów weterynaryjnych, Mieszanki 
paszowe uzupełniające, Pasze dietetyczne do  celów medycznych, 
Preparaty nutraceutyczne dla zwierząt, Suplementy diety dla zwie-
rząt domowych, Suplementy diety do  celów weterynaryjnych, Su-
plementy do  pasz do  celów weterynaryjnych, Suplementy diety 
dla zwierząt domowych w  postaci przekąsek, Pasza lecznicza dla 
zwierząt, Dietetyczne substancje przystosowane do  użytku wete-
rynaryjnego, Dietetyczna żywność przystosowana do  użytku we-
terynaryjnego, Białkowe suplementy dla zwierząt, 31 Artykuły spo-
żywcze o smaku wątróbki do karmienia psów, Artykuły spożywcze 
o smaku mięsa z kurczaka do karmienia psów, Artykuły spożywcze 
o smaku mięsa z kurczaka do karmienia kotów, Artykuły spożywcze 
o smaku wołowiny do karmienia psów, Artykuły spożywcze o sma-
ku wołowiny do karmienia kotów, Artykuły spożywcze o smaku wą-
tróbki do  karmienia kotów, Artykuły spożywcze zawierające mięso 
z  kurczaka do  karmienia kotów, Artykuły spożywcze zawierające 
wątróbkę do karmienia kotów, Artykuły spożywcze zawierające wą-
tróbkę do karmienia psów, Artykuły spożywcze zawierające wołowi-
nę do karmienia psów, Artykuły spożywcze zawierające mięso z kur-
czaka do karmienia psów, Artykuły spożywcze zawierające fosforan 
służące do karmienia zwierząt, Artykuły spożywcze zawierające wo-
łowinę do karmienia kotów, Artykuły spożywcze w postaci kółeczek 
do karmienia psów, Artykuły spożywcze w postaci kółeczek do kar-

mienia kotów, Karma dla psów, Karmy dla kotów, Karma dla zwierząt 
domowych, Mieszanki paszowe dla zwierząt, Napoje dla zwierząt 

(111) 357821 (220) 2022 06 20 (210) 544251
(151) 2022 10 11 (441) 2022 06 27
(732) BINIAŚ DARIUSZ KOMFORTINI, Krzywaczka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOHO BIŻUTERIA
(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 09, 27 05 10, 27 05 17, 27 05 19, 05 05 19, 
05 05 20, 05 05 21, 26 01 01, 26 01 06
(510), (511) 14 Biżuteria i  wyroby jubilerskie, Bransoletki [biżuteria], 
Breloczki do  kluczy jako biżuteria [ozdoby], Broszki [biżuteria], Łań-
cuszki [biżuteria], Naszyjniki [biżuteria], Pierścionki [biżuteria], Za-
wieszki [biżuteria], Bransoletki z tkaniny haftowanej [biżuteria], Kamie-
nie jubilerskie, Kamienie półszlachetne, Kasetki na biżuterię, Medaliony 
[biżuteria], Metale szlachetne, nieprzetworzone lub półprzetworzone, 
Perły [biżuteria], Różańce, Zegarki, Zwijane etui na biżuterię, Stopy me-
tali szlachetnych, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i  administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi re-
klamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyj-
ne i marketingowe, Usługi aukcyjne, Abonowanie dostępu do serwisu 
telekomunikacyjnych baz danych, Administrowanie i  organizacja 
usług sprzedaży wysyłkowej, Administrowanie prenumeratą gazet 
[dla osób trzecich], Administrowanie sprzedażą, Agencje eksportowe 
i importowe, Agencje importowe i eksportowe, Agencje importu-eks-
portu towarów, Analiza cen, Doradztwo w zakresie wyceny zamówień 
sprzedaży, Dostarczanie informacji dotyczących produktów kon-
sumpcyjnych za  pośrednictwem internetu, Dostarczanie informacji 
handlowych konsumentom, Dostarczanie informacji konsumentom 
na  temat towarów i  usług, Dostarczanie informacji porównawczych 
w zakresie cen pokoi hotelowych, Dostarczanie informacji za pośred-
nictwem internetu na  temat sprzedaży samochodów, Elektroniczne 
przetwarzanie zamówień, Gromadzenie, na  rzecz innych osób, róż-
nych usług telekomunikacyjnych w  celu umożliwienia klientom wy-
godnego porównywania i  kupowania tych usług, Gromadzenie, 
na rzecz innych osób, różnych usług ubezpieczeniowych w celu umoż-
liwienia klientom wygodnego porównywania i kupowania tych usług, 
Gromadzenie proponowanych ofert w przetargach, Zarządzanie w za-
kresie zamówień w handlu, Handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], Handlowe infor-
macje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, 
Informacje i doradztwo w zakresie handlu zagranicznego, Informacje 
na temat metod sprzedaży, Informacje na temat rankingu sprzedaży 
produktów, Konsultacje w  zakresie technik sprzedaży i  programów 
sprzedaży, Nabywanie dostępu do kanałów telewizyjnych, Nabywanie 
towarów i usług dla innych firm, Nabywanie towarów w imieniu innych 
przedsiębiorstw, Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla 
osób trzecich, Negocjowanie i  zawieranie transakcji handlowych dla 
osób trzecich za pośrednictwem systemów telekomunikacji, Negocjo-
wanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie umów 
kupna i sprzedaży towarów, Negocjowanie umów z podmiotami opła-
cającymi usługi w zakresie opieki zdrowotnej, Notowania cenowe to-
warów lub usług, Organizacja abonamentów do  pobierania elektro-
nicznych opłat za  przejazd autostradą [ETC] na  rzecz innych, 
Organizacja i przeprowadzanie pchlich targów, Organizacja subskryp-
cji do czasopism w formacie elektronicznym, Organizacja subskrypcji 
kanału telewizji, Pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż pro-
duktów, Pośrednictwo w  kontaktach handlowych i  gospodarczych, 
Pośrednictwo w  działalności handlowej dla osób trzecich, Porówny-
warki cen zakwaterowania, Porady odnośnie handlu wymiennego, 
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Organizowanie zakupu towarów na rzecz osób trzecich, Organizowa-
nie zakupów zbiorowych, Organizowanie usług wynikających z umów 
z  osobami trzecimi [handel], Organizowanie subskrypcji w  zakresie 
publikacji online dla osób trzecich, Organizowanie sprzedaży w trybie 
aukcji i  przetargów publicznych, Organizowanie prezentacji osób 
w celach biznesowych w związku z zakupem i sprzedażą produktów, 
Organizowanie prenumeraty publikacji dla osób trzecich, Organizo-
wanie i prowadzenie imprez związanych ze sprzedażą inwentarza ży-
wego, Organizowanie i prowadzenie dla osób trzecich imprez związa-
nych ze  sprzedażą inwentarza żywego i  bydła zarejestrowanego 
i przeznaczonego na sprzedaż, Organizowanie i prowadzenie imprez 
związanych ze  sprzedażą bydła, Organizacja subskrypcji mediów in-
formacyjnych, Organizacja subskrypcji pakietów medialnych, Organi-
zacja subskrypcji pakietów informacyjnych, Organizacja subskrypcji 
usług telefonicznych, Organizacja subskrypcji usług internetowych, 
Procedury administracyjne związane z  roszczeniami gwarancyjnymi, 
Procedury administracyjne związane ze  składaniem zleceń kupna 
za  pośrednictwem komputera, Procedury administracyjne związane 
ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem telefonu lub kompute-
ra, Prenumerowanie gazet, Prenumeraty dzienników elektronicznych, 
Pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż towarów i usług, Prenumera-
ta gazet [dla osób trzecich], Pozyskiwanie umów na rzecz innych odno-
śnie świadczenia usług, Pozyskiwanie umów na  rzecz osób trzecich 
związanych ze sprzedażą towarów, Pozyskiwanie umów na  rzecz in-
nych, odnośnie kupna i sprzedaży towarów, Pozyskiwanie umów kup-
na i sprzedaży towarów i usług, na rzecz innych, Pozyskiwanie umów 
[dla osób trzecich], Pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż to-
warów, Pozyskiwanie kontraktów dotyczących dostaw energii, Pośred-
niczenie w  umowach dotyczących sprzedaży i  zakupu towarów, Po-
średnictwo w  nabywaniu usług telematycznych, telefonicznych lub 
komputerowych [Internet], Pośrednictwo w zakresie transakcji handlo-
wych i umów handlowych, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna 
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Pośredniczenie i zawieranie trans-
akcji handlowych dla osób trzecich, Pośredniczenie i zawieranie trans-
akcji handlowych na rzecz osób trzecich, Produkcja programów zwią-
zanych z  telezakupami, Produkcja programów typu telezakupy, 
Przygotowanie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób trze-
cich, Reklamowanie usług innych dostawców, umożliwiając klientom 
dogodne obejrzenie i  porównanie usług tych dostawców, Rozpo-
wszechnianie wykazów nazwisk i adresów, Skomputeryzowane usługi 
w zakresie składania zamówień online, Skomputeryzowane zamówie-
nia towarów, Subskrypcje pakietów mediów informacyjnych, Świad-
czenie usług porównania cen online, Telemarketing, Udostępnianie 
informacji o  produktach konsumenckich, Udostępnianie informacji 
dotyczących produktów konsumenckich w zakresie oprogramowania, 
Udostępnianie informacji o produktach konsumenckich dotyczących 
żywności lub napojów, Udostępnianie informacji o produktach konsu-
menckich dotyczących laptopów, Udostępnianie porad dotyczących 
konsumenckich produktów kosmetycznych, Udostępnianie porad do-
tyczących produktów konsumenckich w zakresie laptopów, Udostęp-
nianie porad dotyczących produktów konsumenckich w  zakresie 
oprogramowania, Udzielanie informacji konsumenckich o produktach 
w zakresie kosmetyków, Udzielanie informacji dotyczących sprzedaży 
handlowej, Udzielanie informacji rynkowej w odniesieniu do produk-
tów konsumpcyjnych, Udzielanie porad dla konsumentów o produk-
tach, Udzielanie porad konsumenckich dotyczących produktów, Usłu-
gi administracyjne w  zakresie kierowania klientów na  konsultacje 
z  prawnikiem, Usługi administracyjne w  zakresie kierowania pacjen-
tów na  konsultacje, Usługi administracyjne w  zakresie programów 
przekazywania udziałów pracownikom, Usługi administracyjne w za-
kresie rozpatrywania roszczeń gwarancyjnych, Usługi administracyjne 
w zakresie ubezpieczenia zdrowia zębów, Usługi agencji eksportowo
-importowych, Usługi agencji eksportowych, Usługi agencji importo-
wo-eksportowych, Usługi agencji importowo-eksportowych w  dzie-
dzinie energii, Usługi agencji importowych, Usługi agencji zakupu, 
Usługi automatycznego zamawiania ponownego na rzecz firm, Usługi 
biurowe dotyczące przyjmowania zamówień sprzedaży, Usługi dorad-
cze dotyczące zakupu towarów w imieniu firm, Usługi doradcze doty-
czące zakupu towarów na rzecz osób trzecich, Usługi doradcze i kon-
sultingowe w zakresie nabywania towarów dla osób trzecich, Usługi 
doradcze związane z  transakcjami handlowymi, Usługi importowo
-eksportowe, Usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w za-
kresie wyboru nabywanych towarów, Usługi informacyjne i doradcze 
dotyczące taryf, Usługi w zakresie analizy cen, Usługi w zakresie admi-
nistrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprze-

daży dokonywanych za pomocą Internetu, Usługi składania zamówień 
hurtowych, Usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, Usługi prenu-
meraty gazet, Usługi pośrednictwa związane z reklamowaniem, Usługi 
pośrednictwa w  zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla 
osób trzecich, Usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dzie-
dzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, Usługi pośrednictwa 
biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwe-
storów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, 
Usługi porównywania cen energii, Usługi porównywania cen, Usługi 
odbierania zamówień telefonicznych na  rzecz osób trzecich, Usługi 
konsultacyjne w zakresie nabywania towarów i usług, Usługi informa-
cyjne i  poradnictwo handlowe dla konsumentów w  dziedzinie pro-
duktów do makijażu, Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla 
konsumentów w dziedzinie produktów kosmetycznych, Usługi infor-
macyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie pro-
duktów pielęgnacyjnych, Usługi izby handlowej w zakresie promocji 
handlu, Usługi izby handlowej w  zakresie promocji przedsiębiorstw, 
Usługi w zakresie kupna, Usługi w zakresie nabywania dla osób trze-
cich [zakupy produktów i  usług dla innych przedsiębiorstw], Usługi 
w zakresie nabywania bonów na rzecz innych, Usługi w zakresie po-
równywania cen, Usługi w zakresie nabywania wyposażenia biurowe-
go świadczone osobom trzecim, Usługi w zakresie porównywania za-
kupów, Usługi w  zakresie promocji eksportu, Usługi w  zakresie 
składania zamówień [dla osób trzecich], Usługi w zakresie zamówień 
na rzecz osób trzecich, Usługi w zakresie zamówień online w dziedzi-
nie restauracji oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce, 
Usługi w  zakresie zamówień online, Usługi zarządzania sprzedażą, 
Usługi zlecania na zewnątrz w zakresie organizacji zaopatrzenia towa-
rów na rzecz innych, Wynajmowanie kas fiskalnych, Załatwianie prenu-
meraty książek, recenzji, gazet lub komiksów, Zaopatrzenie osób trze-
cich w napoje alkoholowe [zakup towarów dla innych przedsiębiorców], 
Zapewnianie konsumentom rekomendacji o towarach w celach han-
dlowych, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze-
dawców towarów i usług, Zarobkowe zarządzanie w zakresie konce-
sjonowania towarów i  usług na  rzecz osób trzecich, Zarządzanie 
administracyjne zamówieniami na  zakup w  ramach usług świadczo-
nych przez firmy wysyłkowe, Zarządzanie handlowe w zakresie konce-
sjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, Zarządzanie w imieniu 
przedsiębiorstw przemysłowych i  handlowych w  zakresie zaopatry-
wania w materiały biurowe, Zarządzanie w zakresie zamówień, Zarzą-
dzanie w zakresie zamówień handlowych, Zarządzanie w zakresie za-
mówień zakupowych, Zawieranie transakcji handlowych na  rzecz 
innych, przez sklepy online, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z biżuterią, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią 

(111) 357822 (220) 2022 06 20 (210) 544250
(151) 2022 10 18 (441) 2022 07 04
(732) BĄKOWSKA EWA FIGA & MORE, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FiGa
(540) 

(531) 27 05 01, 05 07 21
(510), (511) 24 Kocyki do owijania niemowląt, Śpiworki dla niemow-
ląt, Śpiworki z kapturem dla niemowląt, 25 Ocieplacze szyi, Okrycia 
wierzchnie [odzież], Funkcjonalne spodnie termoaktywne, Spodnie, 
Spodnie nieprzemakalne, Spodnie przeciwdeszczowe, Spodnie wia-
troszczelne, Spodnie sportowe, Spodnie od dresu, Spodnie dziecię-
ce, Spodnie dresowe, Odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, 
Odzież wierzchnia dla niemowląt, Odzież wierzchnia dla dzieci, 
Odzież wierzchnia dla dziewcząt, Odzież wierzchnia dla chłopców, 
Pelerynki, Nakrycia głowy, Nakrycia głowy dla dzieci, Wyprawki dla 
noworodków, Ponczo przeciwdeszczowe, Letnie sukienki, Sukienki 
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dla niemowląt i małych dzieci, Bluzy dresowe, Bluzy z kapturem, Kurt-
ki bluzy, Bluzy polarowe, Bluzy sportowe, Bluzy sportowe z kapturem 

(111) 357823 (220) 2022 06 20 (210) 544264
(151) 2022 10 18 (441) 2022 07 04
(732) TULEJA MATEUSZ WOODENA, Maków Podhalański (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Woodena
(510), (511) 20 Dekoracje wiszące [ozdoby], Modele zwierząt [ozdo-
by] z drewna, Modele wykonane z drewna [ozdoby], Ozdoby okolicz-
nościowe z drewna, z wyjątkiem ozdób na drzewka, Ozdoby ścienne 
z  drewna, Ozdoby z  drewna na  środek stołu, Łapacze snów [deko-
racje], Statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane 
z  takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z  tworzyw sztucz-
nych, zawarte w tej klasie, Drewniane znaczniki do roślin, 28 Dekora-
cje i ozdoby choinkowe, Ozdoby choinkowe, Dekoracje świąteczne, 
akcesoria dekoracyjne na przyjęcia i sztuczne choinki 

(111) 357824 (220) 2022 06 10 (210) 544020
(151) 2022 10 18 (441) 2022 07 04
(732) REDESTOWICZ PAWEŁ WINDOOR, Radom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WINDOOR
(540) 

(591) zielony, niebieski
(531) 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 19 Drewniane ościeżnice drzwiowe, Drzwi harmonijkowe, 
niemetalowe, Drzwi drewniane, Drzwi wewnętrzne, niemetalowe, 
Drzwi ochronne niemetalowe, Drzwi ogrodowe [niemetalowe ramy], 
Drzwi ognioodporne niemetalowe, Drzwi oszklone, niemetalowe, 
Drzwi podnoszone do góry, niemetalowe, Drzwi przesuwne, nieme-
talowe, Drzwi wahadłowe niemetalowe, Drzwi wykonane z drewna 
do budynków, Drzwiowe (Ościeżnice-) niemetalowe, Drzwiowe (Pły-
ty-) niemetalowe, Futryny drzwiowe drewniane, Futryny drzwiowe 
niemetalowe, Niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne 

(111) 357825 (220) 2022 06 21 (210) 544282
(151) 2022 10 18 (441) 2022 07 04
(732) SAPEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SAXBO
(540) 

(591) czarny, biały, żółty
(531) 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 1 Kity, wypełniacze i pasty przeznaczone dla przemysłu, 
Substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne 

(111) 357826 (220) 2022 06 20 (210) 544262
(151) 2022 10 18 (441) 2022 07 04
(732) OCIEPA KRZYSZTOF, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Insafe
(510), (511) 12 Części i akcesoria do pojazdów lądowych 

(111) 357827 (220) 2022 06 10 (210) 544015
(151) 2022 10 11 (441) 2022 06 27
(732) KOCZOROWSKI WOJCIECH MAPSY ME, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mapsy me MAP YOUR DREAMS

(540) 

(591) czarny, brązowy
(531) 29 01 12, 27 05 01, 27 05 09, 27 05 10, 27 05 17, 02 09 01, 26 11 01, 
26 11 12, 26 13 01, 24 17 01, 24 17 02
(510), (511) 16 Ilustrowane mapy ścienne, Mapy, Mapy wykona-
ne z  elastycznych tworzyw sztucznych, Ilustrowane mapy ścienne 
do celów edukacyjnych, Mapy geograficzne, Mapy tras 

(111) 357828 (220) 2022 03 14 (210) 540934
(151) 2022 10 18 (441) 2022 07 04
(732) EVERALL7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4SHINE
(540) 

(531) 27 05 01, 27 07 01, 27 07 21
(510), (511) 10 Proszki i pasty polerujące stosowane w wykonywaniu 
protez zębowych, szczotki i szczoteczki polerujące stosowane przez 
protetyków podczas wykonywania protez zębowych, frezy i  tarcze 
polerujące do  wykonywania protez zębowych, tarcze diamentowe 
do czyszczenia i polerowania protez zębowych, przyrządy i przybory 
dentystyczne oraz protetyczne, wiertła dentystyczne, sztuczne zęby, 
sztuczne szczęki 

(111) 357829 (220) 2022 03 14 (210) 540940
(151) 2022 10 18 (441) 2022 07 04
(732) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W ŁOWICZU, 
Łowicz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Łowicz 1906 Edamski Ser mierzwiony 3 x cieńsze plastry 
3 x więcej plastrów JAKOŚĆ TRADYCJA Łódzkie
(540) 

(591) czarny, ciemnoniebieski, biały, niebieski, zielony, brązowy,
czerwony, żółty, pomarańczowy, fioletowy, granatowy, 
ciemnoczerwony
(531) 02 03 04, 05 13 25, 05 07 14, 05 07 22, 08 03 12, 24 03 08, 25 01 01, 
25 07 03, 26 01 01, 26 01 14, 26 11 08, 27 05 01, 27 07 01, 29 01 15
(510), (511) 29 Produkty mleczne, sery, sery twarde, sery dojrzewające 

(111) 357830 (220) 2022 03 14 (210) 540943
(151) 2022 10 18 (441) 2022 07 04
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(732) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W ŁOWICZU, 
Łowicz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Łowicz 1906 Gouda Ser mierzwiony 3 x cieńsze plastry 
3 x więcej plastrów JAKOŚĆ TRADYCJA Łódzkie
(540) 

(591) czarny, ciemnoniebieski, biały, niebieski, zielony, brązowy, 
czerwony, czerwony, żółty, pomarańczowy, fioletowy, 
ciemnoczerwony, granatowy
(531) 02 03 04, 05 13 25, 05 07 10, 08 03 12, 24 03 08, 25 01 01, 
25 07 03, 26 11 08, 26 01 01, 26 01 14, 27 05 01, 27 07 01, 29 01 15
(510), (511) 29 Produkty mleczne, sery, sery twarde, sery dojrzewające 

(111) 357831 (220) 2022 06 06 (210) 543778
(151) 2022 10 19 (441) 2022 07 04
(732) ROCKBRIDGE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BeGlobal SFIO
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, Do-
starczanie informacji handlowych konsumentom, Dostarczanie 
informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za  pośred-
nictwem internetu, Elektroniczne przetwarzanie zamówień, Elek-
troniczne przetwarzanie danych, Handlowe informacje i  porady 
udzielane konsumentom w  wyborze towarów i  usług, Udzielanie 
porad konsumenckich dotyczących produktów, Udzielanie porad 
dla konsumentów o  produktach, Usługi porównywania cen, Usługi 
w  zakresie porównywania cen, Usługi w  zakresie analizy cen, Usłu-
gi w zakresie kupna, Usługi w zakresie zamówień online, Usługi za-
rządzania sprzedażą, 36 Usługi finansowe, monetarne i  bankowe, 
Administrowanie funduszami inwestycyjnymi, Administrowanie 
funduszami i  inwestycjami, Zarządzanie funduszami inwestycyjny-
mi, Administrowanie inwestycjami funduszy, Doradztwo w zakresie 
inwestowania funduszy, Inwestowanie funduszy kapitałowych, Mo-
nitorowanie funduszy inwestycyjnych, Usługi finansowych funduszy 
inwestycyjnych, Usługi doradcze dotyczące zarządzania środkami 
finansowymi, Usługi w zakresie zarządzania finansami, Usługi zarzą-
dzania finansami świadczone za pośrednictwem Internetu 

(111) 357832 (220) 2022 06 03 (210) 543789
(151) 2022 10 17 (441) 2022 06 27
(732) STREET HYPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SH
(540) 

(591) szary
(531) 27 05 01, 27 05 03, 27 05 17, 29 01 06

(510), (511) 25 Odzież, Czapki [nakrycia głowy], w tym czapki z dasz-
kiem, Bluzy, Spodnie, Koszulki z długim rękawem, Koszulki bez ręka-
wów, Koszulki z krótkim rękawem, T-shirty, Skarpetki, Bielizna, w tym 
bokserki, 28 Deskorolki, 35 Sprzedaż detaliczna i hurtowa następu-
jących towarów: naklejki, wizytówki, portfele, torby, odzież, czapki 
[nakrycia głowy], w tym czapki z daszkiem, bluzy, spodnie, koszulki 
z  długim rękawem, koszulki bez rękawów, koszulki z  krótkim ręka-
wem, t-shirty, skarpetki, bielizna, w tym bokserki, deskorolki, zapal-
niczki dla palaczy 

(111) 357833 (220) 2022 06 07 (210) 543834
(151) 2022 10 18 (441) 2022 07 04
(732) FORTEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TEB LICEUM
(540) 

(591) niebieski
(531) 26 05 99, 29 01 04, 27 05 01
(510), (511) 9 Materiały edukacyjne w  formie elektronicznej do  po-
brania, Książki w  formie elektronicznej do  pobrania, Podręczniki 
w formie elektronicznej do pobrania, Foldery informacyjne w formie 
elektronicznej do  pobrania, 16 Drukowane materiały edukacyjne, 
Książki, Podręczniki, Drukowane foldery informacyjne, 25 Odzież, 
Nakrycia głowy, 41 Edukacja, Nauczanie, Usługi edukacyjne i  szko-
leniowe, Usługi szkół, Usługi szkół, mianowicie liceów ogólnokształ-
cących i  o  profilu zawodowym, Usługi szkół zawodowych, Prowa-
dzenie kursów edukacyjnych, Prowadzenie kursów zawodowych, 
Prowadzenie kursów językowych, Organizowanie i  prowadzenie 
konferencji, Organizowanie i  prowadzenie szkoleń, Organizowanie 
i  prowadzenie konkursów edukacyjnych, Organizowanie obozów 
sportowych, Usługi edukacyjne w  zakresie obozów wakacyjnych, 
Doradztwo zawodowe, Doradztwo zawodowe w  zakresie edukacji 
lub kształcenia, Informacja o  edukacji, Usługi nauki na  odległość 
świadczone online, Usługi wydawnicze, Publikowanie materiałów 
edukacyjnych, Publikowanie książek, Publikowanie podręczników, 
Publikowanie folderów informacyjnych, Udostępnianie materiałów 
edukacyjnych online, Udostępnianie książek online, Udostępnianie 
podręczników online, Udostępnianie folderów informacyjnych on-
line, Wypożyczanie książek, Organizowanie turniejów sportowych, 
Organizowanie turniejów gier online, Organizowanie i prowadzenie 
konkursów, Organizowanie i  prowadzenie loterii, Organizowanie 
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Prowadzenie zajęć 
fitness, Usługi trenerskie w  zakresie sportu, Usługi trenerów osobi-
stych, 44 Aromaterapia, Salony fryzjerskie, Salony kosmetyczne, Sa-
lony masażu, Salony piękności, Usługi manicure 

(111) 357834 (220) 2022 05 06 (210) 542813
(151) 2022 10 18 (441) 2022 07 04
(732) KATO LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KATO LABS
(540) 

(591) szary, zielony
(531) 29 01 12, 27 05 01, 27 05 08, 24 13 01
(510), (511) 3 Kosmetyki, zestawy kosmetyków, kosmetyki do pielę-
gnacji ciała, do  pielęgnacji skóry i  włosów, kremy, balsamy, mlecz-
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ka kosmetyczne, odżywki do  włosów, mydła, mydła dezodorują-
ce, szampony, produkty perfumeryjne, środki toaletowe, wody 
kolońskie, wody po  goleniu, dezodoranty, olejki toaletowe, 5 Leki, 
produkty farmaceutyczne, środki lecznicze do kąpieli, herbaty lecz-
nicze, sole do  kąpieli leczniczych, zioła i  napoje lecznicze, maści, 
preparaty do odchudzania, środki przeciwbólowe, preparaty wspo-
magające leczenie, podnoszące odporność organizmu, wzbogaca-
jące organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, suplementy 
diety, wyroby cukiernicze do  celów leczniczych, żywność i  napoje 
dietetyczne do  celów medycznych, dodatki mineralne do  żywno-
ści, napary do  celów leczniczych, herbaty odchudzające do  celów 
leczniczych, wody mineralne do celów leczniczych, 35 Sprzedaż hur-
towa i  detaliczna produktów wyrobów kosmetycznych, farmaceu-
tycznych, leków, suplementów diety, preparatów odchudzających, 
substancji i  odczynników chemicznych, artykułów żywnościowych 
za  pośrednictwem sieci teleinformatycznej Internetu, prowadzenie 
aptek internetowych, 39 Usługi zaopatrzenia w  towary, odczynni-
ki, preparaty do  badań medycznych, usługi dostarczania towarów 
na  zamówienie, magazynowanie towarów, pakowanie produktów, 
konfekcjonowanie towarów, usługi związane z dostarczaniem prze-
syłek, składowanie towarów, transport sanitarny, lokalizacja przesy-
łek za pośrednictwem komputera i łączy internetowych 

(111) 357835 (220) 2022 05 30 (210) 543536
(151) 2022 10 11 (441) 2022 06 27
(732) ŚWIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Tarnów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TEMI TWOJE MEDIA INFORMACYJNE
(540) 

(591) biały, szary, niebieski
(531) 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów 

(111) 357836 (220) 2022 06 06 (210) 543777
(151) 2022 10 19 (441) 2022 07 04
(732) ROCKBRIDGE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) be:global
(540) 

(531) 24 17 01, 27 05 01
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, Do-
starczanie informacji handlowych, Dostarczanie informacji handlo-
wych konsumentom, Dostarczanie informacji dotyczących produk-
tów konsumpcyjnych za  pośrednictwem internetu, Elektroniczne 
przetwarzanie zamówień, Elektroniczne przetwarzanie danych, Han-
dlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze to-
warów i  usług, Udzielanie porad konsumenckich dotyczących pro-
duktów, Udzielanie porad dla konsumentów o  produktach, Usługi 
porównywania cen, Usługi w  zakresie porównywania cen, Usługi 
w zakresie analizy cen, Usługi w zakresie kupna, Usługi w zakresie za-
mówień online, Usługi zarządzania sprzedażą, 36 Usługi finansowe, 
monetarne i  bankowe, Administrowanie funduszami inwestycyjny-
mi, Administrowanie funduszami i inwestycjami, Zarządzanie fundu-
szami inwestycyjnymi, Administrowanie inwestycjami, Administro-
wanie inwestycjami funduszy, Administrowanie usługami w zakresie 
inwestycji kapitałowych, Doradztwo w zakresie inwestowania fundu-
szy, Inwestowanie funduszy kapitałowych, Monitorowanie funduszy 
inwestycyjnych, Usługi finansowych funduszy inwestycyjnych, Usłu-

gi doradcze dotyczące zarządzania środkami finansowymi, Usługi 
w  zakresie zarządzania finansami, Usługi zarządzania finansami 
świadczone za pośrednictwem Internetu 

(111) 357837 (220) 2022 04 23 (210) 542303
(151) 2022 10 18 (441) 2022 06 27
(732) MAKROLITH TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AP
(540) 

(531) 27 05 01, 26 04 02, 26 04 07, 26 11 02, 26 11 06, 26 11 09, 26 11 12
(510), (511) 35 Wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich, róż-
nych produktów w zakresie wyrobów i napojów alkoholowych (bez 
uwzględnienia transportu) tak by umożliwić konsumentom obejrze-
nie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach, usługi takie mogą być 
świadczone przez sklepy detaliczne, hurtownie, za pomocą katalo-
gów przesyłanych pocztą lub środków komunikacji elektronicznej, 
na przykład przez strony internetowe lub telesklepy, usługi handlu 
detalicznego, hurtowego w  zakresie alkoholi i  wyrobów alkoholo-
wych, Reklama 

(111) 357838 (220) 2022 06 03 (210) 543743
(151) 2022 10 19 (441) 2022 07 04
(732) DELTA WGW SPÓŁKA JAWNA RUDOLF WOJTALA 
TOMASZ WOJTALA ALEKSANDER WOJTALA WOJTAL SP  Z O O , 
Krapkowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAMKOWY MŁYN HOTEL
(540) 

(591) czarny, żółty, pomarańczowy, biały
(531) 26 01 01, 26 01 03, 26 02 01, 26 02 12, 26 11 01, 26 11 08, 01 01 04, 
01 01 10, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 43 Usługi hotelowe, Usługi w  zakresie zakwaterowania, 
Usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach, Usługi w zakresie re-
zerwacji zakwaterowania, Usługi rezerwacji hoteli świadczone za po-
średnictwem Internetu, Rezerwacja zakwaterowania tymczasowego 
za pośrednictwem Internetu, Rezerwacje hotelowe, Organizowanie 
zakwaterowania w  hotelach, Zapewnianie zakwaterowania w  ho-
telach, Przedstawianie informacji dotyczących hoteli za  pośrednic-
twem strony internetowej, Udzielanie informacji dotyczących re-
zerwacji zakwaterowania, Udzielanie informacji online dotyczących 
rezerwacji zakwaterowania na  czas wakacji, Organizowanie i  udo-
stępnianie zakwaterowania tymczasowego, Wynajmowanie po-
mieszczeń na  pobyt czasowy, Wynajmowanie kwater, Tymczasowy 
wynajem pokoi, Wynajem domków letniskowych 

(111) 357839 (220) 2022 06 03 (210) 543744
(151) 2022 10 19 (441) 2022 07 04
(732) DELTA WGW SPÓŁKA JAWNA RUDOLF WOJTALA 
TOMASZ WOJTALA ALEKSANDER WOJTALA WOJTAL SP  Z O O , 
Krapkowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAMKOWY MŁYN RESTAURACJA
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(540) 

(591) pomarańczowy, żółty, czarny, biały
(531) 11 01 01, 11 01 03, 11 01 04, 26 01 01, 26 01 04, 26 01 08, 27 05 01, 
29 01 14
(510), (511) 43 Usługi restauracji hotelowych, Usługi restauracyjne, 
Usługi barów i  restauracji, Restauracje oferujące dania na  wynos, 
Przygotowywanie posiłków i  napojów, Organizowanie posiłków 
w  hotelach, Serwowanie żywności i  napojów dla gości w  restaura-
cjach, Oferowanie żywności i  napojów dla gości w  restauracjach, 
Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Usługi ka-
teringowe, Usługi mobilnych restauracji 

(111) 357840 (220) 2022 06 05 (210) 543754
(151) 2022 10 19 (441) 2022 07 04
(732) PONIATOWSKI PAWEŁ ADMANAGE, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ALPERLA
(510), (511) 24 Dzianiny z przędzy wełnianej, Koce wełniane, Materia-
ły z przędzy wełnianej, Tkaniny mieszane z jedwabiu i wełny, Tkaniny 
mieszane z wełny i bawełny, Tkaniny wełniane, Tkaniny do dekoracji 
wnętrz, Tekstylia do dekoracji wnętrz, Elementy wystroju wnętrz wy-
konane z tkanin, Jedwab [tkanina], Tkaniny, Tkaniny do użytku w szy-
ciu swetrów, Tkaniny do zastosowania w produkcji odzieży, Tkaniny 
dziane, Tkaniny mieszane na bazie wełny, Tkaniny tekstylne do użyt-
ku w produkcji pościeli, Tkaniny tekstylne do wyrobu koców, Tkaniny 
z kaszmiru, Ozdobne poszewki na poduszki, Poszewki na poduszki, 
Artykuły tekstylne do  użytku w  gospodarstwie domowym, Kapy 
na łóżka, Kołdry, Narzuty, Pledy podróżne, Poszewki na kołdry, Przy-
krycia na łóżka, Tekstylia do wyposażenia domu, Tkaniny bawełnia-
ne, 25 Czapki wełniane, Odzież wełniana, Skarpetki wełniane, Weł-
niane szale noszone w krajach Ameryki Łacińskiej, Apaszki [chustki], 
Chusty noszone na  ramionach, Długie szale damskie, Kaszmirowe 
szale, Koce nadające się do noszenia, Narzutki na ramiona, Ociepla-
cze, Odzież codzienna, Odzież dziana, Odzież kaszmirowa, Odzież 
jedwabna, Odzież lniana, Odzież tkana, Okrycia wierzchnie [odzież], 
Palta, Płaszcze, Pulowery, Rękawiczki, Stroje wizytowe, Swetry, Szale 

(111) 357841 (220) 2022 06 05 (210) 543756
(151) 2022 10 19 (441) 2022 07 04
(732) KAWALERSKI RADOSŁAW, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TaoMan
(540) 

(591) biały, jasnozłoty, ciemnozłoty
(531) 27 05 01, 27 05 05, 29 01 13
(510), (511) 9 E-booki, Publikacje elektroniczne, Publikacje elektro-
niczne, do pobrania, Dyski optyczne zapisane, Edukacyjne materiały 
na zajęcia, do pobrania, Podręczniki szkoleniowe w formie elektro-
nicznej [do  pobrania], Książki zapisane na  płytach, Książki audio, 
Książki elektroniczne do  pobrania, Biuletyny elektroniczne do  po-
brania, Nagrania wideo, Podcasty, Podcasty do  pobrania, Nagrane 
magnetyczne nośniki danych, Nagrania audio, 16 Książki, Książki 
edukacyjne, Papierowe materiały dydaktyczne, Materiały drukowa-
ne, Materiały edukacyjne i instruktażowe, Poradniki [podręczniki], Ar-
kusze informacyjne, Książki informacyjne, Publikacje edukacyjne, 41 
Nauczanie i szkolenia, Usługi edukacji medycznej, Usługi edukacyjne 
dotyczące zdrowia, Udostępnianie publikacji elektronicznych on-li-

ne (nie do pobrania), Przygotowywanie, organizowanie i prowadze-
nie warsztatów [szkolenia], Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż 
teksty reklamowe, Zapewnianie szkoleń online, Zapewnianie kursów 
szkoleniowych online, Usługi nauki na odległość świadczone online, 
Udzielanie informacji edukacyjnych online z  komputerowej bazy 
danych lub za  pośrednictwem Internetu, Organizacja webinariów, 
Organizowanie konferencji, Organizowanie i  prowadzenie targów 
edukacyjnych, 44 Usługi medycyny alternatywnej, Usługi medyczne, 
Usługi paramedyczne, Masaże, Informacje dotyczące masażu 

(111) 357842 (220) 2022 06 03 (210) 543785
(151) 2022 10 19 (441) 2022 07 04
(732) STREET HYPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SH 3
(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 17, 27 07 21, 26 01 01, 26 01 03, 26 01 17
(510), (511) 25 Odzież, Czapki [nakrycia głowy], w tym czapki z dasz-
kiem, Bluzy, Spodnie, Koszulki z długim rękawem, Koszulki bez ręka-
wów, Koszulki z krótkim rękawem, T-shirty, Skarpetki, Bielizna, w tym 
bokserki, 28 Deskorolki, 35 Sprzedaż detaliczna i hurtowa następu-
jących towarów: naklejki, wizytówki, portfele, torby, odzież, czapki 
[nakrycia głowy], w tym czapki z daszkiem, bluzy, spodnie, koszulki 
z  długim rękawem, koszulki bez rękawów, koszulki z  krótkim ręka-
wem, t-shirty, skarpetki, bielizna, w tym bokserki, deskorolki, zapal-
niczki dla palaczy 

(111) 357843 (220) 2022 06 07 (210) 543856
(151) 2022 10 19 (441) 2022 07 04
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOTEBAL PLUS
(540) 

(591) fioletowy, biały, ciemnofioletowy, brązowy
(531) 02 03 01, 02 03 05, 02 03 17, 02 03 23, 26 04 02, 26 04 14, 26 04 22, 
27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki sanitarne 
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystoso-
wane do medycznego użycia, suplementy diety dla ludzi 

(111) 357844 (220) 2022 06 08 (210) 543907
(151) 2022 10 19 (441) 2022 07 04
(732) BCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BCO
(510), (511) 42 Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych 

(111) 357845 (220) 2022 06 08 (210) 543909
(151) 2022 10 19 (441) 2022 07 04
(732) BCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BCO
(540) 

(591) szary, beżowy
(531) 27.01.25, 27.05.01, 26.02.01, 29.01.12
(510), (511) 42 Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych.

(111) 357846 (220) 2022 06 08 (210) 543911
(151) 2022 10 19 (441) 2022 07 04
(732) BCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INTEGRITY GRUPA BCO
(540) 

(591) szary, beżowy
(531) 26.02.05, 26.02.01, 26.07.25, 24.17.02, 27.01.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych.

(111) 357847 (220) 2022 06 10 (210) 543990
(151) 2022 10 19 (441) 2022 07 04
(732) PROBIERNIA URBANOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1928 J. Urbanowicz Mandarin Ginger
(540) 

(591) beżowy, brązowy, czarny
(531) 26.11.01, 26.11.09, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.09, 27.07.13, 29.01.13
(510), (511) 30 Czekolada, Nadziewana czekolada, Gorąca czekolada, 
Czekolada z  alkoholem, Galaretki owocowe [słodycze], Kremy cze-
koladowe, Musy, Owoce w  polewie czekoladowej, Puddingi, Trufle 
czekoladowe, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Wyroby 
cukiernicze z płynnym nadzieniem owocowym, Wyroby cukiernicze 
z płynnym nadzieniem alkoholowym, 33 Napoje alkoholowe, Wódki, 
brandy, likiery, rumy, napoje alkoholowe zawierające owoce, napoje 
alkoholowe wspomagające trawienie, Esencje i ekstrakty alkoholowe.

(111) 357848 (220) 2022 05 31 (210) 543578
(151) 2022 10 18 (441) 2022 06 20
(732) KONKRET REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KONKRET REAL ESTATE
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, promocyjne i  marketingowe, Or-
ganizowanie targów i wystaw, Organizowanie i prowadzenie targów 
handlowych, Organizowanie i  prowadzenie targów i  wystaw w  ce-
lach handlowych, Organizowanie i  prowadzenie wystaw handlo-

wych, Organizowanie imprez, wystaw, targów i  pokazów do  celów 
handlowych, promocyjnych i reklamowych, Wystawy w celach han-
dlowych lub reklamowych, Impresariat w  działalności artystycznej, 
Usługi pośrednictwa w  handlu, 36 Organizowanie wynajmu nieru-
chomości, Organizacja najmu nieruchomości handlowych, Wynajem 
lokali na cele biurowe, Wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, 
Wynajem pomieszczeń biurowych, Wynajem powierzchni biurowej, 
Usługi w  zakresie zakwaterowań, Usługi zarządzania nieruchomo-
ściami, Wynajem sal wystawowych, Zarządzanie nieruchomościami, 
Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, Usługi agencji 
pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Dzierżawa nieru-
chomości [tylko nieruchomości], Wynajem mieszkań, 37 Budowa 
budynków mieszkalnych i  komercyjnych, Budowa budynków wie-
lorodzinnych, Budowa nieruchomości mieszkalnych, Budownictwo 
mieszkaniowe, Malowanie, Malowanie budynków, Murarstwo, Nad-
zór budowlany, Budownictwo, Budowa nieruchomości [budownic-
two], Naprawa i konserwacja budynków mieszkalnych, Montaż i na-
prawa instalacji grzewczych, Montaż i naprawa instalacji alarmowych 
przeciwpożarowych, Tynkowanie, Montaż rusztowań, Układanie 
dachówki, murowanie lub murowanie z  bloczków, 44 Usługi saun, 
Masaże, Fizjoterapia, Higiena i pielęgnacja urody, Usługi spa, Opieka 
medyczna i zdrowotna.

(111) 357849 (220) 2022 05 20 (210) 543247
(151) 2022 10 20 (441) 2022 07 04
(732) GĄSIEWSKA KAMILA, DZIĄĆKO ALEKSANDRA KYA  
SPÓŁKA CYWILNA, Czarna Wieś Kościelna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FULVI FORCE
(540) 

(591) żółty, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Nawozy, 31 Mieszanki paszowe dla zwierząt.

(111) 357850 (220) 2022 06 01 (210) 543646
(151) 2022 10 20 (441) 2022 07 04
(732) MEDICINA PROXIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IBDinFocus.com
(540) 

(591) czarny, szary, biały
(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Udostępnianie i  wynajem przestrzeni reklamowej 
w  Internecie, Usługi promocyjne i  reklamowe, Usługi reklamowe 
i  marketingowe świadczone za  pośrednictwem bloga, Wynajem 
powierzchni reklamowej na stronach internetowych, Reklama w In-
ternecie dla osób trzecich, Usługi reklamowe, w tym reklama on-li-
ne w sieci komputerowej, Reklama poprzez przesyłanie materiałów 
reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci 
komunikacyjne, Dostarczanie informacji marketingowych za pośred-
nictwem stron internetowych, 41 Elektroniczna publikacja tekstów 
i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Publikowanie i rozpo-
wszechnianie informacji medycznej w zakresie nieswoistych chorób 
zapalnych jelit, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów.

(111) 357851 (220) 2022 06 01 (210) 543647
(151) 2022 10 20 (441) 2022 07 04
(732) SANTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aeroVent
(540) 

(591) ciemnoniebieski, pomarańczowy
(531) 29 01 12, 27 05 01
(510), (511) 11 Systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja) 

(111) 357852 (220) 2022 06 06 (210) 543758
(151) 2022 10 19 (441) 2022 07 04
(732) BODO PROFFESIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bodo
(540) 

(531) 03 01 08, 03 01 24, 03 01 26, 27 05 01, 27 05 08
(510), (511) 18 Torby sportowe, 25 Odzież, Nakrycia głowy 

(111) 357853 (220) 2022 06 06 (210) 543804
(151) 2022 10 20 (441) 2022 06 27
(732) SLAVIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SLAVIA COSMETICS
(510), (511) 3 Balsamy do opalania [kosmetyki], Balsamy samoopala-
jące [kosmetyki], Kosmetyki, Kosmetyki blokujące promieniowanie 
słoneczne, Kosmetyki brązująco-opalizujące, Kosmetyki dla dzieci, 
Kosmetyki do cery zmarszczkowej, Żele do twarzy i ciała [kosmetyki], 
Żele nawilżające [kosmetyki], Żele po  opalaniu [kosmetyki], Toniki 
do twarzy [kosmetyki], Toniki [kosmetyki], Koncentraty nawilżające 
[kosmetyki], Kosmetyki do  pielęgnacji urody, Kosmetyki do  pielę-
gnacji skóry, Kosmetyki do samoopalania, Kosmetyki do stosowania 
na skórę, Kosmetyki do ust, Kosmetyki do użytku osobistego, Kosme-
tyki funkcjonalne, Kosmetyki i  preparaty kosmetyczne, Kosmetyki 
kolorowe, Kosmetyki koloryzujące do  skóry, Kosmetyki Naturalne, 
Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaleto-
we, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, 
Kosmetyki upiększające, Kosmetyki w  formie mleczek, Kosmetyki 
w  formie olejków, Kosmetyki w  formie sproszkowanej [pudry], Ko-
smetyki w  formie żeli, Kosmetyki w  gotowych zestawach, Kosme-
tyki w  postaci kremów, Kosmetyki w  postaci płynów, Kosmetyki 
w  postaci różu, Kosmetyki zawierające keratynę, Kosmetyki zawie-
rające kwas hialuronowy, Kosmetyki zawierające pantenol, Kremy 
chroniące przed słońcem [kosmetyki], Kremy do  ciała [kosmetyki], 
Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do twarzy i ciała [ko-
smetyki], Kremy do  twarzy [kosmetyki], Kremy na  noc [kosmetyki], 
Kremy samoopalające [kosmetyki], Kremy tonizujące [kosmetyki], 
Maseczki do skóry [kosmetyki], Maseczki zwężające pory stosowane 
jako kosmetyki, Mieszanki do rozjaśniania skóry [kosmetyki], Mlecz-
ka do  opalania [kosmetyki], Nawilżające balsamy do  ciała [kosme-
tyki], Nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki], Nawilżające kremy 
do  skóry [kosmetyki], Olejki blokujące promieniowanie słoneczne 
[kosmetyki], Olejki do ciała [kosmetyki], Olejki do opalania [kosmety-
ki], Olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Olejki mineralne [kosme-
tyki], Olejki po opalaniu [kosmetyki], Peelingi do twarzy [kosmetyki], 
Pianki [kosmetyki], Płynne kremy [kosmetyki], Płyny do mycia twarzy 
[kosmetyki], Płyny do  pielęgnacji skóry [kosmetyki], Płyny do  twa-
rzy [kosmetyki], Preparaty blokujące promieniowanie słoneczne 
[kosmetyki], Preparaty do  samoopalania [kosmetyki], Preparaty 
do wybielania skóry [kosmetyki], Preparaty samoopalające [kosme-
tyki], Preparaty zmiękczające [kosmetyki], Produkty powlekające 
usta [kosmetyki], Produkty przeciwsłoneczne do  ust [kosmetyki], 
Środki do oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki], Środki nawilżające 
do twarzy [kosmetyki], Środki nawilżające [kosmetyki], Środki nawil-

żające przeciw starzeniu się do użytku jako kosmetyki, Krem bazowy, 
Krem chłodzący [cold cream], inny niż do celów medycznych, Krem 
do jasnej karnacji, Krem do opalania, Krem do rak, Krem do twarzy, 
Krem pod oczy, Krem przeciwzmarszczkowy, Krem z retinolem do ce-
lów kosmetycznych, Kremowe mydło do ciała, Kremy BB, Kremy chło-
dzące do użytku kosmetycznego, Kremy dermatologiczne [inne niż 
lecznicze], Kremy do ciała, Kremy do demakijażu, Kremy do depilacji, 
Kremy do  jasnej karnacji, Kremy do  mycia, Kremy do  oczyszczania 
skóry, Kremy do  oczyszczania skóry [nielecznicze], Kremy do  odży-
wiania skóry do  celów kosmetycznych, Kremy do  opalania, Kremy 
do  opalania skóry, Kremy do  pielęgnacji skóry, inne niż do  użytku 
medycznego, Kremy do pielęgnacji włosów, Kremy do redukcji cel-
lulitu, Kremy do rozjaśniania skóry, Kremy do skóry, Kremy do skóry 
[nielecznicze], Kremy do twarzy, Kremy do twarzy do użytku kosme-
tycznego, Kremy do  twarzy i  ciała, Kremy do  usuwania owłosienia, 
Kremy, emulsje i żele nawilżające, Kremy i balsamy do opalania, Kre-
my i  balsamy kosmetyczne, Kremy kojące do  użytku kosmetyczne-
go, Kremy konserwujące do skóry, Kremy korygujące, Kremy kosme-
tyczne, Kremy kosmetyczne do  rąk, Kremy kosmetyczne do  skóry 
suchej, Kremy kosmetyczne do  ujędrniania skóry wokół oczu, Kre-
my kosmetyczne odżywcze, Kremy na  bazie olejków eterycznych 
do  użytku w  aromaterapii, Kremy na  dzień, Kremy na  noc, Kremy 
nawilżające, Kremy nawilżające do  użytku kosmetycznego, Kremy 
nawilżające po goleniu, Kremy nielecznicze, Kremy ochronne, Kremy 
oczyszczające, Kremy odżywcze, Kremy odżywcze nielecznicze, Kre-
my perfumowane, Kremy po opalaniu [do użytku kosmetycznego], 
Kremy pod prysznic, Kremy półtłuste, Kremy przeciw piegom, Kremy 
przeciw starzeniu się skóry, Kremy przeciwzmarszczkowe, Kremy re-
dukujące plamy starcze, Kremy samoopalające, Kremy ujędrniające 
ciało, Kremy ujędrniające skórę, Kremy wybielające do skóry, Kremy 
z filtrem przeciwsłonecznym, Kremy złuszczające, Maseczki do ciała 
w  kremie, Matujący krem w  żelu, Nielecznicze kremy do  ciała, Nie-
lecznicze kremy do kąpieli, Nielecznicze kremy do stóp, Nielecznicze 
kremy do skóry, Nielecznicze kremy oczyszczające, Nielecznicze kre-
my pod oczy, Nielecznicze środki oczyszczające w kremie, Nielecz-
niczy krem do twarzy, Puder w kremie do twarzy, Zapachowe kremy 
do ciała, Zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, Serum do ce-
lów kosmetycznych, Serum do  korekcji oczu, Nielecznicze serum 
do skóry, Serum do twarzy do celów kosmetycznych, Serum kojące 
dla skóry, Serum łagodzące dla skóry [kosmetyk], Serum pielęgnacyj-
ne, Serum przeciwdziałające starzeniu się do użytku kosmetycznego, 
Serum zapobiegające starzeniu się, Kosmetyczne peelingi do  ciała, 
Nielecznicze peelingi do twarzy, Peeling w żelu, Peelingi złuszczają-
ce do celów kosmetycznych, Peelingi złuszczające do ciała, Peelingi 
złuszczające do twarzy 

(111) 357854 (220) 2022 06 07 (210) 543858
(151) 2022 10 19 (441) 2022 07 04
(732) IMNS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AnRisk
(540) 

(591) czarny, niebieski
(531) 27 05 01, 29 01 12, 26 04 03, 26 04 09
(510), (511) 9 Oprogramowanie do  zarządzania ryzykiem operacyj-
nym, Oprogramowania do  wykrywania ryzyka, Oprogramowanie 
do  analizy danych biznesowych, Oprogramowanie komputerowe 
do  pobrania, przeznaczone do  zdalnego monitorowania i  analizy, 
Mobilne aplikacje, Aplikacje do  pobrania, Oprogramowanie kom-
puterowe, 35 Analizy gospodarcze, Usługi w  zakresie zarządzania 
ryzykiem w działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarzą-
dzania ryzykiem [działalność gospodarcza], Doradztwo w dziedzinie 
zarządzania ryzykiem w  przedsiębiorstwie, Usługi konsultingowe 
związane z personelem, Usługi konsultingowe związane z zarządza-
niem, Usługi konsultingowe w  zakresie marketingu internetowego, 
Usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą, Usługi konsultingowe w zakresie księgowości podatko-
wej, Analizy funkcjonowania firm, Analizy statystyk handlowych, Ana-
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liza danych biznesowych, Analiza zysków biznesowych, Strategiczna 
analiza biznesowa, Analiza trendów biznesowych, Analiza trendów 
marketingowych, Analiza położenia (stanu) firmy, Badania i  analizy 
rynkowe, Raporty z analiz rynkowych, Analizy i raporty statystyczne, 
Analizy kosztów i  korzyści, Analiza zarządzania w  biznesie, Analiza 
w  zakresie marketingu, Badania rynku i  analizy biznesowe, Analiza 
statystyk dotyczących działalności gospodarczej, Analiza systemów 
zarządzania działalnością gospodarczą, Przygotowywanie rapor-
tów z analiz rynkowych, Analizy ekonomiczne do celów działalności 
gospodarczej, Analiza ocen dotyczących zarządzania działalnością 
gospodarczą, Analiza danych statystycznych z  badań rynku, Anali-
za informacji w  zakresie działalności gospodarczej, Usługi doradcze 
w zakresie analizy biznesowej, Analiza danych i statystyk dotyczących 
badań rynkowych, Usługi analizy i informacji biznesowej oraz badania 
rynkowe, Usługi w zakresie analizy danych dotyczących działalności 
gospodarczej, Doradztwo w zarządzaniu przemysłowym, w tym ana-
lizy kosztów i zysków, Pomoc, usługi doradcze i konsultacje w zakresie 
analizy biznesowej, Usługi w zakresie statystycznej analizy i sprawoz-
dań do celów biznesowych, 41 Programy edukacyjne i  szkoleniowe 
w zakresie zarządzania ryzykiem, Kursy szkoleniowe związane z ana-
lizą systemów, Szkolenie personelu dla zapewnienia maksymalnej 
ochrony bezpieczeństwa, Organizacja szkoleń, Szkolenia bizneso-
we, Szkolenia personelu, Zapewnianie szkoleń online, Prowadzenie 
warsztatów [szkolenia], Szkolenia techniczne w zakresie bezpieczeń-
stwa, 42 Udostępnianie programów bezpieczeństwa komputerowe-
go w  zakresie zarządzania ryzykiem, Analizy komputerowe, Analizy 
systemów komputerowych, Analiza projektu produktu, Usługi w za-
kresie analizy przemysłowej, Usługi komputerowe do analizy danych, 
Przygotowywanie badań dotyczących analizy projektu, Usługi dorad-
cze dotyczące analizy systemów komputerowych, Usługi w zakresie 
analizy danych technicznych, Projektowanie analiz wykonalności 
w  zakresie projektów, Doradztwo w  dziedzinie analizy systemów 
komputerowych, Projektowanie i opracowywanie metod do testów 
i analiz, Usługi doradcze w dziedzinie analizy systemów informacyj-
nych, Udzielanie informacji na temat usług analiz i badań przemysło-
wych, Testowanie, analiza i  ocena towarów osób trzecich do  celów 
certyfikacji, Udzielanie informacji online na  temat usług analiz i  ba-
dań przemysłowych, Projektowanie komputerów i oprogramowania 
komputerowego do  analiz i  sprawozdawczości handlowej, Badania 
przy użyciu analiz porównawczych w  zakresie efektywności syste-
mów komputerowych, Analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa 
komputerowego w celu ochrony danych, Umożliwianie tymczasowe-
go użytkowania oprogramowania nie  do  pobrania do  analizowania 
danych finansowych i generowania raportów, Doradztwo techniczne 
dotyczące bezpieczeństwa, Doradztwo w  zakresie bezpieczeństwa 
komputerów, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowe-
go, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, Monitorowanie 
systemów komputerowych do  celów bezpieczeństwa, Doradztwo 
w zakresie bezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnych, Projektowanie 
i opracowywanie systemów bezpieczeństwa danych elektronicznych, 
Usługi programowania komputerowego w zakresie bezpieczeństwa 
danych elektronicznych, Monitorowanie systemów komputerowych 
w  celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bez-
pieczeństwa danych, Usługi bezpieczeństwa komputerowego w za-
kresie ochrony przed nielegalnym dostępem do sieci 

(111) 357855 (220) 2022 05 23 (210) 543299
(151) 2022 10 20 (441) 2022 07 04
(732) WAŁAMANIUK DANIEL, Augustów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QUATRO ENERGY 4
(540) 

(591) żółty, zielony, czerwony, niebieski, granatowy
(531) 27 05 01, 29 01 15, 27 07 01, 27 07 11, 26 04 02, 26 04 09

(510), (511) 4 Energia elektryczna, Energia elektryczna wytwarzana 
z energii wiatru, Energia elektryczna wytwarzana z energii słonecz-
nej, Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, Energia elektryczna 
ze źródeł nieodnawialnych, 9 Aparatura kontrolna [energia elektrycz-
na], Urządzenia do sterowania energią elektryczną, Elektryczne urzą-
dzenia sterownicze do zarządzania energią 

(111) 357856 (220) 2022 05 25 (210) 543383
(151) 2022 10 20 (441) 2022 07 04
(732) MGS NAUKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MGS NAUKA
(540) 

(591) czerwony, szary, biały
(531) 29 01 13, 27 05 01, 26 15 01, 27 05 02
(510), (511) 9 Urządzenia dydaktyczne i instruktażowe 

(111) 357857 (220) 2022 05 25 (210) 543393
(151) 2022 10 20 (441) 2022 07 04
(732) LISNER POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lisner
(540) 

(591) jasnozielony, zielony, biały
(531) 27 05 01, 29 01 13, 26 01 16
(510), (511) 29 Mięso, Substytuty mięsa, Konserwy mięsne, Substytu-
ty mięsa w  puszce, Ryby, Substytuty ryb, Drób, Substytuty drobiu, 
Dziczyzna, Substytuty dziczyzny, Ekstrakty mięsne, Ekstrakty rybne, 
Owoce morza, Substytuty owoców morza, Mięczaki nieżywe, Sub-
stytuty mięczaków nieżywych, Algi przygotowane do spożycia przez 
ludzi, Owoce i  warzywa konserwowane, suszone i  gotowane, Pro-
dukty rybne, Produkty z substytutów ryb, Przetwory rybne, Przetwo-
ry z substytutów ryb, Ryby w galarecie, Substytuty ryby w galarecie, 
Delikatesowe wyroby rybne, Delikatesowe wyroby z  substytutów 
ryb, Konserwy rybne, Konserwy z substytutów ryb, Dania z ryb, Da-
nia z substytutów ryb, Sałatki rybne, Sałatki z substytutów ryb, Pasty 
do smarowania [zawierające tłuszcz], Pasty wegetariańskie na bazie 
owoców i warzyw, Pasty wegańskie na bazie owoców i warzyw, Pa-
sty do smarowania na bazie roślin strączkowych, Pasta z ciecierzycy 
[hummus], Pasty na bazie łubinu, Pasty łubinowe, Pasty warzywne, 
Pasty rybne, Pasty z substytutów ryb, Pasty z ryb wędzonych, Pasty 
z substytutów ryb wędzonych, Pasty z owoców morza i mięczaków, 
Pasty z owoców morza i mięczaków na bazie roślin, Pasty z substy-
tutów owoców morza i mięczaków, Sałatki delikatesowe składające 
się z  mięsa, substytutów mięsa, ryb, substytutów ryb, drobiu, sub-
stytutów drobiu, dziczyzny, substytutów dziczyzny, konserwowa-
nych, suszonych lub gotowanych owoców i/lub  warzyw, jaj, Dania 
gotowe składające się z mięsa, substytutów mięsa, ryb, substytutów 
ryb, drobiu, substytutów drobiu, dziczyzny, substytutów dziczyzny, 
ekstraktów mięsnych, ekstraktów rybnych, konserwowanych, su-
szonych lub gotowanych owoców i/lub  warzyw, jaj, Dania gotowe, 
żywność przetworzona i wytrawne przekąski składające się głównie 
z mięsa, substytutów mięsa, bekonu, ryb, substytutów ryb, owoców 
morza, owoców morza pochodzenia roślinnego, substytutów owo-
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ców morza, drobiu, substytutów drobiu, dziczyzny, substytutów 
dziczyzny, owoców, warzyw, orzechów, roślin strączkowych, Chipsy 
ziemniaczane, w tym chipsy ziemniaczane zawierające ryby, owoce 
morza, mięczaki i algi, Chipsy ziemniaczane, w tym chipsy ziemnia-
czane zawierające substytuty ryb, owoców morza, mięczaków i alg, 
Krokiety, w  tym krokiety zawierające ryby, owoce morza, mięczaki 
i algi, Krokiety, w tym krokiety zawierające substytuty ryb, owoców 
morza, mięczaków i alg, Zupy i składniki do ich przygotowania, Ga-
laretki, Marmolada, Dżemy, Jajka, Mleko i produkty mleczne, Substy-
tuty mleka, Produkty zastępujące mleko, Nabiał, Produkty zastępu-
jące nabiał, Substytuty nabiału, Pasty do  smarowania z  produktów 
mlecznych, Pasty do smarowania z substytutów mleka, Pasty owo-
cowe, Pasty czosnkowe, Biały ser, Wegański biały ser, Oleje jadalne, 
Oleje roślinne do celów spożywczych, Tłuszcze jadalne, Tłuszcze ro-
ślinne do  celów spożywczych, Sałatki owocowe, Sałatki warzywne, 
Sałatki ziemniaczane, Sałatki gotowe, Gotowe sałatki bez majonezu, 
Przekąski na  bazie białka, mianowicie przekąski sojowe, Przekąski 
na  bazie białka, mianowicie przekąski jajeczne, Przekąski na  bazie 
białka, mianowicie przekąski z roślin strączkowych, Przekąski na ba-
zie białka, mianowicie przekąski na bazie łubinu, Przekąski na bazie 
białka, mianowicie przekąski na bazie przetworzonej fasoli, Przekąski 
na bazie białka, mianowicie przetworzone przekąski na bazie owo-
ców, Przekąski na bazie białka, mianowicie przetworzone przekąski 
na  bazie orzechów, Przekąski z  jadalnych wodorostów, Przekąski 
na  bazie mleka, produktów mlecznych, substytutów mleka i  pro-
duktów z substytutów mleka, Przekąski na bazie warzyw, Przekąski 
na  bazie tofu, Przekąski z  suszonych owoców, Przekąski na  bazie 
roślin strączkowych, Przekąski na  bazie orzechów, Przekąski na  ba-
zie suszonych owoców i  orzechów, Tofu, Dania gotowe składające 
się głównie z  tofu, Substytuty mięsa na  bazie soi, Przekąski na  ba-
zie soi, Substytuty mleka na bazie soi, Alginiany i żelatyna do celów 
spożywczych, przetworzone boczniaki ostrygowate, Żelatyna, Zupy, 
Algi do żywności dla ludzi, Alginiany do celów kulinarnych, Gotowe 
dania składające się głównie z  mięsa, Gotowe dania składające się 
głównie z  kotletów rybnych, warzyw, gotowanych jajek i  bulionu 
(oden), Gotowe dania warzywne, Gotowe dania z  mięsa, 30 Kawa, 
Herbata, Kakao, Cukier, Ryż, Tapioka, Sago, Substytuty kawy, Mąka, 
Preparaty zbożowe, Przetworzone ziarna zbóż, Produkty spożywcze 
wytworzone ze  zbóż, Przekąski zbożowe, Chleb, Miód, Syrop złoci-
sty, Kasza, Drożdże, Proszek do  pieczenia, Sól, Przyprawy, Musztar-
da, Ocet winny, Sosy, Kremy do sałatek, Kremy do sałatek wegańskie, 
Sosy sałatkowe, Wegańskie sosy do sałatek, Keczup, Majonez, majo-
nez wegański, majonez sałatkowy, Wegański majonez sałatkowy, Re-
mulada, Remulada wegańska, Przyprawy smakowe (sosy, marynaty), 
wegańskie przyprawy smakowe (sosy, marynaty), Sosy delikatesowe, 
Sosy delikatesowe i śmietankowe, Pasty warzywne (sosy), Przeciery 
warzywne (sosy), Żywność gotowa w postaci sosów, Chutney, Żyw-
ność gotowa zawierająca głównie makaron, Żywność gotowa na ba-
zie ryżu, Makaron, Sałatki makaronowe, Gotowe dania z ryżu, Dania 
gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż 

(111) 357858 (220) 2022 05 25 (210) 543394
(151) 2022 10 20 (441) 2022 07 04
(732) LISNER POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) O Warzywo!
(540) 

(591) zielony, biały, różowy
(531) 27 05 01, 29 01 13, 05 03 13, 05 03 14
(510), (511) 29 Mięso, Substytuty mięsa, Konserwy mięsne, Substytu-
ty mięsa w  puszce, Ryby, Substytuty ryb, Drób, Substytuty drobiu, 
Dziczyzna, Substytuty dziczyzny, Ekstrakty mięsne, Ekstrakty rybne, 
Owoce morza, Substytuty owoców morza, Mięczaki nieżywe, Sub-
stytuty mięczaków nieżywych, Algi przygotowane do spożycia przez 

ludzi, Owoce i  warzywa konserwowane, suszone i  gotowane, Pro-
dukty rybne, Produkty z substytutów ryb, Przetwory rybne, Przetwo-
ry z substytutów ryb, Ryby w galarecie, Substytuty ryby w galarecie, 
Delikatesowe wyroby rybne, Delikatesowe wyroby z  substytutów 
ryb, Konserwy rybne, Konserwy z substytutów ryb, Dania z ryb, Da-
nia z substytutów ryb, Sałatki rybne, Sałatki z substytutów ryb, Pasty 
do smarowania [zawierające tłuszcz], Pasty wegetariańskie na bazie 
owoców i warzyw, Pasty wegańskie na bazie owoców i warzyw, Pa-
sty do smarowania na bazie roślin strączkowych, Pasta z ciecierzycy 
[hummus], Pasty na bazie łubinu, Pasty łubinowe, Pasty warzywne, 
Pasty rybne, Pasty z substytutów ryb, Pasty z ryb wędzonych, Pasty 
z substytutów ryb wędzonych, Pasty z owoców morza i mięczaków, 
Pasty z owoców morza i mięczaków na bazie roślin, Pasty z substy-
tutów owoców morza i mięczaków, Sałatki delikatesowe składające 
się z  mięsa, substytutów mięsa, ryb, substytutów ryb, drobiu, sub-
stytutów drobiu, dziczyzny, substytutów dziczyzny, konserwowa-
nych, suszonych lub gotowanych owoców i/lub  warzyw, jaj, Dania 
gotowe składające się z mięsa, substytutów mięsa, ryb, substytutów 
ryb, drobiu, substytutów drobiu, dziczyzny, substytutów dziczyzny, 
ekstraktów mięsnych, ekstraktów rybnych, konserwowanych, su-
szonych lub gotowanych owoców i/lub  warzyw, jaj, Dania gotowe, 
żywność przetworzona i wytrawne przekąski składające się głównie 
z mięsa, substytutów mięsa, bekonu, ryb, substytutów ryb, owoców 
morza, owoców morza pochodzenia roślinnego, substytutów owo-
ców morza, drobiu, substytutów drobiu, dziczyzny, substytutów 
dziczyzny, owoców, warzyw, orzechów, roślin strączkowych, Chipsy 
ziemniaczane, w tym chipsy ziemniaczane zawierające ryby, owoce 
morza, mięczaki i algi, Chipsy ziemniaczane, w tym chipsy ziemnia-
czane zawierające substytuty ryb, owoców morza, mięczaków i alg, 
Krokiety, w  tym krokiety zawierające ryby, owoce morza, mięczaki 
i algi, Krokiety, w tym krokiety zawierające substytuty ryb, owoców 
morza, mięczaków i alg, Zupy i składniki do ich przygotowania, Ga-
laretki, Marmolada, Dżemy, Jajka, Mleko i produkty mleczne, Substy-
tuty mleka, Produkty zastępujące mleko, Nabiał, Produkty zastępu-
jące nabiał, Substytuty nabiału, Pasty do  smarowania z  produktów 
mlecznych, Pasty do smarowania z substytutów mleka, Pasty owo-
cowe, Pasty czosnkowe, Biały ser, Wegański biały ser, Oleje jadalne, 
Oleje roślinne do celów spożywczych, Tłuszcze jadalne, Tłuszcze ro-
ślinne do  celów spożywczych, Sałatki owocowe, Sałatki warzywne, 
Sałatki ziemniaczane, Sałatki gotowe, Gotowe sałatki bez majonezu, 
Przekąski na  bazie białka, mianowicie przekąski sojowe, Przekąski 
na  bazie białka, mianowicie przekąski jajeczne, Przekąski na  bazie 
białka, mianowicie przekąski z roślin strączkowych, Przekąski na ba-
zie białka, mianowicie przekąski na bazie łubinu, Przekąski na bazie 
białka, mianowicie przekąski na bazie przetworzonej fasoli, Przekąski 
na bazie białka, mianowicie przetworzone przekąski na bazie owo-
ców, Przekąski na bazie białka, mianowicie przetworzone przekąski 
na  bazie orzechów, Przekąski z  jadalnych wodorostów, Przekąski 
na  bazie mleka, produktów mlecznych, substytutów mleka i  pro-
duktów z substytutów mleka, Przekąski na bazie warzyw, Przekąski 
na bazie tofu, Przekąski z suszonych owoców, Przekąski na bazie ro-
ślin strączkowych, Przekąski na  bazie orzechów, Przekąski na  bazie 
suszonych owoców i  orzechów, Tofu, Dania gotowe składające się 
głównie z tofu, Substytuty mięsa na bazie soi, Przekąski na bazie soi, 
Substytuty mleka na bazie soi, Alginiany i żelatyna do celów spożyw-
czych, przetworzone boczniaki ostrygowate, Zupy, Algi do żywności 
dla ludzi, Alginiany do  celów kulinarnych, Żelatyna, Gotowe dania 
składające się głównie z  kotletów rybnych, warzyw, gotowanych 
jajek i bulionu (oden), Gotowe dania składające się głównie z mięsa, 
Gotowe dania warzywne, Gotowe dania z mięsa, 30 Kawa, Herbata, 
Kakao, Cukier, Ryż, Tapioka, Sago, Substytuty kawy, Mąka, Preparaty 
zbożowe, Przetworzone ziarna zbóż, Produkty spożywcze wytwo-
rzone ze  zbóż, Przekąski zbożowe, Chleb, Miód, Syrop złocisty, Ka-
sza, Drożdże, Proszek do pieczenia, Sól, Przyprawy, Musztarda, Ocet 
winny, Sosy, Kremy do sałatek, Kremy do sałatek wegańskie, Sosy sa-
łatkowe, Wegańskie sosy do sałatek, Keczup, Majonez, majonez we-
gański, majonez sałatkowy, Wegański majonez sałatkowy, Remulada, 
Remulada wegańska, Przyprawy smakowe (sosy, marynaty), wegań-
skie przyprawy smakowe (sosy, marynaty), Sosy delikatesowe, Sosy 
delikatesowe i  śmietankowe, Pasty warzywne (sosy), Przeciery wa-
rzywne (sosy), Żywność gotowa w postaci sosów, Chutney, Żywność 
gotowa zawierająca głównie makaron, Żywność gotowa na  bazie 
ryżu, Makaron, Sałatki makaronowe, Dania gotowe suche lub w pły-
nie, zawierające głównie ryż, Gotowe dania z ryżu 
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(111) 357859 (220) 2022 05 25 (210) 543397
(151) 2022 10 20 (441) 2022 07 04
(732) AUTOLAMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jaworze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 29 01 12, 27 05 21, 27 05 14
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie akcesoriów 
samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów 
samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części sa-
mochodowych, Usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami 
samochodowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie części sa-
mochodowych 

(111) 357860 (220) 2022 05 26 (210) 543433
(151) 2022 10 20 (441) 2022 07 04
(732) RS FILLINGTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pępowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Reha Horse Fizjoterapia koni
(540) 

(591) ciemnoniebieski, niebieski
(531) 03 03 01, 03 03 15, 27 05 01, 27 05 05, 29 01 12
(510), (511) 44 Masaż koni 

(111) 357861 (220) 2022 05 26 (210) 543442
(151) 2022 10 20 (441) 2022 07 04
(732) CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CA CRÉDIT AGRICOLE Twój bank pełen korzyści
(540) 

(591) zielony, ciemnozielony, czerwony
(531) 26 11 03, 26 11 06, 26 11 12, 27 05 01, 27 05 05
(510), (511) 9 Magnetyczne, mikroprocesorowe i  optyczne nośniki 
danych z nagraniami, oprogramowanie komputerowe, magnetyczne, 
mikroprocesorowe i  optyczne nośniki danych kodowane i  niekodo-
wane, karty magnetyczne kodowane, karty z układem scalonym lub 
mikroprocesorem, urządzenia do transmisji i przetwarzania danych, 
urządzenia elektroniczne wspomagające bezpieczeństwo przesyła-
nia danych, moduły ładowalne z publikacjami w formie elektronicz-
nej oraz zawierające treści multimedialne, oprogramowanie kom-
puterowe do  pobrania z  Internetu do  obsługi transakcji i  operacji 
bankowych, oprogramowanie i  aplikacje do  urządzeń przenośnych, 
elektroniczne bazy danych, 35 Reklama, kreowanie wizerunku firmy, 

usługi marketingowe, Usługi promocyjne obejmujące organizowa-
nie, obsługę, administrowanie, nadzorowanie i zarządzanie planami 
pozyskiwania stałych klientów w formie programów lojalnościowych, 
Kompilacja i systematyzacja informacji w komputerowe bazy danych, 
Pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, przetwarzanie 
danych, zarządzanie bazami danych, udostępnianie komputerowych 
baz danych, analizy kosztów, 36 Operacje bankowe, usługi banko-
we, z uwzględnieniem usług bankowych z dostępem bezpośrednim 
przez systemy elektroniczne, bankowość telefoniczna, usługi banko-
wości domowej, usługi bankowości osobistej, usługi finansowe, ope-
racje walutowe, analizy finansowe, doradztwo finansowe, informacja 
bankowa, inwestycje kapitałowe, lokaty kapitałów i doradztwo w tym 
zakresie, usługi finansowych baz danych, obsługa kredytów i  poży-
czek ratalnych, obsługa kont bankowych, finansowanie pożyczek 
i kredytów, emisja kart płatniczych, obsługa kart płatniczych, pośred-
nictwo finansowe, powiernictwo finansowe, transakcje finansowe, 
transfer elektroniczny środków finansowych, zarządzanie finansami, 
Informacja o  usługach i  produktach bankowych i  finansowych, 38 
Udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, przekierowanie 
wszelkiego rodzaju wiadomości na  adresy internetowe [przesyłanie 
wiadomości internetowych], zapewnianie dostępu do blogów inter-
netowych, zapewnianie dostępu do  stron internetowych, zapew-
nianie dostępu do  internetowych pokojów rozmów [chatroomów] 
i  forów internetowych, świadczenie usług komunikacji głosowej 
przez Internet, cyfrowa transmisja danych za  pośrednictwem Inter-
netu, elektroniczne przesyłanie programów komputerowych i  apli-
kacji mobilnych za  pośrednictwem Internetu, zapewnianie dostępu 
do danych i informacji za pośrednictwem Internetu, dostęp do treści, 
stron internetowych i portali, usługi telekomunikacyjne świadczone 
przez Internet, intranet i  extranet, transmisja treści generowanych 
przez użytkownika za pośrednictwem Internetu, zapewnianie dostę-
pu telekomunikacyjnego do  baz danych i  do  Internetu, usługi tele-
komunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali in-
ternetowych, usługi pocztowe przy wykorzystaniu Internetu i innych 
sieci przesyłu danych, usługi emisji treści audio i wideo świadczone 
za  pośrednictwem Internetu, elektroniczna wymiana wiadomości 
za  pośrednictwem linii czatowych, pokojów rozmów [chatroomów] 
oraz forów internetowych, elektroniczne tablice ogłoszeń 

(111) 357862 (220) 2022 05 26 (210) 543458
(151) 2022 10 05 (441) 2022 06 20
(732) MEBLOBRANIE PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bugo cz
(540) 

(591) zielony, fioletowy, szary
(531) 12 01 01, 12 01 03, 12 01 09, 24 17 02, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 35 Administrowanie sprzedażą, w  tym za  pośrednic-
twem sklepów internetowych mebli domowych, mebli biurowych, 
mebli ogrodowych, mebli tarasowych, mebli balkonowych, oświetle-
nia, paneli ściennych i paneli podłogowych 

(111) 357863 (220) 2022 05 26 (210) 543460
(151) 2022 10 05 (441) 2022 06 20
(732) MEBLOBRANIE PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) meblobranie pl
(540) 

(591) brązowy, zielony, biały
(531) 05 11 05, 26 01 01, 26 01 06, 26 01 15, 24 17 02, 27 05 01, 29 01 13
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(510), (511) 35 Administrowanie sprzedażą, w  tym za  pośrednic-
twem sklepów internetowych mebli domowych, mebli biurowych, 
mebli ogrodowych, mebli tarasowych, mebli balkonowych, oświetle-
nia, paneli ściennych, paneli podłogowych 

(111) 357864 (220) 2022 05 26 (210) 543463
(151) 2022 10 05 (441) 2022 06 13
(732) MEBLOBRANIE PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OLSTEFF
(510), (511) 19 Domki ogrodowe wykonane z materiałów niemetalo-
wych, Ogrodowe budki wykonane z materiałów niemetalowych, Na-
mioty ogrodowe [szkielety ramowe], niemetalowe i nie z materiału 
tekstylnego, Budki ogrodowe z drewna, Ogrody zimowe [konstruk-
cje] z materiałów niemetalowych, Osłony (Niemetalowe-) chroniące 
rośliny przed zimnem do użytku ogrodniczego w hodowli roślin, 20 
Meble biurowe, Szafki na materiały biurowe [meble], Stoły biurowe, 
Fotele biurowe, Krzesła biurowe, Półki biurowe, Biurka, Sprzęt biuro-
wy [meble], Pulpity [biurka] do pracy w pozycji stojącej, Meble domo-
we, Barki [meble], Ławy [meble], Meble sypialne, Kontuary [meble], 
Kredensy [meble], Meble łączone, Pufy [meble], Szafki [meble], Stoły 
[meble], Witryny [meble], Toaletki [meble], Konsole [meble], Regały 
[meble], Meble do siedzenia, Meble do salonu, Meble do kuchni, Me-
ble do przechowywania, Kanapy, Komody, Sofy, Szafy, Krzesła, Stoły 
do  pracy, Gabloty [meble], Lustra, Meble ogrodowe, Meble wypo-
czynkowe do użytku w ogrodach, Meble kempingowe, Meble ogro-
dowe trzcinowe, Meble ogrodowe bambusowe, Meble ogrodowe 
drewniane, Meble ogrodowe z tworzyw sztucznych, Meble ogrodo-
we rattanowe, Meble ogrodowe metalowe, Stoły do użytku w ogro-
dach, Leżaki do użytku w ogrodach, Krzesła do użytku w ogrodach, 
Fotele do użytku w ogrodach, Altany [meble], Meble balkonowe, Me-
ble tarasowe 

(111) 357865 (220) 2022 05 27 (210) 543471
(151) 2022 10 20 (441) 2022 07 04
(732) EURUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Ignatki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mevelle PROFESSIONAL
(540) 

(591) czarny, jasnobrązowy, ciemnobrązowy
(531) 27 05 01, 27 05 05, 29 01 13
(510), (511) 3 Kosmetyki do  włosów, Preparaty do  pielęgnacji wło-
sów, Szampony do  włosów, Odżywki do  włosów, Balsamy do  wło-
sów, Pomady do  włosów, Kremy do  włosów, Maseczki do  włosów, 
Żele do  włosów, Pianki do  włosów, Farby do  włosów, Rozjaśniacze 
do włosów, Lakiery do włosów, Olejki do włosów, Serum do włosów, 
Środki zmiękczające do włosów 

(111) 357866 (220) 2022 06 01 (210) 543645
(151) 2022 10 20 (441) 2022 07 04
(732) ASKATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SKATO
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy 

(111) 357867 (220) 2022 05 26 (210) 543459
(151) 2022 10 05 (441) 2022 06 20
(732) MEBLOBRANIE PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GARDINETTA premium garden furniture
(540) 

(591) zielony
(531) 03 01 06, 03 01 24, 03 01 28, 27 05 01, 29 01 03
(510), (511) 19 Domki ogrodowe wykonane z  materiałów niemeta-
lowych, Ogrodowe budki wykonane z  materiałów niemetalowych, 
Namioty ogrodowe [szkielety ramowe], niemetalowe i nie z materiału 
tekstylnego, Budki ogrodowe z  drewna, Ogrody zimowe [konstruk-
cje] z  materiałów niemetalowych, Osłony (Niemetalowe-) chroniące 
rośliny przed zimnem do użytku ogrodniczego w hodowli roślin, 20 
Meble ogrodowe, Meble wypoczynkowe do użytku w ogrodach, Me-
ble kempingowe, Meble ogrodowe trzcinowe, Meble ogrodowe bam-
busowe, Meble ogrodowe drewniane, Meble ogrodowe z  tworzyw 
sztucznych, Meble ogrodowe rattanowe, Meble ogrodowe metalowe, 
Stoły do użytku w ogrodach, Leżaki do użytku w ogrodach, Krzesła 
do użytku w ogrodach, Fotele do użytku w ogrodach, Altany [meble] 

(111) 357868 (220) 2022 06 03 (210) 543782
(151) 2022 10 14 (441) 2022 06 27
(732) RĄPAŁA KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PS8 RACING TEAM
(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 24
(510), (511) 41 Działalność sportowa, kolarstwo, wyścigi kolarskie, ko-
larstwo szosowe, kolarstwo amatorskie, kolarstwo crossowe, treningi 
szosowe, treningi crossowe, organizowanie wydarzeń sportowych 

(111) 357869 (220) 2022 06 03 (210) 543783
(151) 2022 10 14 (441) 2022 06 27
(732) RĄPAŁA KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PS8 RACING TEAM
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 41 Działalność sportowa, kolarstwo, wyścigi kolarskie, ko-
larstwo szosowe, kolarstwo amatorskie, kolarstwo crossowe, treningi 
szosowe, treningi crossowe, organizowanie wydarzeń sportowych 

(111) 357870 (220) 2022 06 03 (210) 543784
(151) 2022 10 14 (441) 2022 06 27
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(732) RĄPAŁA KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PS8 RACING TEAM
(510), (511) 41 Działalność sportowa, kolarstwo, wyścigi kolarskie, ko-
larstwo szosowe, kolarstwo amatorskie, kolarstwo crossowe, treningi 
szosowe, treningi crossowe, organizowanie wydarzeń sportowych.

(111) 357871 (220) 2022 02 04 (210) 539464
(151) 2022 07 19 (441) 2022 04 04
(732) WORLD SWEETS CENTRAL MARKETING COMPANY SINCE 1986,
Kuwejt (KW)
(540) (znak słowny)
(540) NOBLE WAFERS
(510), (511) 30 Wafelki w polewie czekoladowej, Wafelki, Wafelki [ar-
tykuły spożywcze], Czekoladowe wafle karmelowe, Jadalne wafle, 
Wafle czekoladowe, Wafle ryżowe w polewie czekoladowej, Wafle ry-
żowe, Brownie [ciastka czekoladowe], Ciastka, Ciastka czekoladowe, 
Kruche ciastka (herbatniki), Słodycze [cukierki].

(111) 357872 (220) 2022 02 04 (210) 539465
(151) 2022 07 19 (441) 2022 04 04
(732) WORLD SWEETS CENTRAL MARKETING COMPANY SINCE 1986, 
Kuwejt (KW)
(540) (znak graficzny)
(540) 

(591) złoty, brązowy
(531) 03.02.24, 26.07.25, 26.01.04, 24.17.02, 26.13.25, 29.01.12
(510), (511) 30 Wafelki w polewie czekoladowej, Wafelki, Wafelki [ar-
tykuły spożywcze], Czekoladowe wafle karmelowe, Jadalne wafle, 
Wafle czekoladowe, Wafle ryżowe w polewie czekoladowej, Wafle ry-
żowe, Brownie [ciastka czekoladowe], Ciastka, Ciastka czekoladowe, 
Kruche ciastka (herbatniki), Słodycze [cukierki].

(111) 357873 (220) 2021 03 30 (210) 526846
(151) 2022 01 17 (441) 2021 09 27
(732) DRZEWIECKA-ŻUREK PAULINA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MAMBULANS
(510), (511) 5 Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, Apteczki 
pierwszej pomocy sprzedawane z  wyposażeniem, Apteczki pierw-
szej pomocy do użytku domowego, Lecznicze oliwki dla niemowląt, 
Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Antybakteryjne środki do my-
cia rąk, Antybakteryjny preparat do mycia rąk, Mydła antybakteryjne, 
Bandaże elastyczne [opatrunki], Żele stosowane miejscowo do udzie-
lania pierwszej pomocy, Środki opatrunkowe pierwszej pomocy, 
Przenośne apteczki pierwszej pomocy, Balsamy do pielęgnacji pupy 
niemowlęcia do  celów medycznych, Dietetyczna żywność przysto-
sowana dla niemowląt, Pieluchy dla niemowląt i  dorosłych, Mleko 
w  proszku [żywność dla niemowląt], Napoje dla niemowląt, Mleko 
w  proszku dla niemowląt, Pieluszki dla niemowląt, Plastry przeciw 
komarom dla niemowląt, Pieluszki do pływania dla niemowląt, Pre-
paraty do  początkowego żywienia niemowląt, Preparaty dla nie-
mowląt nie zawierające laktozy, Preparaty mentolowe do kąpieli pa-
rowej dla niemowląt, Preparaty żywnościowe dla niemowląt i małych 
dzieci, Substancje dietetyczne dla niemowląt, Produkty żywnościo-
we dla niemowląt, Suplementy diety dla niemowląt, Wielorazowe 
pieluszki do pływania dla niemowląt, Żywność dla dzieci i niemow-
ląt, Żywność dla niemowląt, Kremy dla dzieci [lecznicze], Profilowane 

pieluchy celulozowe dla dzieci, Talk leczniczy dla dzieci, 9 Magnesy, 
Magnesy dekoracyjne, Magnesy dekoracyjne na  lodówki, Magnesy 
na lodówkę, Magnesy na lodówki, Elektroniczne nianie, Elektroniczna 
aparatura monitorująca, inna niż do celów medycznych, Monitorujące 
urządzenia bezpieczeństwa [elektryczne], Monitorujące urządzenia 
[elektryczne], Monitorujące urządzenia kontrolne [elektryczne], Moni-
tory oddechu [niemedyczne], Monitory oddychania, inne niż do ce-
lów medycznych, Monitory tlenu, nie do celów medycznych, Urządze-
nia do  monitoringu wizualnego, Urządzenia do  lokalizowania 
dźwięku, Urządzenia do wykrywania pożaru, Urządzenia do wykry-
wania dymu, Urządzenia do wykrywania gazu, Urządzenia monitoru-
jące, elektryczne, Urządzenia monitorujące, inne niż do  celów me-
dycznych, Urządzenia monitorujące temperaturę do  użytku 
domowego, Wykrywacze dymu, Zdalne czujniki temperatury, Zdalne 
urządzenia do monitorowania, Urządzenia do monitorowania, Naklej-
ki termoczułe, nie do użytku medycznego, Przyrządy do pomiaru za-
nieczyszczenia powietrza, Urządzenia i przyrządy do kontroli, Alarmy 
dla niemowląt, Magnesy dekoracyjne w kształcie zwierząt, Magnesy 
dekoracyjne w kształcie liczb, Magnesy dekoracyjne w kształcie liter, 
Urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, Czuj-
niki do monitorowania ruchów fizycznych, Urządzenia do monitoro-
wania niemowląt, Urządzenia odsłuchowe do  monitorowania nie-
mowląt, Urządzenia wideo do monitorowania niemowląt, Urządzenia 
i przyrządy do sprawdzania [nadzorowania], Urządzenia i przyrządy 
do ratownictwa, Monitory wyświetlające, Słuchowe urządzenia mo-
nitorujące, Telewizyjne urządzenia monitorujące, Urządzenia elek-
troniczne do monitoringu, Termometry domowe, Termometry elek-
troniczne, inne niż do  celów medycznych, Termometry rtęciowe 
[inne niż do celów medycznych], Termometry nie do celów medycz-
nych, Termometry na  podczerwień nie  do  celów medycznych, Ter-
mometry, Wagi dla niemowląt, 35 Organizowanie i prowadzenie pro-
mocyjnych imprez marketingowych na  rzecz osób trzecich, 
Organizowanie subskrypcji w  zakresie publikacji online dla osób 
trzecich, Usługi sklepów detalicznych online związane z produktami 
kosmetycznymi i  pielęgnacyjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w zakresie zabawek, Usługi sklepów detalicznych 
online obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
online w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi w zakresie zamó-
wień online, Działalność gospodarcza (Doradztwo w zakresie zarzą-
dzania-), Zarządzanie programami lojalnościowymi, Organizacja 
i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych, Organiza-
cja targów handlowych, Organizacja targów w  celach handlowych 
i reklamowych, Organizacja wystaw dla biznesu lub handlu, Organi-
zacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Organizowa-
nie i  prowadzenie targów w  celach handlowych lub reklamowych, 
Organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlo-
wych, promocyjnych i  reklamowych, Organizowanie pokazów han-
dlowych, Organizowanie imprez w  celach handlowych i  reklamo-
wych, Organizowanie pokazów w celach handlowych, Organizowanie 
targów w  celach handlowych lub reklamowych, Pokazy [do  celów 
promocyjnych/reklamowych], Prowadzenie pokazów handlowych, 
Promowanie i  przeprowadzanie targów handlowych, Prowadzenie 
pokazów w  zakresie działalności gospodarczej, Prowadzenie, przy-
gotowywanie i organizowanie pokazów handlowych i  targów han-
dlowych w  celach komercyjnych i  reklamowych, Prowadzenie wy-
staw w  ramach wirtualnych targów handlowych online, Wystawy 
w celach handlowych lub reklamowych, Organizowanie i prowadze-
nie pokazów w celach reklamowych, Pokazy towarów i usług za po-
średnictwem mediów elektronicznych, także na rzecz usług tak zwa-
nych telezakupów i  zakupów domowych, Prezentacje towarów 
i usług, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, Prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, Przygotowywanie i  prezentacja pokazów audiowizual-
nych w  celach reklamowych, Przygotowywanie wystaw do  celów 
działalności gospodarczej, Elektroniczne publikowanie druków w ce-
lach reklamowych, Organizowanie targów handlowych w celach re-
klamowych, Organizowanie targów i wystaw, Promowanie [reklama] 
działalności gospodarczej, Promowanie sprzedaży przy użyciu me-
diów audiowizualnych, Publikowanie materiałów reklamowych onli-
ne, Publikowanie tekstów reklamowych, Redagowanie tekstów re-
klamowych, Reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci 
komunikacyjnej, Reklama online poprzez komputerowe sieci komu-
nikacyjne, Reklama na billboardach elektronicznych, Reklama online 
za  pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama poprzez przesyła-
nie materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez elek-
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troniczne sieci komunikacyjne, Reklama poprzez wszystkie publicz-
ne środki komunikacji, Reklama za  pośrednictwem mediów 
elektronicznych, w  szczególności Internetu, Reklama za  pośrednic-
twem sieci telefonii komórkowej, Reklamy online, Usługi promocyj-
no-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, Usługi re-
klamowe i  marketingowe online, Usługi reklamowe obejmujące 
promowanie działań zwiększających świadomość społeczeństwa 
w zakresie chorób, Usługi reklamowe w celu zwiększania świadomo-
ści społecznej w  zakresie kwestii zdrowotnych, Usługi reklamowe, 
w tym reklama on-line w sieci komputerowej, Usługi w zakresie pre-
zentacji przedsiębiorstw za  pośrednictwem Internetu i  innych me-
diów, Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Usługi w zakresie pro-
mocji działalności gospodarczej świadczone za  pośrednictwem 
środków audiowizualnych, Organizacja i  przeprowadzanie imprez 
reklamowych, 41 Usługi szkoleniowe z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy, Usługi edukacyjne w zakresie pierwszej pomocy, Przygoto-
wanie zawodowe w  zakresie pierwszej pomocy, Edukacja online 
z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstrane-
tów, Publikacja książek i czasopism elektronicznych online (nie do po-
brania), Publikowanie książek i  czasopism elektronicznych online, 
Publikowanie materiałów multimedialnych online, Udostępnianie 
informacji online związanych z mediami audiowizualnymi, Udostęp-
nianie obrazów online nie do pobrania, Udostępnianie online recen-
zji książek, Udostępnianie publikacji online [nie do pobrania], Udzie-
lanie informacji edukacyjnych online z komputerowej bazy danych 
lub za  pośrednictwem Internetu, Udzielanie informacji związanych 
z treningiem fizycznym za pośrednictwem strony internetowej onli-
ne, Udzielanie informacji związanych z  wychowaniem fizycznym 
za pośrednictwem strony internetowej online, Usługi w zakresie pu-
blikowania online, Zapewnianie kursów szkoleniowych online, Za-
pewnianie szkoleń online, Zapewnianie seminariów szkoleniowych 
online, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi rozrywko-
we, edukacyjne i instruktażowe, Publikowania broszur, Publikowanie 
arkuszy informacyjnych, Publikowanie drukowanych materiałów 
edukacyjnych, Publikowanie materiałów drukowanych dotyczących 
edukacji, Publikowanie druków w formie elektronicznej w Internecie, 
Publikowanie druków w formie elektronicznej, Publikowanie druków, 
również w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, 
Publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, 
w formie elektronicznej, Publikowanie książek edukacyjnych, Publiko-
wanie książek instruktażowych, Publikowanie multimedialne książek, 
Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowa-
nie plakatów, Publikowanie tekstów, Publikowanie tekstów edukacyj-
nych, Tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych do podcastów, 
Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Udostępnianie elektronicz-
nych publikacji on-line, Udostępnianie publikacji elektronicznych, 
Usługi w zakresie publikacji książek, Organizowanie konferencji, wy-
staw i konkursów, Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja mul-
timedialna i usługi fotograficzne, Produkcja nagrań audiowizualnych, 
Usługi edukacyjne i instruktażowe, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, 
Usługi edukacyjne i  szkoleniowe odnoszące się do  służby zdrowia, 
Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Doradztwo w zakresie plano-
wania imprez specjalnych, Dostarczanie informacji dotyczących ksią-
żek, Informacje o  rekreacji, Organizacja i  przeprowadzanie imprez 
szkoleniowych, Organizacja i  przeprowadzanie imprez rozrywko-
wych, Organizacja webinariów, Organizowanie festynów w  celach 
edukacyjnych, Organizowanie festynów w celach rekreacyjnych, Or-
ganizowanie festynów w  celach rozrywkowych, Organizowanie 
i przeprowadzanie targów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 
Pokazy filmowe, Udostępnianie aktualności związanymi ze sportem, 
Udostępnianie mediów audiowizualnych za  pośrednictwem sieci 
łączności, Szkolenia ruchowe dla dzieci, Usługi prezentacji audiowi-
zualnych do celów edukacyjnych, Usługi rekreacyjne, Organizowanie 
uczestnictwa uczniów w zajęciach edukacyjnych, Edukacja, Edukacja 
(Informacje dotyczące-), Edukacja dorosłych, Nauczanie w  zakresie 
zdrowia, Świadczenie usług edukacyjnych w  zakresie zdrowia, Na-
uczanie i  szkolenia, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Przygoto-
wywanie, organizowanie i  prowadzenie warsztatów [szkolenia], 
Szkolenia dla rodziców w zakresie organizacji grup wsparcia dla ro-
dziców, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia i  nauczanie w  dziedzinie 
medycyny, Szkolenia sportowe, Szkolenia w  dziedzinie medycyny, 
Szkolenia w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich leczenia, Szkole-
nia w zakresie obchodzenia się z jedzeniem, Szkolenia w zakresie od-
żywiania, Szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, Szkolenia z prezen-
tacji żywności, Szkolenia z  zakresu bezpieczeństwa na  drodze, 

Szkolenia żeglarskie, Usługi szkolenia nianiek, 44 Dostarczanie infor-
macji dotyczących zdrowia, Usługi doradcze w zakresie opieki zdro-
wotnej, Usługi doradcze w  zakresie opieki zdrowotnej [medyczne], 
Usługi informacyjne w zakresie opieki zdrowotnej, Usługi w zakresie 
opieki zdrowotnej dla ludzi, Doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, 
Doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, Doradztwo w zakresie 
żywienia i odżywiania, Doradztwo żywieniowe, Dostarczanie infor-
macji z dziedziny opieki zdrowotnej za pośrednictwem globalnej sie-
ci komputerowej, Konsultacje z dziedziny żywienia, Planowanie ro-
dziny, Udostępnianie informacji na  temat karmienia piersią, 
Udzielanie informacji zdrowotnej, Udzielanie informacji związanych 
z odżywianiem, Udzielanie informacji związanych z usługami opieki 
pielęgniarskiej, Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi doradcze 
w zakresie żywienia, Usługi doradcze w zakresie laktacji, Usługi do-
radcze związane z dietą, Pomoc medyczna, Pomoc medyczna w na-
głych wypadkach, Zabiegi pielęgnacji urody, Ochrona zdrowia 

(111) 357874 (220) 2019 12 30 (210) 508532
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 22
(732) ACTUM LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Floori
(540) 

(591) jasnoszary, ciemnoszary
(531) 27 05 01, 26 04 03, 26 04 09, 29 01 06
(510), (511) 9 programy komputerowe [oprogramowanie do  pobra-
nia], 42 oprogramowanie jako usługa [SaaS], projektowanie oprogra-
mowania komputerowego 

(111) 357875 (220) 2020 09 25 (210) 518815
(151) 2022 10 19 (441) 2021 10 18
(732) KRUSZYWA SKSM SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kruszywa SKSM
(510), (511) 6 materiały i  elementy budowlane metalowe, materiały 
i elementy do budowy dróg metalowe, materiały konstrukcyjne me-
talowe, 19 materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, 
piasek, żwir, pospółka, 37 usługi budowlane, wydobycie kamienia, 
wydobycie kruszyw budowlanych, wszelkie naprawy w  zakresie 
maszyn i urządzeń do produkcji i przerobu kruszyw naturalnych, 40 
kruszenie kamieni, obróbka kruszywa, przetwarzanie kruszywa, 42 
prace badawczo-rozwojowe z zakresu materiałów budowlanych, do-
radztwo budowlane, projektowanie architektoniczne dróg i budow-
li, poszukiwania geologiczne i  ekspertyzy geologiczne dotyczące 
złóż eksploatacyjnych dla materiałów budowlanych, testowanie ma-
teriałów budowlanych 

(111) 357876 (220) 2021 11 17 (210) 536562
(151) 2022 10 18 (441) 2021 12 13
(732) BŁASZAK ROMAN, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VERO
(510), (511) 20 Meble i  akcesoria meblowe wyposażenia domu, Ban-
kowe lady, Biurka, Biurka do  celów biurowych, Biblioteczki [regały 
na książki], Biurka i stoły, Biurka modułowe [meble], Biurka z regulacją 
wysokości, Blaty [części mebli], Blaty na szafki, Blaty robocze w postaci 
mebli, Blaty stołowe, Blaty wierzchnie do  szafek, Boazeria meblarska, 
Cokoły [meble], Części półek (Niemetalowe-), Dekoracyjne listwy wy-
kończeniowe z drewna do zastosowania do mebli robionych na wymiar, 
Dekoracyjne listwy z tworzyw sztucznych do umieszczania na szafkach 
wystawowych, Dekoracyjne panele drewniane [meble], Dekoracyjne 
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listwy wykończeniowe z drewna do mebli, Dekoracyjne listwy wykoń-
czeniowe z tworzywa sztucznego do zastosowania do mebli robionych 
na wymiar, Dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzywa sztuczne-
go do mebli, Dopasowane nakrycia na meble, Dopasowane pokrowce 
materiałowe do  mebli, Dopasowane pokrowce na  meble, Drewniane 
półki i stojaki [meble], Drzwi do mebli, Drzwi do mebli wykonane z ma-
teriałów niemetalowych, Drzwi do mebli wykonane z tworzyw sztucz-
nych, Drzwi do  mebli ze  szkła, Drzwi do  szaf, Drzwi do  szafek, Drzwi 
przesuwne do  mebli, Drzwi przesuwne do  szaf, Drzwi przezroczyste 
ze szkła do mebli, Drzwiczki do mebli, Ekrany działowe w formie mebli, 
Ekrany [meble], Ekrany [meble] do celów pokazowych, wystawowych, 
Elementy dzielące przestrzeń [meble], Elementy meblowe, Elementy 
mebli segmentowych, niemetalowe [meble], Elementy metalowe mebli 
segmentowych [meble], Elementy wnętrza szaf, Elementy wykończe-
niowe szuflad, niemetalowe, Fronty do szaf i szafek, Fronty do szafek, 
Fronty szuflad, Gabloty [inne niż chłodnicze szafy przeszklone], Gabloty 
szklane, Komódki z  szufladami, Komody, Komody [meble], Kompute-
rowe stanowiska pracy [meble], Konsole, Konsole [meble], Konstrukcje 
półek, nie z metalu [meble], Lady do celów prezentacji, Ławy [meble], 
Meble, Meble biurowe, Meble biurowe metalowe, Meble do przecho-
wywania, Meble tapicerowane, Meble wielofunkcyjne, Meble wyko-
nane z substytutów drewna, Meble wykonane z tworzyw sztucznych, 
Meble wykonane ze stali, Meblowe (Półki-), Metalowe drzwi do mebli, 
Metalowe przegródki do  półek [części mebli], Metalowe przesłony 
[meble], Moduły biurkowe, Modułowe układy półek [meble], Moduły 
do  przechowywania [meble], Nakładki siedzeniowe jako części mebli, 
Niemetalowe części mebli, Niemetalowe części półek, Niemetalowe 
przegródki do  półek, Niemetalowe przegródki do  półek stanowią-
ce części mebli, Niemetalowy osprzęt do szafek, Nogi do mebli, Nogi 
stołowe, Organizery do szuflad, Panele meblowe, Panele rozdzielające 
[przegrody], Parawany [meble], Parawany [meble] używane jako prze-
pierzenia pokojów biurowych, Płyty meblowe, Podstawy stołów, Półki 
biurowe, Półki do przechowywania [meble], Półki [meble], Półki meta-
lowe, Półki na książki, Półki niemetalowe [meble], Półki ścienne [meble], 
Półki ścienne [konstrukcje] z materiałów niemetalowych, Półki ścienne 
[konstrukcje] metalowe, Przenośne biurka, Przenośne panele działowe 
[meble], Przenośne przepierzenia [meble], Przenośne ścianki biurowe, 
Regały, Regały do przechowywania, Regały [meble], Regały metalowe, 
Regały metalowe (systemy półkowe) [meble], Regały z metalu [meble], 
Ruchome biurka, Ruchome przepierzenia [meble], Ścianki działowe 
do  biur [meble], Ścianki działowe do  mebli, Ściany działowe [meble], 
Stanowiska pracy [meble], Stanowiska maszyn liczących, Stoliki, Stoliki 
kawowe, Stoły, Stoły biurowe, Stoły konferencyjne, Stoły marmurowe, 
Stoły [meble], Szafki, Szafki [części zestawu], Szafki do przechowywania, 
Szafki do  przechowywania [meble], Szafki [meble], Szafki metalowe, 
Szafki na materiały biurowe [meble], Szafy, Szafki ścienne, Szafy [meble], 
Szafy na dokumenty w postaci mebli, Szuflady [części mebli], Szuflady 
do  mebli, Wolnostojące przepierzenia [meble], Wolnostojące biurowe 
ścianki działowe, Wyroby stolarskie, Zestawy mebli, 42 Usługi w zakre-
sie projektowania, Doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, Doradztwo 
w zakresie doboru pokrowców na meble [projektowanie wnętrz], Do-
radztwo związane z  wyborem tkanin dekoracyjnych [projektowanie 
wnętrz], Konstrukcyjne (Projektowanie-), Planowanie [projektowanie] 
biur, Planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, Profesjonalne 
doradztwo w zakresie wzornictwa przemysłowego, Projektowanie de-
koracji wnętrz, Projektowanie mebli, Projektowanie mebli biurowych, 
Projektowanie rozmieszczenia mebli biurowych, Usługi planowania 
[projektowania] biur, Usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz 
biurowych, Wzornictwo przemysłowe, Wzornictwo przemysłowe i pro-
jektowanie graficzne 

(111) 357877 (220) 2021 11 22 (210) 536745
(151) 2022 10 18 (441) 2022 07 04
(732) EDUTECH EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) edutech expert
(540) 

(591) ciemnoniebieski, żółty
(531) 24 17 02, 27 05 01, 27 05 08, 29 01 13

(510), (511) 7 Drukarki 3D, 35 Sprzedaż online za pomocą sklepu in-
ternetowego drukarek 3D, robotów edukacyjnych (elektronika użyt-
kowa), klocków edukacyjnych (zabawki), długopisów 3D, materiałów 
eksploatacyjnych (części zamienne, filament, żywice), 40 Usługi po-
wielania 3D, Wynajem drukarek 3D, Drukowanie 3D, Obróbka i prze-
twarzanie materiałów, Usługi drukowania 3D, 41 Przygotowywanie, 
organizowanie i  prowadzenie warsztatów [szkolenia], Skompute-
ryzowane szkolenia i kursy, Szkolenia i kursy edukacyjne, Szkolenia 
i  kursy komputerowe, Szkolenia i  kursy online, Usługi edukacyjne 
i instruktażowe, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Przekazywanie 
know-how [szkolenia] 

(111) 357878 (220) 2021 11 17 (210) 536555
(151) 2022 10 18 (441) 2021 12 13
(732) BŁASZAK ROMAN, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AURA
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Ban-
kowe lady, Biurka, Biurka do  celów biurowych, Biblioteczki [regały 
na książki], Biurka i stoły, Biurka modułowe [meble], Biurka z regulacją 
wysokości, Blaty [części mebli], Blaty na szafki, Blaty robocze w postaci 
mebli, Blaty stołowe, Blaty wierzchnie do szafek, Boazeria meblarska, 
Cokoły [meble], Części półek (Niemetalowe-), Dekoracyjne listwy wy-
kończeniowe z drewna do zastosowania do mebli robionych na wy-
miar, Dekoracyjne listwy z  tworzyw sztucznych do  umieszczania 
na  szafkach wystawowych, Dekoracyjne panele drewniane [meble], 
Dekoracyjne listwy wykończeniowe z  drewna do  mebli, Dekoracyj-
ne listwy wykończeniowe z  tworzywa sztucznego do  zastosowania 
do mebli robionych na wymiar, Dekoracyjne listwy wykończeniowe 
z  tworzywa sztucznego do  mebli, Dopasowane nakrycia na  meble, 
Dopasowane pokrowce materiałowe do mebli, Dopasowane pokrow-
ce na meble, Drewniane półki i stojaki [meble], Drzwi do mebli, Drzwi 
do  mebli wykonane z  materiałów niemetalowych, Drzwi do  mebli 
wykonane z  tworzyw sztucznych, Drzwi do  mebli ze  szkła, Drzwi 
do szaf, Drzwi do szafek, Drzwi przesuwne do mebli, Drzwi przesuw-
ne do szaf, Drzwi przezroczyste ze szkła do mebli, Drzwiczki do me-
bli, Ekrany działowe w formie mebli, Ekrany [meble], Ekrany [meble] 
do celów pokazowych, wystawowych, Elementy dzielące przestrzeń 
[meble], Elementy meblowe, Elementy mebli segmentowych, nie-
metalowe [meble], Elementy metalowe mebli segmentowych [me-
ble], Elementy wnętrza szaf, Elementy wykończeniowe szuflad, nie-
metalowe, Fronty do  szaf i  szafek, Fronty do  szafek, Fronty szuflad, 
Gabloty [inne niż chłodnicze szafy przeszklone], Gabloty szklane, 
Komódki z szufladami, Komody, Komody [meble], Komputerowe sta-
nowiska pracy [meble], Konsole, Konsole [meble], Konstrukcje półek, 
nie z metalu [meble], Lady do celów prezentacji, Ławy [meble], Meble, 
Meble biurowe, Meble biurowe metalowe, Meble do przechowywa-
nia, Meble tapicerowane, Meble wielofunkcyjne, Meble wykonane 
z substytutów drewna, Meble wykonane z tworzyw sztucznych, Me-
ble wykonane ze  stali, Meblowe (Półki-), Metalowe drzwi do  mebli, 
Metalowe przegródki do  półek [części mebli], Metalowe przesłony 
[meble], Moduły biurkowe, Modułowe układy półek [meble], Moduły 
do przechowywania [meble], Nakładki siedzeniowe jako części mebli, 
Niemetalowe części mebli, Niemetalowe części półek, Niemetalowe 
przegródki do półek, Niemetalowe przegródki do półek stanowiące 
części mebli, Niemetalowy osprzęt do  szafek, Nogi do  mebli, Nogi 
stołowe, Organizery do  szuflad, Panele meblowe, Panele rozdziela-
jące [przegrody], Parawany [meble], Parawany [meble] używane jako 
przepierzenia pokojów biurowych, Płyty meblowe, Podstawy stołów, 
Półki biurowe, Półki do przechowywania [meble], Półki [meble], Półki 
metalowe, Półki na książki, Półki niemetalowe [meble], Półki ścienne 
[meble], Półki ścienne [konstrukcje] z  materiałów niemetalowych, 
Półki ścienne [konstrukcje] metalowe, Przenośne biurka, Przenośne 
panele działowe [meble], Przenośne przepierzenia [meble], Przeno-
śne ścianki biurowe, Regały, Regały do przechowywania, Regały [me-
ble], Regały metalowe, Regały metalowe (systemy półkowe) [meble], 
Regały z  metalu [meble], Ruchome biurka, Ruchome przepierzenia 
[meble], Ścianki działowe do  biur [meble], Ścianki działowe do  me-
bli, Ściany działowe [meble], Stanowiska pracy [meble], Stanowiska 
maszyn liczących, Stoliki, Stoliki kawowe, Stoły, Stoły biurowe, Stoły 
konferencyjne, Stoły marmurowe, Stoły [meble], Szafki, Szafki [czę-
ści zestawu], Szafki do przechowywania, Szafki do przechowywania 
[meble], Szafki [meble], Szafki metalowe, Szafki na materiały biurowe 
[meble], Szafy, Szafki ścienne, Szafy [meble], Szafy na  dokumenty 
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w postaci mebli, Szuflady [części mebli], Szuflady do mebli, Wolnosto-
jące przepierzenia [meble], Wolnostojące biurowe ścianki działowe, 
Wyroby stolarskie, Zestawy mebli, 42 Usługi w zakresie projektowa-
nia, Doradztwo w  zakresie dekoracji wnętrz, Doradztwo w  zakresie 
doboru pokrowców na  meble [projektowanie wnętrz], Doradztwo 
związane z wyborem tkanin dekoracyjnych [projektowanie wnętrz], 
Konstrukcyjne (Projektowanie-), Planowanie [projektowanie] biur, 
Planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, Profesjonalne 
doradztwo w  zakresie wzornictwa przemysłowego, Projektowanie 
dekoracji wnętrz, Projektowanie mebli, Projektowanie mebli biuro-
wych, Projektowanie rozmieszczenia mebli biurowych, Usługi plano-
wania [projektowania] biur, Usługi w zakresie projektowania wystroju 
wnętrz biurowych, Wzornictwo przemysłowe, Wzornictwo przemy-
słowe i projektowanie graficzne 

(111) 357879 (220) 2020 01 03 (210) 508668
(151) 2022 10 14 (441) 2020 06 08
(732) ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) imoje
(540) 

(591) niebieski, pomarańczowy
(531) 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 35 usługi reklamy, usługi doradcze w zarządzaniu działal-
nością gospodarczą, badania dotyczące działalności gospodarczej, 
oceny handlowe, wyceny przedsiębiorstw, analizy kosztów, eksper-
tyzy efektywności, badania i  analizy marketingowe, usługi audytu, 
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, komputerowe 
zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w  plikach kompute-
rowych dla osób trzecich, systematyzacja informacji w komputero-
wych bazach danych, aktualizacja i  utrzymywanie danych w  kom-
puterowych bazach danych, 36 operacje bankowe, usługi bankowe 
z dostępem bezpośrednim przez Internet, emisja kart kredytowych, 
doradztwo finansowe, usługi finansowe, informacje bankowe, ob-
sługa kart debetowych i  kart kredytowych, lokaty kapitałów, kre-
dytowanie, operacje finansowe, operacje walutowe, pośrednictwo 
finansowe, transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków 
finansowych, 38 usługi łączności poprzez terminale komputerowe, 
przesyłanie wiadomości, udostępnianie forów internetowych onli-
ne, wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, 
zapewnianie dostępu do baz danych, 42 administrowanie stronami 
komputerowymi (sieciowymi), aktualizowanie oprogramowania 
komputerowego, analizy systemów komputerowych, instalowanie 
oprogramowania komputerowego, obsługiwanie baz danych dla 
klientów i potencjalnych klientów banku dostępnych przez Internet, 
projektowanie oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzy-
mywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie i  utrzy-
mywanie systemów obsługi klienta dostępnych przez Internet 

(111) 357880 (220) 2020 06 09 (210) 514581
(151) 2022 10 11 (441) 2020 10 05
(732) RADIO NOWY ŚWIAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RADIO NOWY ŚWIAT
(540) 

(591) czarny
(531) 27 05 01, 26 11 03

(510), (511) 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, 
biuletyny informacyjne, broszury, czasopisma [periodyki], czcionki 
drukarskie, materiały drukowane, plakaty reklamowe, publikacje 
drukowane, publikacje edukacyjne, publikacje promocyjne, publi-
kacje reklamowe, reklamowe szyldy papierowe, szyldy z  papieru 
lub z tektury lub z kartonu, 38 agencje informacyjne, komunikacja 
radiowa, transmisja programów radiowych, radiowe usługi infor-
macyjne, agencje prasowe, emisja radiowa, przesyłanie danych 
przy pomocy światłowodów, przesyłanie danych przy pomocy 
terminali komputerowych, przesyłanie wiadomości, przesyłanie 
wiadomości i  obrazu przy pomocy komputera, radiofonia, usługi 
w  zakresie prowadzenia stacji radiowych i  telewizyjnych, usługi 
przekazywania głosu i obrazu, obsługa przekazu fonicznego, pro-
wadzenie transmisji radiowych poprzez Internet, zbieranie i prze-
kazywanie wiadomości i  informacji, transmitowanie dźwięku i ob-
razu, usługi w  zakresie obsługi satelitarnej dotyczącej transmisji 
dźwięku lub obrazu, rozpowszechnianie programów radiowych, 
41 organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizo-
wanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w  celach 
kulturalnych lub edukacyjnych, produkcja programów radiowych 
i  telewizyjnych, publikowanie książek, publikowanie on-line elek-
tronicznych książek i  czasopism, publikowanie tekstów, innych 
niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, redagowa-
nie tekstów (innych niż teksty reklamowe), udostępnianie muzyki 
cyfrowej [nie  do  pobrania] w  Internecie, udostępnianie publikacji 
elektronicznych, nie do pobrania, usługi reporterskie, zapewnianie 
rankingów użytkowników w  celach rozrywkowych lub kultural-
nych, zapewnianie recenzji użytkowników w celach rozrywkowych 
lub kulturalnych, usługi związane z  montażem programów radio-
wych, organizowanie rozrywki internetowej i radiowej, rejestrowa-
nie na taśmach wideo, wydawanie audiobooków 

(111) 357881 (220) 2020 10 27 (210) 520041
(151) 2022 10 12 (441) 2022 06 20
(732) WC SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zabrze (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WCS
(510), (511) 37 Czyszczenie zbiorników, Czyszczenie szamb, Sprzą-
tanie toalet publicznych, Usługi sprzątania toalet, Montaż tym-
czasowych ogrodzeń, Stawianie ogrodzeń zabezpieczających, 
Usługi w zakresie stawiania ogrodzeń, wywóz odpadów [czyszcze-
nie], Usuwanie odpadów [usługi czyszczenia], Wynajem platform 
i  rusztowań, Pompowanie szamb, Instalacja szamb, Pompowanie 
i  czyszczenie szamb, Montaż namiotów, 39 Oczyszczanie [usuwa-
nie i transport] z odpadów, Wynajem kontenerów, Wynajem prze-
nośnych kontenerów magazynowych, Wywóz odpadów [trans-
port], Usługi wywozu odpadów, Opróżnianie [usuwanie] zawartości 
szamb, 43 Wynajem konstrukcji namiotowych, Wypożyczanie na-
miotów, Wypożyczanie dużych namiotów, Wynajem pawilonów, 44 
Wypożyczanie obiektów i  urządzeń toaletowych, Wynajem toalet 
przenośnych, Wypożyczanie instalacji sanitarnych, Wypożyczanie 
przenośnych urządzeń sanitarnych, Zapewnianie przenośnych to-
alet na imprezy 

(111) 357882 (220) 2021 01 25 (210) 523614
(151) 2022 10 12 (441) 2022 06 20
(732) HRMS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HRMS invest
(540) 

(531) 26 11 08, 27 05 01
(510), (511) 35 Zarządzanie działalnością gospodarczą w  zakresie 
projektów budowlanych, 36 Usługi doradztwa związane z finanso-
waniem robót budowlanych oraz projektów z zakresu infrastruktu-
ry, Finansowanie inwestycji budowlanych, 37 Usługi nadzoru bu-
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dowlanego w zakresie projektów budowlanych, Usługi budowlane 
i  konstrukcyjne, 42 Opracowywanie projektów budowlanych, Pro-
jektowanie budowlane.

(111) 357883 (220) 2021 06 16 (210) 530350
(151) 2022 10 04 (441) 2022 06 13
(732) S-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Mirków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DexaProtect
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Leki, Leki wskazane do  le-
czenia niezakaźnych stanów zapalnych obejmujących przedni odci-
nek oka, Preparaty medyczne.

(111) 357884 (220) 2021 11 22 (210) 536781
(151) 2022 10 12 (441) 2022 06 20
(732) SOBOLEWSKA ALEKSANDRA PHARMA-BIOCOMMERCE, 
Sosnowiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bioprostuzdrowie
(540) 

(591) czarny, zielony, biały
(531) 24.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Środki toaletowe, Preparaty do  mycia i  pielęgnacji 
ciała, Masło do  ciała, Kosmetyczne peelingi do  ciała, Kosmety-
ki do  cery zmarszczkowej, Kosmetyki w  formie żelu, Kosmetyki 
do makijażu twarzy, Kosmetyki w postaci kremów, Kosmetyki w go-
towych zestawach, Peelingi do twarzy [kosmetyki], Kosmetyki i pre-
paraty kosmetyczne, Kosmetyki do  pielęgnacji urody, Kosmetyki 
zawierające kwas hialuronowy, Nawilżające balsamy do skóry [ko-
smetyki], Kosmetyki do  stosowania na  skórę, Kosmetyki przezna-
czone do suchej skóry, Kremy do pielęgnacji skóry, Nawilżające kre-
my do skóry [kosmetyki], Nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], 
Płyny do  pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kosmetyki w  formie spro-
szkowanej (pudry), Płyny do  mycia twarzy [kosmetyki], Maseczki 
zwężające pory stosowane jako kosmetyk, Żele do  twarzy i  ciała 
[kosmetyki], Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], Środki nawilżające 
przeciw starzeniu się do użytku jako kosmetyki, Preparaty kolage-
nowe do zastosowań kosmetycznych, Kosmetyki do ust, Kosmetyki 
dla dzieci, Kremy na noc, Kosmetyki w formie mleczek, Kosmetyki 
do użytku osobistego, Kremy do twarzy, Maseczki do skóry, Płynne 
kremy, Kosmetyki w formie olejków, Kremy do ciała, Środki nawilża-
jące [kosmetyki], Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki 
funkcjonalne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki organiczne, Płatki 
oczyszczające nasączone kosmetykami, bawełniane płatki do  ce-
lów kosmetycznych, Toniki (kosmetyki), Olejki mineralne [kosme-
tyki], Kremy tonizujące [kosmetyki], Żele nawilżające [kosmetyki], 
Kosmetyki zawierające pantenol, Kosmetyki zawierające keratynę, 
Kosmetyki do pielęgnacji skóry, 5 Probiotyki (suplementy), Suple-
menty diety, Białkowe suplementy diety, Odżywcze suplementy 
diety, Mineralne suplementy odżywcze, Mineralne suplementy 
diety, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy ziołowe w  płynie, 
Suplementy diety dla sportowców, Suplementy diety w  płynie, 
Suplementy diety zawierające olej lniany, Suplementy diety za-
wierające siemię lniane, Suplementy diety do użytku medycznego, 
Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, Kolagen 
do celów medycznych.

(111) 357885 (220) 2021 12 01 (210) 537257
(151) 2022 10 12 (441) 2022 06 20
(732) PROJEKT 17-GRUPA ECHO  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
– SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) West 4 BUSINESS HUB A

(540) 

(591) pomarańczowy, biały, czarny
(531) 26.04.01, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalenda-
rze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, materiały 
piśmienne, zeszyty, 21 naczynia stołowe, naczynia do picia, 25 ko-
szule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy, 35 reklama, analiza kosz-
tów, księgowość, organizowanie wystaw w  celach handlowych lub 
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych (pró-
bek, druków, prospektów, broszur), wynajmowanie nośników rekla-
mowych, zarządzanie działalnością gospodarczą, 36 organizowanie 
wynajmu nieruchomości, wynajem biur do  coworkingu, wynajem 
mieszkań, wynajem powierzchni biurowej [nieruchomości), wyna-
jem zakwaterowania [mieszkania], usługi związane z majątkiem nie-
ruchomym, zarządzanie nieruchomością, usługi agencji nierucho-
mości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, 37 budownictwo, 
remontowanie budynków, montaż drzwi i okien, nadzór budowlany, 
39 wynajmowanie miejsc parkingowych, wynajmowanie garaży, 41 
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 43 bary szybkiej 
obsługi (snack baty), kafeterie, restauracje, kawiarnie, wynajmowanie 
sal na posiedzenia.

(111) 357886 (220) 2021 12 03 (210) 537365
(151) 2022 10 11 (441) 2022 06 27
(732) CENTRO-CHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Turka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CH CENTRO-CHEM
(540) 

(591) jasnozielony, ciemnozielony
(531) 24.17.01, 26.05.01, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, Sprzedaż 
hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i  wyrobów tyto-
niowych, 36 Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubez-
pieczeń i  funduszów emerytalnych, Wynajem i  zarządzanie nieru-
chomościami własnymi lub dzierżawionymi, 39 Działalność związana 
z pakowaniem, Transport drogowy towarów, 40 Obróbka i usuwanie 
odpadów innych niż niebezpieczne.

(111) 357887 (220) 2021 12 03 (210) 537369
(151) 2022 10 11 (441) 2022 06 27
(732) CENTRO-CHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Turka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CH CENTRO-CHEM
(540) 

(591) jasnoszary, ciemnoszary
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.05.01, 26.05.18, 24.17.01
(510), (511) 35 Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, Sprzedaż 
hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i  wyrobów tyto-
niowych, 36 Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubez-
pieczeń i  funduszów emerytalnych, Wynajem i  zarządzanie nieru-
chomościami własnymi lub dzierżawionymi, 39 Działalność związana 
z pakowaniem, Transport drogowy towarów, 40 Obróbka i usuwanie 
odpadów innych niż niebezpieczne.
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(111) 357888 (220) 2021 12 03 (210) 537371
(151) 2022 10 11 (441) 2022 06 27
(732) CENTRO-CHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Turka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CH CENTRO-CHEM
(540) 

(591) czarny, biały
(531) 29 01 12, 27 05 01, 26 05 01, 26 05 18, 24 17 01
(510), (511) 35 Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, Sprzedaż 
hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i  wyrobów tyto-
niowych, 36 Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubez-
pieczeń i  funduszów emerytalnych, Wynajem i  zarządzanie nieru-
chomościami własnymi lub dzierżawionymi, 39 Działalność związana 
z pakowaniem, Transport drogowy towarów, 40 Obróbka i usuwanie 
odpadów innych niż niebezpieczne 

(111) 357889 (220) 2018 03 10 (210) 483359
(151) 2022 09 02 (441) 2018 06 11
(732) MOOGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KAOLA KID
(540) 

(591) szary, jasnoszary, żółty, niebieski, biały, czarny
(531) 03 01 14, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 20 akcesoria do  pielęgnacji niemowląt, w  tym stacje 
do przewijania niemowląt, meble dla dzieci w tym: wiszące foteliki 
dziecięce, foteliki mocowane do ściany, kombinowane foteliki dzie-
cięce, kołyski dla niemowląt, krzesełka dla dzieci, foteliki teatralne 
dla dzieci i krzesełka do zabawy, stoły, łóżeczka, materace, poduszki, 
pościel, maty do kojców dla dzieci, maty do przewijania niemowląt, 
zagłówki-podpórki dla niemowląt,wałki, kosze do noszenia dzieci, 24 
kocyki, pledy, narzuty, chusty tekstylne do przenoszenia niemowląt, 
poszewki, śpiwory dla dzieci, bielizna pościelowa i kąpielowa, deko-
racje tekstylne do  łóżeczek i  kołysek (zasłony), ręczniki, 25 odzież 
dla dzieci i  niemowląt, bielizna dla dzieci i  niemowląt, obuwie dla 
dzieci i niemowląt, nakrycia głowy dla dzieci i niemowląt, paski, 28 
zabawki, w  tym zabawki montowane na  ścianach, wielofunkcyjne 
maty podłogowe dla dzieci, gry manipulacyjne i edukacyjne, klocki 
do zabawy, stoły do gier, wyposażenie placów zabaw, tematyczne, 
miękkie systemy do zabawy w pomieszczeniach i na zewnątrz, arty-
kuły sportowe i gimnastyczne, 35 usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, prowadzonej 
za  pośrednictwem Internetu, poprzez zamówienia koresponden-
cyjne, w systemie telezakupów w zakresie: odzieży, obuwia, nakryć 
głowy, pasków, akcesoriów do pielęgnacji niemowląt, stacji do prze-
wijania niemowląt, mebli dla dzieci, wiszących fotelików dziecię-
cych, fotelików mocowanych do  ściany, kombinowanych fotelików 
dziecięcych, kołysek dla niemowląt, krzesełek dla dzieci, fotelików 
teatralnych dla dzieci, krzesełek do  zabawy, stołów, łóżeczek, ma-

teracy, poduszek, pościeli, mat do  kojców dla dzieci, mat do  prze-
wijania niemowląt, zagłówków-podpórek dla niemowląt, wałków, 
koszy do  noszenia dzieci, wózków dla niemowląt i  dzieci, kosme-
tyków do  pielęgnacji niemowląt, przyborów toaletowych, żywno-
ści dla dzieci, książek, kocyków, pledów, narzut, chust tekstylnych 
do przenoszenia niemowląt, toreb, specjalnych toreb do przenosze-
nia niemowląt, plecaków, poszewek, śpiworów dla dzieci, bielizny 
pościelowej i kąpielowej, dekoracji tekstylnych do łóżeczek i kołysek 
(zasłony), ręczników, zabawek, wielofunkcyjnych mat podłogowych 
dla dzieci, gier manipulacyjnych i edukacyjnych, klocków do zabawy, 
stołów do gier, wyposażenia placów zabaw, tematycznych, miękkich 
systemów do zabawy w pomieszczeniach i na zewnątrz, artykułów 
sportowych i  gimnastycznych, przyrządów i  akcesoriów do  rehabi-
litacji dla niemowląt i dzieci, podgrzewaczy do pokarmów, butelek, 
smoczków, naczyń dla dzieci i niemowląt, pieluch, usługi w zakresie 
organizowania wystaw i  pokazów w  celach handlowych lub rekla-
mowych, reklama prasowa, radiowa, telewizyjna, za pośrednictwem 
środków elektronicznych, wydawanie i rozpowszechnianie materia-
łów reklamowych, prospektów, broszur, druków, dekorowanie wy-
staw, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, usługi związa-
ne z prowadzeniem przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych, 
usługi menedżerskie, usługi badania rynku, 42 projektowanie w za-
kresie: odzieży, obuwia, nakryć głowy, pasków, akcesoriów do pielę-
gnacji niemowląt, stacji do przewijania niemowląt, mebli dla dzieci, 
wiszących fotelików dziecięcych, fotelików mocowanych do  ściany, 
kombinowanych fotelików dziecięcych, kołysek dla niemowląt, krze-
sełek dla dzieci, fotelików teatralnych dla dzieci, krzesełek do zaba-
wy, stołów, łóżeczek, materacy, poduszek, pościeli, mat do  kojców 
dla dzieci, mat do przewijania niemowląt, zagłówków-podpórek dla 
niemowląt, wałków, koszy do noszenia dzieci, wózków dla niemow-
ląt i dzieci, toreb , toreb do przenoszenia niemowląt, plecaków, opa-
kowań kosmetyków do  pielęgnacji niemowląt, akcesoriów kosme-
tycznych, opakowań żywności dla dzieci, książek, kocyków, pledów, 
narzut, chust tekstylnych do  przenoszenia niemowląt, poszewek, 
śpiworów dla dzieci, bielizny pościelowej i kąpielowej, dekoracji tek-
stylnych do  łóżeczek i  kołysek (zasłony), ręczników, zabawek, wie-
lofunkcyjnych mat podłogowych dla dzieci, gier manipulacyjnych 
i  edukacyjnych, klocków do  zabawy, stołów do  gier, wyposażenia 
placów zabaw, tematycznych, miękkich systemów do zabawy w po-
mieszczeniach i  na  zewnątrz, artykułów sportowych i  gimnastycz-
nych, przyrządów i akcesoriów do rehabilitacji dla niemowląt i dzieci, 
podgrzewaczy do pokarmów, butelek, smoczków, naczyń dla dzieci 
i niemowląt, pieluch i  ich opakowań, projektowanie graficzne, pro-
jektowanie stron internetowych, projektowanie wnętrz, projektowa-
nie dekoracji wnętrz 

(111) 357890 (220) 2021 05 25 (210) 529414
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 09
(732) HEMP-VIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEMP-VIT
(540) 

(591) czarny, złoty
(531) 29 01 12, 27 05 01, 27 05 24, 05 03 11, 26 05 01, 26 05 15
(510), (511) 3 Mydła, Kosmetyki, Środki perfumeryjne, Olejki ete-
ryczne, Płyny do pielęgnacji włosów, Środki do czyszczenia zębów, 
Farby do włosów, Dezodoranty, Preparaty do rzęs, Pomadki, Szam-
pony, Preparaty do polerowania, złuszczania, czyszczenia, 5 Produk-
ty farmaceutyczne i  weterynaryjne, Środki sanitarne do  celów me-
dycznych, Żywność do  celów medycznych, Substancje dietetyczne 
do  celów leczniczych, Suplementy diety, Olejki eteryczne, Plastry, 
Materiały opatrunkowe, 35 Sprzedaż: roślin, płodów rolnych, arty-
kułów spożywczych, napojów, tytoniu, alkoholi, suplementów diety, 
leków, artykułów kosmetycznych, toaletowych, medycznych, artyku-
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łów budowlanych, maszyn rolniczych, urządzeń do upraw, siewu i sa-
dzenia roślin, systemów irygacyjnych, usługi reklamowe, marketingo-
we i promocyjne, Reprezentowanie interesów osób trzecich, Usługi 
agencji importowo-eksportowej, Usługi związane z propagowaniem 
zachowań prozdrowotnych, zapewnianie platformy internetowej 
dla nabywców i  sprzedawców towarów i  usług, Usługi w  zakresie 
reklamy, promocji i  marketingu, Wydawanie, dystrybucja i  rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych, katalogów, prospektów , 44 
Usługi medyczne, usługi w zakresie odnowy biologicznej, usługi sa-
lonów piękności, Działalność rolnicza w zakresie: przygotowania pól 
do upraw, siewu i sadzenia, pielęgnowania, zraszania, opryskiwania 
upraw, włączając usługi agrolotnicze, przycinania drzew owocowych 
oraz winorośli, pielenia upraw, zbiorów, zwalczania szkodników 
związanego z rolnictwem, utrzymanie terenów rolniczych w dobrym 
stanie ekologicznym, eksploatację systemów irygacyjnych dla celów 
rolniczych, wynajem maszyn rolniczych z obsługą 

(111) 357891 (220) 2021 09 23 (210) 534304
(151) 2022 09 14 (441) 2021 12 06
(732) DENTITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DENTITY
(510), (511) 10 Implanty [protezy], Implanty [protezy] do chirurgii sto-
matologicznej, Implanty [protezy] do użytku w chirurgii żuchwy, Im-
planty [protezy] stosowane w  chirurgii twarzy, Implanty [protezy] 
stosowane w stomatologii, Implanty dentystyczne, Implanty denty-
styczne wykonane z materiałów sztucznych, Implanty protetyczne, 
Implanty z  materiałów sztucznych, Korony dentystyczne, Materiały 
na implanty do użytku w chirurgii stomatologicznej [protezy], Mosty 
do implantów do celów dentystycznych, Preparaty silikonowe do im-
plantacji kosmetycznych, Protezy i sztuczne implanty, Sztuczne zęby, 
Wsporniki implantów do  celów dentystycznych, Aparatura denty-
styczna, elektryczna, Aparaty ortodoncyjne, Aparaty ortodontyczne, 
Aparaty rentgenowskie do użytku stomatologicznego i medyczne-
go, Artykulatory dentystyczne, Czepki ochronne na włosy do nosze-
nia przez dentystów, Części protetyczne do stomatologii, Części pro-
tez dentystycznych, Dentystyczne kolorniki odcieni, Dentystyczne 
unieruchamiające podpórki do jamy ustnej do rentgena, Dentystycz-
ne urządzenia do  usuwania kamienia, Dentystyczne (Urządzenia 
i przyrządy-), Dentystyczne urządzenia rentgenowskie, Dentystycz-
ne wkłady koronowo-korzeniowe, Dłuta stomatologiczne, inne niż 
do użytku osobistego, Ekskawatory dentystyczne, Elektryczne iryga-
tory jamy ustnej do  użytku przez dentystów, Fotele dentystyczne, 
Fotele do badań wykonane specjalnie do użytku stomatologicznego, 
Fotele do celów medycznych lub dentystycznych, Fotele specjalnie 
przystosowane do celów stomatologicznych, Fotele stomatologicz-
ne, Gryzaki do  złagodzenia lub ułatwienia ząbkowania, Gryzaki 
na  ząbkowanie, Gryzaki pierścienie dla ząbkujących dzieci, Gryzaki 
pierścienie do uśmierzania bólu związanego z ząbkowaniem, Gryza-
ki w formie łańcuszków do uśmierzania bólu związanego z ząbkowa-
niem, Igły do  celów stomatologicznych, Instrumenty do  użytku 
w protetyce stomatologicznej, Irygatory przyzębne do użytku w le-
czeniu dentystycznym, Jednorazowe kątnice do stomatologii zacho-
wawczej, Jednorazowe końcówki wylotowe do  strzykawek denty-
stycznych, Kątnice do stomatologii zachowawczej, Klamerki [aparaty] 
na  zęby, Klipsy dentystyczne do  zabezpieczania istniejącej protezy 
zębowej, Końcówki wylotowe do strzykawek dentystycznych, Koron-
ki na zęby, Koronki zębowe, Lampy do użytku z przyrządami denty-
stycznymi, Lampy polimeryzacyjne [do utwardzania materiałów sto-
matologicznych], Lasery do celów dentystycznych, Leżanki do badań 
wykonane specjalnie do użytku stomatologicznego, Lusterka denty-
styczne, Lusterka ręczne do badań dentystycznych, Łyżki wyciskowe 
[dentystyczne], Masażery do dziąseł dla niemowląt, Maski ochronne 
do użytku przez pracowników stomatologii, Maski ochronne na nos 
do użytku dentystycznego, Maski ochronne na twarz do użytku den-
tystycznego, Meble wykonane specjalnie do  użytku dentystyczne-
go, Miazgociągi dentystyczne, Międzyzębowe przyrządy do unieru-
chamiania, Mostki dentystyczne, Nakładki do  prostowania zębów, 
Nakłady koronowe onlay, Ochraniacze zębów do celów dentystycz-
nych, Oprawki do błon rentgenowskich do użytku dentystycznego, 
Ortodoncja (Aparaty-), Osłony ochronne na twarz do użytku denty-
stycznego, Pistolety do amalgamatu, Podkłady dentystyczne, Pojem-
niki ochronne na zęby, Prostnice dentystyczne, Protezy dentystycz-

ne, Protezy stosowane w stomatologii, Protezy w postaci częściowych 
koron zębowych, Protezy w postaci pełnych koron zębowych, Prote-
zy w postaci wkładów, Protezy z porcelany o wysokiej wytrzymałości 
przytwierdzane do struktury szkliwa, Protezy z porcelany o wysokiej 
wytrzymałości przytwierdzane do struktury zębiny, Przybory do wie-
szania dentystycznych zdjęć rentgenowskich, Przyrządy do masowa-
nia dziąseł, Przyrządy do  nakładania wypełnienia dentystycznego, 
Przyrządy do  regulacji zębów [aparaty ortodontyczne], Przyrządy 
do użytku przy wstawianiu sztucznych zębów, Przyrządy do użytku 
przy wstawianiu protez dentystycznych, Przyrządy do użytku w przy-
gotowywaniu sztucznych zębów, Przyrządy elektryczne do  użytku 
przez dentystów przy pielęgnacji zębów, Przyrządy elektryczne 
do użytku przez dentystów przy pielęgnacji jamy ustnej, Przyrządy 
endodontyczne, Przyrządy i przybory dentystyczne, Przyrządy [iry-
gatory jamy ustnej] stosowane przez dentystów do płukania dziąseł, 
Przyrządy koagulacyjne wysokiej częstotliwości do  celów denty-
stycznych, Przyrządy ortodontyczne, Przyrządy protetyczne do  ce-
lów dentystycznych, Przyrządy tnące wysokiej częstotliwości do ce-
lów dentystycznych, Ramki do  błon rentgenowskich do  użytku 
dentystycznego, Rękawice do użytku stomatologicznego, Rękawice 
ochronne do  użytku przez pracowników stomatologii, Rękawiczki 
lateksowe do celów stomatologicznych, Rurki do zastosowań denty-
stycznych, Ślinochrony [koferdamy], Sondy dentystyczne, Specjalne 
fotele do użytku stomatologicznego, Spektrofotometry dentystycz-
ne, Spektrofotometry dentystyczne do ustalania koloru protezy den-
tystycznej, Sprzęt i  instrumenty chirurgiczne do użytku stomatolo-
gicznego, Stomatologiczne kamery wewnątrzustne, Strzykawki 
dentystyczne, Strzykawki do  celów dentystycznych, Stymulatory 
dziąseł w  przestrzeniach międzyzębowych stosowane w  leczeniu 
dentystycznym, Szczoteczki międzyzębowe do  użytku w  leczeniu 
zębów, Szczypce do  technicznych zabiegów dentystycznych, 
Szczypce do  użytku dentystycznego, Szpilki z  metali szlachetnych 
do  użytku dentystycznego, Sztuczna szczęka, Sztuczne części zę-
bów, Sztyfty z materiałów szlachetnych do użytku dentystycznego, 
Sztyfty korzeniowe dentystyczne, Sztyfty dentystyczne do  sztucz-
nych zębów, Tarcze odcinające do  celów dentystycznych, Tarcze 
ścierne do celów stomatologicznych, Uchwyty do błon rentgenow-
skich do  użytku dentystycznego, Uchwyty mocujące do  urządzeń 
wiercących do  zastosowań stomatologicznych, Ultradźwiękowe 
przyrządy diagnostyczne do  użytku dentystycznego, Urządzenia 
dentystyczne do  frezowania, Urządzenia dentystyczne do  leczenia 
obturacyjnego bezdechu sennego, Urządzenia dentystyczne równo-
ległościowe, Urządzenia do czyszczenia zębów strumieniem proszku 
do  użytku stomatologicznego, Urządzenia do  dopasowywania 
sztucznych zębów, Urządzenia do  dopasowywania protez denty-
stycznych, Urządzenia do naprawy zębów, Urządzenia do oceny cho-
roby przyzębia, Urządzenia do odlewów dentystycznych, Urządzenia 
do  polerowania zębów do  użytku przez dentystów, Urządzenia 
do  powielania dentystycznych filmów rentgenowskich, Urządzenia 
do  rozpoznawania choroby przyzębia, Urządzenia do  użytku przez 
techników dentystycznych, Urządzenia do użytku przez asystentów 
stomatologów, Urządzenia do użytku przy wytwarzaniu sztucznych 
zębów, Urządzenia do użytku w ortodoncji, Urządzenia do wyświe-
tlania obrazów dentystycznych, Urządzenia do wytwarzania protez 
dentystycznych, Urządzenia do zastosowania promieniowania lase-
rowego do  celów dentystycznych, Urządzenia i  przyrządy denty-
styczne, Urządzenia kolimacyjne wskazujące pozycję do dentystycz-
nych urządzeń rentgenowskich, Urządzenia odsysające do  użytku 
dentystycznego, Urządzenia RTG do obrazowania stomatologiczne-
go, Urządzenia wibrujące do  podgrzewania wosków dentystycz-
nych, Wiertła dentystyczne, Wiertła dentystyczne do cięcia, Wiertła 
do  użytku w  stomatologii, Wiertła do  wiertarek dentystycznych, 
Wiertła stomatologiczne, Wszczepialne protezy, Zamki do aparatów 
ortodontycznych, Zamki ortodontyczne [aparaty ortodontyczne] 
do  stosowania w  prostowaniu zębów, Zgłębniki stomatologiczne 
do użytku w leczeniu zębów, 35 Analiza danych biznesowych, Anali-
zy biznesowe rynków, Badania i pozyskiwanie informacji o działalno-
ści gospodarczej, Badania rynku i  analizy biznesowe, Doradztwo 
w  zakresie zarządzania firmą, Doradztwo w  zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie efektywności biz-
nesowej, Doradztwo w zakresie organizacji przedsiębiorstw i zarzą-
dzania przedsiębiorstwami, Doradztwo handlowe w  zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, Doradztwo biznesowe dotyczące finan-
sowania rozwoju, Zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności 
gospodarczej, Doradztwo w  sprawach działalności gospodarczej, 
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Doradztwo w  zakresie zarządzania personelem i  zatrudniania, Do-
radztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rachunko-
wości, Księgowość i rachunkowość, Doradztwo w zakresie marketin-
gu, Doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, Doradztwo biznesowe 
w zakresie marketingu strategicznego, Dostarczanie informacji mar-
ketingowej, Dostarczanie informacji marketingowych za pośrednic-
twem stron internetowych, Dystrybucja materiałów reklamowych, 
marketingowych i promocyjnych, Marketing wydarzeń i szkoleń, Or-
ganizacja i  przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, Usługi 
marketingowe w dziedzinie stomatologii, Usługi reklamowe i marke-
tingowe, Doradztwo reklamowe i marketingowe, Usługi w zakresie 
promocji, Usługi w zakresie strategii rozwoju marki, Reklama i marke-
ting, Usługi promocyjne i reklamowe, Usługi reklamowe i marketin-
gowe online, Opracowanie koncepcji marketingowych, Opracowy-
wanie i  realizacja planów i  koncepcji medialnych i  reklamowych, 
Opracowywanie kampanii promocyjnych, Opracowywanie strategii 
i pomysłów marketingowych, Planowanie strategii marketingowych, 
Prezentacja firm oraz ich towarów i usług w internecie, Promowanie 
działalności gospodarczej, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakre-
sie reklamy, marketingu i promocji, Dokonywanie uzgodnień w za-
kresie reklamy, Dostarczanie informacji na  temat reklamy, Groma-
dzenie informacji związanych z  reklamą, Kampanie marketingowe, 
Informacja marketingowa, Usługi w zakresie tworzenia marki (rekla-
ma i  promocja), Doradztwo w  dziedzinie zarządzania działalnością 
gospodarczą i marketingu, Doradztwo w zakresie zarządzania mar-
ketingowego, Doradztwo marketingowe w  zakresie mediów spo-
łecznościowych, Projektowanie badań marketingowych, Promocja, 
reklama i  marketing stron internetowych on-line, Reklama online 
za  pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, Reklama 
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Inter-
netu, Reklamy online, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za  pomocą mediów społecznościowych, Marketing internetowy, 
Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, Optymalizacja 
stron internetowych, 36 Usługi doradztwa inwestycyjnego i plano-
wania finansowego, Usługi finansowe, Usługi doradcze w  zakresie 
planowania finansowego, Doradcze usługi zarządzania finansowego, 
Doradztwo podatkowe, Konsultacje podatkowe, Usługi oceny ryzyka 
finansowego, Usługi w zakresie kapitału ryzyka i zarządzania kapita-
łem ryzyka, Administrowanie finansowe w  zakresie prywatnego 
ubezpieczenia kosztów leczenia dentystycznego, Administrowanie 
i wystawianie polis ubezpieczeniowych w zakresie opieki dentystycz-
nej, Administrowanie przedpłaconymi planami opieki zdrowotnej, 
Administrowanie ubezpieczeniami w ramach programów świadczeń 
z zakresu leków na receptę, Administrowanie ubezpieczeniami zdro-
wotnymi w zakresie opieki dentystycznej, Finansowanie opieki zdro-
wotnej, Gwarantowanie płatności kosztów leczenia na rzecz podróż-
nych z zagranicy, Gwarantowanie pokrycia kosztów leczenia na rzecz 
podróżnych, Organizowanie akcji zbierania funduszy w  celu wspo-
magania badań i  procedur medycznych na  rzecz osób będących 
w  potrzebie, Organizowanie finansowania wydatków medycznych, 
Programy oszczędnościowe dotyczące opieki zdrowotnej, Programy 
oszczędnościowe związane ze zdrowiem, Programy oszczędnościo-
we dotyczące ubezpieczeń zdrowotnych, Prywatne ubezpieczenia 
zdrowotne, Ubezpieczenia medyczne, Ubezpieczenie zdrowotne, 
Usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami zdro-
wotnymi, Usługi finansowania kapitałem wysokiego ryzyka na rzecz 
instytucji badawczych, Usługi finansowania związane z opieką den-
tystyczną, Usługi gwarantowania ubezpieczeń medycznych, Usługi 
gwarantowania ubezpieczeń zdrowotnych, Usługi pośrednictwa 
w  zakresie ubezpieczeń medycznych, Usługi ubezpieczeń denty-
stycznych, Usługi ubezpieczenia medycznego świadczone na rzecz 
firm, Usługi ubezpieczeniowe do  spłaty wydatków medycznych, 
Usługi zarządzania finansowego dotyczące instytucji medycznych, 
Usługi zarządzania finansowego związane z instytucjami dentystycz-
nymi, 41 Usługi w  zakresie edukacji zdrowotnej i  kształcenia prak-
tycznego, organizacji wykładów, seminariów, sympozjów, spotkań 
tematycznych, konferencji, kongresów i konsultacji w zakresie medy-
cyny, zwłaszcza stomatologii, medycyny estetycznej, promocji zdro-
wia i zdrowego stylu życia, Usługi wydawnicze w zakresie publikacji 
książkowych i prasowych, Doradztwo w zakresie szkoleń, Nauczanie 
pielęgnacji stomatologicznej, Doradztwo w  zakresie szkoleń me-
dycznych, Kursy szkoleniowe, Kursy szkoleniowe w  zakresie plano-
wania strategicznego związanego z  reklamą, promocją, marketin-
giem i  biznesem, Kursy szkoleniowe z  zakresu zdrowia, Nauczanie 
i  szkolenia, Organizacja i  przeprowadzanie seminariów szkolenio-

wych, Organizacja szkoleń, Organizowanie komputerowych kursów 
szkoleniowych, Organizowanie kursów szkoleniowych, Organizowa-
nie programów szkoleniowych, Organizowanie seminariów szkole-
niowych, Prowadzenie seminariów szkoleniowych, Prowadzenie 
warsztatów [szkolenia], Przygotowywanie, organizowanie i  prowa-
dzenie warsztatów [szkolenia], Szkolenia biznesowe, Szkolenia edu-
kacyjne, Szkolenia i  nauczanie w  dziedzinie medycyny, Szkolenia 
personelu, Szkolenia w  zakresie obsługi urządzeń i  instrumentów 
naukowych do  badań laboratoryjnych, Szkolenia w  zakresie pielę-
gnacji urody, Szkolenie w zakresie higieny, Szkolenie w zakresie ko-
smetyki i  urody, Usługi edukacyjne i  szkoleniowe odnoszące się 
do służby zdrowia, Usługi szkolenia dla personelu, Usługi szkolenia 
zawodowego, Zapewnianie szkoleniowych kursów medycznych, Za-
pewnianie szkoleń online  Doradztwo w  zakresie szkoleń medycz-
nych, Doradztwo w zakresie szkoleń, Instruktaż w zakresie pielęgna-
cji ciała, Kursy szkoleniowe związane z medycyną, Medyczne usługi 
edukacyjne, Nauczanie w dziedzinie medycyny, Nauczanie w zakre-
sie zdrowia, Opracowywanie podręczników edukacyjnych, Organiza-
cja warsztatów i seminariów, Organizowanie i prowadzanie sympoz-
jów naukowych, Organizowanie konferencji w celach edukacyjnych, 
Organizowanie konferencji i sympozjów w dziedzinie nauk medycz-
nych, Organizowanie pokazów w  celach szkoleniowych, Organizo-
wanie prezentacji do  celów edukacyjnych, Organizowanie semina-
riów, Organizowanie seminariów i kongresów o tematyce medycznej, 
Organizowanie szkoleń w  dziedzinie opieki zdrowotnej i  żywienia, 
Organizowanie wykładów, Organizowanie zajęć dydaktycznych, Pre-
zentacja filmów w  celach instruktażowych, Prowadzenie edukacyj-
nych programów wspierających dla pacjentów, Prowadzenie eduka-
cyjnych programów wspierających dla pracowników służby zdrowia, 
Prowadzenie kursów edukacyjnych, Prowadzenie kursów instrukta-
żowych, Prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, Prowadze-
nie seminariów edukacyjnych dotyczących zagadnień medycznych, 
Przygotowywanie tekstów do publikacji, Publikacja prac naukowych, 
Publikowanie tekstów medycznych, Publikowanie wyników prób kli-
nicznych dotyczących preparatów farmaceutycznych, Seminaria 
edukacyjne, Seminaria edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej, 
Świadczenie usług edukacyjnych w zakresie zdrowia, Sympozja zwią-
zane z edukacją, Szkolenia techniczne związane z higieną, Szkolenia 
w  dziedzinie medycyny, Szkolenia w  dziedzinie zaburzeń medycz-
nych i ich leczenia, Usługi edukacji medycznej, Usługi edukacyjne dla 
dorosłych dotyczące medycyny, Usługi edukacyjne dotyczące zdro-
wia, Usługi nauczania dotyczące medycyny, Usługi nauczania zwią-
zane z branżą stomatologiczną, 42 Usługi doradztwa technicznego 
dotyczącego zdrowia, 44 Usługi medyczne, Kompleksowe usługi 
medyczne, stomatologiczne, zwłaszcza w zakresie stomatologii za-
chowawczej i estetycznej, implantologii, protetyki, ortodoncji, endo-
doncji, chirurgii stomatologicznej, rentgenodiagnostyki, periodon-
tologii, pedodontyki, profilaktyki stomatologicznej (dentystycznej), 
leczenia stomatologicznego w narkozie oraz sedacji, Analiza kosme-
tyczna, Dopasowywanie protez, Doradztwo dotyczące ochrony 
zdrowia, Doradztwo w  zakresie pomocy medycznej świadczone 
przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, Doradztwo do-
tyczące urody, Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Do-
radztwo w  zakresie urody, Doradztwo związane ze  stomatologią, 
Elektroliza do celów kosmetycznych, Elektroliza kosmetyczna, Gabi-
nety pielęgnacji skóry, Implantacja (wszczepianie) włosów, Informa-
cja medyczna, Dostarczanie informacji dotyczących zdrowia, Kliniki, 
Kliniki medyczne, Ochrona zdrowia, Usługi w zakresie zorganizowa-
nej opieki zdrowotnej, Opieka medyczna i  zdrowotna, Usługi klinik 
medycznych i opieki zdrowotnej, Profesjonalne doradztwo w zakresie 
zdrowia, Usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne], 
Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Udzielanie informacji zdrowot-
nej, Konsultacje dentystyczne, Konsultacje medyczne, Obrazowanie 
rentgenowskie do  celów medycznych, Opieka medyczna i  analizy 
związane z leczeniem pacjenta, Pielęgnacja urody, Pomoc stomatolo-
giczna, Stomatologia kosmetyczna, Stomatologia z  sedacją, Świad-
czenie usług medycznych, Udostępnianie informacji medycznych 
w zakresie dermatologii, Udzielanie informacji na temat stomatologii, 
Udzielanie informacji o urodzie, Udzielanie porad medycznych w za-
kresie redukcji masy ciała, Udzielanie wiadomości i informacji w dzie-
dzinie medycyny, Usługi asystenta dentysty, Usługi medycyny ko-
smetycznej i  plastycznej, Usługi czyszczenia zębów, Usługi 
dentystyczne, Usługi dermatologiczne w  zakresie leczenia chorób 
skóry, Usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], Usługi doradcze 
dotyczące implantów protetycznych, Usługi doradcze dotyczące 
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pielęgnacji urody, Usługi doradcze dotyczące problemów medycz-
nych, Usługi doradcze dotyczące przyrządów stomatologicznych, 
Usługi doradcze związane z  pielęgnacją skóry, Usługi farbowania 
brwi, Usługi farbowania rzęs, Usługi gabinetów odchudzania, Usługi 
informacyjne w  zakresie opieki medycznej, Usługi medycyny este-
tycznej, Usługi klinik medycyny estetycznej, Usługi kliniki denty-
stycznej, Usługi koloryzacji brwi, Usługi koloryzacji rzęs, Usługi kon-
sultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, Usługi kosmetyczne 
w  zakresie wykonywania makijażu, Usługi laserowego usuwania 
owłosienia, Usługi lecznicze dotyczące usuwania cellulitu, Usługi 
lecznicze w  zakresie usuwania tkanki tłuszczowej, Usługi lecznicze 
związane z odrastaniem włosów, Usługi lekarskie, Usługi medyczne 
w zakresie leczenia skóry, Usługi nitkowania brwi, Usługi obrazowa-
nia medycznego, Usługi oceny medycznej, Usługi odsysania tłusz-
czu, Usługi ortodontyczne, Usługi pielęgnacji stóp, Usługi pielęgnacji 
urody, Usługi rentgenowskie, Usługi spa medycznych, Usługi tatuażu 
brwi, Usługi terapii mikroigłowej, Usługi trwałego podkręcania rzęs, 
Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, Usługi w zakresie kura-
cji odchudzających, Usługi w zakresie laserowego odmładzania skó-
ry, Usługi w zakresie mikropigmentacji, Usługi w zakresie naciągania 
skóry za pomocą lasera, Usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, Usługi 
w zakresie trwałego usuwania i redukcji owłosienia, Usługi w zakresie 
wybielania zębów, Usługi w zakresie zabiegów upiększających, Usłu-
gi woskowania ciała ludzkiego, Usługi zabiegów na cellulit, Usuwanie 
cellulitu z ciała, Uzupełnienie włosów, Wstawianie kamieni szlachet-
nych do protez dentystycznych, Wstrzykiwalne kuracje wypełniacza-
mi do celów kosmetycznych, Wykonywanie badań medycznych, Wy-
pożyczanie instrumentów stomatologicznych, Zabiegi depilacyjne, 
Zabiegi higieniczne dla ludzi, Zabiegi kosmetyczne dla ciała, Zabiegi 
kosmetyczne dla twarzy, Badania medyczne, Badania medyczne 
w celach diagnostycznych lub leczenia, Badania rentgenowskie w ce-
lach medycznych, Badania w celu oceny zagrożenia dla zdrowia, Ba-
dania w  zakresie diagnozy stanu zdrowia, Badanie leków w  celach 
medycznych, Chirurgia, Dopasowywanie przyrządów protetycznych, 
Doradztwo świadczone za  pośrednictwem Internetu w  dziedzinie 
pielęgnacji ciała i urody, Dostarczanie informacji z dziedziny opieki 
zdrowotnej za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Higie-
na i pielęgnacja urody, Kompilacja raportów medycznych, Medyczne 
badania osób, Monitorowanie pacjentów, Obrazowanie optyczne 
do użytku w diagnostyce medycznej, Ocena ryzyka w zakresie zdro-
wia, Oferowanie terapii laserowej do leczenia chorób, Opieka pielę-
gniarska (Medyczna-), Opieka pielęgniarska, Opieka zdrowotna 
w postaci organizacji ochrony zdrowia (HMO), Organizowanie lecze-
nia medycznego, Ośrodki zdrowia, Ozdabianie ciała, Pielęgnacja uro-
dy dla ludzi, Pomoc medyczna, Pomoc medyczna w nagłych wypad-
kach, Poradnictwo medyczne, Poradnictwo w  zakresie zdrowia 
publicznego, Porady i  doradztwo w  zakresie stylu życia do  celów 
medycznych, Prowadzenie placówek medycznych, Przeprowadzanie 
badań medycznych, Przeprowadzanie diagnozy chorób, Przygoto-
wywanie i  wydawanie lekarstw, Przygotowywanie raportów doty-
czących kwestii medycznych, Sporządzanie raportów dotyczących 
opieki zdrowotnej, Świadczenie pomocy medycznej, Świadczenie 
usług w  zakresie opieki zdrowotnej, Szpitale, Terapia mowy, Udo-
stępnianie informacji medycznych w  dziedzinie opieki zdrowotnej, 
Udostępnianie raportów dotyczących badań medycznych osób, 
Udostępnianie wsparcia medycznego przy monitorowaniu pacjen-
tów poddanych leczeniu medycznemu, Udzielanie informacji doty-
czących medycyny, Udzielanie informacji dotyczących przygotowy-
wania i  wydawania leków, Udzielanie informacji medycznej, 
Udzielanie informacji w  zakresie wypożyczania maszyn i  aparatury 
medycznej, Udzielanie informacji z  zakresu ochrony zdrowia przez 
telefon, Udzielanie informacji związanych z  usługami medycznymi, 
Usługi analiz medycznych związane z  leczeniem pacjentów, Usługi 
badań medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób, 
Usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi doradcze dotyczą-
ce chorób zwyrodnieniowych, Usługi doradcze dotyczące aparatury 
i przyrządów medycznych, Usługi doradcze i informacyjne w dziedzi-
nie zdrowia, Usługi doradcze i  informacyjne dotyczące produktów 
medycznych, Usługi doradcze w zakresie przyrządów medycznych, 
Usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, Usługi doradcze w za-
kresie leczenia chorób zwyrodnieniowych, Usługi doradcze w zakre-
sie chirurgii, Usługi doradcze związane z  usługami medycznymi, 
Usługi indywidualnych konsultacji medycznych świadczone dla pa-
cjentów, Usługi informacji medycznej świadczone za  pośrednic-
twem Internetu, Usługi informacji medycznej, Usługi klinik chirurgii 

kosmetycznej i  plastycznej, Usługi klinik medycznych, Usługi klinik 
zdrowia, Usługi medyczne w  zakresie leczenia przewlekłego bólu, 
Usługi medyczne w  zakresie oceny stanu zdrowia, Usługi mobilnej 
opieki stomatologicznej, Usługi opieki medycznej świadczone przez 
kliniki i  szpitale, Usługi opieki zdrowotnej oferowane za pośrednic-
twem sieci zakontraktowanych jednostek służby zdrowia, Usługi po-
mocy medycznej, Usługi prywatnych szpitali, Usługi świadczone 
przez szpitale, Usługi terapii głosu i  terapii logopedycznej, Usługi 
udostępniania placówek medycznych, Usługi ultrasonograficzne dla 
celów medycznych, Usługi w  zakresie analiz medycznych, Usługi 
w  zakresie badań lekarskich, Usługi w  zakresie diagnostyki chirur-
gicznej, Usługi w zakresie leczenia chirurgicznego, Usługi w zakresie 
leczenia medycznego, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, 
Usługi w zakresie wybielania zębów 
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(591) czarny, biały, różowy
(531) 27 05 01, 27 05 05, 28 07 99, 29 01 01, 29 01 08
(510), (511) 3 Kosmetyki: błyszczyki, szminki i pomadki do ust, Anty-
perspiranty, dezodoranty, Balsamy, żele i olejki inne niż do celów me-
dycznych, Kosmetyki do brwi, tusze do rzęs, Szampony, suche szam-
pony, odżywki i  serum do  włosów, preparaty do  mycia, pielęgnacji 
i kręcenia włosów, lakiery do włosów i paznokci, ozdoby do paznokci, 
farby i lakiery do włosów, Sztuczne rzęsy i paznokcie, Środki do czysz-
czenia i do wybielania zębów, odświeżacze do ust, Lotony do celów 
kosmetycznych, Preparaty i puder do makijażu, mleczko kosmetycz-
ne, Mydła: dezodoryzujące i dezynfekujące, przeciwpotowe, przeciw-
potowe do stóp, Kremy kosmetyczne i preparaty do pielęgnacji skóry, 
jamy ustnej, włosów, do brwi, do opalania, wybielające do skóry, Sole 
kąpielowe do  celów innych niż lecznicze, do  celów higienicznych, 
Chusteczki nasączone płynem kosmetycznym, preparaty do demaki-
jażu, preparaty do depilacji, maseczki kosmetyczne, Preparaty do od-
chudzania, Kosmetyki upiększające, zestawy kosmetyczne, środki 
odświeżające powietrze, 9 Torby do laptopów, pokrowce na laptopy, 
Etui na  okulary, okulary, łańcuszki do  okularów, okulary przeciwsło-
neczne, soczewki korekcyjne, szkła kontaktowe, Dzwonki do  tele-
fonów, notesy elektroniczne, Kaski ochronne do  uprawiania sportu, 
Mierniki ciśnienia, tętna, pracy serca, przebytych dystansów, 14 
Biżuteria: bransoletki, broszki, diamenty, kamienie szlachetne i  pół-
szlachetne, kolczyki, korale, łańcuszki, medaliony, naszyjniki, ozdoby, 
perły, Zegarki, bransoletki do zegarków, Breloczki, 18 Torby: podróż-
ne, na  kółkach, na  ubrania, torby turystyczne, nesesery, Parasole, 
parasole przeciwdeszczowe i  przeciwsłoneczne, pokrowce na  pa-
rasole, parasolki, Kufry, kuferki na kosmetyki, kufry bagażowe, kufry 
podróżne, Portfele, portmonetki, etui na klucze, 25 Odzież, obuwie, 
nakrycia głowy: bandany na szyję, chusty, szale, szaliki, berety, czapki, 
kapelusze, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, 
staniki, gorsety, płaszcze, palta, kurtki, poncza, pończochy, rajstopy, 
spodnie, spódnice, sukienki, swetry, żakiety, odzież ze skóry lub imi-
tacji skóry, buty, 35 Reklama i sprzedaż towarów detaliczna, hurtowa, 
za pomocą katalogów przesyłanych pocztą lub środków komunikacji 
elektronicznej (sklep internetowy)-następujących towarów: kosme-
tyki: błyszczyki, szminki i pomadki do ust, Antyperspiranty, dezodo-
ranty, Balsamy, żele i olejki inne niż do celów medycznych, Kosmetyki 
do brwi, tusze do rzęs, Szampony, suche szampony, odżywki i serum 
do włosów, preparaty do mycia, pielęgnacji i kręcenia włosów, lakiery 
do włosów i paznokci, ozdoby do paznokci, farby i lakiery do włosów, 
Sztuczne rzęsy i paznokcie, Środki do czyszczenia i do wybielania zę-
bów, odświeżacze do ust, Lotony do celów kosmetycznych, Preparaty 
i  puder do  makijażu, mleczko kosmetyczne, Mydła: dezodoryzujące 
i  dezynfekujące, przeciwpotowe, przeciwpotowe do  stóp, Kremy 
kosmetyczne i  preparaty do  pielęgnacji skóry, jamy ustnej, włosów, 
do brwi, do opalania, wybielające do skóry, Sole kąpielowe do celów 
innych niż lecznicze, do celów higienicznych, Chusteczki nasączone 
płynem kosmetycznym, preparaty do demakijażu, preparaty do de-
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pilacji, maseczki kosmetyczne, Preparaty do odchudzania, Kosmetyki 
upiększające, zestawy kosmetyczne, środki odświeżające powietrze, 
Torby do laptopów, pokrowce na laptopy, Etui na okulary, okulary, łań-
cuszki do okularów, okulary przeciwsłoneczne, soczewki korekcyjne, 
szkła kontaktowe, Dzwonki do telefonów, notesy elektroniczne, Kaski 
ochronne do uprawiania sportu, Mierniki ciśnienia, tętna, pracy ser-
ca, przebytych dystansów, Biżuteria: bransoletki, broszki, diamenty, 
kamienie szlachetne i półszlachetne, kolczyki, korale, łańcuszki, me-
daliony, naszyjniki, ozdoby, perły, Zegarki, bransoletki do zegarków, 
Breloczki, Torby: podróżne, na kółkach, na ubrania, torby turystyczne, 
nesesery, Parasole, parasole przeciwdeszczowe i  przeciwsłoneczne, 
pokrowce na  parasole, parasolki, Kufry, kuferki na  kosmetyki, kufry 
bagażowe, kufry podróżne, Portfele, portmonetki, etui na  klucze, 
Odzież, obuwie, nakrycia głowy: bandany na szyję, chusty, szale, sza-
liki, berety, czapki, kapelusze, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca 
pot, biustonosze, staniki, gorsety, płaszcze, palta, kurtki, poncza, poń-
czochy, rajstopy, spodnie, spódnice, sukienki, swetry, żakiety, odzież 
ze skóry lub imitacji skóry, buty.

(111) 357893 (220) 2020 04 24 (210) 512877
(151) 2022 10 18 (441) 2020 12 07
(732) ZAKRZEWSKI MACIEJ, ZIOMEK MARIA  
ALLUX SPÓŁKA CYWILNA, Konin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALLUX
(540) 

(591) pomarańczowy, szary, czarny
(531) 29.01.13, 01.07.06, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 6 materiały budowlane z  metalu: konstrukcje z  materia-
łów metalowych do  ogrodów zimowych, konstrukcje z  materiałów 
metalowych do  ogrodów letnich, konstrukcje z  materiałów metalo-
wych do  ogrodów całorocznych, konstrukcje z  materiałów metalo-
wych do oranżerii, metalowe konstrukcje szklarniowe, przenośne bu-
dowle z metalu, konstrukcje z materiałów metalowych do zadaszeń, 
daszki metalowe dla budownictwa, wiaty garażowe metalowe, okna 
metalowe, drzwi metalowe, rolety zewnętrzne metalowe, bramy me-
talowe, werandy metalowe, okna aluminiowe, moskitiery metalowe, 
balustrady metalowe, łączniki metalowe do  elementów konstrukcji 
ogrodów zimowych, letnich i  całorocznych, metalowe elementy in-
stalacji zacieniających, wyroby ślusarskie i  drobne wyroby żelazne, 
żadne z  powyższych towarów nie  stanowią: samodzielnych okien, 
samodzielnych świetlików, samodzielnych żaluzji, samodzielnych 
rolet, samodzielnych markiz ani akcesoriów do nich, wszystkie towa-
ry stanowią części składowe: ogrodów zimowych, ogrodów letnich 
i  ogrodów całorocznych , 19 materiały budowlane niemetalowe: 
ogrody zimowe, ogrody letnie, ogrody całoroczne, konstrukcje z ma-
teriałów niemetalowych do ogrodów zimowych, konstrukcje z mate-
riałów niemetalowych do ogrodów letnich, konstrukcje z materiałów 
niemetalowych do  ogrodów całorocznych, oranżerie niemetalowe, 
budynki niemetalowe przenośne, niemetalowe altany, konstrukcje 
z  materiałów niemetalowych do  zadaszeń, pokrycia dachowe nie-
metalowe, konstrukcje z  materiałów niemetalowych do  balkonów, 
werand, moskitiery niemetalowe, szkło dla budownictwa, zabudowy 
szklane, wiaty garażowe niemetalowe, werandy niemetalowe, okła-
dziny niemetalowe dla budownictwa, okna żaluzjowe niemetalowe, 
drzwi niemetalowe, szklane dachy, okna szklane, okna niemetalowe, 
niemetalowe rolety zewnętrzne do  okien, balustrady niemetalowe, 
niemetalowe elementy instalacji zacieniających, drewno budowlane, 
żadne z  powyższych towarów nie  stanowią: samodzielnych okien, 
samodzielnych świetlików, samodzielnych żaluzji, samodzielnych 
rolet, samodzielnych markiz ani akcesoriów do nich, wszystkie towa-
ry stanowią części składowe: ogrodów zimowych, ogrodów letnich 
i ogrodów całorocznych , 22 markizy z tworzyw sztucznych, markizy 
z materiałów tekstylnych, żadne z powyższych towarów nie stanowią 
samodzielnych markiz ani akcesoriów do nich, wszystkie towary sta-
nowią części składowe: ogrodów zimowych, ogrodów letnich i ogro-

dów całorocznych , 35 sprzedaż ogrodów zimowych, ogrodów let-
nich i ogrodów całorocznych, sprzedaż stolarki otworowej, sprzedaż 
zabudów balkonów, sprzedaż drzwi i okien, sprzedaż parapetów i ro-
let, sprzedaż tarasów i oranżerii, usługi marketingowe, usługi reklamy 
za  pośrednictwem sieci komputerowej, sprzedaż: lamp, lamp ogro-
dowych, oświetlenia i instalacji do oświetlenia, niemetalowych altan, 
pergoli, łuków, materiałów budowlanych niemetalowych, drewna 
budowlanego, żadne z  powyższych usług nie  stanowią sprzedaży 
samodzielnych okien, sprzedaży samodzielnych parapetów i  rolet, 
sprzedaży samodzielnych tarasów , 42 pomiary inżynieryjne, usługi 
projektowania konstrukcji tymczasowych, takich jak: ogrody zimowe, 
ogrody letnie, ogrody całoroczne, 44 usługi projektowania, doradz-
twa, informacji w  dziedzinie konstrukcji ogrodów zimowych, ogro-
dów letnich, ogrodów całorocznych oraz zadaszeń oraz wyposażenia 
ogrodów zimowych, ogrodów letnich i ogrodów całorocznych.

(111) 357894 (220) 2021 11 19 (210) 536713
(151) 2022 06 14 (441) 2022 02 14
(732) RED PHARMA HEALTHCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stara Iwiczna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BactiStreps
(540) 

(591) czarny, fioletowy, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.02
(510), (511) 5 Balsamy do  użytku medycznego, Białkowe suplemen-
ty diety, Biologiczne hodowle tkanek do  celów medycznych, Biolo-
giczne preparaty do celów medycznych, Ekstrakty roślinne do celów 
farmaceutycznych, Ekstrakty ziołowe do celów medycznych, Eliksiry 
[preparaty farmaceutyczne], Guma do  celów medycznych, Guma 
do żucia do celów medycznych, Lecznicze pasty do zębów, Lecznicze 
środki do  czyszczenia zębów, Leki wzmacniające, Leki pomocnicze 
[wspierające] do  celów medycznych, Mineralne suplementy diety, 
Odżywcze suplementy diety, Preparaty chemiczne do celów farma-
ceutycznych, Preparaty chemiczne do celów medycznych, Preparaty 
chemiczno-farmaceutyczne, Preparaty farmaceutyczne, Suplementy 
diety o działaniu kosmetycznym, Suplementy diety zawierające algi-
niany, Suplementy diety zawierające białko, Suplementy diety zawie-
rające drożdże, Suplementy diety zawierające enzymy, Suplementy 
diety zawierające glukozę, Suplementy diety zawierające kazeinę, Su-
plementy diety zawierające kiełki pszenicy, Suplementy diety zawie-
rające lecytynę, Suplementy diety zawierające mleczko pszczele, Su-
plementy diety zawierające olej lniany, Suplementy diety zawierające 
propolis, Suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, Suplementy 
diety zawierające siemię lniane, Suplementy diety ze sproszkowany-
mi jagodami acai, Suplementy witaminowe w postaci plastrów, Wita-
miny do użytku w produkcji suplementów żywnościowych.

(111) 357895 (220) 2021 12 08 (210) 537525
(151) 2022 06 15 (441) 2022 02 28
(732) STALCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA, Skawina (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S-VOLT
(540) 

(591) biały, czerwony, czarny, szary, ciemnoszary
(531) 24.01.05, 27.05.01, 29.01.15, 01.15.03
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(510), (511) 7 Elektronarzędzia-narzędzia ręczne o sieciowym napę-
dzie elektrycznym, Elektronarzędzia-narzędzia ręczne o akumulato-
rowym napędzie elektrycznym, 9 Baterie i akumulatory dla elektro-
narzędzi, Ładowarki do baterii i akumulatorów dla elektronarzędzi, 
Zasilacze elektryczne dla baterii i akumulatorów dla elektronarzędzi, 
35 Zgromadzenie towarów elektronarzędzi, baterii i akumulatorów 
dla elektronarzędzi, ładowarek do  baterii i  akumulatorów dla elek-
tronarzędzi, zasilaczy elektrycznych dla baterii i  akumulatorów dla 
elektronarzędzi, celem sprzedaży w  hurtowniach, supermarketach, 
hipermarketach i w sklepach specjalistycznych 

(111) 357896 (220) 2019 12 11 (210) 507923
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) RESTAURANT CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FineDiningWeek  Festiwal sztuki restauracyjnej
(510), (511) 35 prowadzenie punktów informacji i porad konsumenc-
kich, prezentowanie produktów w  mediach dla celów sprzedaży, 
wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich towarów i usług w za-
kresie gastronomii, usług restauracyjnych, organizacji imprez, balów, 
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów i  konkursów (bez 
uwzględnienia transportu) za pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej, stron internetowych, portali społecznościowych, forów inter-
netowych oraz przez sklepy detaliczne, hurtownie oraz za pomocą ka-
talogów przesyłanych pocztą, badania biznesowe, badania rynkowe, 
badania opinii publicznej, usługi zbieranie opinii-sondaże, organizo-
wanie targów i wystaw w celach handlowych i/lub reklamowych, out-
sourcing-doradztwo handlowe, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
kreowanie firm, usług i  towarów, zarządzanie w  zakresie zamówień 
handlowych, usługi pośrednictwa w  handlu, usługi pośrednictwa 
w handlu żywnością i napojami usługi sprzedaży żywności i napojów, 
41 doradztwo w  zakresie organizacji zawodów kulinarnych, admini-
strowanie [organizacja] konkursami, administrowanie [organizacja] 
zawodami, organizacja wystaw w  celach szkoleniowych, organizacja 
wystaw w  celach edukacyjnych, organizowanie i  prowadzenie semi-
nariów i warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie sympo-
zjów, organizowanie konkursów w celach kulturalnych, organizowanie 
konkursów w celach szkoleniowych, organizowanie konkursów za po-
średnictwem Internetu, organizowanie konkursów w  celach rozryw-
kowych, organizowanie wykładów, prowadzenie konkursów w  Inter-
necie, usługi konsultacyjne w dziedzinie zawodów kulinarnych, usługi 
w  zakresie konferencji, doradztwo w  zakresie planowania przyjęć, 
doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, organizowanie 
balów, organizowanie i  przeprowadzanie targów w  celach kultural-
nych lub edukacyjnych, organizowanie i urządzanie wystaw w celach 
rozrywkowych, planowanie przyjęć, planowanie przyjęć [rozrywka], 
43 dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, doradztwo kulinar-
ne, dostarczanie informacji o usługach barów, herbaciarnie, imprezy 
firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], informacja o usługach re-
stauracyjnych, informacje i  doradztwo w  zakresie przygotowywania 
posiłków, bary przekąskowe, bary sałatkowe, bary szybkiej obsługi 
[snack-bary], kafeterie [bufety], kontraktowe usługi w  zakresie żyw-
ności, oferowanie żywności i napojów dla gości, oferowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów 
w bistrach, oferowanie żywności i napojów w kawiarenkach interneto-
wych, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, orga-
nizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], organizowanie posiłków 
w hotelach, udostępnianie opinii na temat restauracji, udostępnianie 
opinii na temat restauracji i barów, udzielanie informacji dotyczących 
restauracji, udzielanie informacji w zakresie barów, usługi mobilnych 
restauracji, usługi obiektów gościnnych [posiłki i  napoje], usługi 
ogródków piwnych, usługi osobistych kucharzy, usługi prywatnego 
klubu kolacyjnego, usługi w  zakresie żywności i  napojów na  wynos, 
usługi zaopatrzenia w napoje, usługi zaopatrzenia w żywność, usługi 
świadczone przez bary bistro, zapewnianie pomieszczeń na  uroczy-
stości, winiarnie 

(111) 357897 (220) 2022 04 21 (210) 542193
(151) 2022 08 29 (441) 2022 05 09
(732) BURYN PAWEŁ ZAMIAR, Nowa Ruda (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Ani Trochę

(510), (511) 21 Statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z ta-
kich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej kla-
sie, Artykuły porcelanowe do celów dekoracyjnych, Bibeloty [posągi] 
z porcelany, Bibeloty wykonane ze szkła [ozdoby], Bibeloty z porcela-
ny, Bibeloty z porcelany [posągi], Ceramiczne dzieła sztuki, Ceramiczne 
ozdoby, Ceramiczne popiersia, Ceramiczne statuetki, Ceramiczne sta-
tuy, Dekoracje ścienne 3D wykonane z terakoty, Dekoracje ścienne 3D 
wykonane z porcelany, Dekoracje ścienne 3D wykonane z gliny, Deko-
racje ścienne 3D wykonane ze szkła, Dekoracje ścienne 3D wykonane 
z ceramiki, Dekoracyjne butelki z piaskiem, Dzieła sztuki z porcelany, 
terakoty i szkła, Dzieła sztuki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub 
szkła, Dzieła sztuki ze szkła, Dzieła sztuki z porcelany, ceramiki, gliny, 
terakoty i szkła, Emaliowane pudełka, Figurki ceramiczne, Figurki por-
celanowe, ceramiczne, gliniane, z terakoty lub szklane, do tortów, Fi-
gurki szklane, Figurki wykonane z ceramiki, Figurki wykonane z porce-
lany kostnej, Figurki wykonane z porcelany, Figurki wykonane ze szkła 
ołowiowego, Figurki wykonane ze szkła ozdobnego, Figurki z kryszta-
łu, Figurki z porcelany, Figurki z terakoty, Figurki z porcelany, ceramiki, 
gliny, terakoty lub szkła, Figurki z włókna szklanego, Figurki ze szkła, 
Figurki ze szkła barwionego, Krasnale ogrodowe ceramiczne [gnomy], 
Krasnale ogrodowe z porcelany, Krasnale ogrodowe ze szkła, Kryształ 
[wyroby szklane], Majolika, Modele figurek [ozdoby] wyrabiane z szkła, 
Modele [ozdoby] zrobione z  porcelany, Modele pojazdów [ozdoby] 
wyrabiane z szkła, Modele pojazdów [ozdoby] wyrabiane z porcelany, 
Modele pojazdów [ozdoby] wyrabiane z terakoty, Naczynia obiadowe 
z porcelany, Naczynia stołowe wykonane z porcelany, Ozdobne figurki 
wykonane ze szkła, Ozdobne figurki wykonane z porcelany, Ozdobne 
kule szklane, Ozdobne modele wykonane z porcelany, Ozdobne pu-
dełka szklane, Ozdobne rzeźby wykonane ze  szkła, Ozdobne rzeźby 
wykonane z  porcelany, Ozdoby ceramiczne, Ozdoby kryształowe, 
Ozdoby ścienne z  terakoty, Ozdoby ścienne z  porcelany, Ozdoby 
szklane, Ozdoby wykonane z kryształu [bibeloty], Ozdoby wykonane 
z porcelany [bibeloty], Ozdoby z porcelany, Ozdoby ze szkła [bibelo-
ty], Popiersia szklane, Półobrobione koraliki szklane, Popiersia wyko-
nane z terakoty, Popiersia z kryształu, Popiersia z porcelany, Popiersia 
z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, Popiersia z porcelany, 
terakoty lub szkła, Popiersia z terakoty, Porcelana, Porcelanowa zasta-
wa stołowa, Porcelanowe jajka, Porcelanowe popiersia, Posągi z krysz-
tału, Posągi z porcelany, Posągi z porcelany chińskiej, Posągi ze szkła, 
Posążki kryształowe, Pudełka ceramiczne, Pudełka szklane, Pudełka 
z ceramiki, Pudełka z emalii, Pudełka z porcelany, Rzeźby ceramiczne, 
Rzeźby kryształowe, Rzeźby lodowe do celów dekoracyjnych, Rzeźby 
porcelanowe, Rzeźby szklane, Rzeźby wykonane z porcelany, Rzeźby 
wykonane z  terakoty, Rzeźby z  porcelany, Rzeźby z  terakoty, Rzeźby 
ze szkła, Statuetki z chińskiej porcelany, Statuetki z kryształu, Statuetki 
z porcelany, Statuetki z porcelany, ceramiki, gliny lub szkła, Statuetki 
z  porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, Statuetki z  terakoty, 
Statuetki ze szkła, Statuy ceramiczne, Statuy z porcelany, ceramiki, gli-
ny, terakoty lub szkła, Statuy z terakoty, Szklane (Wyroby-) malowane, 
Szklane popiersia, Szkło ozdobne, Szyldy porcelanowe, Szyldy szklane, 
Szyldy z porcelany lub ze szkła, Tabliczki porcelanowe, Tabliczki cera-
miczne, Tabliczki szklane, Tabliczki z  fajansu, Talerze kolekcjonerskie, 
Talerze pamiątkowe, Talerze pamiątkowe [okolicznościowe], Wyroby 
artystyczne z kryształu, Wyroby artystyczne z porcelany, Wyroby arty-
styczne ze szkła, Wyroby porcelanowe, Wyroby szklane, Wyroby szkla-
ne malowane 

(111) 357898 (220) 2022 04 25 (210) 542364
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 16
(732) NA FALI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kietrz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NA FALI
(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 02, 27 05 03



Nr 1/2023 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 67

(510), (511) 3 Aromatyczne olejki eteryczne, Olejki eteryczne, Natu-
ralne olejki eteryczne, Roślinne olejki eteryczne, 5 Suplementy diety, 
Suplementy diety i  preparaty dietetyczne, Odżywcze suplementy 
diety, Suplementy diety dla ludzi 

(111) 357899 (220) 2022 03 14 (210) 540865
(151) 2022 09 09 (441) 2022 05 23
(732) SOSIŃSKI JAKUB SATORI, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUPER SPORTOWY  PL
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony, szary
(531) 27 05 01, 29 01 14, 26 04 18
(510), (511) 9 Kaski sportowe, Kaski narciarskie, Gogle, Okulary sło-
neczne, Futerały do okularów, etui na okulary, łańcuszki do okularów, 
sznurki do okularów, 12 Pojazdy mechaniczne, Pojazdy elektryczne, 
Rowery, Rowery elektryczne, Motocykle, Skutery, Hulajnogi pojazdy, 
Hulajnogi elektryczne, Opony, Dętki, Wentyle, Siodełka, Torby rowe-
rowe, Łańcuchy napędowe, Przyczepy, Mechanizmy napędowe, Kor-
by rowerowe, 25 Odzież sportowa, Obuwie sportowe, Nakrycia gło-
wy, Czapki sportowe, Kominy, Szaliki, Skarpetki, Rękawiczki, T-shirty, 
Podkoszulki, Swetry, Pulowery, Kombinezony, Kostiumy sportowe, 
Bielizna, 28 Sprzęt do uprawiania sportu i ćwiczeń fizycznych, Nar-
ty, Deski snowboardowe, Buty narciarskie, Kije narciarskie, Wiązania 
narciarskie, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów sportowych 
zwłaszcza rowerów oraz nart, a także wszelkich innych sportowych 
pojazdów mechanicznych i niesportowych pojazdów elektrycznych 
oraz części zamiennych do  tych pojazdów, także osprzętu rowero-
wego i  narciarskiego i  akcesoriów rowerowych oraz narciarskich 
i  odzieży sportowej, obuwia oraz nakryć głowy, okularów i  gogli 
sportowych, kasków sportowych, Sprzedaż hurtowa i  detaliczna 
za  pośrednictwem Internetu artykułów sportowych zwłaszcza ro-
werów oraz nart, a  także wszelkich innych sportowych pojazdów 
mechanicznych i  niesportowych pojazdów elektrycznych oraz 
części zamiennych do  tych pojazdów, także osprzętu rowerowego 
oraz narciarskiego i akcesoriów rowerowych oraz narciarskich, oraz 
odzieży sportowej, obuwia i nakryć głowy, okularów i gogli sporto-
wych, kasków sportowych, Usługi informacji handlowej dotyczącej 
artykułów sportowych zwłaszcza rowerów oraz nart, a także wszel-
kich innych sportowych pojazdów mechanicznych i niesportowych 
pojazdów elektrycznych oraz części zamiennych do tych pojazdów, 
także osprzętu rowerowego oraz narciarskiego i akcesoriów rowero-
wych oraz narciarskich, oraz odzieży sportowej, obuwia oraz nakryć 
głowy, okularów i gogli sportowych, kasków sportowych, Promocja 
sprzedaży, Reklama za  pośrednictwem sieci komputerowych, Pu-
blikowanie tekstów reklamowych, Reklama radiowa i  telewizyjna, 
Organizowanie targów i wystaw celach handlowych i reklamowych, 
Rozpowszechnianie ogłoszeń i  materiałów reklamowych, Badania 
rynku, Usługi w zakresie marketingu i prezentacji, Pokazy towarów 
i prezentowanie usług w celach handlowych i reklamowych, Rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych, Badanie opinii publicznej 

(111) 357900 (220) 2022 02 28 (210) 540437
(151) 2022 09 05 (441) 2022 05 16
(732) POWER HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POWER FINANCES Eksperci Finansowi
(540) 

(591) biały, szary, żółty
(531) 26 15 09, 27 05 01, 29 01 13

(510), (511) 35 Usługi doradztwa w  zakresie działalności gospodar-
czej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, do-
radztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie or-
ganizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi agencji 
public relations, usługi marketingowe, usługi pozyskiwania i  udo-
stępniania informacji o działalności gospodarczej finansowej, usługi 
doradztwa w zakresie zarządzania personalnego, doradztwo podat-
kowe, usługi księgowości i rachunkowości, ekspertyzy w działalności 
gospodarczej, promocja sprzedaży, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama ra-
diowa i telewizyjna, organizowanie targów i wystaw celach handlo-
wych i  reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów re-
klamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych 
za pośrednictwem Internetu, badania rynku, badanie opinii publicz-
nej, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie mate-
riałów reklamowych, wynajmowanie miejsc na  umieszczanie ogło-
szeń lub reklam, wynajmowanie miejsc na  stronach internetowych 
przeznaczonych na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, uaktualnianie 
materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 
pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych dla komputerowych 
baz danych, sortowanie danych w  bazach danych, komputerowe 
zarządzanie plikami, powielanie dokumentów, wycena działalności 
gospodarczej, audyt, 36 Agencje kredytowe, agencje nieruchomo-
ści, agencje ściągania wierzytelności, analizy finansowe, crowdfun-
ding, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach 
ubezpieczeniowych, doradztwo w  zakresie długów, faktoring, in-
westycje finansowe, inwestycje kapitałowe, leasing finansowy, oce-
na finansowa aktywów własności intelektualnej, opracowywanie 
kosztorysów do  celów wyceny kosztów, organizacja zbiórek, orga-
nizowanie finansowania projektów budowlanych, organizowanie 
wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu, pośrednictwo ubez-
pieczeniowe, pośrednictwo w  obrocie nieruchomościami, pożyczki 
[finansowanie], pożyczki ratalne, sponsorowanie finansowe, szaco-
wanie kosztów naprawy [wycena finansowa], transakcje finansowe, 
udostępnianie informacji finansowych za  pośrednictwem strony 
internetowej, udostępnianie informacji o ubezpieczeniach, udziela-
nie informacji finansowych, usługi aktuarialne, usługi badań doty-
czących finansów, usługi finansowania, usługi gwarancyjne, usługi 
gwarantowania ubezpieczeń morskich, usługi gwarantowania ubez-
pieczeń od pożarów, usługi gwarantowania ubezpieczeń od wypad-
ków, usługi gwarantowania ubezpieczeń zdrowotnych, usługi likwi-
dacji przedsiębiorstw, finansowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi 
w  zakresie świadczeń emerytalnych, usługi związane z  majątkiem 
nieruchomym, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nie-
ruchomości], wycena nieruchomości, wyceny fiskalne, wynajem biur 
do coworkingu, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, 
wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie finansami, za-
rządzanie nieruchomością, zbiórki funduszy na cele dobroczynne 

(111) 357901 (220) 2022 04 08 (210) 541798
(151) 2022 09 14 (441) 2022 05 30
(732) LAFARGE CEMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Małogoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Agilia FIBRO
(540) 

(591) niebieski, granatowy
(531) 29 01 12, 27 05 05, 27 05 17, 26 11 03, 26 11 07, 26 11 13
(510), (511) 1 Mieszanki utwardzające beton, Utwardzacze do  be-
tonu, Dodatki do  betonu, Dodatki wiążące do  betonu, Mieszaniny 
chemiczne do  wzmacniania betonu, Mieszanki chemiczne do  za-
stosowania przy ulepszaniu betonu, Powłoki ochronne w  płynnej 
formie do zastosowania na beton [inne niż farby lub oleje], Powło-
ki ochronne w  formie sprayów do  użytku na  betonie [inne niż far-
by lub oleje], Spoiwa cementowe, Mieszanki do wiązania cementu, 
Lepiszcza do  cementu, Dodatki używane do  mieszania cementu, 
Mieszaniny do utwardzania cementu, Preparaty chemiczne będące 
dodatkami do cementu, 19 Beton, Płyty betonowe, Słupy betonowe, 
Beton ogniotrwały, Beton zbrojony, Beton syntetyczny, Budowlane 
elementy z betonu, Betonowe materiały budowlane, Beton gotowy 
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do  użycia, Wymieszany beton wylewany na  miejscu, Beton samo-
poziomujący do użytku w budownictwie, Zaprawy budowlane, Ce-
ment, Mieszanki cementowe, Płyty cementowe, Preparaty cementu-
jące, Materiały cementujące, Zaprawa cementowa, Masa betonowa 
prefabrykowana, Prefabrykaty betonowe, Mieszanki betonowe, Za-
prawa betonowa 

(111) 357902 (220) 2022 04 11 (210) 541866
(151) 2022 09 14 (441) 2022 05 30
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OSIA
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa, 
dania gotowe na bazie mięsa, jaja, ryby, owoce morza nieżywe, zupy, 
dania gotowe na  bazie warzyw, warzywa przetworzone, przekąski 
warzywne, Pasty warzywne, przetwory warzywne, mleko, produkty 
mleczne, nabiał, sery białe, sery żółte, desery mleczne i na bazie mle-
ka, dania gotowe na bazie mleka, białko do celów kulinarnych, chipsy 
ziemniaczane, chipsy mięsne, dipy, ekstrakty mięsne, ekstrakty wa-
rzywne, ekstrakty do zup, konserwy mięsne, oleje i tłuszcze jadalne 

(111) 357903 (220) 2022 04 13 (210) 541976
(151) 2022 09 12 (441) 2022 05 23
(732) WRÓBEL RENATA LISEK WYROBY REGIONALNE, Krauszów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Lisek wyroby regionalne
(510), (511) 29 Dżemy, zwłaszcza owocowe, Konfitury, w  tym konfi-
tura z  żurawiny, Przetwory owocowe [dżemy], Galaretki, kompoty, 
pasty owocowe i  warzywne, Marmolady owocowe, Pasty mięsne, 
w  tym pasztety, Smalec, Produkty serowarskie, Sery topione, Sery 
żółte, Sery dojrzewające, Sery świeże niedojrzewające, Ser pleśnio-
wy, Ser cheddar, Ser twarogowy, Biały ser, Ser miękki, Ser twardy, Ser 
owczy, Ser wędzony, Oscypki, Bundz, Grzyby konserwowane, Grzy-
by suszone jadalne, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy 
i nasiona roślin strączkowych, Spożywcze przetwory domowe, w tym 
kapusta, ogórki, ogórki kiszone, buraczki, surówki, Krokiety, Krokie-
ty rybne, Koncentraty na  bazie owoców lub warzyw przeznaczone 
do gotowania, Owoce konserwowane, Warzywa konserwowane, Pa-
sty do  smarowania na  bazie warzyw, Pasty do  kromek zawierające 
tłuszcz, Przeciery owocowe i warzywne, Zupy, 30 Wyroby garmaże-
ryjne na  bazie mąki, w  tym pierogi, uszka, Suche i  świeże makaro-
ny, kluski i  pierogi, Pielmieni, Aromaty do  żywności, Chleb, Ciasta, 
Ciastka, Cukierki, Czekolada, Marynaty, Mięsne sosy, Miód, Napary 
ziołowe, Pizza, Placki, Sosy owocowe, Syropy i  melasa, Wyroby cu-
kiernicze, 32 Napoje bezalkoholowe, Syropy do  napojów, w  tym 
owocowe, Syropy do lemoniady, Syropy do produkcji napojów aro-
matyzowanych owocami, Syropy do sporządzania smakowych wód 
mineralnych, Syropy i inne preparaty bezalkoholowe do sporządza-
nia napojów, Lemoniady, Napoje owocowe, Napoje warzywne, Piwo 
i produkty piwowarskie, 33 Alkoholowe nalewki regionalne, Nalewki 
gorzkie, Napoje alkoholowe wysokoprocentowe, Likiery, Wino 

(111) 357904 (220) 2022 04 19 (210) 542131
(151) 2022 09 13 (441) 2022 05 30
(732) LISOWSKI PAWEŁ ŚWIAT SUPLI, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V PROMAKER
(540) 

(531) 26 11 09, 26 03 23, 27 05 01
(510), (511) 5 Odżywki białkowe, Witaminy i  minerały, Białkowe su-
plementy diety, Odżywcze suplementy diety, Mineralne suplementy 
diety, Suplementy diety zawierające alginiany, Suplementy diety dla 
sportowców, Suplementy diety zawierające glukozę, Suplementy 
diety z białkiem sojowym, Suplementy diety składające się z amino-
kwasów, Suplementy diety poprawiające kondycję i  wytrzymałość, 
Suplementy diety sporządzone głównie z  witamin, Suplementy 
diety składające się głównie z  wapnia, 35 Usługi sprzedaży hurto-
wej w  związku z  suplementami diety, Usługi sprzedaży detalicznej 

w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z odżywkami białkowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z odżywkami białkowymi, Rozpowszechnianie materiałów reklamo-
wych w Internecie, Usługi w zakresie organizowania aukcji interne-
towych suplementów diety, Organizowanie aukcji internetowych, 
Przeprowadzanie interaktywnych aukcji wirtualnych, Organizowanie 
i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem Internetu, Organizowa-
nie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych 

(111) 357905 (220) 2022 04 21 (210) 542237
(151) 2022 09 20 (441) 2022 06 06
(732) SEGAFREDO ZANETTI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bochnia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BILANSSIA PROFESSIONAL BARISTA RECOMMENDS 
70% ARABICA / 30% ROBUSTA 7 INTENSITY AROMA MILK 
CHOCOLATE, CARAMEL, SWEET FRUIT ROASTING LIGHT MEDIUM 
DARK PERFECT CUP ESPRESSO AMERICANO CAPPUCINO 
CAFFE LATTE
(540) 

(591) ciemnozielony, złoty, biały, zielony, beżowy
(531) 05 07 27, 11 03 04, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 30 Kawa, Kawa w  postaci całych ziaren, Gotowa kawa 
i napoje na bazie kawy, Kawa mielona 

(111) 357906 (220) 2022 04 21 (210) 542238
(151) 2022 09 20 (441) 2022 06 06
(732) SEGAFREDO ZANETTI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bochnia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BILANSSIA PROFESSIONAL
(540) 

(591) złoty, czarny
(531) 27 05 01, 27 05 10, 29 01 12
(510), (511) 30 Kawa, Kawa w  postaci całych ziaren, Gotowa kawa 
i napoje na bazie kawy, Kawa mielona 

(111) 357907 (220) 2022 04 21 (210) 542239
(151) 2022 09 20 (441) 2022 06 06
(732) SEGAFREDO ZANETTI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bochnia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CREMA PROFESSIONAL BARISTA RECOMMENDS 
8 INTENSITY AROMA NUT TONE, DESSERT CHOCOLATE ROASTING 
LIGHT MEDIUM DARK PERFECT CUP ESPRESSO AMERICANO 
CAPPUCCINO CAFFE LATTE
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(540) 

(591) biały, złoty, czarny, beżowy, brązowy
(531) 05 07 27, 11 03 04, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 30 Kawa, Kawa w  postaci całych ziaren, Gotowa kawa 
i napoje na bazie kawy, Kawa mielona 

(111) 357908 (220) 2022 03 10 (210) 540820
(151) 2022 08 29 (441) 2022 05 02
(732) LEAD GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Andrychów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lead Group
(540) 

(591) czarny, złoty
(531) 26 03 03, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe umożliwiające doko-
nywanie i przetwarzanie elektronicznych płatności i transfer fundu-
szy do i od osób trzecich, Oprogramowanie komputerowe, Oprogra-
mowanie do uwierzytelniania, Peryferyjne urządzenia komputerowe 
przewodowe i bezprzewodowe, Komputerowe urządzenia zabezpie-
czające, mianowicie kalkulatory losowych kodów dostępu do głów-
nego komputera z danymi bankowymi, Karty kredytowe i karty płat-
nicze kodowane magnetycznie, Kasy rejestrujące, Maszyny liczące, 
sprzęt do przetwarzania danych i komputery, 35 Doradztwo i pomoc 
w  zakresie organizowania, prowadzenia i  zarządzania działalnością 
gospodarczą, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, wy-
cena działalności handlowej, pozyskiwanie informacji o działalności 
gospodarczej, usługi dotyczące fuzji podmiotów gospodarczych, 
usługi z zakresu prowadzenia księgowości i rachunkowości, audytu, 
usługi dotyczące franszyzy, doradztwo podatkowe, prowadzenie 
ksiąg, przygotowywanie zeznań podatkowych, analizy kosztów, do-
radztwo w  zakresie zarządzania personelem, usługi rekrutacji per-
sonelu, badania i  opinie rynku, badania i  ekspertyzy w  dziedzinie 
działalności gospodarczej, usługi przygotowywania zeznań podat-
kowych, informacja o działalności gospodarczej, reklama i promocja, 
informacja o powyższych usługach, doradztwo w zakresie zarządza-
nia biznesem, Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla 
osób trzecich, Reklama, Usługi ekspertów w  zakresie efektywności 
biznesowej, Usługi podatkowe, Doradztwo specjalistyczne w  spra-
wach działalności gospodarczej z  wyłączeniem leśnictwa i  ponow-
nego zalesiania, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej z wyłączeniem leśnictwa i ponownego za-
lesiania, Doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą z wyłą-
czeniem leśnictwa i ponownego zalesiania, Pomoc przy zarządzaniu 
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi z wyłączeniem 
leśnictwa i ponownego zalesiania, 36 Analizy finansowe, usługi ban-
kowe, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach 
ubezpieczeniowych, doradztwo kredytowe, usługi pośrednictwa 
kredytowego, usługi pośrednictwa w zakresie sprzedaży produktów 

inwestycyjnych i bankowych, ekspertyzy dla celów fiskalnych, usługi 
w  zakresie informacji finansowych i  ubezpieczeniowych, usługi in-
westycyjne, operacje finansowe, informacje bankowe, usługi likwi-
dacji przedsiębiorstw, usługi zarządzania majątkiem, usługi admi-
nistrowania i  zarządzania majątkiem nieruchomym, usługi wyceny 
majątku nieruchomego, usługi pośrednictwa w  obrocie majątkiem 
nieruchomym, wyceny do celów podatkowych, pośrednictwo ubez-
pieczeniowe, usługi w zakresie tworzenia i  rejestrami spółek, infor-
macja o powyższych usługach, doradztwo w sprawach finansowych, 
Inwestycje finansowe, Inwestycje kapitałowe, Usługi pośrednictwa 
w  zakresie pozyskiwania finansowania, Usługi finansowe, miano-
wicie umożliwianie transferu funduszy i  zakupu produktów i  usług 
oferowanych przez osoby trzecie za pośrednictwem elektronicznych 
sieci łącznościowych, Kiring i  uzgadnianie transakcji finansowych 
za  pośrednictwem elektronicznych sieci łącznościowych, Usługi 
kliringowe, Świadczenie różnorodnych usług w  zakresie płatności 
i finansów, mianowicie obsługa kart kredytowych, emisja kart kredy-
towych i  linii kredytowych, przetwarzanie i  przesyłanie rachunków 
i płatności za nie, usługi w zakresie płatności, obsługa przekazywania 
płatności gwarantowanych, obsługa funduszy rynku pieniężnego, 
Usługi finansowe, mianowicie ochrona i zapobieganie oszustwom fi-
nansowym oraz rozwiązywanie sporów, Usługi finansowe, mianowi-
cie umożliwianie darowizn na cele charytatywne za pośrednictwem 
elektronicznych sieci łącznościowych, Wymiana walut, Usługi ban-
kowości domowej, Transfer funduszy elektronicznych, Świadczenie 
usług bankowych on-line, obsługa operacji bankowych przez tele-
fon, Usługi ubezpieczeniowe, Finanse, Obsługa transakcji pienięż-
nych, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, 42 Projektowanie 
i  udoskonalanie oprogramowania komputerowego do  przetwa-
rzania płatności elektronicznych, przetwarzania elektronicznych 
transferów funduszy, procesów uwierzytelniania, Projektowanie 
i  udoskonalanie interfejsu programowania aplikacji, Dostarczanie 
informacji z dziedziny oprogramowania komputerowego oraz pro-
jektowania i  udoskonalania oprogramowania komputerowego, 
Usługi pomocy technicznej, mianowicie usuwanie błędów oprogra-
mowania komputerowego 

(111) 357909 (220) 2022 03 21 (210) 541183
(151) 2022 09 06 (441) 2022 05 23
(732) WROCŁAWSKA AKADEMIA KULINARNA  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LA PASTA FRESCA
(540) 

(591) biały, czarny, żółty
(531) 29 01 13, 27 05 05, 27 05 10, 27 05 17, 08 07 03
(510), (511) 35 Handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, 
Administrowanie działalnością gospodarczą w  zakresie franchisin-
gu, Doradztwo i  konsultacje biznesowe w  zakresie franchisingu, 
Doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami na zasadach 
franchisingu, Pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w  ramach 
franchisingu, Pomoc w  zakresie działalności gospodarczej dotyczą-
ca franchisingu, Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami związana 
z  organizowaniem przedsiębiorstw na  zasadach franchisingu, Do-
radztwo i konsultacje biznesowe w zakresie franchisingu, Udzielanie 
informacji o  działalności gospodarczej dotyczących franchisingu, 
Porady odnośnie prowadzenia firm w  ramach franchisingu, Usługi 
doradcze w zarządzaniu w zakresie franchisingu, Wsparcie w dziedzi-
nie zarządzania biznesowego w  zakresie franchisingu, Usługi rekla-
mowe w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, 
Usługi reklamowe w  zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
franchisingu, Zarządzanie biznesowe restauracjami, Usługi marke-
tingowe w dziedzinie restauracji, Zarządzanie restauracjami dla osób 
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trzecich, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
zakładania i prowadzenia restauracji, Wsparcie w dziedzinie zarządza-
nia biznesowego w zakresie otwierania restauracji i  ich działalności, 
Doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji w oparciu 
o umowę franczyzy, Usługi w zakresie zamówień online w dziedzinie 
restauracji oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce, 
43 Bar, Dokonywanie rezerwacji restauracji i  posiłków, Doradztwo 
kulinarne, Dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, Infor-
macja o usługach restauracyjnych, Informacje i doradztwo w zakresie 
przygotowywania posiłków, Kafeterie, Kawiarnia, Koktajl bary, Obsłu-
ga gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem 
(catering), Oferowanie żywności i napojów dla gości, w tym w restau-
racjach, barach i bistrach, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żyw-
ność i napoje do bezpośredniego spożycia, Przedstawianie informacji 
w zakresie gotowania za pośrednictwem strony internetowej, Puby, 
Restauracje, w tym oferujące dania na wynos i samoobsługowe, Ser-
wowanie jedzenia i  napojów, Udzielanie informacji dotyczących re-
stauracji, Usługi doradcze w zakresie przygotowania żywności, Usługi 
informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności 
i napojów, Usługi restauracyjne, Usługi w zakresie przygotowywania 
jedzenia i napojów, Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, 
Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 45 Licencjonowanie koncep-
cji franczyzowych, Porady prawne w zakresie franchisingu 

(111) 357910 (220) 2022 03 31 (210) 541242
(151) 2022 09 06 (441) 2022 05 23
(732) ROMANIUK RAFAŁ AKFITS PL, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Akademia Kulturystyki Fitness i Trójboju Siłowego AKFiTS
(540) 

(531) 02 09 14, 26 01 03, 26 01 19, 27 05 05, 27 05 23, 27 05 24
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, substancje dietetyczne 
do  celów leczniczych, 9 Programy komputerowe, 10 Artykuły or-
topedyczne, 16 Materiały szkoleniowe i instruktażowe, 41 Organi-
zowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych, organizowanie obozów 
sportowych i rekreacyjnych, pozaszkolne formy edukacji sportowej 
oraz zajęć sportowych i  rekreacyjnych, 44 Doradztwo w  zakresie 
żywienia i odżywiania 

(111) 357911 (220) 2022 04 21 (210) 542261
(151) 2022 09 06 (441) 2022 05 16
(732) WORLD AUTOMOTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żyrardów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) premia
(540) 

(591) granatowy
(531) 27 05 01, 29 01 04
(510), (511) 7 Alternatory [generatory prądu przemiennego], Chłod-
nice do  silników, Cylindry do  silników, Filtry [części maszyn lub sil-
ników], Filtry do  oczyszczania chłodzącego powietrza, do  silników, 
Gaźniki, Głowice cylindrów do silników, Iskrowniki zapłonowe, Kable 
sterownicze do maszyn i silników, Kolektory wydechowe do silników, 
Konwertory katalityczne, Konwertory paliwa do  silników spalino-

wych wewnętrznego spalania, Korbowody do maszyn, motorów i sil-
ników, Łożyska, Łożyska do wałów transmisyjnych, Łożyska kulkowe, 
Mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, Paski klinowe do sil-
ników, Pasy do silników, Pierścienie o kulistej powierzchni roboczej 
do łożysk, Pierścienie tłokowe, Pompy [części maszyn lub silników], 
Pompy paliwowe samonastawne, Regulatory prędkości obrotowej 
do  maszyn, silników i  silników elektrycznych, Rozruszniki silników, 
Skrzynie korbowe do  maszyn i  silników, Sprężarki doładowujące, 
Sterowniki hydrauliczne do  maszyn i  silników, Sterowniki pneuma-
tyczne do  silników i  maszyn, Świece zapłonowe do  silników spali-
nowych wewnętrznego spalania, Świece żarowe do silników Diesla, 
Tłoki [części maszyn lub silników], Tłoki do  amortyzatorów, Tłoki 
do  cylindrów, Tłoki do  silników, Tłumiki do  silników, Turbosprężar-
ki, Urządzenia przeciw zanieczyszczeniom do  silników, Urządzenia 
zapłonowe do  silników spalinowych wewnętrznego spalania, Wały 
korbowe, Wały rozrządcze do silników pojazdów, Wentylatory do sil-
ników, Wtryskiwacze paliwa do silników, Zawory [części maszyn lub 
silników], Złącza uszczelniające [części silników] 

(111) 357912 (220) 2022 03 31 (210) 541577
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 02
(732) AZZOUZ NADA, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARAMIA
(540) 

(591) brązowy, jasnobrązowy, jasnoszary
(531) 27 05 01, 29 01 12, 02 03 07, 02 03 23, 02 03 28, 19 09 02
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro-
duktami i  transportem, Usługi barów i  restauracji, Rezerwacje ho-
telowe, Organizowanie posiłków w  hotelach, Udostępnianie miejsc 
noclegowych w hotelach 

(111) 357913 (220) 2022 03 30 (210) 541545
(151) 2022 08 18 (441) 2022 04 25
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE CHEMIROL 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CuPROTE MIEDŹ SYSTEMICZNA
(540) 

(591) ciemnozielony
(531) 27 05 01, 29 01 12, 24 01 05
(510), (511) 1 Biologiczne nawozy azotowe, Biostymulatory stano-
wiące preparaty odżywcze dla roślin, Chemiczne środki wspomaga-
jące do  użytku w  ogrodnictwie, Chemiczne środki wspomagające 
do użytku w rolnictwie, Chemikalia używane w rolnictwie, Dodatki 
glebowe [nawożenie], Kwasy stosowane w rolnictwie, Materiały po-
prawiające kondycję gleby, Miedziane środki chemiczne, Mieszanki 
nawozów, Mieszanki substancji chemicznych i  materiałów natural-
nych do wykorzystania jako nawozy rolnicze, Nawozy, Nawozy che-
miczne, Nawozy dla rolnictwa, Nawozy do roślin, Nawozy sztuczne 
do użytku w rolnictwie, Nawozy użyźniające glebę, Nawozy z dużą 
ilością substancji odżywczych, Nawozy złożone, Płynne nawozy, Pod-
łoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, 
ogrodnictwie i  leśnictwie, Preparaty chemiczne do  zapobiegania 
chorobom u roślin zbożowych, Preparaty chemiczne do zasklepiania 
uszkodzeń roślin, Preparaty do nawożenia, Preparaty do wzmacnia-
nia roślin, Preparaty mineralne do  użytku jako dodatki odżywcze 
dla roślin, Rolnictwo (Nawozy dla-), Substancje odżywcze [nawo-



Nr 1/2023 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 71

zy] w  płynnej formie do  użytku w  rolnictwie, Substraty do  użytku 
w  rolnictwie, ogrodnictwie i  leśnictwie, Środki chemiczne dla rol-
nictwa, Środki chemiczne dla rolnictwa, z  wyjątkiem fungicydów, 
herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, Środki 
chemiczne do  ochrony roślin [inne niż fungicydy, herbicydy, insek-
tycydy, środki przeciwpasożytnicze], Środki chemiczne powierzch-
niowo czynne do użytku w rolnictwie, Środki chemiczne stosowane 
w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Środki do uzdatniania gleby 
do  zwiększania wzrostu produktów rolnych, Środki ochrony roślin 
przeciw patogenom, Środki poprawiające kondycję gleby do użytku 
rolniczego, Preparaty odżywcze dla roślin, Preparaty poprawiające 
kondycję gleby, 5 Fungicydy, Herbicydy, Herbicydy do użytku w rol-
nictwie, Insektycydy, Insektycydy do użytku w rolnictwie, Preparaty 
chemiczne do leczenia chorób roślin zbożowych, 35 Reklama i mar-
keting, Udzielanie informacji dotyczących działalności gospodar-
czej w  zakresie przemysłu rolniczego, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w rolnictwie 

(111) 357914 (220) 2022 02 28 (210) 540414
(151) 2022 09 06 (441) 2022 05 23
(732) REGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vetfood PROFESSIONAL FLORA Balance
(540) 

(591) niebieski
(531) 27 05 01, 29 01 11
(510), (511) 5 Dodatki odżywcze do  celów weterynaryjnych, Ami-
nokwasy do  celów weterynaryjnych, Suplementy diety do  celów 
weterynaryjnych, Suplementy do  karm do  celów weterynaryjnych, 
Suplementy diety dla zwierząt, Białkowe suplementy dla zwierząt, 
Witaminy dla zwierząt, Suplementy lecznicze do żywności dla zwie-
rząt, Medyczne dodatki do żywności do użytku weterynaryjnego, 31 
Preparaty spożywcze dla psów, Pokarm dla zwierząt domowych, Pre-
paraty spożywcze dla zwierząt, Jadalne produkty do żucia dla zwie-
rząt domowych, Napoje dla zwierząt 

(111) 357915 (220) 2022 02 28 (210) 540415
(151) 2022 09 06 (441) 2022 05 23
(732) REGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) toolVet by Vetfood
(540) 

(591) zielony, szary
(531) 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 5 Plastry, opatrunki, Opatrunki odkażające, Prepara-
ty higieniczne do  celów weterynaryjnych, Odczynniki chemiczne 
do  celów medycznych lub weterynaryjnych, testy diagnostyczne 
dla celów weterynaryjnych, 10 Materiały do  zszywania do  użytku 
medycznego, Nici chirurgiczne, Urządzenia medyczne do zamykania 
ran, Chirurgiczne klamry, Igły do zszywania, Katgut chirurgiczny, Nici 
do użytku medycznego, Silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, 
Szwy samoprzylepne, Zszywacze do celów medycznych, Zszywacze 
do celów chirurgicznych, Przyrządy i przybory dentystyczne, Auto-
klawy do celów medycznych, Bandaże elastyczne, Bandaże [usztyw-
niające] do  użytku weterynaryjnego, Automatyczne urządzenia 
medyczne do  podawania zwierzętom dawek poprzez zastrzyk, 

Przyrządy chirurgiczne, Pojemniki na  przyrządy chirurgiczne, Tacki 
na  przyrządy chirurgiczne, Urządzenia do  celów weterynaryjnych, 
Rękawiczki ochronne do celów weterynaryjnych, Kołnierze ochron-
ne do celów weterynaryjnych, Pojemniki do pobierania krwi do ce-
lów weterynaryjnych 

(111) 357916 (220) 2022 03 01 (210) 540417
(151) 2022 09 06 (441) 2022 05 23
(732) REGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vetfood
(540) 

(591) zielony
(531) 27 05 01, 29 01 11
(510), (511) 3 Kosmetyki dla zwierząt, Preparaty do kąpieli dla zwie-
rząt, Preparaty i  produkty do  pielęgnacji futra, Produkty do  pielę-
gnacji skóry zwierząt, Niemedyczne płyny do  płukania jamy ustnej 
dla zwierząt, Środki do  pielęgnacji zębów dla zwierząt, Szampony 
dla zwierząt [nielecznicze preparaty pielęgnacyjne], Odświeżacze 
oddechu dla zwierząt, Aerozole pielęgnujące dla zwierząt, 5 Mydła 
antybakteryjne, Środki dezynfekujące do  użytku weterynaryjnego, 
Dodatki odżywcze do  celów weterynaryjnych, Aminokwasy do  ce-
lów weterynaryjnych, Płyny do celów weterynaryjnych, Suplementy 
diety do celów weterynaryjnych, Suplementy do karm do celów we-
terynaryjnych, suplementy diety dla zwierząt, Białkowe suplementy 
dla zwierząt, Środki do mycia psów [insektycydy], Środki odstrasza-
jące insekty dla psów, witaminy dla zwierząt, Suplementy lecznicze 
do żywności dla zwierząt, Medyczne dodatki do żywności do użytku 
weterynaryjnego, 31 Artykuły jadalne do żucia dla psów, Karma dla 
psów, Preparaty spożywcze dla psów, Pokarm dla zwierząt domo-
wych w  formie gryzaków, Pokarm dla zwierząt domowych, Karma 
dla kotów, Przysmaki dla kotów [jadalne], Preparaty spożywcze dla 
zwierząt, Preparaty spożywcze dla kotów, suchary dla psów, Jadalne 
produkty do żucia dla zwierząt domowych, napoje dla zwierząt, 35 
Sprzedaż detaliczna i hurtowa, w sklepach stacjonarnych i przez Inter-
net kosmetyków dla zwierząt, preparatów do kąpieli dla zwierząt, pre-
paratów i produktów do pielęgnacji futra, produktów do pielęgnacji 
skóry zwierząt, niemedycznych płynów do płukania jamy ustnej dla 
zwierząt, środków do pielęgnacji zębów dla zwierząt, szamponów dla 
zwierząt [nieleczniczych preparatów pielęgnacyjnych], odświeżaczy 
oddechu dla zwierząt, aerozoli pielęgnujących dla zwierząt, Sprzedaż 
detaliczna i hurtowa, w sklepach stacjonarnych i przez Internet mydeł 
antybakteryjnych, środków dezynfekujących do  użytku weteryna-
ryjnego, dodatków odżywczych do  celów weterynaryjnych, amino-
kwasów do  celów weterynaryjnych, płynów do  celów weterynaryj-
nych, suplementów diety do  celów weterynaryjnych, suplementów 
do karm do celów weterynaryjnych, suplementów diety dla zwierząt, 
białkowych suplementów dla zwierząt, środków do mycia psów [in-
sektycydów], środków odstraszających insekty dla psów, witamin dla 
zwierząt, suplementów leczniczych do  żywności dla zwierząt, me-
dycznych dodatków do żywności do użytku weterynaryjnego, Sprze-
daż detaliczna i hurtowa, w sklepach stacjonarnych i przez Internet 
artykułów jadalnych do żucia dla psów, karmy dla psów, preparatów 
spożywczych dla psów, pokarmu dla zwierząt domowych w  formie 
gryzaków, pokarmu dla zwierząt domowych, karmy dla kotów, przy-
smaków dla kotów [jadalnych], preparatów spożywczych dla zwierząt, 
preparatów spożywczych dla kotów, sucharów dla psów, jadalnych 
produktów do żucia dla zwierząt domowych, napojów dla zwierząt, 
41 Usługi szkoleniowe, edukacyjne, organizacja szkoleń, konferencji, 
kursów, seminariów z zakresu weterynarii i pielęgnacji zwierząt, Orga-
nizacja wystaw i konkursów 

(111) 357917 (220) 2022 02 28 (210) 540438
(151) 2022 09 05 (441) 2022 05 16
(732) POWER HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POWER INVEST Agencja Nieruchomości
(540) 

(591) biały, szary, niebieski
(531) 26 15 09, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 35 Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, 
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo 
w  zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w  zakresie organizo-
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi agencji public 
relations, usługi marketingowe, usługi pozyskiwania i  udostępniania 
informacji o  działalności gospodarczej finansowej, usługi doradztwa 
w zakresie zarządzania personalnego, doradztwo podatkowe, usługi 
księgowości i  rachunkowości, ekspertyzy w  działalności gospodar-
czej, promocja sprzedaży, reklama za  pośrednictwem sieci kompu-
terowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama radiowa 
i  telewizyjna, organizowanie targów i  wystaw celach handlowych 
i  reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i  materiałów reklamo-
wych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych za po-
średnictwem Internetu, badania rynku, badanie opinii publicznej, 
publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, wynajmowanie miejsc na  umieszczanie ogłoszeń lub 
reklam, wynajmowanie miejsc na stronach internetowych przeznaczo-
nych na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, uaktualnianie materiałów 
reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie 
oraz systematyzowanie danych dla komputerowych baz danych, sor-
towanie danych w bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, 
powielanie dokumentów, wycena działalności gospodarczej, audyt, 
36 Agencje kredytowe, agencje nieruchomości, agencje ściągania wie-
rzytelności, analizy finansowe, crowdfunding, doradztwo w sprawach 
finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo 
w zakresie długów, faktoring, inwestycje finansowe, inwestycje kapita-
łowe, leasing finansowy, ocena finansowa aktywów własności intelek-
tualnej, opracowywanie kosztorysów do celów wyceny kosztów, orga-
nizacja zbiórek, organizowanie finansowania projektów budowlanych, 
organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu, pośred-
nictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
pożyczki [finansowanie], pożyczki ratalne, sponsorowanie finansowe, 
szacowanie kosztów naprawy [wycena finansowa], transakcje finanso-
we, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony 
internetowej, udostępnianie informacji o ubezpieczeniach, udzielanie 
informacji finansowych, usługi aktuarialne, usługi badań dotyczących 
finansów, usługi finansowania, usługi gwarancyjne, usługi gwaran-
towania ubezpieczeń morskich, usługi gwarantowania ubezpieczeń 
od pożarów, usługi gwarantowania ubezpieczeń od wypadków, usłu-
gi gwarantowania ubezpieczeń zdrowotnych, usługi likwidacji przed-
siębiorstw, finansowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi w  zakresie 
świadczeń emerytalnych, usługi związane z majątkiem nieruchomym, 
wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], wy-
cena nieruchomości, wyceny fiskalne, wynajem biur do coworkingu, 
wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwa-
terowania [mieszkania], zarządzanie finansami, zarządzanie nierucho-
mością, zbiórki funduszy na cele dobroczynne 

(111) 357918 (220) 2022 02 28 (210) 540439
(151) 2022 09 05 (441) 2022 05 16
(732) POWER HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POWER CONSULTING Doradcy Biznesowi
(540) 

(591) biały, szary, zielony
(531) 26 15 09, 27 05 01, 29 01 12

(510), (511) 35 Usługi doradztwa w  zakresie działalności gospodar-
czej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, do-
radztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie or-
ganizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi agencji 
public relations, usługi marketingowe, usługi pozyskiwania i  udo-
stępniania informacji o działalności gospodarczej finansowej, usługi 
doradztwa w zakresie zarządzania personalnego, doradztwo podat-
kowe, usługi księgowości i rachunkowości, ekspertyzy w działalności 
gospodarczej, promocja sprzedaży, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama ra-
diowa i telewizyjna, organizowanie targów i wystaw celach handlo-
wych i  reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów re-
klamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych 
za pośrednictwem Internetu, badania rynku, badanie opinii publicz-
nej, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie mate-
riałów reklamowych, wynajmowanie miejsc na  umieszczanie ogło-
szeń lub reklam, wynajmowanie miejsc na  stronach internetowych 
przeznaczonych na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, uaktualnianie 
materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 
pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych dla komputerowych 
baz danych, sortowanie danych w  bazach danych, komputerowe 
zarządzanie plikami, powielanie dokumentów, wycena działalności 
gospodarczej, audyt, 36 Agencje kredytowe, agencje nieruchomo-
ści, agencje ściągania wierzytelności, analizy finansowe, crowdfun-
ding, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach 
ubezpieczeniowych, doradztwo w  zakresie długów, faktoring, in-
westycje finansowe, inwestycje kapitałowe, leasing finansowy, oce-
na finansowa aktywów własności intelektualnej, opracowywanie 
kosztorysów do  celów wyceny kosztów, organizacja zbiórek, orga-
nizowanie finansowania projektów budowlanych, organizowanie 
wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu, pośrednictwo ubez-
pieczeniowe, pośrednictwo w  obrocie nieruchomościami, pożyczki 
[finansowanie], pożyczki ratalne, sponsorowanie finansowe, szaco-
wanie kosztów naprawy [wycena finansowa], transakcje finansowe, 
udostępnianie informacji finansowych za  pośrednictwem strony 
internetowej, udostępnianie informacji o ubezpieczeniach, udziela-
nie informacji finansowych, usługi aktuarialne, usługi badań doty-
czących finansów, usługi finansowania, usługi gwarancyjne, usługi 
gwarantowania ubezpieczeń morskich, usługi gwarantowania ubez-
pieczeń od pożarów, usługi gwarantowania ubezpieczeń od wypad-
ków, usługi gwarantowania ubezpieczeń zdrowotnych, usługi likwi-
dacji przedsiębiorstw, finansowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi 
w  zakresie świadczeń emerytalnych, usługi związane z  majątkiem 
nieruchomym, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nie-
ruchomości], wycena nieruchomości, wyceny fiskalne, wynajem biur 
do coworkingu, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, 
wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie finansami, za-
rządzanie nieruchomością, zbiórki funduszy na cele dobroczynne 

(111) 357919 (220) 2022 02 28 (210) 540440
(151) 2022 09 05 (441) 2022 05 16
(732) POWER HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POWER ACADEMY Coaching i Szkolenia
(540) 

(591) szary, biały, purpurowy
(531) 26 15 09, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 35 Usługi doradztwa w  zakresie działalności gospodar-
czej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, do-
radztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie or-
ganizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi agencji 
public relations, usługi marketingowe, usługi pozyskiwania i  udo-
stępniania informacji o działalności gospodarczej finansowej, usługi 
doradztwa w zakresie zarządzania personalnego, doradztwo podat-
kowe, usługi księgowości i rachunkowości, ekspertyzy w działalności 
gospodarczej, promocja sprzedaży, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama ra-
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diowa i telewizyjna, organizowanie targów i wystaw celach handlo-
wych i  reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów re-
klamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych 
za pośrednictwem Internetu, badania rynku, badanie opinii publicz-
nej, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie mate-
riałów reklamowych, wynajmowanie miejsc na  umieszczanie ogło-
szeń lub reklam, wynajmowanie miejsc na  stronach internetowych 
przeznaczonych na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, uaktualnianie 
materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 
pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych dla komputerowych 
baz danych, sortowanie danych w  bazach danych, komputerowe 
zarządzanie plikami, powielanie dokumentów, wycena działalności 
gospodarczej, audyt, 36 Agencje kredytowe, agencje nieruchomo-
ści, agencje ściągania wierzytelności, analizy finansowe, crowdfun-
ding, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach 
ubezpieczeniowych, doradztwo w  zakresie długów, faktoring, in-
westycje finansowe, inwestycje kapitałowe, leasing finansowy, oce-
na finansowa aktywów własności intelektualnej, opracowywanie 
kosztorysów do  celów wyceny kosztów, organizacja zbiórek, orga-
nizowanie finansowania projektów budowlanych, organizowanie 
wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu, pośrednictwo ubez-
pieczeniowe, pośrednictwo w  obrocie nieruchomościami, pożyczki 
[finansowanie], pożyczki ratalne, sponsorowanie finansowe, szaco-
wanie kosztów naprawy [wycena finansowa], transakcje finansowe, 
udostępnianie informacji finansowych za  pośrednictwem strony 
internetowej, udostępnianie informacji o ubezpieczeniach, udziela-
nie informacji finansowych, usługi aktuarialne, usługi badań doty-
czących finansów, usługi finansowania, usługi gwarancyjne, usługi 
gwarantowania ubezpieczeń morskich, usługi gwarantowania ubez-
pieczeń od pożarów, usługi gwarantowania ubezpieczeń od wypad-
ków, usługi gwarantowania ubezpieczeń zdrowotnych, usługi likwi-
dacji przedsiębiorstw, finansowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi 
w  zakresie świadczeń emerytalnych, usługi związane z  majątkiem 
nieruchomym, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nie-
ruchomości], wycena nieruchomości, wyceny fiskalne, wynajem biur 
do coworkingu, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, 
wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie finansami, za-
rządzanie nieruchomością, zbiórki funduszy na cele dobroczynne 

(111) 357920 (220) 2022 02 28 (210) 540442
(151) 2022 09 05 (441) 2022 05 16
(732) POWER HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POWER HOLDING Grupa Finansowa
(540) 

(591) ciemnoniebieski, jasnoniebieski, fioletowy, czerwony, żółty, 
różowy, zielony, biały, szary, ciemnoszary
(531) 26 15 09, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 35 Usługi doradztwa w  zakresie działalności gospodar-
czej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, do-
radztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie or-
ganizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi agencji 
public relations, usługi marketingowe, usługi pozyskiwania i  udo-
stępniania informacji o działalności gospodarczej finansowej, usługi 
doradztwa w zakresie zarządzania personalnego, doradztwo podat-
kowe, usługi księgowości i rachunkowości, ekspertyzy w działalności 
gospodarczej, promocja sprzedaży, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama ra-
diowa i telewizyjna, organizowanie targów i wystaw celach handlo-
wych i  reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów re-
klamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych 
za pośrednictwem Internetu, badania rynku, badanie opinii publicz-
nej, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie mate-
riałów reklamowych, wynajmowanie miejsc na  umieszczanie ogło-
szeń lub reklam, wynajmowanie miejsc na  stronach internetowych 
przeznaczonych na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, uaktualnianie 
materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 

pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych dla komputerowych 
baz danych, sortowanie danych w  bazach danych, komputerowe 
zarządzanie plikami, powielanie dokumentów, wycena działalności 
gospodarczej, audyt, 36 Agencje kredytowe, agencje nieruchomo-
ści, agencje ściągania wierzytelności, analizy finansowe, crowdfun-
ding, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach 
ubezpieczeniowych, doradztwo w  zakresie długów, faktoring, in-
westycje finansowe, inwestycje kapitałowe, leasing finansowy, oce-
na finansowa aktywów własności intelektualnej, opracowywanie 
kosztorysów do  celów wyceny kosztów, organizacja zbiórek, orga-
nizowanie finansowania projektów budowlanych, organizowanie 
wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu, pośrednictwo ubez-
pieczeniowe, pośrednictwo w  obrocie nieruchomościami, pożyczki 
[finansowanie], pożyczki ratalne, sponsorowanie finansowe, szaco-
wanie kosztów naprawy [wycena finansowa], transakcje finansowe, 
udostępnianie informacji finansowych za  pośrednictwem strony 
internetowej, udostępnianie informacji o ubezpieczeniach, udziela-
nie informacji finansowych, usługi aktuarialne, usługi badań doty-
czących finansów, usługi finansowania, usługi gwarancyjne, usługi 
gwarantowania ubezpieczeń morskich, usługi gwarantowania ubez-
pieczeń od pożarów, usługi gwarantowania ubezpieczeń od wypad-
ków, usługi gwarantowania ubezpieczeń zdrowotnych, usługi likwi-
dacji przedsiębiorstw, finansowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi 
w  zakresie świadczeń emerytalnych, usługi związane z  majątkiem 
nieruchomym, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nie-
ruchomości], wycena nieruchomości, wyceny fiskalne, wynajem biur 
do coworkingu, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, 
wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie finansami, za-
rządzanie nieruchomością, zbiórki funduszy na cele dobroczynne 

(111) 357921 (220) 2022 02 28 (210) 540443
(151) 2022 09 05 (441) 2022 05 16
(732) POWER HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POWER BROKER CARS Moc pewnych samochodów
(540) 

(591) biały, szary, czerwony
(531) 26 15 09, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 35 Usługi doradztwa w  zakresie działalności gospodar-
czej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, do-
radztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie or-
ganizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi agencji 
public relations, usługi marketingowe, usługi pozyskiwania i  udo-
stępniania informacji o działalności gospodarczej finansowej, usługi 
doradztwa w zakresie zarządzania personalnego, doradztwo podat-
kowe, usługi księgowości i rachunkowości, ekspertyzy w działalności 
gospodarczej, promocja sprzedaży, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama ra-
diowa i telewizyjna, organizowanie targów i wystaw celach handlo-
wych i  reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów re-
klamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych 
za pośrednictwem Internetu, badania rynku, badanie opinii publicz-
nej, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie mate-
riałów reklamowych, wynajmowanie miejsc na  umieszczanie ogło-
szeń lub reklam, wynajmowanie miejsc na  stronach internetowych 
przeznaczonych na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, uaktualnianie 
materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 
pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych dla komputerowych 
baz danych, sortowanie danych w  bazach danych, komputerowe 
zarządzanie plikami, powielanie dokumentów, wycena działalności 
gospodarczej, audyt , 36 Agencje kredytowe, agencje nieruchomo-
ści, agencje ściągania wierzytelności, analizy finansowe, crowdfun-
ding, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach 
ubezpieczeniowych, doradztwo w  zakresie długów, faktoring, in-
westycje finansowe, inwestycje kapitałowe, leasing finansowy, oce-
na finansowa aktywów własności intelektualnej, opracowywanie 
kosztorysów do  celów wyceny kosztów, organizacja zbiórek, orga-
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nizowanie finansowania projektów budowlanych, organizowanie 
wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu, pośrednictwo ubez-
pieczeniowe, pośrednictwo w  obrocie nieruchomościami, pożyczki 
[finansowanie], pożyczki ratalne, sponsorowanie finansowe, szaco-
wanie kosztów naprawy [wycena finansowa], transakcje finansowe, 
udostępnianie informacji finansowych za  pośrednictwem strony 
internetowej, udostępnianie informacji o ubezpieczeniach, udziela-
nie informacji finansowych, usługi aktuarialne, usługi badań doty-
czących finansów, usługi finansowania, usługi gwarancyjne, usługi 
gwarantowania ubezpieczeń morskich, usługi gwarantowania ubez-
pieczeń od pożarów, usługi gwarantowania ubezpieczeń od wypad-
ków, usługi gwarantowania ubezpieczeń zdrowotnych, usługi likwi-
dacji przedsiębiorstw, finansowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi 
w  zakresie świadczeń emerytalnych, usługi związane z  majątkiem 
nieruchomym, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nie-
ruchomości], wycena nieruchomości, wyceny fiskalne, wynajem biur 
do coworkingu, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, 
wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie finansami, za-
rządzanie nieruchomością, zbiórki funduszy na cele dobroczynne 

(111) 357922 (220) 2022 02 28 (210) 540444
(151) 2022 09 05 (441) 2022 05 16
(732) POWER HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POWER INSURANCE Moc Ubezpieczeń
(540) 

(591) biały, szary, pomarańczowy
(531) 26 15 09, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 35 Usługi doradztwa w  zakresie działalności gospodar-
czej, usługi doradcze w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
doradztwo w  zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w  zakre-
sie organizowania i  prowadzenia działalności gospodarczej, usługi 
agencji public relations, usługi marketingowe, usługi pozyskiwania 
i udostępniania informacji o działalności gospodarczej finansowej, 
usługi doradztwa w  zakresie zarządzania personalnego, doradz-
two podatkowe, usługi księgowości i  rachunkowości, ekspertyzy 
w  działalności gospodarczej, promocja sprzedaży, reklama za  po-
średnictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów rekla-
mowych, reklama radiowa i  telewizyjna, organizowanie targów 
i  wystaw celach handlowych i  reklamowych, rozpowszechnianie 
ogłoszeń i  materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń 
i  materiałów reklamowych za  pośrednictwem Internetu, badania 
rynku, badanie opinii publicznej, publikowanie tekstów reklamo-
wych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wynajmowa-
nie miejsc na  umieszczanie ogłoszeń lub reklam, wynajmowanie 
miejsc na stronach internetowych przeznaczonych na umieszczanie 
ogłoszeń lub reklam, uaktualnianie materiałów reklamowych, zarzą-
dzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzo-
wanie danych dla komputerowych baz danych, sortowanie danych 
w  bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, powielanie 
dokumentów, wycena działalności gospodarczej, audyt, 36 Agen-
cje kredytowe, agencje nieruchomości, agencje ściągania wierzy-
telności, analizy finansowe, crowdfunding, doradztwo w sprawach 
finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradz-
two w zakresie długów, faktoring, inwestycje finansowe, inwestycje 
kapitałowe, leasing finansowy, ocena finansowa aktywów własności 
intelektualnej, opracowywanie kosztorysów do celów wyceny kosz-
tów, organizacja zbiórek, organizowanie finansowania projektów 
budowlanych, organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie 
czynszu, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo w  obro-
cie nieruchomościami, pożyczki [finansowanie], pożyczki ratalne, 
sponsorowanie finansowe, szacowanie kosztów naprawy [wycena 
finansowa], transakcje finansowe, udostępnianie informacji finan-
sowych za  pośrednictwem strony internetowej, udostępnianie 
informacji o  ubezpieczeniach, udzielanie informacji finansowych, 
usługi aktuarialne, usługi badań dotyczących finansów, usługi finan-
sowania, usługi gwarancyjne, usługi gwarantowania ubezpieczeń 
morskich, usługi gwarantowania ubezpieczeń od  pożarów, usługi 

gwarantowania ubezpieczeń od  wypadków, usługi gwarantowa-
nia ubezpieczeń zdrowotnych, usługi likwidacji przedsiębiorstw, 
finansowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi w  zakresie świadczeń 
emerytalnych, usługi związane z  majątkiem nieruchomym, wyce-
na finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], wycena 
nieruchomości, wyceny fiskalne, wynajem biur do coworkingu, wy-
najem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwa-
terowania [mieszkania], zarządzanie finansami, zarządzanie nieru-
chomością, zbiórki funduszy na cele dobroczynne 

(111) 357923 (220) 2022 02 28 (210) 540445
(151) 2022 09 05 (441) 2022 05 16
(732) POWER HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POWER LEASING Leasing szyty na miarę
(540) 

(591) szary, jasnoniebieski, biały
(531) 26 15 09, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 35 Usługi doradztwa w  zakresie działalności gospodar-
czej, usługi doradcze w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
doradztwo w  zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w  zakre-
sie organizowania i  prowadzenia działalności gospodarczej, usługi 
agencji public relations, usługi marketingowe, usługi pozyskiwania 
i udostępniania informacji o działalności gospodarczej finansowej, 
usługi doradztwa w  zakresie zarządzania personalnego, doradz-
two podatkowe, usługi księgowości i  rachunkowości, ekspertyzy 
w  działalności gospodarczej, promocja sprzedaży, reklama za  po-
średnictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów rekla-
mowych, reklama radiowa i  telewizyjna, organizowanie targów 
i  wystaw celach handlowych i  reklamowych, rozpowszechnianie 
ogłoszeń i  materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń 
i  materiałów reklamowych za  pośrednictwem Internetu, badania 
rynku, badanie opinii publicznej, publikowanie tekstów reklamo-
wych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wynajmowa-
nie miejsc na  umieszczanie ogłoszeń lub reklam, wynajmowanie 
miejsc na stronach internetowych przeznaczonych na umieszczanie 
ogłoszeń lub reklam, uaktualnianie materiałów reklamowych, zarzą-
dzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzo-
wanie danych dla komputerowych baz danych, sortowanie danych 
w  bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, powielanie 
dokumentów, wycena działalności gospodarczej, audyt, 36 Agen-
cje kredytowe, agencje nieruchomości, agencje ściągania wierzy-
telności, analizy finansowe, crowdfunding, doradztwo w sprawach 
finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradz-
two w zakresie długów, faktoring, inwestycje finansowe, inwestycje 
kapitałowe, leasing finansowy, ocena finansowa aktywów własności 
intelektualnej, opracowywanie kosztorysów do celów wyceny kosz-
tów, organizacja zbiórek, organizowanie finansowania projektów 
budowlanych, organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie 
czynszu, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo w  obro-
cie nieruchomościami, pożyczki [finansowanie], pożyczki ratalne, 
sponsorowanie finansowe, szacowanie kosztów naprawy [wycena 
finansowa], transakcje finansowe, udostępnianie informacji finan-
sowych za  pośrednictwem strony internetowej, udostępnianie 
informacji o  ubezpieczeniach, udzielanie informacji finansowych, 
usługi aktuarialne, usługi badań dotyczących finansów, usługi finan-
sowania, usługi gwarancyjne, usługi gwarantowania ubezpieczeń 
morskich, usługi gwarantowania ubezpieczeń od  pożarów, usługi 
gwarantowania ubezpieczeń od  wypadków, usługi gwarantowa-
nia ubezpieczeń zdrowotnych, usługi likwidacji przedsiębiorstw, 
finansowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi w  zakresie świadczeń 
emerytalnych, usługi związane z  majątkiem nieruchomym, wyce-
na finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], wycena 
nieruchomości, wyceny fiskalne, wynajem biur do coworkingu, wy-
najem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwa-
terowania [mieszkania], zarządzanie finansami, zarządzanie nieru-
chomością, zbiórki funduszy na cele dobroczynne 
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(111) 357924 (220) 2022 03 01 (210) 540477
(151) 2022 09 07 (441) 2022 05 23
(732) DEMIANOWICZ SEBASTIAN EXTREME WATER, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EXTREME WATER
(540) 

(591) granatowy, czerwony
(531) 18 05 08, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 39 Wypożyczanie sprzętu wodnego 

(111) 357925 (220) 2022 03 10 (210) 540792
(151) 2022 09 13 (441) 2022 05 30
(732) DUET STANISŁAW KRAJEWSKI SPÓŁKA JAWNA, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SŁODKI KRAJ
(510), (511) 30 Wyroby piekarnicze, Bułki, Chleb, Bułki z nadzieniem, 
Pizze, Wyroby cukiernicze, Ciasta, Ciastka, Torty, Torciki, Żywność 
na  bazie mąki, Potrawy na  bazie mąki, Chipsy zbożowe, Chrupki 
zbożowe, Wyroby czekoladowe, Napoje na bazie czekolady, Zaczyn 
do wypieków, Gofry, Kanapki, Lody, Makarony, Mąka, Pochodne mie-
szanki mąki, Produkty mączne, Mięso w cieście, Naleśniki, Paszteciki, 
Pieczywo, Pierożki, Placki, Przyprawy, Słodycze, Spaghetti, Suchary, 
Preparaty zbożowe, Mrożone pieczywo, Mrożone półprodukty żyw-
nościowe bazie mąki, Sorbety, Wafle, 35 Sprzedaż hurtowa i detalicz-
na artykułów spożywczych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów 
spożywczych za pośrednictwem Internetu, Usługi w zakresie badania 
rynku, Sondaże opinii publicznej, Organizowanie targów i  wystaw 
handlowych w  celach handlowych i  reklamowych dotyczących za-
gadnień branży spożywczej i gastronomicznej, Zarządzanie targami 
i wystawami o charakterze handlowym i reklamowym, Pozyskiwanie 
danych do baz danych, Systematyzowanie tych danych i zarządzanie 
tymi danymi, Organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych, 
Publikowanie tekstów reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń 
i materiałów reklamowych, Usługi reklamowe i promocyjne, Usługi 
w  zakresie marketingu i  prezentacji, Administrowanie działalnością 
gospodarczą w  zakresie franchisingu, Usługi doradcze w  zarządza-
niu w  zakresie franchisingu, Handlowe usługi doradcze dotyczące 
franchisingu, Porady odnośnie prowadzenia firm w ramach franchi-
singu, Pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchisin-
gu, Doradztwo i konsultacje biznesowe w zakresie franchisingu, 43 
Usługi restauracyjne i usługi gastronomiczne, restauracje, restaura-
cje samoobsługowe, stołówki, kawiarnie, lodziarnie, cukiernie, cate-
ring i  obsługa przyjęć, usługi barowe, bary szybkiej obsługi, usługi 
związane z przygotowywaniem dań, żywności i napojów na zamó-
wienie oraz ich dostawa, Puby 

(111) 357926 (220) 2022 03 10 (210) 540793
(151) 2022 09 13 (441) 2022 05 30
(732) DUET STANISŁAW KRAJEWSKI SPÓŁKA JAWNA, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SŁODKI KRAJ SK Torty Ciasta Lody Poznaj Smak  
Naszych Wyrobów
(540) 

(591) biały, czerwony, szary, czarny, brązowy, niebieski
(531) 01 17 13, 08 01 15, 27 05 01, 26 11 02, 26 01 16, 29 01 15
(510), (511) 30 Wyroby piekarnicze, Bułki, Chleb, Bułki z nadzieniem, 
Pizze, Wyroby cukiernicze, Ciasta, Ciastka, Torty, Torciki, Żywność 

na  bazie mąki, Potrawy na  bazie mąki, Chipsy zbożowe, Chrupki 
zbożowe, Wyroby czekoladowe, Napoje na bazie czekolady, Zaczyn 
do wypieków, Gofry, Kanapki, Lody, Makarony, Mąka, Pochodne mie-
szanki mąki, Produkty mączne, Mięso w cieście, Naleśniki, Paszteciki, 
Pieczywo, Pierożki, Placki, Przyprawy, Słodycze, Spaghetti, Suchary, 
Preparaty zbożowe, Mrożone pieczywo, Mrożone półprodukty żyw-
nościowe bazie mąki, Sorbety, Wafle, 35 Sprzedaż hurtowa i detalicz-
na artykułów spożywczych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów 
spożywczych za pośrednictwem Internetu, Usługi w zakresie badania 
rynku, Sondaże opinii publicznej, Organizowanie targów i  wystaw 
handlowych w  celach handlowych i  reklamowych dotyczących za-
gadnień branży spożywczej i gastronomicznej, Zarządzanie targami 
i wystawami o charakterze handlowym i reklamowym, Pozyskiwanie 
danych do baz danych, Systematyzowanie tych danych i zarządzanie 
tymi danymi, Organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych, 
Publikowanie tekstów reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń 
i materiałów reklamowych, Usługi reklamowe i promocyjne, Usługi 
w  zakresie marketingu i  prezentacji, Administrowanie działalnością 
gospodarczą w  zakresie franchisingu, Usługi doradcze w  zarządza-
niu w  zakresie franchisingu, Handlowe usługi doradcze dotyczące 
franchisingu, Porady odnośnie prowadzenia firm w ramach franchi-
singu, Pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchisin-
gu, Doradztwo i konsultacje biznesowe w zakresie franchisingu, 43 
Usługi restauracyjne i usługi gastronomiczne, restauracje, restaura-
cje samoobsługowe, stołówki, kawiarnie, lodziarnie, cukiernie, cate-
ring i  obsługa przyjęć, usługi barowe, bary szybkiej obsługi, usługi 
związane z przygotowywaniem dań, żywności i napojów na zamó-
wienie oraz ich dostawa, Puby 

prZeDŁUŻenie praWa

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego 
na znak towarowy i datę, do której przedłużono prawo ochronne. 
W przypadku przedłużenia prawa ochronnego tylko dla części towa-
rów (usług) wymienia się te towary (usługi) ze wskazaniem numeru 
klasy towarowej (usługowej).

(111) 043794 (180) 2033 01 19 Prawo przedłużono w całości 
(111) 051162 (180) 2032 12 04 Prawo przedłużono w całości 
(111) 059812 (180) 2033 01 10 Prawo przedłużono w całości 
(111) 060081 (180) 2032 12 03 Prawo przedłużono w całości 
(111) 072493 (180) 2032 07 25 Prawo przedłużono w całości 
(111) 079472 (180) 2032 12 15 Prawo przedłużono w całości 
(111) 079474 (180) 2032 12 15 Prawo przedłużono w całości 
(111) 079509 (180) 2033 01 20 Prawo przedłużono w całości 
(111) 082821 (180) 2032 12 18 Prawo przedłużono w całości 
(111) 082822 (180) 2032 12 18 Prawo przedłużono w całości 
(111) 082859 (180) 2032 12 18 Prawo przedłużono w całości 
(111) 083026 (180) 2032 10 27 Prawo przedłużono w całości 
(111) 083261 (180) 2033 01 27 Prawo przedłużono w całości 
(111) 083479 (180) 2032 12 08 Prawo przedłużono w całości 
(111) 083486 (180) 2032 12 22 Prawo przedłużono w całości 
(111) 084021 (180) 2033 04 07 Prawo przedłużono w całości 
(111) 084282 (180) 2033 01 25 Prawo przedłużono w całości 
(111) 084379 (180) 2033 02 12 Prawo przedłużono w całości 
(111) 084605 (180) 2032 12 03 Prawo przedłużono w całości 
(111) 085177 (180) 2033 03 22 Prawo przedłużono w całości 
(111) 086353 (180) 2033 03 18 Prawo przedłużono w całości 
(111) 087197 (180) 2033 10 27 Prawo przedłużono w całości 
(111) 091088 (180) 2033 03 08 Prawo przedłużono w całości 
(111) 095247 (180) 2032 06 15 Prawo przedłużono w całości 
(111) 168124 (180) 2032 09 09 Prawo przedłużono w całości 
(111) 168644 (180) 2032 11 25 Prawo przedłużono w całości 
(111) 169553 (180) 2032 12 12 Prawo przedłużono w całości 
(111) 169670 (180) 2032 12 20 Prawo przedłużono w całości 
(111) 169814 (180) 2032 12 23 Prawo przedłużono w całości 
(111) 169847 (180) 2032 12 20 Prawo przedłużono w całości 
(111) 169889 (180) 2033 01 02 Prawo przedłużono w całości 
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(111) 170610 (180) 2032 12 04 Prawo przedłużono w całości 
(111) 171453 (180) 2033 01 27 Prawo przedłużono w całości 
(111) 171464 (180) 2033 01 27 Prawo przedłużono w całości 
(111) 172013 (180) 2032 12 23 Prawo przedłużono w całości 
(111) 173563 (180) 2033 01 25 Prawo przedłużono w całości 
(111) 173779 (180) 2033 04 15 Prawo przedłużono w całości 
(111) 174826 (180) 2033 04 16 Prawo przedłużono w całości 
(111) 174827 (180) 2033 04 16 Prawo przedłużono w całości 
(111) 175326 (180) 2033 04 22 Prawo przedłużono w całości 
(111) 175327 (180) 2033 04 22 Prawo przedłużono w całości 
(111) 175354 (180) 2033 07 16 Prawo przedłużono w całości 
(111) 175558 (180) 2033 04 02 Prawo przedłużono w całości 
(111) 175646 (180) 2033 01 22 Prawo przedłużono w całości 
(111) 175671 (180) 2033 02 24 Prawo przedłużono w całości 
(111) 176789 (180) 2033 09 03 Prawo przedłużono w całości 
(111) 178713 (180) 2033 02 20 Prawo przedłużono w całości 
(111) 180728 (180) 2033 11 27 Prawo przedłużono w całości 
(111) 198202 (180) 2033 09 25 Prawo przedłużono w całości 
(111) 198822 (180) 2033 01 27 Prawo przedłużono w całości 
(111) 203382 (180) 2033 05 05 Prawo przedłużono w całości 
(111) 205512 (180) 2033 06 23 Prawo przedłużono w całości 
(111) 209832 (180) 2033 11 21 Prawo przedłużono w całości 
(111) 259673 (180) 2032 02 13 Prawo przedłużono w całości 
(111) 260652 (180) 2032 08 12 Prawo przedłużono w całości 
(111) 260801 (180) 2032 09 14 Prawo przedłużono w całości 
(111) 260802 (180) 2032 09 14 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261571 (180) 2032 12 03 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261601 (180) 2032 12 17 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262349 (180) 2032 11 29 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262551 (180) 2032 12 10 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262651 (180) 2032 12 19 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262884 (180) 2032 12 18 Prawo przedłużono w całości 
(111) 263077 (180) 2032 03 22 Prawo przedłużono w całości 
(111) 263325 (180) 2032 12 14 Prawo przedłużono w całości 
(111) 263326 (180) 2032 12 14 Prawo przedłużono w całości 
(111) 263377 (180) 2032 11 27 Prawo przedłużono w całości 
(111) 263466 (180) 2032 12 06 Prawo przedłużono w całości 
(111) 263777 (180) 2033 01 07 Prawo przedłużono w całości 
(111) 263779 (180) 2033 01 07 Prawo przedłużono w całości 
(111) 263977 (180) 2033 01 07 Prawo przedłużono w całości 
(111) 264081 (180) 2032 12 19 Prawo przedłużono w całości 
(111) 264644 (180) 2033 06 14 Prawo przedłużono w całości 
(111) 264645 (180) 2033 06 14 Prawo przedłużono w całości 
(111) 264893 (180) 2033 02 22 Prawo przedłużono w całości 
(111) 265255 (180) 2033 06 14 Prawo przedłużono w całości 
(111) 265613 (180) 2033 03 28 Prawo przedłużono w całości 
(111) 265731 (180) 2032 11 28 Prawo przedłużono w całości 
(111) 265732 (180) 2032 11 28 Prawo przedłużono w całości 
(111) 265793 (180) 2033 03 20 Prawo przedłużono w całości 
(111) 266040 (180) 2033 05 27 Prawo przedłużono w całości 
(111) 266079 (180) 2033 01 23 Prawo przedłużono w całości 
(111) 266229 (180) 2033 02 15 Prawo przedłużono w całości 
(111) 266465 (180) 2033 01 23 Prawo przedłużono w całości 
(111) 266466 (180) 2033 01 23 Prawo przedłużono w całości 
(111) 266467 (180) 2033 01 23 Prawo przedłużono w całości 
(111) 266481 (180) 2033 02 12 Prawo przedłużono w całości 
(111) 266482 (180) 2033 02 12 Prawo przedłużono w całości 
(111) 266596 (180) 2033 04 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 266653 (180) 2032 12 21 Prawo przedłużono w całości 
(111) 266691 (180) 2033 05 16 Prawo przedłużono w całości 
(111) 266913 (180) 2032 11 08 Prawo przedłużono w całości 
(111) 267186 (180) 2033 08 21 Prawo przedłużono w całości 
(111) 267473 (180) 2033 03 28 Prawo przedłużono w całości 
(111) 268541 (180) 2033 06 20 Prawo przedłużono w całości 
(111) 268542 (180) 2033 06 20 Prawo przedłużono w całości 
(111) 268646 (180) 2033 08 14 Prawo przedłużono w całości 
(111) 268648 (180) 2033 08 14 Prawo przedłużono w całości 
(111) 268971 (180) 2033 06 24 Prawo przedłużono w całości 
(111) 269104 (180) 2033 02 11 Prawo przedłużono w całości 

(111) 269105 (180) 2033 02 11 Prawo przedłużono w całości 
(111) 269713 (180) 2033 11 07 Prawo przedłużono w całości 
(111) 269768 (180) 2033 04 22 Prawo przedłużono w całości 
(111) 269876 (180) 2033 04 29 Prawo przedłużono w całości 
(111) 270059 (180) 2033 05 22 Prawo przedłużono w całości 
(111) 270479 (180) 2033 02 05 Prawo przedłużono w całości 
(111) 270995 (180) 2033 06 19 Prawo przedłużono w całości 
(111) 271820 (180) 2033 02 22 Prawo przedłużono w całości 
(111) 271843 (180) 2033 06 19 Prawo przedłużono w całości 
(111) 272345 (180) 2033 10 31 Prawo przedłużono w całości 
(111) 274906 (180) 2033 06 14 Prawo przedłużono w całości 
(111) 275838 (180) 2033 06 06 Prawo przedłużono w całości 
(111) 276631 (180) 2033 01 09 Prawo przedłużono w całości 
(111) 280874 (180) 2033 06 19 Prawo przedłużono w całości 
(111) 283635 (180) 2033 09 09 Prawo przedłużono w całości 
(111) 283891 (180) 2033 09 09 Prawo przedłużono w całości 
(111) 283892 (180) 2033 09 09 Prawo przedłużono w całości 
(111) 286557 (180) 2033 09 09 Prawo przedłużono w całości 
(111) 286612 (180) 2033 09 09 Prawo przedłużono w całości 
(111) 287816 (180) 2033 06 14 Prawo przedłużono w całości 
(111) 319416 (180) 2033 04 26 Prawo przedłużono w całości 
(111) 324424 (180) 2033 06 19 Prawo przedłużono w całości 

DecYZJe o oDMoWie UDZielenia praWa  
WYDane po oGŁosZeniU o ZGŁosZeniU lUb 

UJaWnieniU ZGŁosZenia na stronie internetoWeJ 
UrZĘDU patentoWeGo rp

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

(210) 480433 ZT05/2018
(210) 516221 U
(210) 516329 U
(210) 520887 U
(210) 521136 U
(210) 521160 ZT52/2020
(210) 523649 ZT9/2021
(210) 527636 ZT21/2021
(210) 528361 U
(210) 530019 U
(210) 532521 U
(210) 536314 U
(210) 544801 U
(210) 544764 U

(210) 540459 U
(210) 543662 U
(210) 539202 U
(210) 542266 U
(210) 542267 U
(210) 543805 U
(210) 539201 U
(210) 542931 U
(210) 542990 U
(210) 542987 U
(210) 542880 U
(210) 539385 U
(210) 541356 U
(210) 543461 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) 536902 ZT50/2021
(210) 515894 ZT6/2021
(210) 543119 ZT26/2022
(210) 543496 ZT29/2022
(210) 541521 ZT22/2022

(210) 541555 U
(210) 542358 U
(210) 542910 U
(210) 543216 U
(210) 543387 U
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(210) 543494 U
(210) 543538 U
(210) 543539 U
(210) 543541 U
(210) 543833 U
(210) 543840 U
(210) 543936 U
(210) 543970 U
(210) 543978 U
(210) 544192 U
(210) 544375 U
(210) 544598 U
(210) 544634 U
(210) 545026 U

(210) 545306 U
(210) 528036 ZT48/2021
(210) 545323 U
(210) 546618 U
(210) 546855 U
(210) 539322 U
(210) 544429 U
(210) 545114 U
(210) 545175 U
(210) 545217 U
(210) 545218 U
(210) 545219 U
(210) 545220 U
(210) 546188 U

UnieWaŻnienie praWa

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

(111) 185513 Prawo unieważniono w części dotyczącej towa-
rów i/lub usług: klasa 2 i 3: środki do konserwacji 
elementów gumowych w pojazdach, elementów 
ze skóry sztucznej i naturalnej w pojazdach oraz 
z  tworzyw sztucznych w  pojazdach; preparaty 
do czyszczenia powierzchni zewnętrznych i we-
wnętrznych pojazdów, zestawy kosmetyków 
samochodowych, szampony do  mycia samo-
chodów, środki do  czyszczenia, mycia, polero-
wania i  woskowania samochodów, środki na-
błyszczające do  powierzchni samochodowych, 
płyny do  spryskiwaczy szyb samochodowych, 
środki do  pielęgnacji elementów gumowych 
w pojazdach, elementów ze skóry sztucznej i na-
turalnej w pojazdach oraz z tworzyw sztucznych 
w pojazdach  

(111) 228821 Prawo unieważniono w części dotyczącej towa-
rów i/lub usług: 18: toreb oraz wyrobów ze skóry 
w postaci toreb; 25: odzież, odzież z tkanin i dzia-
nin oraz wyroby dziewiarskie dla kobiet, męż-
czyzn i dzieci, odzież wierzchnia, bielizna, odzież 
rekreacyjna, odzież sportowa, odzież ze  skóry, 
paski, buty, buty z  cholewką, obuwie domowe; 
35: prowadzenia sklepów i hurtowni w zakresie 
wyrobów ze skóry w postaci toreb oraz wyrobów 
ze skóry zaklasyfikowanych w klasie 25, prowa-
dzenia sklepów i  hurtowni w  zakresie odzieży 
i  obuwia, a  także promocji sprzedaży na  rzecz 
osób trzecich  

WYGaśniĘcie praWa

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

(111) 151924 (141) 2022 06 21 Prawo wygasło w całości 
(111) 265396 (141) 2020 03 09 Prawo wygasło w części dotyczą-

cej towarów i/lub usług: 03: anty-
perspiranty, artykuły drogeryjne, 
dezodoranty do  użytku osobi-
stego, kosmetyki, mydła, olejki 
eteryczne, pasty do  obuwia, pły-
ny do pielęgnacji włosów, prepa-

raty do  mycia, preparaty do  pra-
nia, preparaty do  odtłuszczania 
inne niż stosowane w  procesach 
produkcyjnych, środki perfu-
meryjne, środki do  czyszczenia 
zębów, środki czyszczące, środki 
do  nadawania połysku, środki 
do  szorowania, toaletowe środki 
sanitarne, wody kolońskie, pre-
paraty antystatyczne do  celów 
domowych, aromaty, kosmetyki 
do  brwi, środki do  czyszczenie 
glazury, preparaty do demakijażu, 
preparaty do  depilacji, preparaty 
do golenia, preparaty kosmetycz-
ne do kąpieli, kosmetyki, prepara-
ty kosmetyczne do odchudzania, 
kosmetyki dla zwierząt, kosme-
tyki upiększające, kremy ko-
smetyczne, lakiery do  paznokci, 
preparaty do  makijażu, mascara, 
maseczki kosmetyczne, mleczko 
kosmetyczne, preparaty kosme-
tyczne do  opalanie się, pasty 
do podłogi i mebli, perfumy, po-
madki do ust, pumeks, szampony, 
szampony dla zwierząt domo-
wych, waciki, farby do  włosów; 
05: artykuły higieniczne, mate-
riały opatrunkowe, środki dezyn-
fekcyjne dla celów higienicznych, 
chusteczki higieniczne nasączone 
płynami farmaceutycznymi, wata, 
podpaski higieniczne, pieluchy 
dla chorych, tampony, chleb dla 
diabetyków, dezynfekcyjne środ-
ki do  toalet chemicznych, środki 
dietetyczne do  celów medycz-
nych, preparaty farmaceutyczne, 
preparaty farmaceutyczne prze-
ciw łupieżowi, żywność dla nie-
mowląt, przeciwbólowe środki, 
środki do mycia psów, środki owa-
dobójcze, preparaty witaminowe; 
21: naczynia, wyroby za  szkła, 
porcelany i fajansu nie ujęte w in-
nych klasach, przybory toaleto-
we, pojemniki dla gospodarstwa 
domowego, butelki, kieliszki, 
miski, kosmetyczki na  przybory 
toaletowe mocowane na stałe; 35: 
zgrupowanie na  rzecz osób trze-
cich różnych towarów pozwalają-
ce nabywcy wygodnie je oglądać 
i kupować we wszelkiego rodzaju 
sklepach oraz domach wysyłko-
wych oraz rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych i  świad-
czenie usług reklamowych dla 
osób trzecich oraz pośrednictwo 
handlowe takich towarów jak: an-
typerspiranty, artykuły drogeryj-
ne, dezodoranty do  użytku oso-
bistego, kosmetyki, mydła, olejki 
eteryczne, pasty do  obuwia, pły-
ny do pielęgnacji włosów, prepa-
raty do  mycia, preparaty do  pra-
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nia, preparaty do  odtłuszczania 
inne niż stosowane w  procesach 
produkcyjnych, środki perfu-
meryjne, środki do  czyszczenia 
zębów, środki czyszczące, środki 
do  nadawania połysku, środki 
do  szorowania, toaletowe środki 
sanitarne, wody kolońskie, pre-
paraty antyseptyczne do  celów 
domowych, aromaty, kosmetyki 
do  brwi, środki do  czyszczenia 
glazury, preparaty do  dema-
kijażu, preparaty do  depilacji, 
preparaty do  golenia, preparaty 
kosmetyczne do  kąpieli, kosme-
tyki, preparaty kosmetyczne 
do  odchudzania, kosmetyki dla 
zwierząt, kosmetyki upiększają-
ce, kremy kosmetyczne, lakiery 
do  paznokci, preparaty do  maki-
jażu, mascara, maseczki kosme-
tyczne, mleczko kosmetyczne, 
preparaty kosmetyczne do  opa-
lania się, pasty do  podłogi i  me-
bli, perfumy, pomadki do  ust, 
pumeks, szampony, szampony 
dla zwierząt domowych, waciki, 
farby do  włosów; artykuły higie-
niczne, materiały opatrunkowe, 
środki dezynfekcyjne dla celów 
higienicznych, chusteczki higie-
niczne nasączone płynami far-
maceutycznymi, wata, podpaski 
higieniczne, pieluchy dla chorych, 
tampony, chleb dla diabetyków, 
dezynfekcyjne środki do  toalet 
chemicznych, środki dietetyczne 
do celów medycznych, preparaty 
farmaceutyczne, preparaty far-
maceutyczne przeciw łupieżowi,, 
żywność dla niemowląt, prze-
ciwbólowe środki, środki do  my-
cia psów, środki owadobójcze, 
preparaty witaminowe; naczynia, 
wyroby ze  szkła, porcelany i  fa-
jansu nie ujęte w  innych klasach, 
przybory toaletowe, pojemniki 
dla gospodarstwa domowego, 
butelki, kieliszki, miski, kosme-
tyczki na przybory toaletowe mo-
cowane na stałe 

(111) 297408 (141) 2022 08 11 Prawo wygasło w  części doty-
czącej towarów i/lub  usług: 25: 
odzież, obuwie, nakrycia głowy 

(111) 328433 (141) 2022 09 06 Prawo wygasło w części dotyczą-
cej towarów i/lub  usług: 30: wy-
roby piekarnicze; wafle, batony, 
ciastka; płatki śniadaniowe, Mues-
li, płatki zbożowe; przyprawy 

(111) 338884 (141) 2022 08 17 Prawo wygasło w całości  
(111) 338895 (141) 2022 08 17 Prawo wygasło w całości  
(111) 338896 (141) 2022 08 17 Prawo wygasło w całości  
(111) 344608 (141) 2022 08 24 Prawo wygasło w części dotyczącej 

towarów i/lub usług: 05: chemiczne 
odczynniki do  celów weterynaryj-
nych; chemiczne preparaty do  ce-
lów weterynaryjnych; leki do celów 

weterynaryjnych; lotony do  celów 
weterynaryjnych; odczynniki che-
miczne do celów weterynaryjnych; 
35: usługi handlu detalicznego, 
hurtowego i  za  pośrednictwem 
internetu w  zakresie preparatów 
weterynaryjnych  

(111) 344609 (141) 2022 08 24 Prawo wygasło w części dotyczącej 
towarów i/lub usług: 05: chemiczne 
odczynniki do  celów weterynaryj-
nych; chemiczne preparaty do  ce-
lów weterynaryjnych; leki do celów 
weterynaryjnych; lotony do  celów 
weterynaryjnych; odczynniki che-
miczne do celów weterynaryjnych; 
35: usługi handlu detalicznego, 
hurtowego i  za  pośrednictwem 
internetu w  zakresie preparatów 
weterynaryjnych 

(111) 344610 (141) 2022 08 24 Prawo wygasło w części dotyczącej 
towarów i/lub usług: 05: chemiczne 
odczynniki do  celów weterynaryj-
nych; chemiczne preparaty do  ce-
lów weterynaryjnych; leki do celów 
weterynaryjnych; lotony do  celów 
weterynaryjnych; odczynniki che-
miczne do celów weterynaryjnych; 
35: usługi handlu detalicznego, 
hurtowego i  za  pośrednictwem 
internetu w  zakresie preparatów 
weterynaryjnych  

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) 044081 D  Wpisano: „W  dniu 20 października 2022 r  
na  podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m  st  War-
szawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn  akt WA XI Ns-Rej Za 17683/22/889) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2732892 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R 44081 w celu zabezpiecze-
nia wierzytelności przysługujących spółce TMF POLAND SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie 
wobec spółki BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED z siedzibą w Du-
blinie, Irlandia”  
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(111) 044081 D. Wpisano: „W  dniu 27 października 2022 r. 
na  podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. War-
szawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 17792/22/910) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2733546 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R.44081 w celu zabezpiecze-
nia wierzytelności przysługujących spółce TMF POLAND SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie 
wobec spółki BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED z siedzibą w Du-
blinie, Irlandia”. 

(111) 047039 D. Wpisano: „W  dniu 24 października 2022 r. 
na  podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. War-
szawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 17790/22/108) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2733132 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R.47039 w celu zabezpiecze-
nia wierzytelności przysługujących spółce TMF POLAND SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie 
wobec spółki BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED z siedzibą w Du-
blinie, Irlandia”. 

(111) 050399 D. Wpisano: „W  dniu 21 października 2022 r. 
na  podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. War-
szawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 17671/22/766) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2733044 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R.50399 w celu zabezpiecze-
nia wierzytelności przysługujących spółce TMF POLAND SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie 
wobec spółki BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED z siedzibą w Du-
blinie, Irlandia”. 

(111) 054330 D. Wpisano: „W  dniu 27 października 2022 r. 
na  podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. War-
szawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 17681/22/087) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2733634 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R.54330 w celu zabezpiecze-
nia wierzytelności przysługujących spółce TMF POLAND SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie 
wobec spółki BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED z siedzibą w Du-
blinie, Irlandia”. 

(111) 066829 A. Wykreślono: COATINGS FOREIGN IP CO. LLC, NA, 
Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Axalta Coating Systems 
GmbH, Bazylea, Szwajcaria. 

(111) 074130 A. Wykreślono: COATINGS FOREIGN IP CO. LLC, 
WILMINGTON, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Axalta Co-
ating Systems GmbH, Bazylea, Szwajcaria. 

(111) 076074 A. Wykreślono: NIELSEN & BAINBRIDGE LLC, PA-
RAMUS, NEW JERSEY, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Bain-
bridge Products, LLC, Wheeling, Stany Zjednoczone Ameryki. 

(111) 078803 A. Wykreślono: MITSUBISHI PENCIL CO., LTD., 
TOKIO, Japonia; Wpisano: MITSUBISHI PENCIL COMPANY, LIMITED, 
Tokio, Japonia. 

(111) 078921 A. Wykreślono: Kohler Interiors Furniture Com-
pany, Hickory, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Baker Inte-
riors Furniture Company, Connelly Springs, Stany Zjednoczone 
Ameryki. 

(111) 080346 A. Wykreślono: Kentucky Fried Chicken Interna-
tional Holdings LLC, Louisville, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpi-
sano: Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC, Plano, 
Stany Zjednoczone Ameryki. 

(111) 080347 A. Wykreślono: Kentucky Fried Chicken Interna-
tional Holdings LLC, Louisville, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpi-
sano: Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC, Plano, 
Stany Zjednoczone Ameryki. 

(111) 082695 D. Wpisano: „W dniu 24 listopada 2022 r. na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w  Lu-
blinie z  siedzibą w  Świdniku Wydział VII Gospodarczy – Rejestru 
Zastawów (sygn. akt LU.VII.Ns-Rej.Za 7714/22/137) wpisano do Re-
jestru Zastawów pod pozycją 2735866 zastaw rejestrowy na pra-
wie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.082695 w celu za-
bezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce ACP CREDIT 
I SCA SICAV-RAIF z siedzibą w Senningerberg, Luksemburg wobec 
spółki ”BIOMED-LUBLIN” WYTWÓRNIA SUROWIC I  SZCZEPIONEK 
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Lublinie”.

(111) 092016 A. Wykreślono: Kentucky Fried Chicken Interna-
tional Holdings LLC, Louisville, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpi-
sano: Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC, Plano, 
Stany Zjednoczone Ameryki. 

(111) 093359 A. Wykreślono: COATINGS FOREIGN IP CO. LLC, 
WILMINGTON, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Axalta Co-
ating Systems GmbH, Bazylea, Szwajcaria. 

(111) 102276 A. Wykreślono: MEDAN Spółka Jawna, W. Paw-
lak i S-ka, Bydgoszcz, Polska 002486679; Wpisano: MEDAN SPÓŁKA 
JAWNA, PAWLAK I S-KA, Bydgoszcz, Polska 002486679. 

(111) 108432 D. Wpisano: „W  dniu 21 października 2022 r. 
na  podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. War-
szawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 17685/22/691) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2733043 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R.108432 w celu zabezpiecze-
nia wierzytelności przysługujących spółce TMF POLAND SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie 
wobec spółki BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED z siedzibą w Du-
blinie, Irlandia”. 

(111) 108858 A. Wykreślono: Unilever IP Holdings B.V., Rotter-
dam, Holandia; Wpisano: ekaterra Group IP Holdings B.V., Rotter-
dam, Holandia. 

(111) 109190 D. Wpisano: „W  dniu 28 października 2022 r. 
na  podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. War-
szawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 17684/22/290) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2733822 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R.109190 w celu zabezpiecze-
nia wierzytelności przysługujących spółce TMF POLAND SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie 
wobec spółki BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED z siedzibą w Du-
blinie, Irlandia”. 

(111) 109190 D. Wpisano: „W  dniu 24 października 2022 r. 
na  podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. War-
szawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 17789/22/396) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2733131 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R.109190 w celu zabezpiecze-
nia wierzytelności przysługujących spółce TMF POLAND SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie 
wobec spółki BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED z siedzibą w Du-
blinie, Irlandia”. 

(111) 109770 D. Wpisano: „W  dniu 02 listopada 2022 r. 
na  podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. War-
szawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 17678/22/573) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2733957 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R.109770 w celu zabezpiecze-
nia wierzytelności przysługujących spółce TMF POLAND SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie 
wobec spółki BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED z siedzibą w Du-
blinie, Irlandia”. 
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(111) 125785 A. Wykreślono: COATINGS FOREIGN IP CO. LLC, 
WILMINGTON, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Axalta Co-
ating Systems GmbH, Bazylea, Szwajcaria. 

(111) 125795 A. Wykreślono: COATINGS FOREIGN IP CO. LLC, 
WILMINGTON, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Axalta Co-
ating Systems GmbH, Bazylea, Szwajcaria. 

(111) 133421 A. Wykreślono: COATINGS FOREIGN IP CO. LLC, 
WILMINGTON, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Axalta Co-
ating Systems GmbH, Bazylea, Szwajcaria. 

(111) 140106 A. Wykreślono: COATINGS FOREIGN IP CO. LLC, 
WILMINGTON, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Axalta Co-
ating Systems GmbH, Bazylea, Szwajcaria. 

(111) 167121 A. Wykreślono: PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grabów nad Prosną, Polska 364374804; 
Wpisano: PROFI SPÓŁKA AKCYJNA, Grabów nad Prosną, Polska 
364374804. 

(111) 169632 H. Wykreślono: „Na podstawie art.168 ust. 1 pkt 1 
Ustawy z  dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej 
prawo ochronne na znak towarowy wygasło z dniem 31.10.2012”. 

(111) 171588 A. Wykreślono: TELEKOMUNIKACJA POLSKA 
Spółka Akcyjna, Warszawa, Polska 012100784; Wpisano: ORANGE 
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 012100784. 

(111) 182486 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Usług Spe-
cjalistycznych „PROMOTECH” Krzysztof Sacharewicz i Mieczysław 
Ścieszka Spółka Jawna, Warszawa, Polska 010272587; Wpisano: 
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG SPECJALISTYCZNYCH „PROMOTECH” 
KRZYSZTOF SACHAREWICZ I SŁAWOMIR WÓJCIK SPÓŁKA JAWNA, 
Warszawa, Polska 010272587. 

(111) 190366 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produkcji 
Lodów „KORAL”, Józef Koral, Spółka Jawna, Limanowa, Polska 
490006069; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW 
KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa, Polska 490006069. 

(111) 191030 D. Wpisano: „W dniu 02 listopada 2022 r. na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w War-
szawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt 
WA.XI.Ns-Rej.Za 17786/22/193) wpisano do Rejestru Zastawów pod 
pozycją 2733958 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielo-
nym na znak towarowy R.191030 w celu zabezpieczenia wierzytel-
ności przysługujących spółce TMF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z  siedzibą w  Warszawie wobec spółki 
BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED z siedzibą w Dublinie, Irlandia”. 

(111) 199859 D. Wpisano: „Na mocy umowy licencyjnej z dnia 
3 stycznia 2022 r., udzielono pełnej i  wyłącznej licencji na  uży-
wanie znaku towarowego przez GEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kietlin, Polska 
na czas określony do dnia 20 marca 2026r.” 

(111) 199973 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produk-
cji Lodów „KORAL” Józef Koral Spółka Jawna, Limanowa, Polska 
490006069; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW 
KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa, Polska 490006069. 

(111) 200358 D. Wpisano: „W  dniu 27 października 2022 r. 
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy 
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt 
WA.XI.Ns-Rej.Za 17793/22/311) wpisano do Rejestru Zastawów pod 
pozycją 2733542 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielo-
nym na znak towarowy R.200358 w celu zabezpieczenia wierzytel-
ności przysługujących spółce TMF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z  siedzibą w  Warszawie wobec spółki 
BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED z siedzibą w Dublinie, Irlandia”.

(111) 200714 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produk-
cji Lodów „KORAL” Józef Koral Spółka Jawna, Limanowa, Polska 
490006069; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW 
KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa, Polska 490006069. 

(111) 201047 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produkcji 
Lodów „KORAL”, Józef Koral, Spółka Jawna, Limanowa, Polska 
490006069; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW 
KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa, Polska 490006069. 

(111) 204881 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produkcji 
Lodów „KORAL”, Józef Koral, Spółka Jawna, Limanowa, Polska 
490006069; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW 
KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa, Polska 490006069. 

(111) 205041 A. Wykreślono: GRUPA E-BUDOWNICTWO.PL 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska; Wpisano: POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 012047699. 

(111) 205042 A. Wykreślono: GRUPA E-BUDOWNICTWO.PL 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska; Wpisano: POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 012047699. 

(111) 205575 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produk-
cji Lodów „KORAL” Józef Koral Spółka Jawna, Limanowa, Polska 
490006069; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW 
KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa, Polska 490006069. 

(111) 207040 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produkcji 
Lodów „KORAL”, Józef Koral Spółka Jawna, Limanowa, Polska 
490006069; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW 
KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa, Polska 490006069. 

(111) 207371 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produk-
cji Lodów „KORAL” Józef Koral Spółka Jawna, Limanowa, Polska 
490006069; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW 
KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa, Polska 490006069. 

(111) 213824 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produk-
cji Lodów „KORAL” Józef Koral Spółka jawna, Limanowa, Polska 
490006069; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW 
KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa, Polska 490006069. 

(111) 229132 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produk-
cji Lodów „KORAL” Józef Koral Spółka Jawna, Limanowa, Polska 
490006069; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW 
KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa, Polska 490006069. 

(111) 239279 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produk-
cji Lodów „KORAL” Józef Koral Spółka Jawna, Limanowa, Polska 
490006069; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW 
KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa, Polska 490006069. 

(111) 240430 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produk-
cji Lodów „KORAL” Józef Koral Spółka Jawna, Limanowa, Polska 
490006069; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW 
KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa, Polska 490006069. 

(111) 240431 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produk-
cji Lodów „KORAL” Józef Koral Spółka Jawna, Limanowa, Polska 
490006069; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW 
KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa, Polska 490006069. 

(111) 243343 A. Wykreślono: CINEMA 3D Spółka Akcyjna 
w  organizacji, Legnica, Polska 021355103; Wpisano: MULTIKINO 
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 013122196. 

(111) 245475 A. Wykreślono: FC4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 341523840; Wpisano: 
FC PODESZWIK SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 341523840. 

(111) 247397 A. Wykreślono: CINEMA 3D SPÓŁKA AKCYJNA, 
Legnica, Polska 021355103; Wpisano: MULTIKINO SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Warszawa, Polska 013122196. 

(111) 252770 A. Wykreślono: APATOR POWOGAZ SPÓŁKA AK-
CYJNA, Poznań, Polska 630509799; Wpisano: APATOR POWOGAZ 
SPÓŁKA AKCYJNA, Jaryszki, Polska 630509799. 

(111) 252771 A. Wykreślono: APATOR POWOGAZ SPÓŁKA AK-
CYJNA, Poznań, Polska 630509799; Wpisano: APATOR POWOGAZ 
SPÓŁKA AKCYJNA, Jaryszki, Polska 630509799. 
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(111) 253628 D  Wpisano: „W  dniu 20 października 2022 r  
na  podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m  st  War-
szawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn  akt WA XI Ns-Rej Za 17674/22/969) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2732893 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R 253628 w celu zabezpiecze-
nia wierzytelności przysługujących spółce TMF POLAND SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie 
wobec spółki BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED z siedzibą w Du-
blinie, Irlandia”  

(111) 253628 D  Wpisano: „W  dniu 28 października 2022 r  
na  podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m  st  War-
szawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn  akt WA XI Ns-Rej Za 17787/22/594) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2733821 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R 253628 w celu zabezpiecze-
nia wierzytelności przysługujących spółce TMF POLAND SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie 
wobec spółki BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED z siedzibą w Du-
blinie, Irlandia”  

(111) 258784 A  Wykreślono: SIEWIELEC TADEUSZ PRZEDSIĘ-
BIORSTWO EKOLOGICZNE EKOFLORA, Kraśnik, Polska 430045395; 
Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGICZNE EKOFLORA SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraśnik, Polska 
386720620  

(111) 258792 A  Wykreślono: PAKO LORENTE CHRAPKOWICZ 
MAGIERA SPÓŁKA JAWNA, Kęty, Polska 121504391; Wpisano: PAKO 
LORENTE SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Go-
spodarz, Polska 121504391  

(111) 259998 A  Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUK-
CJI LODÓW KORAL JÓZEF KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa, 
Polska 490006069; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LO-
DÓW KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa, Polska 490006069  

(111) 260130 A  Wykreślono: PPHU BOMILLA SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włocławek, Polska 911297992; 
Wpisano: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO „BAŁTYK” SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 
911297992  

(111) 261646 A  Wykreślono: KANCELARIA PRAWNA AR-
TUR IBEK-PASOWICZ, Piastów, Polska 142465453; Wpisano: 
Artur Ibek-Pasowicz, Piastów, Polska  

(111) 261892 A  Wykreślono: PAJSZCZYK ROBERT, SZEWCZYK 
KRZYSZTOF DECO-SUN SPÓŁKA CYWILNA, Kostrzyn Wlkp , Polska; 
Wpisano: DECO-SUN Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością 
Spółka komandytowa, Kostrzyn, Polska 300726615  

(111) 263636 A  Wykreślono: NEW MEDIA SPÓŁKA CYWILNA 
Sławomir Krawczyk, Monika Radosz Krawczyk, Wrocław, Polska 
020048623; Wpisano: New Media Sławomir Krawczyk Spółka ko-
mandytowa, Wrocław, Polska 020048623  

(111) 265396 C  Wykreślono: 3: antyperspiranty, artykuły dro-
geryjne, dezodoranty do  użytku osobistego, kosmetyki, mydła, 
olejki eteryczne, pasty do  obuwia, płyny do  pielęgnacji włosów, 
preparaty do mycia, preparaty do prania, preparaty do odtłuszcza-
nia inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, środki perfu-
meryjne, środki do  czyszczenia zębów, środki czyszczące, środki 
do nadawania połysku, środki do szorowania, toaletowe środki sa-
nitarne, wody kolońskie, preparaty antystatyczne do celów domo-
wych, aromaty, kosmetyki do brwi, środki do czyszczenie glazury, 
preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, preparaty do go-
lenia, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kosmetyki, preparaty ko-
smetyczne do  odchudzania, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki 
upiększające, kremy kosmetyczne, lakiery do paznokci, preparaty 
do  makijażu, mascara, maseczki kosmetyczne, mleczko kosme-
tyczne, preparaty kosmetyczne do opalanie się, pasty do podłogi 

i mebli, perfumy, pomadki do ust, pumeks, szampony, szampony 
dla zwierząt domowych, waciki, farby do włosów  5: artykuły higie-
niczne, materiały opatrunkowe, środki dezynfekcyjne dla celów 
higienicznych, chusteczki higieniczne nasączone płynami farma-
ceutycznymi, wata, podpaski higieniczne, pieluchy dla chorych, 
tampony, chleb dla diabetyków, dezynfekcyjne środki do  toalet 
chemicznych, środki dietetyczne do celów medycznych, preparaty 
farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, 
żywność dla niemowląt, przeciwbólowe środki, środki do  mycia 
psów, środki owadobójcze, preparaty witaminowe  21: formy i fo-
remki do  ciast, nieelektryczne narzędzia kuchenne, grzebienie, 
gąbki, materiały szczotkarskie, sprzęt do czyszczenia zawarty w tej 
klasie, naczynia, wyroby ze szkła, porcelany i fajansu nie ujęte w in-
nych klasach, przybory toaletowe, pojemniki dla gospodarstwa 
domowego i przybory kuchenne nie z metali szlachetnych, butelki, 
deski do  krojenia chleba, czajniczki do  herbaty nie  z  metali szla-
chetnych, czajniki nieelektryczne, deski do  prasowania, doniczki 
na  kwiaty, dzbanki, filiżanki nie  z  metali szlachetnych, garnki 
nie z metali szlachetnych, kieliszki, kosmetyczki na przybory toale-
towe mocowane na stałe, kosze na śmieci, miski, mopy, mydelnicz-
ki, naczynia na  masło, naczynia stołowe, patelnie, pokrywki 
do garnków, talerze nie z metali szlachetnych  24: Pościel, bielizna 
stołowa tekstylna, bieżniki stołowe, obrusy ceratowe, obrusy nie-
papierowe, tekstylne chusteczki do  nosa, kapy na  łóżka, firanki, 
poszewki na  poduszki, ręczniki tekstylne, serwetki tekstylne  25: 
Odzież z tworzyw naturalnych i sztucznych, bielizna damska, bieli-
zna osobista, bielizna, biustonosze, bluzki koszulowe, buty sporto-
we, buty sznurowane, czapki, fartuchy, kapelusze, koszule, krawa-
ty, pantofle domowe, piżamy, podkoszulki, pończochy, rajstopy, 
rękawiczki, skarpetki, spodnie, spódnice, sukienki, swetry, szaliki, 
szlafroki  29: Buliony i ich koncentraty, chrupki ziemniaczane, dak-
tyle, grzyby konserwowane, kapusta kwaszona, kawior, konfitury, 
korniszony, korniszony z  jarzynami w  occie, marmolady, dżemy, 
przecier jabłkowy, migdały spreparowane, olej z  oliwek jadalny, 
oleje jadalne, oliwki konserwowane, orzechy kokosowe suszone, 
orzechy spreparowane, orzeszki arachidowe preparowane, gala-
retki owocowe zawarte w tej klasie, owoce konserwowane w alko-
holu, owoce mrożone, pasty do kanapek zawierające tłuszcz, pasz-
tet z  wątróbki, pektyna do  celów spożywczych, pikle, potrawy 
na bazie ryb, puree z pomidorów, pulpa owocowa, rosoły, rośliny 
strączkowe konserwowane, ryby konserwowane, sałatki owocowe, 
sałatki warzywne, śledzie, tłuszcze jadalne, tuńczyk, warzywa kon-
serwowane, żelatyna do  celów spożywczych, żywność solona, 
mięso, ekstrakty i  galaretki mięsne, mięso konserwowane, mięso 
puszkowane, mięso solone, mięso wieprzowe, drób nieżywy, dzi-
czyzna nieżywa, wieprzowina, kiełbasy, kaszanka, bekon, flaki, 
konserwy mięsne, smalec, szynka, wątróbka, ryby, filety rybne, po-
trawy rybne, żywność produkowana z  ryb, skorupiaki nieżywe, 
ryby nieżywe, konserwy rybne, anchois, homary nieżywe, krewetki 
nieżywe, łosoś, małże nieżywe, ostrygi nieżywe, masło czekolado-
we, jaja, zupy jarzynowe, przetwory jarzynowe, koncentrat pomi-
dorowy, fasolka konserwowa, groszek konserwowy, wiórki kokoso-
we, krokiety spożywcze, owoce kandyzowane, skórki owocowe, 
przecier pomidorowy, sok pomidorowy do celów kulinarnych, ro-
dzynki, warzywa suszone, zupy  30: Bułka tarta, bułki, pieczywo 
bukowe, chleb, chleb bezdrożdżowy, cukier, cukier kandyzowany 
do  celów spożywczych, cykoria, drożdże, glukoza do  celów spo-
żywczych, grysiki, guma do żucia, kakao, kasze spożywcze, kasza 
manna, kawa, keczup, kleik spożywczy, kukurydza mielona, kuku-
rydza prażona, kukurydza popcorn, kuskus, majonez, makarony, 
mąka spożywcza, mąka kukurydziana, miód, musztarda, muesli, 
napoje kakaowe z  mlekiem, napoje kawowe z  mlekiem, napoje 
na  bazie herbaty, napoje na  bazie kakao, napoje na  bazie kawy, 
ocet, paszteciki, produkty spożywcze na bazie owsa, pizza, płatki 
kukurydziane, przyprawy, ryż, skrobia do celów spożywczych, sosy 
do  sałatek, sosy pomidorowe, sól kuchenna, suchary, produkty 
zbożowe, mąka ziemniaczana do  celów spożywczych, naleśniki, 
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placki, płatki owsiane, płatki zbożowe, potrawy na bazie mąki, goź-
dziki, gałka muszkatołowa, pieprz, imbir, ziele angielskie, sosy, sosy 
do  mięsa, spaghetti, substytuty kawy, wanilia  35: Zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wy-
godnie je oglądać i kupować we wszelkiego rodzaju sklepach oraz 
domach wysyłkowych oraz rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo-
wych i świadczenie usług reklamowych dla osób trzecich oraz po-
średnictwo handlowe takich towarów jak: formy i foremki do ciast, 
nieelektryczne narzędzia kuchenne, grzebienie, gąbki, materiały 
szczotkarskie, sprzęt do czyszczenia zawarty w tej klasie, przybory 
kuchenne nie z metali szlachetnych, deski do krojenia chleba, czaj-
niczki do herbaty nie z metali szlachetnych, czajniki nieelektrycz-
ne, deski do  prasowania, doniczki na  kwiaty, dzbanki, filiżanki 
nie z metali szlachetnych, garnki nie z metali szlachetnych, kosze 
na śmieci, mopy, mydelniczki, naczynia na masło, naczynia stoło-
we, patelnie, pokrywki do garnków, talerze nie z metali szlachet-
nych; pościel, bielizna stołowa tekstylna, bieżniki stołowe, obrusy 
ceratowe, obrusy niepapierowe, tekstylne chusteczki do  nosa, 
kapy na  łóżka, firanki, poszewki na  poduszki, ręczniki tekstylne, 
serwetki tekstylne; odzież z tworzyw naturalnych i sztucznych, bie-
lizna damska, bielizna osobista, bielizna, biustonosze, bluzki koszu-
lowe, buty sportowe, buty sznurowane, czapki, fartuchy, kapelu-
sze, koszule, krawaty, pantofle domowe, piżamy, podkoszulki, 
pończochy, rajstopy, rękawiczki, skarpetki, spodnie, spódnice, su-
kienki, swetry, szaliki, szlafroki; buliony i  ich koncentraty, chrupki 
ziemniaczane, daktyle, grzyby konserwowane, kapusta kwaszona, 
kawior, konfitury, korniszony, korniszony z jarzynami w occie, mar-
molady, dżemy, przecier jabłkowy, migdały spreparowane, olej 
z oliwek jadalny, oleje jadalne, oliwki konserwowane, orzechy ko-
kosowe suszone, orzechy spreparowane, orzeszki arachidowe pre-
parowane, galaretki owocowe zawarte w tej klasie, owoce konser-
wowane w  alkoholu, owoce mrożone, pasty do  kanapek 
zawierające tłuszcz, pasztet z wątróbki, pektyna do celów spożyw-
czych, pikle, potrawy na bazie ryb, puree z pomidorów, pulpa owo-
cowa, rosoły, rośliny strączkowe konserwowane, ryby konserwo-
wane, sałatki owocowe, sałatki warzywne, śledzie, tłuszcze jadalne, 
tuńczyk, warzywa konserwowane, żelatyna do  celów spożyw-
czych, żywność solona, mięso, ekstrakty i galaretki mięsne, mięso 
konserwowane, mięso puszkowane, mięso solone, mięso wieprzo-
we, drób nieżywy, dziczyzna nieżywa, wieprzowina, kiełbasy, ka-
szanka, bekon, flaki, konserwy mięsne, smalec, szynka, wątróbka, 
ryby, filety rybne, potrawy rybne, żywność produkowana z  ryb, 
skorupiaki nieżywe, ryby nieżywe, konserwy rybne, anchois, ho-
mary nieżywe, krewetki nieżywe, łosoś, małże nieżywe, ostrygi nie-
żywe, masło czekoladowe, jaja, zupy jarzynowe, przetwory jarzy-
nowe, koncentrat pomidorowy, fasolka konserwowa, groszek 
konserwowy, wiórki kokosowe, krokiety spożywcze, owoce kandy-
zowane, skórki owocowe, przecier pomidorowy, sok pomidorowy 
do celów kulinarnych, rodzynki, warzywa suszone, zupy; bułka tar-
ta, bułki, pieczywo bukowe, chleb, chleb bezdrożdżowy, cukier, 
cukier kandyzowany do celów spożywczych, cykoria, drożdże, glu-
koza do celów spożywczych, grysiki, guma do żucia, kakao, kasze 
spożywcze, kasza manna, kawa, keczup, kleik spożywczy, kukury-
dza mielona, kukurydza prażona, kukurydza popcorn, kuskus, ma-
jonez, makarony, mąka spożywcza, mąka kukurydziana, miód, 
musztarda, muesli, napoje kakaowe z  mlekiem, napoje kawowe 
z mlekiem, napoje na bazie herbaty, napoje na bazie kakao, napoje 
na  bazie kawy, ocet, paszteciki, produkty spożywcze na  bazie 
owsa, pizza, płatki kukurydziane, przyprawy, ryż, skrobia do celów 
spożywczych, sosy do  sałatek, sosy pomidorowe, sól kuchenna, 
suchary, produkty zbożowe, mąka ziemniaczana do celów spożyw-
czych, naleśniki, placki, płatki owsiane, płatki zbożowe, potrawy 
na  bazie mąki, goździki, gałka muszkatołowa, pieprz, imbir, ziele 
angielskie, sosy, sosy do mięsa, spaghetti, substytuty kawy, wani-
lia; Wpisano: 21: Formy i foremki do ciast, nieelektryczne narzędzia 
kuchenne, grzebienie, gąbki, materiały szczotkarskie, sprzęt 
do czyszczenia zawarty w tej klasie, przybory kuchenne nie z me-

tali szlachetnych, deski do  krojenia chleba, czajniczki do herbaty 
nie z metali szlachetnych, czajniki nieelektryczne, deski do praso-
wania, doniczki na kwiaty, dzbanki, filiżanki nie z metali szlachet-
nych, garnki nie z metali szlachetnych, kosze na śmieci, mopy, my-
delniczki, naczynia na masło, naczynia stołowe, patelnie, pokrywki 
do garnków, talerze nie z metali szlachetnych 24: pościel, bielizna 
stołowa tekstylna, bieżniki stołowe, obrusy ceratowe, obrusy nie-
papierowe, tekstylne chusteczki do  nosa, kapy na  łóżka, firanki, 
poszewki na  poduszki, ręczniki tekstylne, serwetki tekstylne  25: 
odzież z tworzyw naturalnych i sztucznych, bielizna damska, bieli-
zna osobista, bielizna, biustonosze, bluzki koszulowe, buty sporto-
we, buty sznurowane, czapki, fartuchy, kapelusze, koszule, krawa-
ty, pantofle domowe, piżamy, podkoszulki, pończochy, rajstopy, 
rękawiczki, skarpetki, spodnie, spódnice, sukienki, swetry, szaliki, 
szlafroki  29: buliony i ich koncentraty, chrupki ziemniaczane, dak-
tyle, grzyby konserwowane, kapusta kwaszona, kawior, konfitury, 
korniszony, korniszony z  jarzynami w  occie, marmolady, dżemy, 
przecier jabłkowy, migdały spreparowane, olej z  oliwek jadalny, 
oleje jadalne, oliwki konserwowane, orzechy kokosowe suszone, 
orzechy spreparowane, orzeszki arachidowe preparowane, gala-
retki owocowe zawarte w tej klasie, owoce konserwowane w alko-
holu, owoce mrożone, pasty do kanapek zawierające tłuszcz, pasz-
tet z  wątróbki, pektyna do  celów spożywczych, pikle, potrawy 
na bazie ryb, puree z pomidorów, pulpa owocowa, rosoły, rośliny 
strączkowe konserwowane, ryby konserwowane, sałatki owocowe, 
sałatki warzywne, śledzie, tłuszcze jadalne, tuńczyk, warzywa kon-
serwowane, żelatyna do  celów spożywczych, żywność solona, 
mięso, ekstrakty i  galaretki mięsne, mięso konserwowane, mięso 
puszkowane, mięso solone, mięso wieprzowe, drób nieżywy, dzi-
czyzna nieżywa, wieprzowina, kiełbasy, kaszanka, bekon, flaki, 
konserwy mięsne, smalec, szynka, wątróbka, ryby, filety rybne, po-
trawy rybne, żywność produkowana z  ryb, skorupiaki nieżywe, 
ryby nieżywe, konserwy rybne, anchois, homary nieżywe, krewetki 
nieżywe, łosoś, małże nieżywe, ostrygi nieżywe, masło czekolado-
we, jaja, zupy jarzynowe, przetwory jarzynowe, koncentrat pomi-
dorowy, fasolka konserwowa, groszek konserwowy, wiórki kokoso-
we, krokiety spożywcze, owoce kandyzowane, skórki owocowe, 
przecier pomidorowy, sok pomidorowy do celów kulinarnych, ro-
dzynki, warzywa suszone, zupy  30: bułka tarta, bułki, pieczywo 
bukowe, chleb, chleb bezdrożdżowy, cukier, cukier kandyzowany 
do  celów spożywczych, cykoria, drożdże, glukoza do  celów spo-
żywczych, grysiki, guma do żucia, kakao, kasze spożywcze, kasza 
manna, kawa, keczup, kleik spożywczy, kukurydza mielona, kuku-
rydza prażona, kukurydza popcorn, kuskus, majonez, makarony, 
mąka spożywcza, mąka kukurydziana, miód, musztarda, muesli, 
napoje kakaowe z  mlekiem, napoje kawowe z  mlekiem, napoje 
na  bazie herbaty, napoje na  bazie kakao, napoje na  bazie kawy, 
ocet, paszteciki, produkty spożywcze na bazie owsa, pizza, płatki 
kukurydziane, przyprawy, ryż, skrobia do celów spożywczych, sosy 
do  sałatek, sosy pomidorowe, sól kuchenna, suchary, produkty 
zbożowe, mąka ziemniaczana do  celów spożywczych, naleśniki, 
placki, płatki owsiane, płatki zbożowe, potrawy na bazie mąki, goź-
dziki, gałka muszkatołowa, pieprz, imbir, ziele angielskie, sosy, sosy 
do  mięsa, spaghetti, substytuty kawy, wanilia  35: dekorowanie 
wystaw sklepowych, świadczenie, udzielanie profesjonalnych kon-
sultacji dotyczących franchisingu, usługi konsultacyjne w zakresie 
projektowania wnętrz sklepów i  rozmieszczania w nich towarów, 
wypożyczanie maszyn i urządzeń dla biura, doradztwo w zakresie 
zarządzania personalnego, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo-
wych, reklama dla osób trzecich, prowadzenie agencji reklamo-
wych, produkcja reklam telewizyjnych, radiowych, kinowych, po-
średnictwo handlowe, usługi rachunkowo - księgowe, zgrupowanie 
na  rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy 
wygodnie je oglądać i kupować we wszelkiego rodzaju sklepach 
oraz domach wysyłkowych, takie towary jak: antyperspiranty, arty-
kuły drogeryjne, dezodoranty do  użytku osobistego, kosmetyki, 
mydła, olejki eteryczne, pasty do  obuwia, płyny do  pielęgnacji 
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włosów, preparaty do mycia, preparaty do prania, preparaty do od-
tłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, środki 
perfumeryjne, środki do  czyszczenia zębów, środki czyszczące, 
środki do  nadawania połysku, środki do  szorowania, toaletowe 
środki sanitarne, wody kolońskie, preparaty antystatyczne do ce-
lów domowych, aromaty, kosmetyki do brwi, środki do czyszcze-
nie glazury, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, pre-
paraty do golenia, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kosmetyki, 
preparaty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki dla zwierząt, 
kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, lakiery do paznokci, 
preparaty do makijażu, mascara, maseczki kosmetyczne, mleczko 
kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do  opalanie się, pasty 
do podłogi i mebli, perfumy, pomadki do ust, pumeks, szampony, 
szampony dla zwierząt domowych, waciki, farby do włosów arty-
kuły higieniczne, materiały opatrunkowe, środki dezynfekcyjne dla 
celów higienicznych, chusteczki higieniczne nasączone płynami 
farmaceutycznymi, wata, podpaski higieniczne, pieluchy dla cho-
rych, tampony, chleb dla diabetyków, dezynfekcyjne środki do to-
alet chemicznych, środki dietetyczne do celów medycznych, pre-
paraty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne przeciw 
łupieżowi, żywność dla niemowląt, przeciwbólowe środki, środki 
do mycia psów, środki owadobójcze, preparaty witaminowe formy 
i foremki do ciast, nieelektryczne narzędzia kuchenne, grzebienie, 
gąbki, materiały szczotkarskie, sprzęt do czyszczenia zawarty w tej 
klasie, naczynia, wyroby ze szkła, porcelany i fajansu nie ujęte w in-
nych klasach, przybory toaletowe, pojemniki dla gospodarstwa 
domowego i przybory kuchenne nie z metali szlachetnych, butelki, 
deski do  krojenia chleba, czajniczki do  herbaty nie  z  metali szla-
chetnych, czajniki nieelektryczne, deski do  prasowania, doniczki 
na  kwiaty, dzbanki, filiżanki nie  z  metali szlachetnych, garnki 
nie z metali szlachetnych, kieliszki, kosmetyczki na przybory toale-
towe mocowane na stałe, kosze na śmieci, miski, mopy, mydelnicz-
ki, naczynia na  masło, naczynia stołowe, patelnie, pokrywki 
do garnków, talerze nie z metali szlachetnych pościel, bielizna sto-
łowa tekstylna, bieżniki stołowe, obrusy ceratowe, obrusy niepa-
pierowe, tekstylne chusteczki do nosa, kapy na łóżka, firanki, po-
szewki na  poduszki, ręczniki tekstylne, serwetki tekstylne odzież 
z tworzyw naturalnych i sztucznych, bielizna damska, bielizna oso-
bista, bielizna, biustonosze, bluzki koszulowe, buty sportowe, buty 
sznurowane, czapki, fartuchy, kapelusze, koszule, krawaty, panto-
fle domowe, piżamy, podkoszulki, pończochy, rajstopy, rękawiczki, 
skarpetki, spodnie, spódnice, sukienki, swetry, szaliki, szlafroki bu-
liony i ich koncentraty, chrupki ziemniaczane, daktyle, grzyby kon-
serwowane, kapusta kwaszona, kawior, konfitury, korniszony, kor-
niszony z jarzynami w occie, marmolady, dżemy, przecier jabłkowy, 
migdały spreparowane, olej z oliwek jadalny, oleje jadalne, oliwki 
konserwowane, orzechy kokosowe suszone, orzechy spreparowa-
ne, orzeszki arachidowe preparowane, galaretki owocowe zawarte 
w  tej klasie, owoce konserwowane w  alkoholu, owoce mrożone, 
pasty do kanapek zawierające tłuszcz, pasztet z wątróbki, pektyna 
do celów spożywczych, pikle, potrawy na bazie ryb, puree z pomi-
dorów, pulpa owocowa, rosoły, rośliny strączkowe konserwowane, 
ryby konserwowane, sałatki owocowe, sałatki warzywne, śledzie, 
tłuszcze jadalne, tuńczyk, warzywa konserwowane, żelatyna 
do celów spożywczych, żywność solona, mięso, ekstrakty i galaret-
ki mięsne, mięso konserwowane, mięso puszkowane, mięso solo-
ne, mięso wieprzowe, drób nieżywy, dziczyzna nieżywa, wieprzo-
wina, kiełbasy, kaszanka, bekon, flaki, konserwy mięsne, smalec, 
szynka, wątróbka, ryby, filety rybne, potrawy rybne, żywność pro-
dukowana z ryb, skorupiaki nieżywe, ryby nieżywe, konserwy ryb-
ne, anchois, homary nieżywe, krewetki nieżywe, łosoś, małże nie-
żywe, ostrygi nieżywe, masło czekoladowe, jaja, zupy jarzynowe, 
przetwory jarzynowe, koncentrat pomidorowy, fasolka konserwo-
wa, groszek konserwowy, wiórki kokosowe, krokiety spożywcze, 
owoce kandyzowane, skórki owocowe, przecier pomidorowy, sok 
pomidorowy do  celów kulinarnych, rodzynki, warzywa suszone, 
zupy, bułka tarta, bułki, pieczywo bukowe, chleb, chleb bezdroż-

dżowy, cukier, cukier kandyzowany do celów spożywczych, cyko-
ria, drożdże, glukoza do celów spożywczych, grysiki, guma do żu-
cia, kakao, kasze spożywcze, kasza manna, kawa, keczup, kleik 
spożywczy, kukurydza mielona, kukurydza prażona, kukurydza 
popcorn, kuskus, majonez, makarony, mąka spożywcza, mąka ku-
kurydziana, miód, musztarda, muesli, napoje kakaowe z mlekiem, 
napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie herbaty, napoje na ba-
zie kakao, napoje na  bazie kawy, ocet, paszteciki, produkty spo-
żywcze na bazie owsa, pizza, płatki kukurydziane, przyprawy, ryż, 
skrobia do celów spożywczych, sosy do sałatek, sosy pomidorowe, 
sól kuchenna, suchary, produkty zbożowe, mąka ziemniaczana 
do celów spożywczych, naleśniki, placki, płatki owsiane, płatki zbo-
żowe, potrawy na  bazie mąki, goździki, gałka muszkatołowa, 
pieprz, imbir, ziele angielskie, sosy, sosy do mięsa, spaghetti, sub-
stytuty kawy, wanilia  

(111) 266116 A  Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI 
LODÓW KORAL, JÓZEF KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa, Polska 
490006060; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW 
KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa, Polska 490006069  

(111) 270366 A  Wykreślono: GRUPA E-BUDOWNICTWO PL 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska; Wpisano: POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 012047699  

(111) 272902 A  Wykreślono: EDIPRESSE POLSKA SPÓŁKA AK-
CYJNA, Warszawa, Polska 010304264; Wpisano: BURDA MEDIA POL-
SKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, 
Polska 931051710  

(111) 276392 A  Wykreślono: MAREL-ORZECHOWSKA EDYTA, 
ORZECHOWSKI JAROSŁAW PUCCINI EYEWEAR SPÓŁKA CYWILNA, 
Warszawa, Polska 147357254; Wpisano: FRAMED TO PERFECTION 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Warszawa, Polska 367481848  

(111) 279723 A  Wykreślono: GRUPA E-BUDOWNICTWO PL 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska; Wpisano: POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 012047699  

(111) 279724 A  Wykreślono: GRUPA E-BUDOWNICTWO PL 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska; Wpisano: POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 012047699  

(111) 279725 A  Wykreślono: GRUPA E-BUDOWNICTWO PL 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska; Wpisano: POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 012047699  

(111) 279726 A  Wykreślono: GRUPA E-BUDOWNICTWO PL 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska; Wpisano: POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 012047699  

(111) 282657 A  Wykreślono: ORZECHOWSKA-MAREL EDYTA, 
ORZECHOWSKI JAROSŁAW PUCCINI EYEWEAR SPÓŁKA CYWILNA, 
Warszawa, Polska; Wpisano: FRAMED TO PERFECTION SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Warszawa, Polska 367481848  

(111) 285004 A  Wykreślono: EFEKT SPÓŁKA AKCYJNA, Biały-
stok, Polska 200368076; Wpisano: ADAM ROŻKO, Białystok, Polska  

(111) 301154 A  Wykreślono: MAREL-ORZECHOWSKA EDYTA, 
ORZECHOWSKI JAROSŁAW PUCCINI EYEWEAR SPÓŁKA CYWILNA, 
Warszawa, Polska 147357254; Wpisano: FRAMED TO PERFECTION 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Warszawa, Polska 367481848  

(111) 308541 A  Wykreślono: BRATEX DACHY SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Dębica, Polska 180008499; Wpisano: BRATEX DACHY MRZY-
GŁÓD SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dębica, Polska 180008499  
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(111) 308549 A. Wykreślono: BRATEX DACHY SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Dębica, Polska 180008499; Wpisano: BRATEX DACHY MRZY-
GŁÓD SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dębica, Polska 180008499. 

(111) 315435 A. Wykreślono: PATRYK MAZURKIEWICZ PIK, 
Warszawa, Polska 368390970; Wpisano: PATRYK MAZURKIEWICZ 
KINGA MAZURKIEWICZ PIK SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, Polska 
521579241. 

(111) 325151 A. Wykreślono: JASTRZĄB MEDIA PRESS SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
362622422; Wpisano: MEDIAPOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362622422. 

(111) 325169 A. Wykreślono: JASTRZĄB MEDIA PRESS SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
362622422; Wpisano: MEDIAPOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362622422. 

(111) 325170 A. Wykreślono: JASTRZĄB MEDIA PRESS SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
362622422; Wpisano: MEDIAPOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362622422. 

(111) 325179 A. Wykreślono: JASTRZĄB MEDIA PRESS SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
362622422; Wpisano: MEDIAPOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362622422. 

(111) 325180 A. Wykreślono: JASTRZĄB MEDIA PRESS SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
362622422; Wpisano: MEDIAPOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362622422. 

(111) 325181 A. Wykreślono: JASTRZĄB MEDIA PRESS SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
362622422; Wpisano: MEDIAPOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362622422. 

(111) 339055 D. Wpisano: „W dniu 17 listopada 2022 r. na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa- Śródmie-
ścia w  Krakowie Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn. akt KR.VII.Ns-Rej.Za 6119/22/465) wpisano do Rejestru Zasta-
wów pod pozycją 2735192 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R.339055 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących spółce DGFP ADMINISTRATORZY 
ZABEZPIECZEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
z siedzibą we Wrocławiu wobec spółki TENCZYNEK DYSTRYBUCJA 
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Lublinie”. 

(111) 348459 A. Wykreślono: KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, Polska 870363980; Wpisano: KRAJOWA 
GRUPA SPOŻYWCZA SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, Polska 870363980. 

(111) 348493 A. Wykreślono: WIECZOREK ANNA MANIPEDI, 
Kraków, Polska 120914260; Wpisano: KLINOWSKI MIROSŁAW, Zie-
lonki, Polska. 

(111) 349283 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. 

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) 1412583 (540) STRIPCUT (511) 7, 37, 42
(732) Harburg Freudenberger Maschinenbau GmbH, 
Schlachthofstrasse 22, 21079 Hamburg (DE)
(151) 2018 01 26 (441) 2020 06 08 (581) 2020 05 21

(111) 1471583 (540) METRO Chef
(531) CFE: 26.05.01, 27.05.09, 29.01.13 (511) 3, 5, 16, 29, 30, 31, 32, 33
(732) MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, 
Metro-Strasse 1, 40235 Düsseldorf (DE)
(151) 2022 03 10 (441) 2022 05 02 (581) 2022 04 14

(111) 1531166 (540) NOBIL GEST (511) 33
(732) F&I Beverages AG,  
Baarerstrasse 52, CH-6300 Zug (CH)
(151) 2020 04 07 (441) 2022 05 02 (581) 2022 04 14

(111) 1584685 (540) Por la Gente
(531) CFE: 05.11.17, 25.01.19, 25.12.25, 26.04.15, 27.05.01 (511) 33
(732) GSH TRADEMARKS LIMITED,  
Afroditis 25, 2nd Floor, Office 204, NICOSIA (CY)
(151) 2022 03 21 (441) 2022 05 09 (581) 2022 04 21

(111) 1588978 (540) Mary&May
(531) CFE: 28.03.00 (511) 3
(732) AIDKOREA COMPANY INC,  
F 336, ho 21, Dasanjungang-ro 19beon-gil, Namyangju-si, 
Gyeonggi-do (KR)
(151) 2022 03 17 (441) 2022 05 09 (581) 2022 04 21

(111) 1609859 (540) SATEBA (511) 6, 7, 11, 17, 19, 37, 42
(732) SATEBA SYSTEME VAGNEUX,  
Tour Europe, 33 place des Corolles, PARIS LA DEFENSE Cedex, 
F-92049 (FR)
(151) 2021 03 04 (441) 2021 09 13 (581) 2021 08 26

(111) 1647003 (540) Kaddex (511) 9, 36, 38, 42
(732) Kaddex,  
Harju maakond, Lasnamäe linnaosa, Sepapaja tn 6,  
EE-15551 Tallinn (EE)
(151) 2022 03 15 (441) 2022 05 09 (581) 2022 04 21

(111) 1653948 (540) NOVEXIA ENERGY (511) 9
(732) TECHNIKA METERING LIMITED,  
Cox Costello & Horne, 26 Main Avenue, Moor Park,  
Northwood HA6 2HJ (GB)
(151) 2021 12 29 (441) 2022 04 25 (581) 2022 04 07

(111) 1654065 (540) Kwun
(531) CFE: 27.05.01 (511) 7
(732) SHENZHEN KWUNPHI ROBOT CO., LTD.,  
Room 504, Juguangdianshang, Building 11, Qilin Road,  
Nankeng Village, Bantian Street, Longgang District,  
Shenzhen 518000, Guangdong (CN)
(151) 2022 01 19 (441) 2022 04 25 (581) 2022 04 07

(111) 1654074 (540) D8
(531) CFE: 27.05.12, 27.07.01 (511) 9
(732) Shenzhen dynamic8 Technology Co., Ltd,  
Unit 01A, 5F, Building 3, No. 182 Bulan Road,  
Shanglilang Community, Nanwan Street, Longgang District, 
Shenzhen 518100, Guangdong Province (CN)
(151) 2022 01 25 (441) 2022 04 25 (581) 2022 04 07

(111) 1654153 (540) COCO COLOR CREW (511) 41
(732) Chanel SARL,  
Quai du Général-Guisan 24, CH-1204 Genève (CH)
(151) 2022 01 07 (441) 2022 04 25 (581) 2022 04 07
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(111) 1654195 (540) NEW IMMO HOLDING (511) 16, 35, 36
(732) NEW IMMO HOLDING,  
Business Pôle les Prés, 18 rue Denis Papin,  
F-59650 Villeneuve d’Ascq (FR)
(151) 2021 10 19 (441) 2022 04 25 (581) 2022 04 07

(111) 1654499 (540) ZIP (511) 9, 35, 36, 42
(732) Zip Co Payments UK Ltd,  
82 St. John Street, London EC1M 4JN (GB)
(151) 2021 11 17 (441) 2022 04 25 (581) 2022 04 07

(111) 1654579 (540) Wüstensonne (511) 31
(732) Rosen Tantau KG,  
Tornescher Weg 13, 25436 Uetersen (DE)
(151) 2022 02 09 (441) 2022 04 25 (581) 2022 04 07

(111) 1654627 (540) ARAMAX VICTORY
(531) CFE: 27.05.10 (511) 5
(732) POGOSYAN SEMEN AMAYAKOVITCH, 
46 Tavridyana oul., Erevan (AM)
(151) 2022 02 03 (441) 2022 04 25 (581) 2022 04 07

(111) 1654688 (540) ESET NetProtect (511) 9, 42
(732) ESET, spol. s r. o.,  
Einsteinova 24, SK-851 01 Bratislava (SK)
(151) 2022 04 01 (441) 2022 05 09 (581) 2022 04 21

(111) 1655219 (540) TERANINO (511) 33
(732) VINARIJA ČITLUK d.d. ČITLUK,  
Kralja Tomislava 28, 88260 Čitluk (BA)
(151) 2022 02 15 (441) 2022 05 02 (581) 2022 04 14

(111) 1655269
(531) CFE: 26.13.25 (511) 9
(732) Beijing Joyway Technology Co., Ltd,  
Room 401, Floor 1, No. 4 Building, No. 1 Jiangtai Road,  
Chaoyang District, Beijing (CN)
(151) 2022 01 27 (441) 2022 05 02 (581) 2022 04 14

(111) 1655270 (540) HF
(531) CFE: 26.04.04, 27.05.22 (511) 24, 25
(732) HONGFENG NEWTEX LTD,  
No. 7, 11F Shenghepaidimeng Plaza, Xihuan Road,  
Free Trade Zone, Dalian City, Liaoning Province (CN)
(151) 2022 01 12 (441) 2022 05 02 (581) 2022 04 14

(111) 1655272 (540) Hi nova
(531) CFE: 27.05.01 (511) 38
(732) China Post Communications Equipment Co., Ltd.,  
6 / F, Block D, No.156 Fuxingmennei Street, Xicheng District, 
100031 Beijing (CN)
(151) 2022 03 09 (441) 2022 05 02 (581) 2022 04 14

(111) 1655376 (540) CEDEVITA
(531) CFE: 19.03.05, 27.01.01, 27.05.01, 29.01.13 (511) 5, 30, 32
(732) ATLANTIC CEDEVITA d.o.o.,  
Planinska 15, HR-10000 Zagreb (HR)
(151) 2022 02 17 (441) 2022 05 02 (581) 2022 04 14

RejestRacja międzynaRodowa,  
w któRej wydano decyzję  

o definitywnej odmowie uznania ochRony  
na teRytoRium Rzeczypospolitej polskiej

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

(111) 1554450 (540) FITPANEL
(531) CFE: 27.05.01 (511) 6
(732) ZHANGJIAGANG FEITENG NEW COMPOSITE MATERIALS CO., LTD., 
No.77 Huada Rd., New Materials Industry Park, 
Zhangjiagang Bonded Area, Suzhou City, Jiangsu Province (CN)
(151) 2020 07 21 (441) 2020 10 26 (581) 2020 10 08

(111) 1557375 (540) ionSmoke (511) 9, 11, 29, 40
(732) E&B Räuchertechnologien AG, 
Kanalstrasse 31, CH-8575 Bürglen (CH)
(151) 2020 08 19 (441) 2020 11 16 (581) 2020 10 29

(111) 1616102 (540) BAR ZANZI
(531) CFE: 27.05.01, 29.01.12 (511) 32, 33
(732) WINE-TRADEMARKS S.R.L., 
Str. Andrei Lupan nr. 4, ap. 2, MD-2059 Chişinău (MD)
(151) 2021 02 19 (441) 2021 10 18 (581) 2021 09 30

(111) 1655377 (540) CEDEVITA FRESH DOSE OF 9 VITAMINS 
(511) 5, 30, 32

(732) ATLANTIC CEDEVITA d.o.o.,  
Planinska 15, HR-10000 Zagreb (HR)
(151) 2022 02 17 (441) 2022 05 02 (581) 2022 04 14

(111) 1655619 (540) BamBam!
(531) CFE: 01.01.10, 01.15.07, 27.05.02, 29.01.15 (511) 25
(732) KAAN COLLECTION TEKSTIL SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI, 
Bestelsiz Mah., Dr. Sadık Ahmet Sok. No: 27/B,  
Zeytınburnu/ Istanbul (TR)
(151) 2021 10 06 (441) 2022 05 02 (581) 2022 04 14

(111) 1656694 (540) TABIANI (511) 29, 30, 32, 35
(732) ANCIENS ETABLISSEMENTS GEORGES SCHIEVER ET FILS,  
ZI rue de l’Étang, F-89200 AVALLON (FR)
(151) 2022 02 17 (441) 2022 05 09 (581) 2022 04 21
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