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patentY

UDZielone praWa 
(od nr 242 011 do nr 242 065)

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) 242048 (41) 2022 01 31 
(51) A01K 1/03 (2006 .01) 
 A01K 1/01 (2006 .01)
(21) 434790 (22) 2020 07 24
(72) PIETRUSIAK MARTA, Radziejów (PL)

(73) MYKOTTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(54) System, kuweta i sposób odnawiania zapasu podściółki dla 
zwierząt domowych

(B1) (11) 242055 (41) 2021 11 15 
(51) A23K 10/28 (2016 .01) 
 A23K 20/20 (2016 .01) 
 A23K 20/28 (2016 .01)
(21) 433885 (22) 2020 05 11
(72) NOWAKOWICZ-DĘBEK BOŻENA, Konopnica (PL); 
WLAZŁO ŁUKASZ, Kozodrza (PL)
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(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Preparat prebiotyczny absorbujący odory oraz sposób jego 
wytwarzania

(B1) (11) 242038 (41) 2020 10 19 
(51) A24C 5/26 (2006 .01) 
 A24C 5/18 (2006 .01)
(21) 429674 (22) 2019 04 17
(72) CIEŚLIKOWSKI BARTOSZ, Przysucha (PL)
(73) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Urządzenie i sposób wymiany ciepła za pomocą urządzenia 
do wymiany ciepła z bezkońcowym wałkiem przemysłu tytoniowego

(B1) (11) 242031 (41) 2019 10 07 
(51) A24C 5/32 (2006 .01) 
 A24D 3/02 (2006 .01)
(21) 425126 (22) 2018 04 04
(72) LISOWSKI ANDRZEJ, Kielce (PL);  
MAMERSKI MARCIN, Radom (PL)
(73) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Sposób i urządzenie do transportowania artykułów prętopo-
dobnych przemysłu tytoniowego

(B1) (11) 242035 (41) 2020 02 24 
(51) A24C 5/33 (2006 .01) 
 B65G 47/248 (2006 .01)
(21) 426684 (22) 2018 08 17
(72) SIKORA LESZEK, Radom (PL); ZADĘCKI ROBERT, Radom (PL); 
OWCZAREK RADOSŁAW, Radom (PL)
(73) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Sposób i urządzenie do konwersji poruszającego się strumienia 
przeciwnie zorientowanych artykułów prętopodobnych

(B1) (11) 242036 (41) 2020 08 10 
(51) A24C 5/33 (2006 .01) 
 B65B 19/04 (2006 .01) 
 A24C 5/32 (2006 .01) 
 A24C 5/35 (2006 .01)
(21) 428725 (22) 2019 01 31
(72) RUTKOWSKI ARTUR, Radom (PL)
(73) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Urządzenie formująco-transportowe do przemieszczania i for-
mowania grupy artykułów prętopodobnych oraz urządzenie zasila-
jące do podawania grupy artykułów prętopodobnych

(B1) (11) 242037 (41) 2020 09 21 
(51) A24C 5/33 (2006 .01) 
 B65B 19/04 (2006 .01) 
 A24C 5/32 (2006 .01) 
 A24C 5/35 (2006 .01)
(21) 429191 (22) 2019 03 08
(72) SIKORA LESZEK, Radom (PL); ZADĘCKI ROBERT, Radom (PL); 
FIGARSKI JACEK, Szydłowiec (PL); OWCZAREK RADOSŁAW,  
Radom (PL)
(73) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Sposób zasilania pakowaczki artykułów prętopodobnych prze-
mysłu tytoniowego i urządzenie zasilające do podawania grupy arty-
kułów prętopodobnych do pakowaczki artykułów prętopodobnych

(B1) (11) 242034 (41) 2020 02 24 
(51) A24C 5/35 (2006 .01) 
 B65B 19/04 (2006 .01) 
 B65B 19/22 (2006 .01) 
 B65H 1/04 (2006 .01)
(21) 426682 (22) 2018 08 17

(72) SIKORA LESZEK, Radom (PL); ZADĘCKI ROBERT, Radom (PL); 
FIGARSKI JACEK, Szydłowiec (PL); OWCZAREK RADOSŁAW, 
Radom (PL)
(73) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Urządzenie formujące

(B1) (11) 242063 (41) 2020 07 13 
(51) A45D 29/00 (2006 .01) 
 A45D 31/00 (2006 .01)
(21) 428553 (22) 2019 01 10
(72) DROZDOWSKA MAGDALENA, Warszawa (PL)
(73) DROZDOWSKA MAGDALENA, Warszawa (PL)
(54) Sztuczne paznokcie w postaci naklejki

(B1) (11) 242061 (41) 2018 03 26 
(51) A47C 7/46 (2006 .01)
(21) 418744 (22) 2016 09 19
(72) KOWALSKI MACIEJ, Seligów (PL)
(73) KOWALSKI MACIEJ SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD TAPICERSTWA 
KOMUNIKACYJNEGO TAPS, Seligów (PL)
(54) Ergonomiczne miejsce siedzące

(B1) (11) 242059 (41) 2021 12 06 
(51) A61D 11/00 (2006 .01) 
 A61D 7/04 (2006 .01) 
 A61M 16/00 (2006 .01) 
 A61H 33/14 (2006 .01)
(21) 434206 (22) 2020 06 04
(72) ŹREBIEC TOMASZ, Krosno (PL); ŹREBIEC JAGODA, Krosno (PL)
(73) ŹREBIEC TOMASZ-LONG LIFE, Korczyna (PL)
(54) Komora normobaryczna dla zwierząt

(B1) (11) 242015 (41) 2022 05 16 
(51) A61H 1/02 (2006 .01) 
 A63B 23/12 (2006 .01) 
 A63B 23/16 (2006 .01)
(21) 435958 (22) 2020 11 10
(72) TUTAK JACEK STANISŁAW, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM . IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, 
Rzeszów (PL)
(54) Urządzenie do rehabilitacji kończyny górnej

(B1) (11) 242016 (41) 2022 05 16 
(51) A61H 1/02 (2006 .01) 
 A63B 23/14 (2006 .01) 
 A63B 23/16 (2006 .01)
(21) 435959 (22) 2020 11 10
(72) TUTAK JACEK STANISŁAW, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM . IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, 
Rzeszów (PL)
(54) Urządzenie do rehabilitacji ręki

(B1) (11) 242017 (41) 2022 05 16 
(51) A61H 1/02 (2006 .01) 
 A63B 23/16 (2006 .01) 
 A63B 23/12 (2006 .01)
(21) 435960 (22) 2020 11 10
(72) TUTAK JACEK STANISŁAW, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM . IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, 
Rzeszów (PL)
(54) Urządzenie do prowadzenia ćwiczeń kończyn górnych

(B1) (11) 242056 (41) 2020 12 14 
(51) B01D 46/10 (2006 .01)
(21) 430212 (22) 2019 06 11
(72) KONIECZNY DOMINIK, Wrocław (PL);  
KOWALSKI TOMASZ, Oborniki Śląskie (PL)
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(73) BROOKVENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Trzebnica (PL)
(54) Urządzenie do oczyszczania powietrza

(B1) (11) 242053 (41) 2020 01 27 
(51) B01D 53/75 (2006 .01) 
 B01D 53/86 (2006 .01) 
 B09B 3/70 (2022 .01) 
 B09B 101/25 (2022 .01)
(21) 426362 (22) 2018 07 18
(72) WYSOCKI ZYGMUNT, Kraków (PL)
(73) MIREWSKA VEL ŻUK EWA, Warszawa (PL)
(54) Mobilna instalacja do mineralizacji odpadów organicznych ko-
munalnych i ścieków, w tym niebezpiecznych, i sposób mineralizacji 
odpadów organicznych komunalnych i ścieków, w tym niebezpiecznych

(B1) (11) 242052 (41) 2022 05 09 
(51) B01J 20/20 (2006 .01) 
 C01B 32/00 (2017 .01)
(21) 435866 (22) 2020 11 03
(72) POSKROBKO SŁAWOMIR, Białystok (PL); KRÓL DANUTA, 
Zasady (PL); JARMUL KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(73) KRÓL DANUTA, Zasady (PL); JARMUL KRZYSZTOF, 
Warszawa (PL); POSKROBKO SŁAWOMIR, Białystok (PL)
(54) Sposób otrzymywania sorbentów węglowych

(B1) (11) 242014 (41) 2020 11 02 
(51) B01J 29/80 (2006 .01) 
 B01J 32/00 (2006 .01) 
 C01B 39/02 (2006 .01) 
 C07C 5/13 (2006 .01)
(21) 429710 (22) 2019 04 23
(72) MASALSKA ANNA, Wrocław (PL);  
JAROSZEWSKA KAROLINA, Prusice (PL); FEDYNA MONIKA, 
Studniska Górne (PL); TRAWCZYŃSKI JANUSZ, Długołęka (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania nośnika katalizatora hydroizomeryzacji 
długołańcuchowych n-alkanów o bimodalnej strukturze porów

(B1) (11) 242029 (41) 2021 05 04 
(51) B23B 23/02 (2006 .01)
(21) 434079 (22) 2020 05 27
(72) CHYBOWSKI LESZEK, Kliniska Wielkie (PL);  
NOZDRZYKOWSKI KRZYSZTOF, Szczecin (PL)
(73) POLITECHNIKA MORSKA W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Kłowy układ ustalający do systemów pomiaru geometrii po-
wierzchni walcowych, zwłaszcza wielkogabarytowych wałów kor-
bowych

(B1) (11) 242045 (41) 2019 09 23 
(51) B27C 7/00 (2006 .01) 
 B23B 1/00 (2006 .01) 
 B23Q 11/08 (2006 .01) 
 B23Q 11/14 (2006 .01)
(21) 428090 (22) 2018 12 06
(72) DANILECKI BOLESŁAW, Olszyna (PL);  
BOSEK TOMASZ, Jelenia Góra (PL)
(73) ZORKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Jelenia Góra (PL)
(54) Sposób obróbki drewnopochodnych elementów podłużnych 
i stanowisko do realizacji tego sposobu

(B1) (11) 242049 (41) 2022 05 30 
(51) B29C 64/10 (2017 .01) 
 B33Y 80/00 (2015 .01)
(21) 436068 (22) 2020 11 25

(72) CICHOSZ PIOTR, Rzeszów (PL); TUREK PAWEŁ, Lubatowa (PL); 
BERNACZEK JACEK, Rzeszów (PL); CIEPLAK MARIUSZ, Tropie (PL)
(73) RC-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jasionka (PL)
(54) Sposób wytwarzania korpusów zaworów

(B1) (11) 242042 (41) 2022 08 22 
(51) B31C 3/00 (2006 .01) 
 B65D 85/672 (2006 .01) 
 B65H 75/10 (2006 .01) 
 C09J 103/02 (2006 .01) 
 C09J 1/00 (2006 .01)
(21) 437012 (22) 2021 02 16
(72) TWARÓG PRZEMYSŁAW, Rzeszów (PL)
(73) JAGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(54) Gilza papierowa oraz sposób wytwarzania gilzy papierowej

(B1) (11) 242043 (41) 2020 02 24 
(51) B32B 7/02 (2006 .01) 
 B32B 27/08 (2006 .01) 
 B32B 27/30 (2006 .01) 
 B32B 27/32 (2006 .01) 
 B32B 27/34 (2006 .01) 
 B32B 27/18 (2006 .01) 
 B65D 65/40 (2006 .01)
(21) 426741 (22) 2018 08 21
(72) BOGUCKI PIOTR, Warszawa (PL)
(73) BOGUCKI FOLIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jatne (PL)
(54) Sposób wytwarzania folii wysokobarierowej termoformowalnej 
i folia wysokobarierowa termoformowalna wytworzona tym sposobem

(B1) (11) 242028 (41) 2021 11 08 
(51) B60J 11/04 (2006 .01) 
 F16G 11/00 (2006 .01)
(21) 433823 (22) 2020 05 05
(72) STOPEL MICHAŁ, Bydgoszcz (PL)
(73) POLITECHNIKA BYDGOSKA IM . JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH,  
Bydgoszcz (PL)
(54) Uchwyt do mocowania pokrowców ochronnych zwłaszcza 
do pojazdów

(B1) (11) 242057 (41) 2019 01 02 
(51) B62K 3/02 (2006 .01) 
 B62M 1/12 (2006 .01)
(21) 422001 (22) 2017 06 23
(72) STANISZEWSKI STEFAN, Warszawa (PL)
(73) STANISZEWSKI STEFAN, Warszawa (PL)
(54) Rower balansowy

(B1) (11) 242033 (41) 2020 02 24 
(51) B65B 19/04 (2006 .01) 
 B65B 63/02 (2006 .01)
(21) 426663 (22) 2018 08 16
(72) SOTOWSKI KRZYSZTOF, Gniewoszów (PL)
(73) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Sposób napełniania artykułami prętopodobnymi pojemników

(B1) (11) 242065 (41) 2020 11 16 
(51) B65D 27/38 (2006 .01)
(21) 429879 (22) 2019 05 09
(72) ŚWIŚ MAREK, Czystochleb (PL)
(73) PLAST-FARB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń (PL)
(54) Opakowanie foliowe z ułatwionym otwieraniem



Nr 2/2023 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 7

(B1) (11) 242032 (41) 2019 12 16 
(51) B65D 83/02 (2006 .01) 
 B65D 85/10 (2006 .01) 
 A24C 5/352 (2006 .01) 
 A24C 5/358 (2006 .01)
(21) 425824 (22) 2018 06 05
(72) ZADĘCKI ROBERT, Radom (PL); UGREWICZ GRZEGORZ, 
Radom (PL); CEPIŃSKI PIOTR, Radom (PL); OWCZAREK RADOSŁAW, 
Radom (PL)
(73) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Pojemnik na artykuły prętopodobne przemysłu tytoniowego

(B1) (11) 242021 (41) 2022 08 22 
(51) C07D 417/04 (2006 .01) 
 C09K 11/06 (2006 .01) 
 G01N 21/76 (2006 .01)
(21) 437029 (22) 2021 02 17
(72) SZALA MARCIN, Chorzów (PL);  
GRZELAKOWSKA ALEKSANDRA, Łódź (PL); KOLIŃSKA JOLANTA,  
Konstantynów Łódzki (PL); PODSIADŁY RADOSŁAW, Łódź (PL); 
MODRZEJEWSKA JULIA, Kutno (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Związki, pochodne lucyferyny, sposób ich wytwarzania i ich za-
stosowanie

(B1) (11) 242022 (41) 2022 09 26 
(51) C07D 417/10 (2006 .01) 
 C07D 413/10 (2006 .01) 
 C07D 279/12 (2006 .01) 
 C07D 271/12 (2006 .01)
(21) 437340 (22) 2021 03 19
(72) ŚWIERCZYŃSKA MAŁGORZATA, Brzeziny (PL);  
SZALA MARCIN, Chorzów (PL); SŁOWIŃSKI DANIEL, Proćwin (PL); 
PODSIADŁY RADOSŁAW, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Związki, pochodne 4-nitro-2,1,3-benzoksadiazolu oraz sposób 
ich otrzymywania

(B1) (11) 242062 (41) 2020 02 10 
(51) C08J 5/18 (2006 .01) 
 C08L 23/06 (2006 .01) 
 B32B 27/32 (2006 .01)
(21) 426664 (22) 2018 08 08
(72) MADEJ MARLENA, Dąbrowa Górnicza (PL)
(73) ERG SPÓŁKA AKCYJNA, Dąbrowa Górnicza (PL)
(54) Folia poliolefinowa

(B1) (11) 242058 (41) 2020 08 10 
(51) C08L 75/02 (2006 .01) 
 C08K 7/10 (2006 .01) 
 B29C 70/06 (2006 .01)
(21) 428737 (22) 2019 01 31
(72) BARCZEWSKI MATEUSZ, Poznań (PL); MATYKIEWICZ DANUTA, 
Poznań (PL); ANDRZEJEWSKI JACEK, Rakoniewice (PL);  
KLOZIŃSKI ARKADIUSZ, Poznań (PL); SZOSTAK MAREK, 
Swarzędz (PL)
(73) TERLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(54) Sposób wytwarzania kompozytu na osnowie elastomerów 
polimocznikowych

(B1) (11) 242041 (41) 2022 03 21 
(51) C09K 17/40 (2006 .01) 
 C09K 17/52 (2006 .01) 
 A01G 24/12 (2018 .01)
(21) 435330 (22) 2020 09 15

(72) SMOLAK BARTOSZ, Nowa Sól (PL)
(73) SMOLAK BARTOSZ, Nowa Sól (PL)
(54) Rekultywacyjny materiał glebotwórczy

(B1) (11) 242040 (41) 2021 06 14 
(51) C12C 1/00 (2006 .01) 
 C12C 5/02 (2006 .01) 
 C12C 7/00 (2006 .01) 
 C12C 11/00 (2006 .01) 
 C12C 12/04 (2006 .01) 
 C12H 3/02 (2019 .01) 
 A61K 36/21 (2006 .01) 
 A61K 36/736 (2006 .01)
(21) 432164 (22) 2019 12 11
(72) CIEŚLAK MAREK, Bedoń (PL); ZAWLIK KRZYSZTOF, Łódź (PL); 
FRYMELAUS KAROLINA, Łęczyca (PL)
(73) KULTOWY BROWAR STAROPOLSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola (PL)
(54) Sposób wytwarzania piwa bezalkoholowego o własnościach 
prozdrowotnych

(B1) (11) 242019 (41) 2022 06 27 
(51) C22B 41/00 (2006 .01) 
 C22B 13/00 (2006 .01) 
 C22B 7/00 (2006 .01) 
 C22B 3/04 (2006 .01) 
 C22B 3/20 (2006 .01)
(21) 436496 (22) 2020 12 22
(72) PIOTROWICZ ANDRZEJ, Postękalice (PL);  
PIETRZYK STANISŁAW, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM . STANISŁAWA STASZICA 
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób odzyskiwania germanu i ołowiu z germanonośnych 
odpadów poprodukcyjnych

(B1) (11) 242018 (41) 2021 09 06 
(51) C22C 33/08 (2006 .01) 
 C21D 9/00 (2006 .01) 
 C22C 37/04 (2006 .01) 
 F02F 1/00 (2006 .01) 
 F02F 5/00 (2006 .01) 
 F16J 9/26 (2006 .01)
(21) 433146 (22) 2020 03 04
(72) ORŁOWICZ ANTONI WŁADYSŁAW, Głogów Małopolski (PL); 
MRÓZ MAREK, Rzeszów (PL); TUPAJ MIROSŁAW, Rzeszów (PL); 
TRYTEK ANDRZEJ, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM . IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, 
Rzeszów (PL)
(54) Tuleja cylindrowa, grupa tłokowo-cylindrowa silnika spalino-
wego oraz sposób kształtowania mikrostruktury i struktury geo-
metrycznej powierzchni tej tulei cylindrowej

(B1) (11) 242039 (41) 2022 05 02 
(51) D21H 17/14 (2006 .01) 
 D21H 21/36 (2006 .01) 
 D21H 19/10 (2006 .01) 
 C09D 5/14 (2006 .01)
(21) 435798 (22) 2020 10 28
(72) ŁOPUSIEWICZ ŁUKASZ, Stargard (PL); JÓŹWIAK MARCIN, 
Gdańsk (PL); SZAJNAR JAKUB, Jasło (PL)
(73) P .P .H . VEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(54) Sposób otrzymywania powłoki o właściwościach przeciwdrob-
noustrojowych do modyfikacji powierzchniowej materiału celulo-
zowego

(B1) (11) 242064 (41) 2020 10 05 
(51) E06B 9/11 (2006 .01) 
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 E06B 7/28 (2006 .01) 
 H02S 20/22 (2014 .01)
(21) 429409 (22) 2019 03 27
(72) CHAMIOŁO DOMINIK, Jadowniki (PL)
(73) PAGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gnojnik (PL)
(54) System okienny, zwłaszcza do okna balkonowego

(B1) (11) 242051 (41) 2020 06 15 
(51) E06C 1/383 (2006 .01) 
 E06C 1/24 (2006 .01) 
 E06C 1/28 (2006 .01)
(21) 428148 (22) 2018 12 12
(72) ADAMSKI MACIEJ, Szczecin (PL)
(73) FARAONE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łozienica (PL)
(54) Drabina

(B1) (11) 242044 (41) 2020 09 07 
(51) E21B 15/04 (2006 .01) 
 E21B 7/04 (2006 .01) 
 E21B 7/02 (2006 .01)
(21) 429048 (22) 2019 02 25
(72) DAMASIEWICZ ROBERT, Hipolitów (PL)
(73) DAMASIEWICZ ROBERT DAMARENT, Brzeziny (PL)
(54) Wiertnica hydrauliczna

(B1) (11) 242012 (41) 2021 11 02 
(51) F03G 7/05 (2006 .01) 
 F03B 13/00 (2006 .01)
(21) 433725 (22) 2020 04 28
(72) WILK ANDRZEJ, Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Elektrownia wodna

(B1) (11) 242023 (41) 2021 10 11 
(51) F16C 25/06 (2006 .01) 
 F16C 19/32 (2006 .01)
(21) 433496 (22) 2020 04 09
(72) SIKORSKI JAKUB, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Mechanizm wprowadzania napięcia wstępnego łożysk sko-
śnych podpierających wał

(B1) (11) 242025 (41) 2021 09 13 
(51) F16J 15/43 (2006 .01) 
 F16J 15/53 (2006 .01) 
 F04D 29/10 (2006 .01)
(21) 433191 (22) 2020 03 10
(72) MATUSZEWSKI LESZEK, Malbork (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Uszczelnienie dławnicowe wielostopniowe z cieczą magne-
tyczną

(B1) (11) 242026 (41) 2021 10 11 
(51) F16J 15/53 (2006 .01) 
 F04D 29/10 (2006 .01)
(21) 433469 (22) 2020 04 06
(72) MATUSZEWSKI LESZEK, Malbork (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Uszczelnienie hybrydowe wału obrotowego z cieczą magne-
tyczną

(B1) (11) 242027 (41) 2021 10 11 
(51) F16J 15/53 (2006 .01) 
 F04D 29/10 (2006 .01)
(21) 433470 (22) 2020 04 06

(72) MATUSZEWSKI LESZEK, Malbork (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Uszczelnienie ochronne łożyska tocznego z cieczą magnetyczną

(B1) (11) 242020 (41) 2021 11 15 
(51) F16J 15/53 (2006 .01) 
 F04D 29/10 (2006 .01)
(21) 433942 (22) 2020 05 12
(72) SZCZĘCH MARCIN, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM . STANISŁAWA STASZICA  
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Przepust wału z uszczelnieniem z cieczą magnetyczną

(B1) (11) 242054 (41) 2020 08 24 
(51) F16M 11/04 (2006 .01)
(21) 432829 (22) 2020 02 03
(72) GITA ARKADIUSZ, Lublin (PL);  
LONGWIC RAFAŁ, Lublin (PL);  
TOKARSKI SŁAWOMIR, Osmolice (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Statyw do wykonania zdjęć rozbitych samochodów osobowych

(B1) (11) 242050 (41) 2022 07 04 
(51) F41H 1/02 (2006 .01) 
 F41H 1/00 (2006 .01) 
 F41H 5/04 (2006 .01)
(21) 436565 (22) 2020 12 31
(72) DMOWSKA-JASEK PAULINA, Dobra (PL);  
ŁANDWIJT MARCIN, Konstantynów Łódzki (PL);  
FEJDYŚ MARZENA, Łódź (PL);  
KUCHARSKA-JASTRZĄBEK AGNIESZKA, Łódź (PL);  
KOŚLA KATARZYNA, Łódź (PL);  
KUSIAK EDYTA, Łódź (PL);  
SPILAREWICZ-STANEK KAJA, Jawor (PL);  
STRUSZCZYK MARCIN, Ruda Bugaj (PL);  
LITWIN ŁUKASZ, Przybysławice (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX, 
Łódź (PL); LUBAWA SPÓŁKA AKCYJNA, Ostrów Wielkopolski (PL); 
MIRANDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Turek (PL); POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania hybrydowych płyt balistycznych w jed-
noetapowym procesie formowania

(B1) (11) 242046 (41) 2021 11 15 
(51) G01L 7/00 (2006 .01) 
 F02M 21/02 (2006 .01) 
 G01L 19/04 (2006 .01) 
 G01L 19/06 (2006 .01)
(21) 433934 (22) 2020 05 13
(72) CZAPLEJEWICZ WOJCIECH, Białystok (PL); WĘSŁAW ADAM, 
Białystok (PL)
(73) AC SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok (PL)
(54) Zespół czujnika ciśnienia do instalacji gazowych

(B1) (11) 242047 (41) 2021 12 20 
(51) G01M 3/00 (2006 .01) 
 G01M 3/04 (2006 .01)
(21) 434369 (22) 2020 06 18
(72) MACHERZYŃSKI WOJCIECH, Wrocław (PL);  
OCHMAN MARCIN, Wrocław (PL);  
DIDYK MATEUSZ, Wrocław (PL); KRZYSZTOF, Wrocław (PL);  
KULAS ZBIGNIEW, Radków (PL); SROCZYŃSKI DAWID, Wrocław (PL)
(73) UNITEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Wrocław (PL)
(54) Sposób detekcji nieszczelności, zwłaszcza ustrojów o zamknię-
tej objętości
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 Symbol Nr 
 MKP patentu

 1 2

 Symbol Nr 
 MKP patentu

 1 2

A01G 24/12 (2018 .01) 242041*
A01K 1/03 (2006 .01) 242048
A01K 1/01 (2006 .01) 242048*
A23K 10/28 (2016 .01) 242055
A23K 20/20 (2016 .01) 242055*
A23K 20/28 (2016 .01) 242055*
A24C 5/26 (2006 .01) 242038
A24C 5/18 (2006 .01) 242038*
A24C 5/32 (2006 .01) 242031
A24C 5/33 (2006 .01) 242035
A24C 5/33 (2006 .01) 242036
A24C 5/32 (2006 .01) 242036*
A24C 5/35 (2006 .01) 242036*
A24C 5/33 (2006 .01) 242037
A24C 5/32 (2006 .01) 242037*
A24C 5/35 (2006 .01) 242037*
A24C 5/35 (2006 .01) 242034
A24C 5/352 (2006 .01) 242032*
A24C 5/358 (2006 .01) 242032*
A24D 3/02 (2006 .01) 242031*
A45D 29/00 (2006 .01) 242063
A45D 31/00 (2006 .01) 242063*
A47C 7/46 (2006 .01) 242061
A61D 11/00 (2006 .01) 242059
A61D 7/04 (2006 .01) 242059*
A61H 33/14 (2006 .01) 242059*
A61H 1/02 (2006 .01) 242015
A61H 1/02 (2006 .01) 242016
A61H 1/02 (2006 .01) 242017
A61K 36/21 (2006 .01) 242040*
A61K 36/736 (2006 .01) 242040*
A61M 16/00 (2006 .01) 242059*
A63B 23/12 (2006 .01) 242015*
A63B 23/16 (2006 .01) 242015*
A63B 23/14 (2006 .01) 242016*
A63B 23/16 (2006 .01) 242016*
A63B 23/16 (2006 .01) 242017*
A63B 23/12 (2006 .01) 242017*
B01D 46/10 (2006 .01) 242056
B01D 53/75 (2006 .01) 242053
B01D 53/86 (2006 .01) 242053*
B01J 20/20 (2006 .01) 242052
B01J 29/80 (2006 .01) 242014
B01J 32/00 (2006 .01) 242014*
B09B 3/70 (2022 .01) 242053*
B09B 101/25 (2022 .01) 242053*
B23B 23/02 (2006 .01) 242029
B23B 1/00 (2006 .01) 242045*
B23Q 11/08 (2006 .01) 242045*
B23Q 11/14 (2006 .01) 242045*
B27C 7/00 (2006 .01) 242045
B29C 64/10 (2017 .01) 242049
B29C 70/06 (2006 .01) 242058*
B31C 3/00 (2006 .01) 242042
B32B 7/02 (2006 .01) 242043
B32B 27/08 (2006 .01) 242043*

B32B 27/30 (2006 .01) 242043*
B32B 27/32 (2006 .01) 242043*
B32B 27/34 (2006 .01) 242043*
B32B 27/18 (2006 .01) 242043*
B32B 27/32 (2006 .01) 242062*
B33Y 80/00 (2015 .01) 242049*
B60J 11/04 (2006 .01) 242028
B62K 3/02 (2006 .01) 242057
B62M 1/12 (2006 .01) 242057*
B65B 19/04 (2006 .01) 242036*
B65B 19/04 (2006 .01) 242037*
B65B 19/04 (2006 .01) 242034*
B65B 19/22 (2006 .01) 242034*
B65B 19/04 (2006 .01) 242033
B65B 63/02 (2006 .01) 242033*
B65D 85/672 (2006 .01) 242042*
B65D 65/40 (2006 .01) 242043*
B65D 27/38 (2006 .01) 242065
B65D 83/02 (2006 .01) 242032
B65D 85/10 (2006 .01) 242032*
B65G 47/248 (2006 .01) 242035*
B65H 1/04 (2006 .01) 242034*
B65H 75/10 (2006 .01) 242042*
C01B 32/00 (2017 .01) 242052*
C01B 39/02 (2006 .01) 242014*
C07C 5/13 (2006 .01) 242014*
C07D 417/04 (2006 .01) 242021
C07D 417/10 (2006 .01) 242022
C07D 413/10 (2006 .01) 242022*
C07D 279/12 (2006 .01) 242022*
C07D 271/12 (2006 .01) 242022*
C08G 61/12 (2006 .01) 242011*
C08G 73/06 (2006 .01) 242011*
C08J 5/18 (2006 .01) 242062
C08K 7/10 (2006 .01) 242058*
C08L 23/06 (2006 .01) 242062*
C08L 75/02 (2006 .01) 242058
C09D 5/14 (2006 .01) 242039*
C09J 103/02 (2006 .01) 242042*
C09J 1/00 (2006 .01) 242042*
C09K 11/06 (2006 .01) 242021*
C09K 17/40 (2006 .01) 242041
C09K 17/52 (2006 .01) 242041*
C12C 1/00 (2006 .01) 242040
C12C 5/02 (2006 .01) 242040*
C12C 7/00 (2006 .01) 242040*
C12C 11/00 (2006 .01) 242040*
C12C 12/04 (2006 .01) 242040*
C12H 3/02 (2019 .01) 242040*
C21D 9/00 (2006 .01) 242018*
C22B 41/00 (2006 .01) 242019
C22B 13/00 (2006 .01) 242019*
C22B 7/00 (2006 .01) 242019*
C22B 3/04 (2006 .01) 242019*
C22B 3/20 (2006 .01) 242019*
C22C 33/08 (2006 .01) 242018

(B1) (11) 242030 (41) 2022 08 29 
(51) G01N 3/32 (2006 .01) 
 G01N 3/04 (2006 .01) 
 G01N 3/00 (2006 .01)
(21) 437074 (22) 2021 02 22
(72) KOWALEWSKI ZBIGNIEW, Zielonka (PL);  
KUKLA DOMINIK, Lipowo (PL);  
WYSZKOWSKI MIROSŁAW, Warszawa (PL);  
BRODECKI ADAM, Warszawa (PL);  
KOPEĆ MATEUSZ, Ożarów Mazowiecki (PL)
(73) INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI 
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Stanowisko do badania wytrzymałości łopatek turbin w warun-
kach wysokotemperaturowych obciążeń cyklicznych oraz złożonym 
stanie naprężenia oraz sposób montowania łopatek turbin w tym 
stanowisku

(B1) (11) 242011 (41) 2020 06 01 
(51) G01N 27/407 (2006 .01) 
 G01N 27/333 (2006 .01) 
 G01N 27/30 (2006 .01) 
 G01N 33/00 (2006 .01) 
 C08G 61/12 (2006 .01) 
 C08G 73/06 (2006 .01)
(21) 427906 (22) 2018 11 26
(72) STOLARCZYK AGNIESZKA, Piekary Śląskie (PL);  
JAROSZ TOMASZ, Katowice (PL);  
PROCEK MARCIN, Łuków Śląski (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób otrzymywania chemorezystancyjnego niskotemperatu-
rowego sensora wodoru na bazie polikarbazolu i jego pochodnych, 
elektropolimeryzowanych na przetwornikach o elektrodach z pla-
tyny lub palladu oraz jego zastosowanie

(B1) (11) 242013 (41) 2022 01 10 
(51) G06T 3/40 (2006 .01)
(21) 434579 (22) 2020 07 07
(72) STAROSOLSKI ROMAN, Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) System i sposób hybrydowego przetwarzania obrazów zwłasz-
cza w urządzeniach akwizycji, przetwarzania i składowania lub trans-
misji przeprowadzających kompresję obrazów cyfrowych z wyko-
rzystaniem dyskretnej transformacji falkowej DWT i kodowania 
entropijnego

(B1) (11) 242060 (41) 2016 08 16 
(51) H01M 4/38 (2006 .01) 
 C22C 23/06 (2006 .01) 
 C22C 24/00 (2006 .01)
(21) 411259 (22) 2015 02 12
(72) PAVLYUK VOLODYMYR, Częstochowa (PL);  
BALIŃSKA AGNIESZKA, Częstochowa (PL);  
KOWALCZYK GRZEGORZ, Częstochowa (PL);  
CIESIELSKI WOJCIECH, Częstochowa (PL)
(73) UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY  
IM . JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE, Częstochowa (PL)
(54) Stop układu pierwiastków ziem rzadkich, Zr lub Hf, sposób jego 
wytwarzania oraz jego zastosowanie

(B1) (11) 242024 (41) 2020 11 30 
(51) H04R 3/00 (2006 .01)
(21) 432807 (22) 2020 02 03
(72) ZYGARLICKI JAROSŁAW, Przylesie (PL);  
STANISŁAWSKI RAFAŁ, Opole (PL)
(73) POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole (PL)
(54) System emisji dźwięku

INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW, 
WEDŁUG SYMBOLI MKP

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

 1 2

 Nr Symbol 
 patentu MKP

 1 2

C22C 37/04 (2006 .01) 242018*
C22C 23/06 (2006 .01) 242060*
C22C 24/00 (2006 .01) 242060*
D21H 17/14 (2006 .01) 242039
D21H 21/36 (2006 .01) 242039*
D21H 19/10 (2006 .01) 242039*
E06B 9/11 (2006 .01) 242064
E06B 7/28 (2006 .01) 242064*
E06C 1/383 (2006 .01) 242051
E06C 1/24 (2006 .01) 242051*
E06C 1/28 (2006 .01) 242051*
E21B 15/04 (2006 .01) 242044
E21B 7/04 (2006 .01) 242044*
E21B 7/02 (2006 .01) 242044*
F02F 1/00 (2006 .01) 242018*
F02F 5/00 (2006 .01) 242018*
F02M 21/02 (2006 .01) 242046*
F03B 13/00 (2006 .01) 242012*
F03G 7/05 (2006 .01) 242012
F04D 29/10 (2006 .01) 242025*
F04D 29/10 (2006 .01) 242026*
F04D 29/10 (2006 .01) 242027*
F04D 29/10 (2006 .01) 242020*
F16C 25/06 (2006 .01) 242023
F16C 19/32 (2006 .01) 242023*
F16G 11/00 (2006 .01) 242028*
F16J 9/26 (2006 .01) 242018*

F16J 15/43 (2006 .01) 242025
F16J 15/53 (2006 .01) 242025*
F16J 15/53 (2006 .01) 242026
F16J 15/53 (2006 .01) 242027
F16J 15/53 (2006 .01) 242020
F16M 11/04 (2006 .01) 242054
F41H 1/02 (2006 .01) 242050
F41H 1/00 (2006 .01) 242050*
F41H 5/04 (2006 .01) 242050*
G01L 7/00 (2006 .01) 242046
G01L 19/04 (2006 .01) 242046*
G01L 19/06 (2006 .01) 242046*
G01M 3/00 (2006 .01) 242047
G01M 3/04 (2006 .01) 242047*
G01N 21/76 (2006 .01) 242021*
G01N 3/32 (2006 .01) 242030
G01N 3/04 (2006 .01) 242030*
G01N 3/00 (2006 .01) 242030*
G01N 27/407 (2006 .01) 242011
G01N 27/333 (2006 .01) 242011*
G01N 27/30 (2006 .01) 242011*
G01N 33/00 (2006 .01) 242011*
G06T 3/40 (2006 .01) 242013
H01M 4/38 (2006 .01) 242060
H02S 20/22 (2014 .01) 242064*
H04R 3/00 (2006 .01) 242024

INDEKS NUMEROWY 
UDZIELONYCH PATENTÓW

242011 G01N 27/407 (2006 .01)
242012 F03G 7/05 (2006 .01)
242013 G06T 3/40 (2006 .01)
242014 B01J 29/80 (2006 .01)
242015 A61H 1/02 (2006 .01)
242016 A61H 1/02 (2006 .01)
242017 A61H 1/02 (2006 .01)
242018 C22C 33/08 (2006 .01)
242019 C22B 41/00 (2006 .01)
242020 F16J 15/53 (2006 .01)
242021 C07D 417/04 (2006 .01)
242022 C07D 417/10 (2006 .01)
242023 F16C 25/06 (2006 .01)
242024 H04R 3/00 (2006 .01)
242025 F16J 15/43 (2006 .01)
242026 F16J 15/53 (2006 .01)
242027 F16J 15/53 (2006 .01)
242028 B60J 11/04 (2006 .01)
242029 B23B 23/02 (2006 .01)
242030 G01N 3/32 (2006 .01)
242031 A24C 5/32 (2006 .01)
242032 B65D 83/02 (2006 .01)
242033 B65B 19/04 (2006 .01)
242034 A24C 5/35 (2006 .01)
242035 A24C 5/33 (2006 .01)
242036 A24C 5/33 (2006 .01)
242037 A24C 5/33 (2006 .01)
242038 A24C 5/26 (2006 .01)

242039 D21H 17/14 (2006 .01)
242040 C12C 1/00 (2006 .01)
242041 C09K 17/40 (2006 .01)
242042 B31C 3/00 (2006 .01)
242043 B32B 7/02 (2006 .01)
242044 E21B 15/04 (2006 .01)
242045 B27C 7/00 (2006 .01)
242046 G01L 7/00 (2006 .01)
242047 G01M 3/00 (2006 .01)
242048 A01K 1/03 (2006 .01)
242049 B29C 64/10 (2017 .01)
242050 F41H 1/02 (2006 .01)
242051 E06C 1/383 (2006 .01)
242052 B01J 20/20 (2006 .01)
242053 B01D 53/75 (2006 .01)
242054 F16M 11/04 (2006 .01)
242055 A23K 10/28 (2016 .01)
242056 B01D 46/10 (2006 .01)
242057 B62K 3/02 (2006 .01)
242058 C08L 75/02 (2006 .01)
242059 A61D 11/00 (2006 .01)
242060 H01M 4/38 (2006 .01)
242061 A47C 7/46 (2006 .01)
242062 C08J 5/18 (2006 .01)
242063 A45D 29/00 (2006 .01)
242064 E06B 9/11 (2006 .01)
242065 B65D 27/38 (2006 .01)

DoDatKoWe praWa ocHronne

UDZielone praWa

(11) 0391
(21) 0459
(94) 02 .05 .2025 - 02 .05 .2030
(73) Ipsen Biopharm Limited, WREXHAM (GB)
(93) 18 .10 .2016, EU/1/16/1130, Komisja Europejska (EU) 
(95) sól oktasiarczanu sacharozy i irynotekanu
(B1) (68) 1746976
(54) LIPOSOMY PRZYDATNE W SYSTEMIE PODAWANIA LEKÓW

patentY eUropeJsKie

ZŁoŻone tŁUMacZenia  
patentÓW eUropeJsKicH

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

(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 1680486 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 2416961 B1
(T5) (97) 24 12 2014 2014/52 EP 2558727 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 2595668 B1
(T5) (97) 01 10 2014 2014/40 EP 2607082 B1
(T5) (97) 14 09 2016 2016/37 EP 2619263 B1
(T5) (97) 31 12 2014 2015/01 EP 2686462 B1
(T5) (97) 29 07 2015 2015/31 EP 2688427 B1
(T5) (97) 14 03 2018 2018/11 EP 2737042 B1
(T5) (97) 29 03 2017 2017/13 EP 2741631 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 2757912 B1
(T5) (97) 03 04 2019 2019/14 EP 2758583 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 2772224 B1
(T5) (97) 09 01 2019 2019/02 EP 2785374 B1
(T5) (97) 04 11 2015 2015/45 EP 2828432 B1
(T5) (97) 05 06 2019 2019/23 EP 2865376 B1
(T5) (97) 18 07 2018 2018/29 EP 2867382 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 2876721 B1
(T5) (97) 09 12 2015 2015/50 EP 2877317 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 2883692 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 2884518 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 2934836 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 2942050 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 2958945 B1
(T5) (97) 16 05 2018 2018/20 EP 2960585 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 2978075 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 2981255 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3010443 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3017115 B1
(T3) (97) 21 09 2022 2022/38 EP 3030193 B1
(T5) (97) 20 12 2017 2017/51 EP 3046778 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3052549 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 3064076 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3073951 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3086979 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3089450 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3128840 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3133097 B1
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(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3153475 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3164116 B1
(T3) (97) 21 09 2022 2022/38 EP 3167601 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3205211 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 3217498 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3240655 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3243905 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3272483 B1
(T3) (97) 25 05 2022 2022/21 EP 3280961 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3293843 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3297076 B1
(T5) (97) 26 09 2018 2018/39 EP 3310543 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3319464 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3331982 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3333869 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3345607 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3354610 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3377097 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3384748 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3387125 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3391862 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3401032 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 3401722 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3405333 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3414425 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3419640 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3426377 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3441682 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3442557 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3452507 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3454066 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3458651 B1
(T3) (97) 23 11 2022 2022/47 EP 3464736 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3465886 B1
(T3) (97) 21 09 2022 2022/38 EP 3467488 B1
(T3) (97) 30 11 2022 2022/48 EP 3468307 B1
(T3) (97) 21 09 2022 2022/38 EP 3470026 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3475771 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3481960 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3484865 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3485696 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 3490623 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3500784 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3501499 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3505597 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3514004 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3518924 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 3520666 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3539721 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3541218 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3544453 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3566276 B1
(T3) (97) 21 09 2022 2022/38 EP 3570014 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3577159 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3583120 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 3584372 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 3585179 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3589142 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3595139 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 3600682 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3607139 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3610557 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 3615169 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3618229 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 EP 3620455 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3623145 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3633294 B1

(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3633492 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3639915 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 3645150 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3645297 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3650164 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3654409 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3656924 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3657974 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3658786 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3661503 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3662109 B1
(T3) (97) 21 09 2022 2022/38 EP 3662329 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 3664338 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 3681075 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3684579 B1
(T3) (97) 21 09 2022 2022/38 EP 3686346 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3687177 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3687827 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3688147 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3695761 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3700038 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 3700513 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3701484 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3704204 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3707457 B1
(T3) (97) 14 12 2022 2022/50 EP 3725976 B1
(T3) (97) 30 11 2022 2022/48 EP 3727042 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3729984 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3730714 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3731527 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3732829 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 EP 3737508 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3740088 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3771950 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3773765 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 3774968 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3775550 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3777620 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3784302 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3803368 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3805133 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3807549 B1
(T3) (97) 21 09 2022 2022/38 EP 3809884 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3809890 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3818026 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3818275 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3818286 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3818579 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3819395 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3820367 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3822750 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3823971 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3824696 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3833460 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3833792 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3833907 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3835243 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3837310 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3838095 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3838819 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3840300 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3843561 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3849694 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3854202 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3855884 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3856815 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3858553 B1



12 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 2/2023

(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 EP 3858725 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3860688 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3863011 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3870775 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3873231 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3874053 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3877718 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3879268 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3880634 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3883393 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3883447 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3891694 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3893712 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3894857 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3895091 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3897337 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3903051 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 3904806 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3907040 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3911210 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3913298 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3916247 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3924197 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3930557 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3932958 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3936096 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3945821 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 3965623 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3968482 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3972452 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3980795 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3988529 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3994236 B1

WYGaśniĘcie praWa

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

(T3) (11) 1464212 2021 04 02 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1464372 2021 04 01 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1471187 2021 04 15 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1473811 2021 04 09 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1534098 2021 04 19 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1584767 2021 04 06 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1585253 2021 04 05 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1586264 2020 03 31 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1589755 2021 04 18 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1591514 2021 04 26 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1591688 2021 04 19 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1593390 2021 04 21 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1608752 2021 04 01 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1613422 2021 04 14 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1613733 2021 04 02 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1614088 2021 04 08 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1615668 2021 04 07 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1615854 2021 04 22 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1622575 2021 04 28 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1622735 2021 04 19 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1623529 2021 04 30 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1625653 2021 04 23 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1628896 2021 04 30 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1639066 2021 04 28 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1656847 2021 04 07 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1658115 2021 04 28 Patent wygasł w całości

(T3) (11) 1661089 2021 04 07 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1668170 2021 04 20 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1714846 2021 04 11 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1714867 2021 04 19 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1717118 2021 04 24 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1717257 2021 04 12 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1717777 2021 04 15 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1717964 2021 04 26 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1719507 2021 04 12 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1719597 2021 04 22 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1732793 2021 04 04 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1732797 2021 04 01 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1734332 2021 04 18 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1735349 2021 04 15 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1737634 2021 04 15 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1737742 2021 04 15 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1738640 2021 04 10 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1739065 2021 04 21 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1740073 2021 04 26 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1742779 2021 04 28 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1742869 2021 04 12 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1742952 2021 04 14 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1743017 2021 04 22 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1761514 2021 06 13 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1763472 2021 07 05 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1765112 2021 06 21 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1765531 2021 06 16 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1766012 2021 07 01 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1766121 2021 06 29 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1787606 2020 11 01 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1873081 2021 06 22 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1876618 2021 07 07 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1878480 2021 06 29 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1936268 2021 01 19 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2008535 2021 06 25 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2008875 2021 06 29 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2011989 2021 06 19 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2014147 2021 07 07 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2014557 2021 07 08 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2015609 2021 07 11 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2017118 2021 06 30 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2017391 2021 07 04 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2020177 2021 07 24 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2023534 2021 07 18 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2026669 2021 06 07 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2026796 2021 06 12 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2027160 2021 06 15 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2028380 2021 07 22 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2029672 2021 06 01 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2031953 2021 06 12 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2032369 2021 06 21 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2032455 2021 06 20 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2032598 2021 06 14 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2034842 2021 06 05 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2035642 2021 07 03 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2036179 2021 06 02 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2037202 2021 07 04 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2038018 2021 06 12 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2038054 2021 06 22 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2038119 2021 07 02 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2038177 2021 06 20 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2038191 2021 06 29 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2457965 2020 11 22 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2460668 2020 11 28 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2468427 2020 11 22 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2475159 2020 11 23 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2768598 2020 10 16 Patent wygasł w całości
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(T3) (11) 2925514 2019 11 29 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2998414 2021 05 13 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2999540 2021 05 14 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2999580 2021 05 22 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2999621 2021 05 15 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3000469 2021 05 22 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3000905 2021 05 16 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3003799 2021 05 29 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3004162 2021 05 30 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3004191 2021 05 26 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3004210 2021 05 23 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3004312 2021 05 23 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3009029 2021 05 06 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3009253 2021 05 20 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3009568 2021 05 14 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3010701 2021 05 22 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3061755 2021 05 21 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3085777 2021 05 04 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3090639 2021 05 30 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3090856 2021 05 06 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3090927 2021 05 04 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3091056 2021 05 04 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3092883 2021 05 13 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3093305 2021 05 12 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3093778 2021 05 13 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3093809 2021 05 13 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3095727 2021 05 02 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3095738 2021 05 23 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3097907 2021 05 27 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3101011 2021 05 14 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3102001 2021 05 24 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3108091 2021 05 22 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3108093 2021 05 21 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3108201 2021 05 21 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3112749 2021 05 25 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3121164 2021 05 16 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3130709 2021 05 25 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3137684 2021 05 01 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3139742 2021 05 05 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3140098 2021 05 07 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3140128 2021 05 11 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3140140 2021 05 12 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3140319 2021 05 08 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3140889 2021 05 07 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3141627 2021 06 15 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3142847 2021 05 13 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3144405 2021 05 15 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3145341 2021 05 21 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3145639 2021 05 20 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3145708 2021 05 19 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3145797 2021 05 04 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3146131 2021 05 19 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3146617 2021 05 22 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3148468 2021 05 25 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3148581 2021 05 29 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3149214 2021 05 27 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3150733 2021 05 28 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3150736 2021 05 26 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3233780 2020 12 18 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3277110 2021 03 30 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3279095 2021 05 02 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3280837 2021 03 11 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3282913 2021 03 31 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3291908 2021 05 25 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3291949 2021 05 04 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3293279 2021 05 06 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3294534 2021 05 17 Patent wygasł w całości

(T3) (11) 3294685 2021 05 11 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3294939 2021 05 06 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3294977 2021 05 11 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3295039 2021 05 10 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3297420 2021 05 10 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3297510 2021 05 20 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3298000 2021 05 19 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3303329 2021 05 31 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3303530 2021 05 27 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3303531 2021 05 27 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3326710 2021 03 04 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3366713 2021 02 27 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3369787 2021 03 03 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3369992 2021 02 28 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3376112 2021 03 13 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3378693 2021 03 23 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3381302 2021 03 27 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3381631 2021 03 02 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3416897 2021 03 10 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3423651 2021 03 01 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3426073 2021 03 10 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3426110 2021 03 09 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3426366 2021 03 09 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3426756 2021 03 09 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3429734 2021 03 14 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3433198 2021 03 22 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3435798 2021 03 30 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3436232 2021 03 23 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3440181 2021 03 27 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3471513 2021 03 12 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3539628 2021 03 16 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3546465 2021 03 28 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 3550461 2021 03 06 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) 1632650 A . Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co . 
KG, Monachium, Niemcy

(11) 1553359 A . Wykreślono: Schako Klima Luft Ferdinand 
Schad KG, Kolbingen, Niemcy; Wpisano: SCHAKO Immobilien-KG, 
Meßkirch, Niemcy

(11) 1553359 A . Wykreślono: SCHAKO Immobilien-KG,  
Meßkirch, Niemcy; Wpisano: SCHAKO KG, Kolbingen, Niemcy

(11) 1460593 A . Wykreślono: Ingenico Group, Paris, Francja; 
Wpisano: Banks and Acquirers International Holding, Suresnes, 
Francja

(11) 1603657 A . Wykreślono: Rhodia Operations, Aubervil-
liers, Francja; Wpisano: Rhodia Operations, Lyon, Francja
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(11) 1644595 A . Wykreślono: PERI GMBH, Weissenhorn, 
Niemcy; Wpisano: PERI AG, Weissenhorn, Niemcy

(11) 1644595 A . Wykreślono: PERI AG, Weissenhorn, Niem-
cy; Wpisano: PERI SE, Weissenhorn, Niemcy

(11) 1673490 A . Wykreślono: SIEMENS AKTIENGESELL-
SCHAFT, München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global 
GmbH & Co . KG, Monachium, Niemcy

(11) 1660406 A . Wykreślono: Rhodia Operations, Aubervil-
liers, Francja; Wpisano: Rhodia Operations, Lyon, Francja

(11) 1789063 A . Wykreślono: Hampton Creek, Inc ., San Fran-
cisco, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: GOOD Meat, Inc .,  
San Francisco, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 1589296 A . Wykreślono: Schako Klima Luft Ferdinand 
Schad KG, Kolbingen, Niemcy; Wpisano: SCHAKO Immobilien-KG, 
Meßkirch, Niemcy

(11) 1589296 A . Wykreślono: SCHAKO Immobilien-KG,  
Meßkirch, Niemcy; Wpisano: SCHAKO KG, Kolbingen, Niemcy

(11) 1721379 A . Wykreślono: SIEMENS AKTIENGESELL-
SCHAFT, München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global 
GmbH & Co . KG, Monachium, Niemcy

(11) 1766288 A . Wykreślono: SIEMENS AKTIENGESELL-
SCHAFT, München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global 
GmbH & Co . KG, Monachium, Niemcy

(11) 1774179 A . Wykreślono: SIEMENS AKTIENGESELL-
SCHAFT, München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global 
GmbH & Co . KG, Monachium, Niemcy

(11) 1781550 A . Wykreślono: BAPCO CLOSURES RESEARCH 
LIMITED, Woking, Wielka Brytania; Wpisano: BAPCO CLOSURES RE-
SEARCH LIMITED, Leeds, Wielka Brytania

(11) 1781550 A . Wykreślono: BAPCO CLOSURES RESEARCH 
LIMITED, Leeds, Wielka Brytania; Wpisano: APTAR FRANCE SAS, Le 
Neubourg, Francja

(11) 1792031 A . Wykreślono: PERI GMBH, Weissenhorn, 
Niemcy; Wpisano: PERI AG, Weissenhorn, Niemcy

(11) 1792031 A . Wykreślono: PERI AG, Weissenhorn, Niem-
cy; Wpisano: PERI SE, Weissenhorn, Niemcy

(11) 1815546 A . Wykreślono: Oxis Energy Limited, Abing-
don, Wielka Brytania; Wpisano: Johnson Matthey Public Limited 
Company, Londyn, Wielka Brytania

(11) 1759568 A . Wykreślono: Kverneland ASA, Kvernaland, 
Norwegia; Wpisano: Kverneland AS, Klepp Stasjon, Norwegia

(11) 1759568 A . Wykreślono: Kverneland AS, Klepp Stasjon, 
Norwegia; Wpisano: Kverneland Group Soest GmbH, Soest, Niemcy

(11) 1943460 A . Wykreślono: GEBR . MÜLLER KERZENFABRIK 
AG, Straelen, Niemcy; Wpisano: Klewe, Herbert, Düsseldorf, Niem-
cy; GEBR . MÜLLER KERZENFABRIK AG, Straelen, Niemcy

(11) 1943460 A . Wykreślono: Klewe, Herbert, Düsseldorf, 
Niemcy; GEBR . MÜLLER KERZENFABRIK AG, Straelen, Niemcy; Wpi-
sano: GEBR . MÜLLER KERZENFABRIK AG, Straelen, Niemcy; Kerzen-
fabrik Karl Jaspers GmbH, Paderborn, Niemcy

(11) 2120845 A . Wykreślono: ROVI Cosmetics International 
GmbH, Schlüchtern, Niemcy; Wpisano: Air Products Schlüchtern 
GmbH, Schlüchtern, Niemcy

(11) 2120845 A . Wykreślono: Air Products Schlüchtern 
GmbH, Schlüchtern, Niemcy; Wpisano: Evonik Schlüchtern GmbH, 
Schlüchtern, Niemcy

(11) 2120845 A . Wykreślono: Evonik Schlüchtern GmbH, 
Schlüchtern, Niemcy; Wpisano: Evonik Degussa GmbH, Essen, 
Niemcy

(11) 2120845 A . Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen, 
Niemcy; Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy

(11) 2390071 A . Wykreślono: Scheppach Fabrikation von 
Holzbearbeitungsmaschinen GmbH, Ichenhausen, Niemcy; Wpisa-
no: Scheppach GmbH, Ichenhausen, Niemcy

(11) 2716819 A . Wykreślono: Europoles GmbH & Co . KG, 
Neumarkt, Niemcy; Wpisano: Tecpoles GmbH, Neumarkt, Niemcy

(11) 3260484 A . Wykreślono: Przedsiębiorstwo Wielobran-
żowe „RAWIMPEX” Marek Czerniej, Rawa Mazowiecka, Polska; Wpi-
sano: CZERNIEJ MAREK, Rawa Mazowiecka, Polska

oGŁosZenia

ZŁoŻone WniosKi o UDZielenie  
DoDatKoWeGo praWa ocHronneGo

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

(T3) (68) 2121713
(54) Oligosacharydy zawierające grupę aminooksylową oraz ich 
koniugaty
(21) 0773 (22) 2022 12 15
(71) Genzyme Corporation, CAMBRIDGE (US)
(93) EU/1/21/1579 2022 06 27 NEXVIADYME-AWALGLUKO-
ZYDAZA ALFA
  
(T3) (68) 2099447
(54) Imidazotriazyny i imidazopirmidyny jako inhibitory kinaz
(21) 0774 (22) 2022 12 15
(71) Incyte Holdings Corporation, WILMINGTON (US)
(93) EU/1/22/1650 2022 06 21 TABRECTA - KAPMATYNIB
  
(T3) (68) 3347352
(54) Związki terapeutyczne użyteczne do profilaktycznego lub te-
rapeutycznego leczenia zakażenia wirusem HIV
(21) 0775 (22) 2022 12 20
(71) Gilead Sciences, Inc ., FOSTER CITY (US)
(93) EU/1/22/1671 2022 08 19 SUNLENCA - LENACAPAVIR
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praWa ocHronne  
na WZorY UŻYtKoWe

UDZielone praWa 
(od nr 72 864 do nr 72 867)

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) 72867 (41) 2018 12 03 
(51) B25B 13/10 (2006 .01) 
 E02D 7/00 (2006 .01)
(62) 421720
(21) 130212 (22) 2017 05 26
(72) ZADYKOWICZ JAN, Jurowce (PL);  
CZYŻEWSKI MIROSŁAW, Białystok (PL)
(73) JAZON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Białystok (PL)
(54) Przyrząd do wyciągania prętów

(Y1) (11) 72865 (41) 2018 05 21 
(51) E04D 13/035 (2006 .01) 
 E05D 7/083 (2006 .01)
(21) 126793 (22) 2017 11 17
(30) 16199612 .9  2016 11 18 EP
(72) GRINVALDS CARSTEN, Albertslund (DK)

(73) VKR Holding A/S, Hørsholm (DK)
(54) Okno dachowe

(Y1) (11) 72866 (41) 2019 07 29 
(51) E05D 7/04 (2006 .01) 
 E05D 3/18 (2006 .01)
(21) 127974 (22) 2019 01 21
(30) 1850483  2018 01 22 FR
(72) MOATTI JEAN-LOUIS, Paryż (FR); BRZEZIŃSKI ANDRZEJ, 
Złotów (PL); KONIECZKA PAWEŁ, Jastrowie (PL)
(73) COMPAGNIE EUROPEENNE DE MACHINES OUTILS MOATTI, 
Villemomble (FR); POL-SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Złotów (PL)
(54) Drzwi nakładkowe

(Y1) (11) 72864 (41) 2019 02 25 
(51) G01N 11/04 (2006 .01) 
 G01N 21/53 (2006 .01) 
 G01N 21/85 (2006 .01)
(21) 127535 (22) 2016 02 15
(86) 2016 02 15  PCT/FI16/50094
(87) 2017 08 24  WO17/140938
(72) HAAVISTO OLLI, Espoo (FI); HIETARINTA PASI,  
Nummenkylä (FI); KAARTINEN JANI, Kuopio (FI)
(73) Outotec (Finland) Oy, Espoo (FI)
(54) Aparat do analizy strumienia próbki zawiesiny procesowej



16 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 2/2023

 Nr prawa Symbol 
 ochronn . MKP

 1 2

 Nr prawa Symbol 
 ochronn . MKP

 1 2

INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH, 
WEDŁUG SYMBOLI MKP

 Symbol Nr prawa 
 MKP ochronn .

 1 2

 Symbol Nr prawa 
 MKP ochronn .

 1 2

B25B 13/10 (2006 .01) 72867
E02D 7/00 (2006 .01) 72867*
E04D 13/035 (2006 .01) 72865
E05D 7/083 (2006 .01) 72865*
E05D 7/04 (2006 .01) 72866

E05D 3/18 (2006 .01) 72866*
G01N 11/04 (2006 .01) 72864
G01N 21/53 (2006 .01) 72864*
G01N 21/85 (2006 .01) 72864*

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

INDEKS NUMEROWY 
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH

72864 G01N 11/04 (2006 .01)
72865 E04D 13/035 (2006 .01)

72866 E05D 7/04 (2006 .01)
72867 B25B 13/10 (2006 .01)

oGŁosZenia

sprostoWania opisÓW ocHronnYcH

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

(Y1) (11) 72682 Postanowiono opis ochronny ponownie wydru-
kować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie 
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c. WZorY prZeMYsŁoWe

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

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

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

uprawnionego (kod kraju)

praWa Z reJestracJi  
WZorÓW prZeMYsŁoWYcH

UDZielone praWa 
(od nr 28 371 do nr 28 387)

(51) 06-02, 06-04, 06-01 (11) 28371 (22) 2022 12 01 (21) 31196
(73) STOLWIT MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Polesie (PL)
(72) KACYNA WERONIKA
(54) Zestaw mebli
(55) 

(51) 06-02 (11) 28372 (22) 2022 12 10 (21) 31208
(73) STOLWIT MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Polesie (PL)
(72) KACYNA WERONIKA

(54) Łóżko tapicerowane
(55) 

(51) 06-01, 06-02, 06-04 (11) 28373 (22) 2022 12 10 (21) 31209
(73) STOLWIT MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Polesie (PL)
(72) KACYNA WERONIKA
(54) Zestaw mebli
(55) 
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(51) 07-04 (11) 28374 (22) 2022 10 07 (21) 31076
(73) CZUPAJŁO JACEK BOGDAN, Łódź (PL)
(72) CZUPAJŁO JACEK BOGDAN
(54) Deska, podstawka kuchenna
(55) 

(51) 25-04 (11) 28375 (22) 2022 08 05 (21) 30981
(73) MASTER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(72) KORFEL TOMASZ
(54) Drabinki do wnętrz
(55) 

(51) 26-05 (11) 28376 (22) 2022 10 03 (21) 31069
(73) MAZUR MICHAŁ, Kramarzówka (PL)
(72) MAZUR MICHAŁ
(54) Lampa
(55) 

(51) 06-03 (11) 28377 (22) 2022 09 21 (21) 31055
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(72) ZABŁOCKI MAREK, BONENBERG AGATA

(54) Obrotowy stół kuchenny
(55) 

(51) 02-02 (11) 28378 (22) 2022 10 12 (21) 31049
(73) WALCZAK WOJCIECH, Dąbrówka (PL)
(72) WALCZAK WOJCIECH
(54) Bluza
(55) 

(51) 11-02 (11) 28379 (22) 2022 08 22 (21) 31014
(73) MAN IRENEUSZ SILVER-MAN, Kuźnica Lechowa (PL)
(72) MAN IRENEUSZ
(54) Ozdoba
(55) 

(51) 09-05 (11) 28380 (22) 2022 07 27 (21) 30965
(73) PAŁUCKA DRUKARNIA OPAKOWAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Janowiec Wielkopolski (PL)
(72) SZWEDA MARCELINA
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(54) Opakowanie na kwiaty doniczkowe lub świeże zioła
(55) 

(51) 11-02 (11) 28381 (22) 2022 08 26 (21) 31028
(73) MAN IRENEUSZ SILVER-MAN, Kuźnica Lechowa (PL)
(72) MAN IRENEUSZ
(54) Ozdoba
(55) 

(51) 02-04 (11) 28382 (22) 2022 08 25 (21) 31022
(73) JIANTING YE, Wólka Kosowska (PL)
(72) JIANTING YE
(54) Klapki
(55) 

(51) 02-04 (11) 28383 (22) 2022 08 25 (21) 31023
(73) JIANTING YE, Wólka Kosowska (PL)
(72) JIANTING YE
(54) Sandały
(55) 

(51) 02-04 (11) 28384 (22) 2022 08 25 (21) 31024
(73) JIANTING YE, Wólka Kosowska (PL)
(72) JIANTING YE

(54) Sandały
(55) 

(51) 02-04 (11) 28385 (22) 2022 08 25 (21) 31025
(73) JIANTING YE, Wólka Kosowska (PL)
(72) JIANTING YE
(54) Sandały
(55) 

(51) 02-04 (11) 28386 (22) 2022 08 25 (21) 31026
(73) JIANTING YE, Wólka Kosowska (PL)
(72) JIANTING YE
(54) Sandały
(55) 

(51) 02-04 (11) 28387 (22) 2022 08 25 (21) 31027
(73) JIANTING YE, Wólka Kosowska (PL)
(72) JIANTING YE
(54) Sandały
(55) 

(11) 02986 2021 09 12 Prawo wygasło w całości .
(11) 02987 2021 09 12 Prawo wygasło w całości .
(11) 11188 2021 09 11 Prawo wygasło w całości .
(11) 11306 2021 09 19 Prawo wygasło w całości .
(11) 11313 2021 09 18 Prawo wygasło w całości .
(11) 11322 2021 09 22 Prawo wygasło w całości .
(11) 11577 2021 09 12 Prawo wygasło w całości .
(11) 12014 2021 09 22 Prawo wygasło w całości .
(11) 17799 2021 04 12 Prawo wygasło w całości .
(11) 18075 2021 09 30 Prawo wygasło w całości .
(11) 18104 2021 09 22 Prawo wygasło w całości .
(11) 18189 2021 08 17 Prawo wygasło w całości .
(11) 18364 2021 08 22 Prawo wygasło w całości .

WYGaśniĘcie praWa

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa  
z rejestracji, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
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(11) 22513 2020 12 03 Prawo wygasło w całości .
(11) 22989 2021 08 22 Prawo wygasło w całości .
(11) 23021 2021 08 04 Prawo wygasło w całości .
(11) 23022 2021 08 04 Prawo wygasło w całości .
(11) 23023 2021 08 04 Prawo wygasło w całości .
(11) 23024 2021 08 04 Prawo wygasło w całości .
(11) 23025 2021 08 04 Prawo wygasło w całości .
(11) 23026 2021 08 01 Prawo wygasło w całości .
(11) 23035 2021 08 22 Prawo wygasło w całości .
(11) 23038 2021 08 22 Prawo wygasło w całości .
(11) 23039 2021 08 16 Prawo wygasło w całości .
(11) 23040 2021 08 16 Prawo wygasło w całości .
(11) 23041 2021 08 12 Prawo wygasło w całości .
(11) 23042 2021 08 08 Prawo wygasło w całości .
(11) 23048 2021 08 08 Prawo wygasło w całości .
(11) 23067 2021 08 31 Prawo wygasło w całości .
(11) 23068 2021 08 22 Prawo wygasło w całości .
(11) 23075 2021 08 08 Prawo wygasło w całości .
(11) 23076 2021 08 24 Prawo wygasło w całości .
(11) 23100 2021 08 29 Prawo wygasło w całości .
(11) 23110 2021 08 01 Prawo wygasło w całości .
(11) 23113 2021 08 24 Prawo wygasło w całości .
(11) 23142 2021 08 29 Prawo wygasło w całości .

oGŁosZenia

sprostoWania opisÓW ocHronnYcH

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

(11) 26774 Postanowiono opis ochronny ponownie wydru-
kować, w części dotyczącej Uprawnionego (poz . 73) w miejsce 
„ILLUMINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, (PL)”, wpisać „ILUMINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD-
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, (PL)” .

(11) 23158 2021 08 18 Prawo wygasło w całości .
(11) 23163 2021 08 01 Prawo wygasło w całości .
(11) 23187 2021 08 08 Prawo wygasło w całości .
(11) 23177 2021 05 12 Prawo wygasło w całości .
(11) 23252 2021 08 18 Prawo wygasło w całości .
(11) 23253 2021 08 18 Prawo wygasło w całości .
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D. ZnaKi toWaroWe

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

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

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

praWa ocHronne  
na ZnaKi toWaroWe

UDZielone praWa 
(od nr 357 927 do nr 358 055)

(111) 357927 (220) 2022 02 08 (210) 539639
(151) 2022 10 14 (441) 2022 05 16
(732) PRUS BARTŁOMIEJ GRUPA VISIT, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) visit zakopane
(540) 

(591) czarny, biały, zielony
(531) 03 .04 .11, 03 .04 .26, 27 .05 .01, 29 .01 .03, 29 .01 .06
(510), (511) 36 Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży 
i wynajmu nieruchomości, Usługi najmu krótkoterminowego, Usłu-
gi agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, Zarządzanie 
nieruchomościami mieszkalnymi i użytkowymi .

(111) 357928 (220) 2022 04 26 (210) 542449
(151) 2022 09 20 (441) 2022 06 06
(732) JUNGLE ACADEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jungle academy
(540) 

(591) ciemnoniebieski
(531) 29 .01 .11, 27 .05 .01, 27 .05 .10, 27 .05 .17, 03 .06 .03
(510), (511) 41 Udostępnianie obszarów rekreacyjnych w  postaci 
placów zabaw dla dzieci, usługi dziecięcych placów zabaw, usługi 
placów zabaw, usługi rozrywkowe dla dzieci, nauka tańca dla dzieci, 
szkolenia ruchowe dla dzieci, świadczenie usług rozrywkowych dla 
dzieci, usługi rozrywkowe świadczone dla dzieci, usługi edukacyjne 
świadczone dla dzieci, zajęcia zorganizowane dla dzieci [rozrywka/
edukacja], kształcenie ruchowe dla dzieci w  wieku przedszkolnym, 
usługi edukacyjne związane z  rozwojem sprawności intelektualnej 
dzieci, usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności umysło-
wej dzieci, usługi edukacyjne dla dzieci w  postaci grup zabaw, 43 
Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi barów i restauracji, 
serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 45 Usługi 
prywatne i społeczne świadczone przez osoby trzecie w celu zaspo-
kojenia potrzeb poszczególnych osób-opieka nad dziećmi pod nie-
obecność rodziców .
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(111) 357929 (220) 2022 05 19 (210) 543230
(151) 2022 10 11 (441) 2022 06 27
(732) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W RADOMSKU, 
Radomsko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) vitamilk
(540) 

(591) granatowy, czerwony, biały
(531) 05 .05 .21, 26 .04 .04, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 29 Wyroby z mleka, masło, sery .

(111) 357930 (220) 2022 06 07 (210) 543825
(151) 2022 10 11 (441) 2022 06 27
(732) FORTEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EDICON CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI
(540) 

(591) zielony, niebieski, szary
(531) 27 .05 .01, 26 .11 .01, 26 .11 .05, 26 .11 .08, 26 .01 .01, 26 .01 .03, 
26 .01 .05, 26 .01 .12, 29 .01 .13
(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, 35 Doradztwo 
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Usługi w zakresie 
pomocy przy zarządzaniu przedsiębiorstwami, Usługi w zakresie po-
mocy przy zarządzaniu placówkami edukacyjnymi, Badania i analizy 
rynkowe, Analizy, badania i doradztwo w zakresie marketingu, Usługi 
reklamowe, marketingowe i  promocyjne, Usługi marketingu inter-
netowego, Zarządzanie i  administrowanie działalnością gospodar-
czą, Doradztwo związane z zarządzaniem, Wyceny handlowe, Usługi 
ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, Informacje i badania 
biznesowe, Badania opinii publicznej, Usługi w zakresie sprzedaży de-
talicznej i hurtowej następujących towarów: książki, książki w formie 
elektronicznej, materiały edukacyjne w  formie elektronicznej, filmy 
edukacyjne w  formie elektronicznej, Usługi w  zakresie administracji 
biurowej [dla osób trzecich], Powielanie [kopiowanie] dokumentów, 
36 Analizy w  zakresie inwestycji, Administrowanie majątkiem nie-
ruchomym, Zarządzanie nieruchomościami, Doradztwo w  zakresie 
nieruchomości, Doradztwo w  dziedzinie zakupu nieruchomości, 
Wynajem nieruchomości, Pośrednictwo w wynajmie nieruchomości, 
Wynajem pomieszczeń, w  szczególności pomieszczeń handlowych, 
biurowych, sal wystawowych, konferencyjnych lub szkoleniowych, 
Pośrednictwo w  wynajmie pomieszczeń, w  szczególności pomiesz-
czeń handlowych, biurowych, sal wystawowych, konferencyjnych lub 
szkoleniowych, Usługi w zakresie zakwaterowań, Zapewnianie stałe-
go zakwaterowania, Windykacja, Usługi doradztwa i  pośrednictwa 
związane z ubezpieczeniami turystycznymi, 37 Konserwacja, naprawa 
i  instalacja komputerów, sprzętu komputerowego i  komunikacyjne-
go, Usługi sprzątania, Usługi porządkowania budynków [sprzątanie], 
Usługi w zakresie remontów budynków, Konserwacja i naprawa bu-
dynków, Konserwacja i naprawa wyposażenia budynków, Konserwa-
cja i naprawa instalacji w budynkach, 39 Usługi w zakresie organizo-
wania transportu dla wycieczek, Organizowanie podróży, Organizacja 
i rezerwowanie wycieczek, Organizacja i rezerwacja podróży, Organi-
zacja i rezerwacja wypraw, Organizowanie i rezerwowanie wycieczek 
ze zwiedzaniem, Planowanie, organizowanie i rezerwowanie podróży 

za pomocą środków elektronicznych, Rezerwacja biletów na podróż, 
Koordynowanie planów podróży dla osób prywatnych i grup, Usługi 
rezerwacji wczasów i podróży, Usługi biura turystycznego w celu re-
zerwacji podróży, Usługi doradztwa turystycznego i  informacji tury-
stycznej, Organizacja wycieczek turystycznych, Rezerwacja podróży 
za pośrednictwem biur turystycznych, Usługi rezerwacji podróży tury-
stycznych, Usługi pośrednictwa transportowego, 40 Udzielanie infor-
macji dotyczących usług drukarskich, Drukowanie, Kopiowanie dys-
ków dźwiękowych, Kopiowanie dysków wideo, Kopiowanie filmów, 
Kopiowanie kaset audio, Kopiowanie nagrań na taśmach, Kopiowanie 
przezroczy, Kopiowanie zdjęć, Usługi produkcji matryc do druku, In-
troligatorstwo, 41 Edukacja, Nauczanie, Usługi edukacyjne i  szkole-
niowe, Usługi szkół, Usługi szkół, mianowicie techników, Usługi szkół 
policealnych, Usługi szkół zawodowych, Usługi szkół wyższych, Usługi 
szkół podstawowych, Usługi przedszkoli, Prowadzenie kursów eduka-
cyjnych, Prowadzenie kursów zawodowych, Prowadzenie kursów ję-
zykowych, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie 
i prowadzenie szkoleń, Organizowanie i prowadzenie konkursów edu-
kacyjnych, Organizowanie obozów sportowych, Usługi edukacyjne 
w zakresie obozów wakacyjnych, Doradztwo zawodowe, Doradztwo 
zawodowe w  zakresie edukacji lub kształcenia, Informacja o  eduka-
cji, Usługi nauki na odległość świadczone online, Usługi wydawnicze, 
Elektroniczne usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze w zakresie ma-
teriałów edukacyjnych drukowanych i elektronicznych, Usługi wydaw-
nicze w  zakresie książek drukowanych i  elektronicznych, Usługi wy-
dawnicze w  zakresie podręczników drukowanych i  elektronicznych, 
Usługi wydawnicze w zakresie folderów informacyjnych drukowanych 
i elektronicznych, Usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicz-
nych, Publikowanie materiałów edukacyjnych, Publikowanie książek, 
Publikowanie podręczników, Publikowanie folderów informacyjnych, 
Udostępnianie materiałów edukacyjnych online, Udostępnianie 
książek online, Udostępnianie podręczników online, Udostępnianie 
folderów informacyjnych online, Wypożyczanie książek, Wynajem 
pomieszczeń do  celów edukacyjnych, rozrywkowych, rekreacyjnych 
lub sportowych, Pośrednictwo w  wynajmie pomieszczeń do  celów 
edukacyjnych, rozrywkowych, rekreacyjnych lub sportowych, Orga-
nizowanie turniejów sportowych, Organizowanie turniejów gier on-
line, Organizowanie i prowadzenie konkursów, Organizowanie i pro-
wadzenie loterii, Organizowanie wystaw w  celach kulturalnych lub 
edukacyjnych, Prowadzenie zajęć fitness, Usługi trenerskie w zakresie 
sportu, Usługi trenerów osobistych, Usługi doradcze dla szkół i  pla-
cówek oświatowych w  obszarze organizacji i  prowadzenia procesu 
dydaktycznego, 42 Usługi naukowe i technologiczne, Usługi w zakre-
sie technologii informacyjnych, Rozwój, programowanie i wdrażanie 
oprogramowania komputerowego, Usługi doradcze w zakresie opro-
gramowania, Doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie techno-
logii informacyjnych, Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i od-
zyskiwania systemów informatycznych, Projektowanie materiałów 
drukowanych, Usługi w  zakresie grafiki komputerowej, Doradztwo 
w zakresie projektowania materiałów drukowanych i grafiki kompu-
terowej, 43 Udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wyda-
rzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia, 
Usługi hotelowe, Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi obiektów go-
ścinnych [zakwaterowanie], Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
Usługi w  zakresie żywności i  napojów na  wynos, Usługi w  zakresie 
przygotowywania żywności i napojów, Usługi stołówki, 44 Aromate-
rapia, Salony fryzjerskie, Salony kosmetyczne, Salony masażu, Salony 
piękności, Usługi manicure, 45 Doradztwo prawne .

(111) 357931 (220) 2022 01 07 (210) 538505
(151) 2022 10 06 (441) 2022 06 13
(732) S-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Mirków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BlephOpia
(510), (511) 5 Leki, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty medyczne, 
Preparaty farmaceutyczne do  profesjonalnej higieny powiek i/lub 
ich brzegów, Chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi .

(111) 357932 (220) 2022 01 07 (210) 538506
(151) 2022 10 06 (441) 2022 06 13
(732) S-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Mirków (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) CorneMax
(510), (511) 5 Leki, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty medyczne, 
Preparaty farmaceutyczne do oczu, Żele do oczu .

(111) 357933 (220) 2022 01 07 (210) 538508
(151) 2022 09 29 (441) 2022 06 13
(732) S-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Mirków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SeptOpia
(510), (511) 3 Kosmetyki, Chusteczki nasączane płynami kosmetycz-
nymi, Chusteczki do  higieny powiek i/lub ich  brzegów nasączane 
płynami kosmetycznymi, 5 Leki, Preparaty farmaceutyczne, Prepa-
raty medyczne, Preparaty farmaceutyczne do profesjonalnej higieny 
powiek i/lub ich brzegów, Chusteczki nasączane płynami farmaceu-
tycznymi .

(111) 357934 (220) 2022 02 02 (210) 539418
(151) 2022 10 11 (441) 2022 05 16
(732) SMĘTEK & PIEKARSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VELITAR
(510), (511) 36 Usługi deweloperskie w  zakresie: organizacji i  zarzą-
dzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających 
na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemiesz-
kalnych przeznaczonych do  sprzedaży, wynajmowania, użyczania, 
pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali 
i powierzchni użytkowej, doradztwo w zakresie zarządzania i admini-
strowania obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, wyceny 
nieruchomości, wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali 
mieszkalnych i  powierzchni użytkowej, zarządzania i  administrowa-
nia nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, usługi wy-
szukiwania i formalnego przygotowywania terenów i nieruchomości 
celem ich pozyskania dla budownictwa mieszkalnego, usługi wynaj-
mu, kupna i  sprzedaży budynków, lokali i  powierzchni użytkowej, 
pośrednictwo finansowe, usługi kredytowania, doradztwo inwesty-
cyjne, doradztwo finansowe, usługi w  zakresie doradztwa w  zarzą-
dzaniu i administrowaniu nieruchomościami, obiektami mieszkalny-
mi i zespołami osiedlowymi, sprzedaży domów, lokali mieszkalnych 
i użytkowych, informacja o powyższych usługach, 37 Usługi dewelo-
perskie w  zakresie budownictwa, w  tym usługi związane z  pracami 
wykonawczymi obiektów budowlanych, nadzór budowlany, usługi 
remontowe, naprawy obiektów, restauracja budynków, konserwacja 
obiektów budowlano-mieszkaniowych, budowanie lokali mieszkal-
nych i osiedli mieszkaniowych wraz z  infrastrukturą, roboty ziemne, 
wykonywanie robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i monta-
żowych, usługi związane z  rozbiórką i  burzeniem obiektów, usługi 
związane z  wykonywaniem wykopów i  wierceń geologiczno-inży-
nierskich, wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli, 
wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych, instalowanie 
dźwigów osobowych i towarowych oraz ruchomych schodów, wyko-
nywanie pozostałych instalacji elektrycznych, ogrzewania i wentyla-
cyjnych, instalacji wodnokanalizacyjnych, instalacji gazowych, wyna-
jem sprzętu budowlanego i burzącego wraz z obsługą operatorską, 
doradztwo budowlane, informacja o powyższych usługach .

(111) 357935 (220) 2022 02 26 (210) 540367
(151) 2022 10 18 (441) 2022 07 04
(732) SALA JACEK, Jadowniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INVESA BUDOWNICTWO
(540) 

(591) biały, ciemnoczerwony, czarny, szary
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .14, 26 .04 .01, 26 .04 .09

(510), (511) 16 Artykuły biurowe, Artykuły papiernicze do  pisania, 
Broszury, Chorągiewki papierowe, Bony, Czasopisma branżowe, Dłu-
gopisy kolorowe, Druki, Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, 
modele architektoniczne, Futerały na  mapy, Fotografie, Kalendarze, 
Koperty do  użytku biurowego, Koszulki na  dokumenty do  użytku 
biurowego, Książki, Mapy, Makiety architektoniczne, Ulotki, Ulotki re-
klamowe, Plany architektoniczne, Plany, 19 Sztuczny kamień, ścianki 
działowe niemetalowe, pokrycia ścian niemetalowe, płytki ścienne 
i okładziny niemetalowe dla budownictwa, materiały budowlane nie-
metalowe, cegły, cegły silikatowe, dachówki niemetalowe, krzemion-
ka, materiały ogniotrwałe, 35 Organizacja i zarządzanie działalnością 
gospodarczą w  zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych mających 
na  celu budowę i/lub przygotowanie obiektów mieszkalnych i  nie-
mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użycze-
nia, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów mających zastoso-
wanie w  budownictwie do  budowy domów jak również gotowych 
konstrukcji obiektów mieszkalnych i  niemieszkalnych pozwalające 
nabywcy wygodnie oglądać i  kupować te towary w  wyspecjalizo-
wanym sklepie i/lub hurtowni lub przez Internet oraz wykorzystując 
zamówienie korespondencyjne lub używając środków telekomunika-
cji, Usługi w zakresie prezentacji towarów do sprzedaży w sklepach, 
usługi promocyjne i marketingowe, Usługi agencji eksportowe i  im-
portowe, pomoc handlowa w zakresie organizowania i prowadzenia 
przedsiębiorstwa również świadczona w ramach umowy franchisin-
gowej, 36 Kosztorysowanie, Usługi w zakresie: organizowania finan-
sowania i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych 
polegających na  budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkal-
nych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowa-
nia, użyczenia, pośrednictwo w  sprawach kupna, sprzedaży, najmu 
budynków, lokali i  powierzchni użytkowej, analizy rynku nierucho-
mości, analizy finansowe, pośrednictwo finansowe, usługi finanso-
we, obrót nieruchomościami na rynku wtórnym, sprzedaż obiektów 
i lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, usługi w zakresie doradztwa 
ekonomiczno-finansowego w zakresie budownictwa, 37 Usługi w za-
kresie: budownictwa oraz prowadzenia działalności developerskiej 
w  dziedzinie budownictwa, nadzoru budowlanego, realizacji i  nad-
zoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budo-
wie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i  niemieszkalnych, 
usług remontowych w  zakresie obiektów budowlanych, usług wy-
kończeniowych, usług instalacyjnych drzwi i  okien, usług instala-
cyjnych urządzeń klimatyzacyjnych, usług instalacyjnych systemów 
wodno-kanalizacyjnych, naprawy obiektów budowlanych, restauracji 
budynków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, bu-
dowania lokali mieszkaniowych i osiedli mieszkaniowych wraz z infra-
strukturą, budowania obiektów kubaturowych, roboty ziemne oraz 
wodno-inżynieryjne, wykonywanie dróg, mostów i nawierzchni, Pra-
ce budowlano-wykończeniowe w zakresie wystroju wnętrz, 42 Pro-
jektowanie instalacji budowlanych, infrastruktury, dróg dojazdowych 
i placów, projektowanie ogólnobudowlane, projektowanie i dekora-
cja wnętrz, projektowanie wstępne uwzględniające studia krajoznaw-
cze i historyczne w zakresie budownictwa i architektury, wzornictwo 
przemysłowe, ekspertyzy inżynieryjne, geologiczne, urbanistyczne, 
doradztwo budowlane, inwentaryzacja, projektowanie warunków 
wstępnych budowli, Obsługa inżynierska kontraktów budowlanych, 
usługi w zakresie doradztwa technicznego w zakresie budownictwa .

(111) 357936 (220) 2022 03 15 (210) 540957
(151) 2022 09 30 (441) 2022 06 13
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ALAMIGRAN
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, leki pomocnicze do celów medycznych, 
leki wzmacniające, preparaty farmaceutyczne .

(111) 357937 (220) 2022 03 22 (210) 541350
(151) 2022 10 04 (441) 2022 06 20
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BIOPAP
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, leki pomocnicze do celów medycznych, 
leki wzmacniające, preparaty farmaceutyczne .
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(111) 357938 (220) 2022 03 30 (210) 541565
(151) 2022 10 18 (441) 2022 07 04
(732) DNP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Polanowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AIR DRIED FOOD Karma jak ze snu!
(540) 

(531) 27 .05 .01, 24 .17 .04
(510), (511) 29 Mięso, ryby, owoce morza, drób, dziczyzna, Ekstrakty 
mięsne: konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzy-
wa, Galaretki, dżemy, kompoty, Jaja, mleko, produkty mleczne, Oleje 
i tłuszcze jadalne, przekąski: kandyzowane przekąski owocowe, przeką-
ski na bazie kokosu, przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie mle-
ka, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie owoców, przekąski 
na bazie sera, przekąski na bazie słodkiej kukurydzy, przekąski na bazie 
soi, przekąski na bazie suszonych owoców, przekąski na bazie tofu, prze-
kąski na bazie warzyw, przekąski na bazie warzyw strączkowych, prze-
kąski na bazie ziemniaków, przekąski z jadalnych wodorostów, przekąski 
z owoców, przekąski ze skórek wieprzowych, przekąski ziemniaczane, 30 
Kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, Mąka 
i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, Miód, 
melasa (syropy), Drożdże, proszek do  pieczenia, Sól, musztarda, Ocet, 
sosy (przyprawy), Przyprawy, Lód, dania gotowe i wytrawne przekąski: 
przekąski na  bazie ziaren, zbóż, mąki i  sezamu, krakersy, kluski, kne-
dle, naleśniki, potrawy na bazie makaronu, ryżu i zbóż, ciasta i ciastka, 
kanapki i pizza, sajgonki i  sajgonki z wodorostów, bułeczki gotowane 
na  parze, potrawy z  tortilli, przekąski: chrupki serowe, chrupki serowe 
w kształcie kulek, dmuchane kuleczki serowe [przekąski kukurydziane], 
gotowe do spożycia solone przekąski z mąki kukurydzianej formowane 
przez wyciskanie, gotowe przekąski na  bazie zbóż, przekąski na  bazie 
kukurydzy, przekąski na bazie mąki, przekąski na bazie pszenicy, prze-
kąski na bazie ryżu, przekąski na bazie tortilli, przekąski na bazie wafli 
ryżowych, przekąski na  bazie zbóż, przekąski przygotowane z  mąki 
ziemniaczanej, przekąski przyrządzone z mąki ziemniaczanej, przekąski 
składające się głównie z ryżu, przekąski składające się głównie ze zboża, 
przekąski składające się głównie z chleba, przekąski składające się głów-
nie z wyrobów cukierniczych, przekąski składające się głównie z wyci-
śniętych ziaren zbóż, przekąski składające się głównie z makaronu, prze-
kąski składające się z produktów zbożowych, przekąski słone na bazie 
mąki, przekąski słone na bazie zbóż, przekąski słone na bazie kukurydzy, 
przekąski sporządzone z  produktów zbożowych, przekąski w  postaci 
ciast owocowych, przekąski wieloziarniste, przekąski wykonane z kuku-
rydzy, przekąski wykonane z mąki zbożowej, przekąski wykonane z mąki 
kukurydzianej, przekąski wykonane z mąki ryżowej, przekąski wykonane 
z mąki sojowej, przekąski wykonane z mąki razowej, przekąski wykona-
ne z pszenicy, przekąski wykonane z ryżu, przekąski wykonane ze skrobi 
zbożowej, przekąski wykonane ze sproszkowanych sucharów, przekąski 
wytwarzane z muesli, przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, 
przekąski z  ekstrudowanej pszenicy, przekąski z  kukurydzy, przekąski 
z kukurydzy w formie ciasta francuskiego, przekąski z kukurydzy w for-
mie kół, przekąski z pieczywa chrupkiego, przekąski z produktów zbożo-
wych, przekąski zbożowe o smaku sera, wyciskane przekąski zawierają-
ce kukurydzę, 31 Produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte 
w  innych klasach, Żywe zwierzęta, Świeże owoce i  warzywa, Nasiona, 
naturalne rośliny i  kwiaty, Słód: przekąski zawarte w  tej klasie, Karma 
dla zwierząt, 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 35 Usługi w za-
kresie sprzedaży detalicznej i hurtowej artykułów spożywczych, Usługi 
reklamowe, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, publikacja 
tekstów reklamowych, produkcja reklam telewizyjnych, internetowych 
i radiowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, organizo-
wanie targów handlowych i reklamowych, w celu promocji ww . towa-
rów, 41 Usługi w zakresie nauczania i szkolenia, Usługi w zakresie roz-
rywki, Usługi w zakresie działalności sportowej i kulturalnej, Produkcja 
i prezentowanie programów telewizyjnych, internetowych i radiowych, 

Usługi studiów telewizyjnych i  radiowych, Organizowanie pokazów 
w zakresie kształcenia praktycznego, organizowanie i prowadzenie kon-
ferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, wykładów, Usługi 
w zakresie publikacji elektronicznej on-line książek i periodyków, publi-
kowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, Organizowanie wystaw 
i targów, organizacja, produkcja i prezentacja wydarzeń w celach eduka-
cyjnych, kulturalnych i rozrywkowych, Organizacja, produkcja i prezen-
tacja konkursów, zawodów, wystaw, quizów, loterii, imprez sportowych, 
koncertów, widowisk, przedstawień scenicznych, występów na  żywo, 
Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich wyżej wymienio-
nych usług, 43 Usługi w zakresie zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi 
cateringowe, usługi świadczone przez restauracje, bary i kawiarnie .

(111) 357939 (220) 2022 04 04 (210) 541657
(151) 2022 10 18 (441) 2022 06 20
(732) Pastel s .r .l .s ., Montecchio Maggiore (IT)
(540) (znak słowny)
(540) GOLOSIA
(510), (511) 30 Mieszanki cukiernicze w  proszku i  nie  w  proszku, 
Mieszanki w  proszku i  nie  w  proszku do  wyrobów lodowych, mie-
szanki do tart i ciasta w proszku i nie w proszku, Mieszanki do cia-
stek w  proszku i  nie  w  proszku, Mieszanki do  pączków w  proszku 
i nie w proszku, Mieszanki ciast w proszku i nie w proszku, Mieszanki 
mąki, Mieszanki do naleśników w proszku i nie w proszku, Mieszan-
ki do muffinów w proszku nie w proszku, Mieszanki do ciast brow-
nie w  proszku i  nie  w  proszku, Mieszanki do  kremów w  proszku 
i nie w proszku, Lody, ciasta, ciastka, tarty i herbatniki (ciasteczka) .

(111) 357940 (220) 2022 04 05 (210) 541668
(151) 2022 10 18 (441) 2022 06 20
(732) GRABAREK TOMASZ, Kościelna Wieś (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e Elmot
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 7 Części do rozruszników, 12 Części do rozruszników po-
jazdów lądowych .

(111) 357941 (220) 2022 04 05 (210) 541670
(151) 2022 10 18 (441) 2022 06 20
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ I ZASTOSOWAŃ 
BIOTECHNOLOGII I INŻYNIERII GENETYCZNEJ BIO-GEN  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Namysłów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FosfoPower
(540) 

(591) różowy, fioletowy, granatowy
(531) 27 .05 .01, 05 .03 .15, 29 .01 .13
(510), (511) 1 Preparaty chemiczne stosowane w rolnictwie, Stymula-
tory wzrostu i plonowania roślin .

(111) 357942 (220) 2022 04 05 (210) 541671
(151) 2022 10 18 (441) 2022 06 20
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ I ZASTOSOWAŃ 
BIOTECHNOLOGII I INŻYNIERII GENETYCZNEJ BIO-GEN  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Namysłów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VegePower
(510), (511) 1 Preparaty chemiczne stosowane w rolnictwie, Stymula-
tory wzrostu i plonowania roślin .
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(111) 357943 (220) 2022 04 20 (210) 542160
(151) 2022 10 19 (441) 2022 06 20
(732) MATOGA ANDRZEJ FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA 
MAAN, Rzeszotary (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) maan
(540) 

(591) czerwony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .01, 29 .01 .11
(510), (511) 6 Klamki do drzwi metalowe, Kłódki, Okucia metalowe, 8 
Łopaty do śniegu, Narzędzia budowlane o napędzie ręcznym, Kiel-
nie, Packi metalowe, Przyrządy do cięcia, Szpachle i łopatki, Grabie, 
Kopaczki, Skrobaki, Nożyce, 9 Instalacje elektryczne, Kable elektrycz-
ne, Miarki, Przełączniki elektryczne, Gniazdka elektryczne, 11 Zle-
wozmywaki, Natryski, Prysznice, Umywalki, Krany, Instalacje i  urzą-
dzenia wentylacyjne, Łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, 
16 Pędzle, Wałki do malowania ścian, 21 Miotły, Szczotki, Urządzenia 
i aparaty nieelektryczne do zamiatania, Kosze na śmieci .

(111) 357944 (220) 2022 06 03 (210) 543764
(151) 2022 10 12 (441) 2022 06 27
(732) HERBAPOL-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Chrupiące z ogródka
(540) 

(591) biały, zielony, czarny
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .13 .25
(510), (511) 29 Gotowe przekąski, żywność preparowana i przekąski 
słone, Przekąski z owoców, Przekąski na bazie warzyw, 30 Dania go-
towe i wytrawne przekąski .

(111) 357945 (220) 2022 06 08 (210) 543876
(151) 2022 10 19 (441) 2022 07 04
(732) PALINKA ARTUR TOPSLIM, Biłgoraj (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TopSlim
(540) 

(591) pomarańczowy, niebieski
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 29 .01 .01, 29 .01 .04
(510), (511) 28 Sprzęt do uprawiania sportu i ćwiczeń fizycznych .

(111) 357946 (220) 2022 06 10 (210) 543993
(151) 2022 10 19 (441) 2022 07 04
(732) YETSYK TETYANA CENTRUM RELAKSU ODLOT, Ostrołęka (PL)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ODLOT CENTRUM RELAKSU I WALKI ZE STRESEM
(540) 

(591) błękitny, granatowy, zielony, szary, niebieski, jasnoniebieski
(531) 01 .15 .23, 02 .03 .07, 02 .03 .23, 05 .03 .11, 05 .03 .16, 27 .05 .01, 
29 .01 .15, 26 .01 .01, 26 .01 .06, 26 .11 .01, 26 .11 .08
(510), (511) 44 Zdrowotne usługi odnowy biologicznej w  zakresie 
zdrowia i dobrego samopoczucia ciała i ducha .

(111) 357947 (220) 2022 01 12 (210) 538628
(151) 2022 09 13 (441) 2022 05 30
(732) PMPG POLSKIE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SHEO
(510), (511) 9 Wydawnictwa, czasopisma, broszury i  katalogi elektro-
niczne, Wydawnictwa zarejestrowane na nośnikach danych, Publikacje 
elektroniczne dostarczane on-line, z baz danych lub z Internetu, Platfor-
my oprogramowania komputerowego dla sieci społecznościowych, 
Oprogramowanie komunikacyjne, sieciowe i  do  sieci społecznościo-
wych, Nagrania wideo do  pobrania w  postaci przewodników kre-
atywnych w zakresie reklamy w mediach społecznościowych, Opro-
gramowanie w postaci aplikacji obsługującej sieci społecznościowe, 
Oprogramowanie do  sieci społecznościowych, Oprogramowanie 
do  badania opinii, Oprogramowanie umożliwiające użytkownikom 
zamieszczanie pytań z opcjami odpowiedzi, Oprogramowanie umożli-
wiające użytkownikom dołączenie do dyskusji i zamieszczanie komen-
tarzy dotyczących badań opinii, pytań i odpowiedzi, Oprogramowanie 
umożliwiające użytkownikom dawanie komplementów i  pozytywnej 
informacji zwrotnej, Oprogramowanie do tworzenia społeczności onli-
ne, zarządzania nią i współdziałania z nią, Oprogramowanie do two-
rzenia, edytowania, ładowania, pobierania, uzyskiwania dostępu, 
przeglądania, zamieszczania, wyświetlania, oznaczania, umieszcza-
nia na blogu, transmisji strumieniowej, dodawania linków, dodawa-
nia notatek, wyrażania sentymentu, komentowania, umieszczania, 
transmisji i współdzielenia lub innego udostępniania mediów elek-
tronicznych bądź informacji za pośrednictwem sieci komputerowych 
i  komunikacyjnych, 16 Papierowe publikacje, wydawnictwa, Katalogi 
branżowe, albumy, druki, prospekty, broszury, ulotki, foldery, informa-
tory, naklejki, Papier, tektura, Materiały introligatorskie, Fotografie, Ma-
teriały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, Okładki mu-
zyczne, okładki, 35 Organizowanie gier, konkursów i loterii oraz imprez 
rozrywkowych o podłożu reklamowym do celów reklamowych z zasto-
sowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz 
z  wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych i  optycznych no-
śników informacji, Organizacja i  obsługa targów, aukcji, licytacji oraz 
wystaw w celach gospodarczych i/lub reklamowych, Usługi w zakresie 
zarządzania sprzedażą poprzez Internet, Usługi w zakresie prowadze-
nia sprzedaży publikacji elektronicznych i drukowanych, Usługi klubów 
klienta dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, Usłu-
gi klubów kobiet dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamo-
wych, Usługi reklamowe, w  tym w  zakresie zamieszczania ogłoszeń 
w  prasie, rozpowszechnianie wyrobów producentów w  celach rekla-
mowych, wynajem czasu i  miejsca reklamowego, Usługi reklamowe 
i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, 
Usługi produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, filmu, 
Internetu, Publikowanie tekstów reklamowych, zarządzanie w działal-
ności handlowej, w tym doradztwo, Administrowanie działalności han-
dlowej, Zarządzanie planami lojalnościowymi, planami zachęt dla 
klientów oraz planami promocyjnymi, marketing, badania i analiza ryn-
ku, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności gospo-
darczej, Usługi kojarzenia współpracy pomiędzy jednostkami z sektora 
publicznego, prywatnego i uczelniami, Zbieranie potrzeb analityczno
-badawczych i znajdowanie sposobów ich wypełnienia (kojarzenie po-
trzebującego-wykonawcy-finansującego), prowadzenie wykazu infor-
macji handlowych w Internecie, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, 
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udostępnianie informacji z baz danych osobom trzecim, prenumerata 
prasy, Oferowanie usług aukcyjnych w formie promocji, usługi sklepu 
internetowego, usługi domu towarowego i/lub wysyłkowego, usługi 
w zakresie prowadzenia sprzedaży publikacji elektronicznych i druko-
wanych, odzieżowej, spożywczej, kosmetycznej, tytoniowej, alkoholo-
wej, samochodowej, przemysłowej, usługi nagrywania, transkrypcji, 
transformacji, kompozycji, kompilacji informacji wykorzystywanych 
przy przesyłaniu elektronicznym, Usługi domu mediowego, którego 
zadaniem jest planowanie oraz zakup kampanii reklamowych w me-
diach masowych, Zarządzanie portalami internetowymi, Usługi do-
radztwa biznesowego w  dziedzinie współpracy online i  współpracy 
technologicznej, Zarządzanie projektami z zakresu działalności gospo-
darczej, Usługi charytatywne, mianowicie organizowanie promocji 
programów oraz projektów prac na rzecz społeczności lokalnej, Usługi 
w  zakresie tworzenia sieci kontaktów biznesowych online dostępne 
za  pomocą aplikacji mobilnych do  pobrania, Udzielanie informacji 
w postaci baz danych obejmujących informacje w dziedzinie tworzenia 
sieci kontaktów biznesowych, 36 Usługi w zakresie sponsoringu finan-
sowego i przyznawanie grantów i stypendiów finansowych na cele na-
ukowe osobom prywatnym, organizacjom, instytucjom lub firmom, 
Usługi w zakresie prowadzenia działalności, doradztwa, informowania 
finansowego, Organizacja zbiórek środków finansowych oraz funduszy 
na cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, Kluby inwe-
stycyjne, Finansowanie organizacji non profit, Odpłatne udostępnianie 
serwisów informacyjnych lub baz danych dotyczących bankowości, 
Odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych lub baz danych do-
tyczących sponsoringu finansowego i przyznawanie grantów i stypen-
diów finansowych na  cele naukowe osobom prywatnym, organiza-
cjom, instytucjom lub firmom, 41 Usługi organizowania, obsługi, 
produkcji i  rozpowszechniania publicznych konkursów, plebiscytów, 
loterii, spektakli, widowisk, widowisk muzycznych, festiwali, koncertów, 
kursów korespondencyjnych, seminariów, kongresów, forum, konfe-
rencji, sympozjów, loterii, przyjęć i wystaw, zabaw, festynów, pikników, 
wydarzeń tematycznych o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, fe-
stiwali filmowych, imprez artystycznych, estradowych, rekreacyjnych, 
wystaw kulturalnych i edukacyjnych, Organizowanie, obsługa uroczy-
stych gali, Prowadzenie programów rozrywkowych, naukowych, publi-
cystycznych, kulturalnych, Rozrywka, Usługi wydawania nagrań dźwię-
kowych, filmów, nagrań wideo, audycji radiowych, reportaży, 
programów telewizyjnych, Usługi produkcji, montażu i  rozpowszech-
niania telewizyjnych, radiowych, multimedialnych, internetowych pro-
gramów naukowych i  rozrywkowych, Usługi dostarczania muzyki cy-
frowej, filmów, wideo, obrazów graficznych i  audio (nie  ściągalnych) 
z komputera, Internetu i/lub stron internetowych, Publikowanie, edycja 
książek, magazynów i  innych tekstów, także on-line, Usługi księgarni, 
w tym elektronicznej, która dostarcza informacje elektroniczne (w tym 
informacje archiwalne) w formie tekstu, informacji audio i/lub wideo, 
Publikacja i wydawanie informacji o edukacji, imprezach, rekreacji, tak-
że przez sieci danych lub w połączeniu z usługami świadczonymi onli-
ne, usługi dostarczania on-line publikacji elektronicznych (nie ściągal-
nych), Usługi dostarczania informacji o edukacji, imprezach, rekreacji, 
także przez sieci danych lub w  połączeniu z  usługami świadczonymi 
online, usługi agencji rezerwacji miejsc na wydarzenia artystyczne, kul-
turalne, spektakle, koncerty, filmy, Usługi studia nagrań, Usługi w zakre-
sie fotografii, usługi reporterskie, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, 
audio, video, dysków, gier interaktywnych, Produkcja i  świadczenie 
usług medialnych w zakresie organizacji konkursów, plebiscytów, kon-
certów, loterii, festiwali muzycznych i filmowych, widowisk, spektakli, 
przeglądów, pokazów, występów rozrywkowych i  innych imprez roz-
rywkowych, nagrywanie, ewidencja, przekazywanie, zachowywanie, 
przetwarzanie i/lub odtwarzanie wiadomości, obrazów, tekstów, 
mowy, sygnałów i danych, zwłaszcza w formie cyfrowej, Udostępnianie 
informacji o rozrywce, edukacji, kulturze i sporcie, Udzielanie wsparcia 
edukacyjnego, społecznego w zakresie prowadzenia działalności go-
spodarczej ogólnopolskim, regionalnym oraz lokalnym inicjatywom 
oraz wydarzeniom, w tym także działania na rzecz zwiększenia zasię-
gu wybranych, udanych inicjatyw, Produkcja radiowa, filmowa i telewi-
zyjna, Przygotowywanie i produkcja programów telewizyjnych, Agen-
cje zajmujące się rezerwacją w  zakresie rozrywki, Wypożyczanie 
i  leasing filmów (taśm filmowych), Odpłatne udostępnianie serwisów 
informacyjnych lub baz danych dotyczących edukacji lub rozrywki, 42 
Usługi techniczne związane z  odpłatnym udostępnianiem serwisów 
informacyjnych lub baz danych, Odpłatne udostępnianie serwisów in-
formacyjnych lub baz danych dotyczących technologii informacyjnej 
lub systemów informacyjnych, Badania w dziedzinie mediów społecz-

nościowych, Ekspertyzy i  badania w  dziedzinie środków komunikacji 
publicznej, multimedialnej, Administrowanie portalami internetowy-
mi, forum internetowym, Udostępnianie (wynajmowanie) zasobów 
krajowych i międzynarodowych serwerów sieci komputerowej, Zarzą-
dzanie portalami internetowymi, 43 Usługi prywatnego klubu kolacyj-
nego, Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Usługi klu-
bów w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi prywatnego 
klubu picia, 45 Usługi serwisów społecznościowych online, Zarządza-
nie własnością przemysłową, Zarządzanie własnością intelektualną, 
Usługi prawne z  zakresu zarządzania prawami licencyjnym, Usługi 
prawne w  zakresie wykonywania, zarządzanie i  ochrony praw autor-
skich i praw pokrewnych, wzornictwa przemysłowego, oprogramowa-
nia komputerowego i materiałów drukowanych, Licencjonowanie pro-
gramów komputerowych [usługi prawne], Usługi prawne, Usługi 
bezpieczeństwa w zakresie fizycznej ochrony dóbr materialnych i osób, 
Usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych online za pomocą apli-
kacji mobilnych do pobrania, Licencjonowanie oprogramowania kom-
puterowego [usługi prawne], Udzielanie informacji w postaci baz da-
nych obejmujących informacje w dziedzinie tworzenia sieci kontaktów 
społecznych online, Usługi w zakresie potwierdzania tożsamości użyt-
kowników, Internetowe usługi w zakresie wprowadzania do towarzy-
stwa i  tworzenia sieci kontaktów towarzyskich, Usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich, uprzednio wymienio-
nych usług, Usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej dla 
organizacji non-profit .

(111) 357948 (220) 2022 04 21 (210) 542235
(151) 2022 10 03 (441) 2022 06 06
(732) SEGAFREDO ZANETTI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bochnia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SINGLE ORIGIN BARISTA RECOMMENDS 100% ARABICA 
BRASIL FROM THE HEART OF THE TROPICS
(540) 

(591) biały, zielony, czerwony, beżowy, niebieski, zielony, złoty, żółty
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 27 .05 .08, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .24, 
27 .07 .01, 27 .07 .11, 27 .07 .24, 24 .17 .05, 24 .17 .07, 05 .05 .19, 05 .05 .20, 
05 .05 .23, 05 .03 .11, 05 .03 .13, 05 .03 .16, 01 .03 .13, 01 .03 .15, 26 .01 .01, 
26 .01 .03, 26 .01 .13, 26 .01 .18, 26 .01 .21, 26 .04 .01, 26 .04 .02, 26 .04 .07, 
26 .04 .10, 26 .04 .15, 26 .04 .17, 26 .04 .18, 26 .04 .22
(510), (511) 30 Kawa, Kawa w  postaci całych ziaren, Gotowa kawa 
i napoje na bazie kawy, Kawa mielona .

(111) 357949 (220) 2022 04 21 (210) 542236
(151) 2022 10 03 (441) 2022 06 06
(732) SEGAFREDO ZANETTI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bochnia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SINGLE ORIGIN BARISTA RECOMMENDS 100% ARABICA PERU 
FROM THE HEART OF THE TROPICS
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(540) 

(591) zielony, czerwony, brązowy, biały, czarny, żółty
(531) 01 .03 .13, 01 .03 .15, 05 .03 .07, 05 .03 .11, 05 .03 .13, 05 .03 .16, 
05 .05 .19, 05 .05 .20, 05 .05 .22, 24 .17 .05, 24 .17 .07, 26 .01 .01, 26 .01 .03, 
26 .01 .13, 26 .01 .18, 26 .01 .21, 26 .04 .01, 26 .04 .02, 26 .04 .07, 26 .04 .10, 
26 .04 .15, 26 .04 .17, 26 .04 .18, 26 .04 .22, 27 .05 .01, 27 .05 .08, 27 .05 .09, 
27 .05 .10, 27 .05 .24, 27 .07 .01, 27 .07 .11, 27 .07 .24, 29 .01 .15
(510), (511) 30 Kawa, Kawa w  postaci całych ziaren, Gotowa kawa 
i napoje na bazie kawy, Kawa mielona .

(111) 357950 (220) 2022 03 16 (210) 540983
(151) 2022 09 12 (441) 2022 05 16
(732) ALMA-COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gniew (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) alma-color
(540) 

(591) ciemnoniebieski, niebieski
(531) 26 .02 .03, 26 .02 .07, 27 .05 .01, 27 .01 .25, 27 .05 .21, 29 .01 .12
(510), (511) 1 Odczynniki i  składniki chemiczne do  produkcji farb 
i  lakierów, żywice akrylowe, dodatki ulepszające do farb i  lakierów, 
Rozcieńczalniki do  użytku przemysłowego, 2 Lakiery i  podkłady 
do lakierów, powłoki i farby nawierzchniowe, Lakiery samochodowe: 
lakiery akrylowe w różnych kolorach, lakiery o efekcie metalicznym 
i perłowym, lakiery bezbarwne, podkłady reaktywne i wypełniające, 
kity szpachlowe, pasty polerskie, powłoki zabezpieczające podwozia 
samochodowe, lakiery dla przemysłu meblowego: podkłady izolują-
ce, podkłady wypełniające, lakiery nawierzchniowe, lakiery na two-
rzywa sztuczne, lakiery dla obuwnictwa, lakiery na sprzęt RTV, AGD 
i  akcesoria meblowe, lakiery do  metalizacji, podkłady korekcyjne, 
farby i  lakiery do zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni stalo-
wych, aluminiowych, ocynkowanych i  betonowych, rozcieńczalniki 
do  lakierów i  farb, 17 Lakiery, farby, podkłady i  powłoki izolacyjne 
oraz uszczelniające, 42 Badania techniczne oraz usługi doradztwa 
technicznego i  ekspertyzy w  zakresie doboru i  użytkowania: lakie-
rów i podkładów do lakierów, powłok i farb nawierzchniowych, lakie-
rów samochodowych, lakierów dla przemysłu meblowego, lakierów 
na tworzywa sztuczne, lakierów dla obuwnictwa, lakierów na sprzęt 
RTV, AGD i akcesoria meblowe, lakierów do metalizacji, farb i  lakie-
rów do  zabezpieczeń antykorozyjnych, lakierów, farb, podkładów 
i powłok izolacyjnych oraz uszczelniających .

(111) 357951 (220) 2022 03 16 (210) 540984
(151) 2022 09 12 (441) 2022 05 16
(732) ALMA-COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gniew (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) alma-color
(540) 

(591) szary, czarny
(531) 26 .02 .03, 26 .02 .07, 27 .05 .01, 27 .05 .21, 27 .01 .25, 29 .01 .12
(510), (511) 1 Odczynniki i  składniki chemiczne do  produkcji farb 
i  lakierów, żywice akrylowe, dodatki ulepszające do farb i  lakierów, 
Rozcieńczalniki do  użytku przemysłowego, 2 Lakiery i  podkłady 
do lakierów, powłoki i farby nawierzchniowe, Lakiery samochodowe: 
lakiery akrylowe w różnych kolorach, lakiery o efekcie metalicznym 
i perłowym, lakiery bezbarwne, podkłady reaktywne i wypełniające, 
kity szpachlowe, pasty polerskie, powłoki zabezpieczające podwozia 
samochodowe, lakiery dla przemysłu meblowego: podkłady izolują-
ce, podkłady wypełniające, lakiery nawierzchniowe, lakiery na two-
rzywa sztuczne, lakiery dla obuwnictwa, lakiery na sprzęt RTV, AGD 
i  akcesoria meblowe, lakiery do  metalizacji, podkłady korekcyjne, 
farby i  lakiery do zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni stalo-
wych, aluminiowych, ocynkowanych i  betonowych, rozcieńczalniki 
do  lakierów i  farb, 17 Lakiery, farby, podkłady i  powłoki izolacyjne 
oraz uszczelniające, 42 Badania techniczne oraz usługi doradztwa 
technicznego i  ekspertyzy w  zakresie doboru i  użytkowania: lakie-
rów i podkładów do lakierów, powłok i farb nawierzchniowych, lakie-
rów samochodowych, lakierów dla przemysłu meblowego, lakierów 
na tworzywa sztuczne, lakierów dla obuwnictwa, lakierów na sprzęt 
RTV, AGD i akcesoria meblowe, lakierów do metalizacji, farb i  lakie-
rów do  zabezpieczeń antykorozyjnych, lakierów, farb, podkładów 
i powłok izolacyjnych oraz uszczelniających .

(111) 357952 (220) 2022 03 16 (210) 540985
(151) 2022 09 12 (441) 2022 05 16
(732) ALMA-COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gniew (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) ciemnoniebieski, niebieski
(531) 26 .02 .03, 26 .02 .07, 27 .01 .25, 27 .05 .21, 29 .01 .12
(510), (511) 1 Odczynniki i  składniki chemiczne do  produkcji farb 
i  lakierów, żywice akrylowe, dodatki ulepszające do farb i  lakierów, 
Rozcieńczalniki do  użytku przemysłowego, 2 Lakiery i  podkłady 
do lakierów, powłoki i farby nawierzchniowe, Lakiery samochodowe: 
lakiery akrylowe w różnych kolorach, lakiery o efekcie metalicznym 
i perłowym, lakiery bezbarwne, podkłady reaktywne i wypełniające, 
kity szpachlowe, pasty polerskie, powłoki zabezpieczające podwozia 
samochodowe, lakiery dla przemysłu meblowego: podkłady izolują-
ce, podkłady wypełniające, lakiery nawierzchniowe, lakiery na two-
rzywa sztuczne, lakiery dla obuwnictwa, lakiery na sprzęt RTV, AGD 
i  akcesoria meblowe, lakiery do  metalizacji, podkłady korekcyjne, 
farby i  lakiery do zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni stalo-
wych, aluminiowych, ocynkowanych i  betonowych, rozcieńczalniki 
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do  lakierów i  farb, 17 Lakiery, farby, podkłady i  powłoki izolacyjne 
oraz uszczelniające, 42 Badania techniczne oraz usługi doradztwa 
technicznego i  ekspertyzy w  zakresie doboru i  użytkowania: lakie-
rów i podkładów do lakierów, powłok i farb nawierzchniowych, lakie-
rów samochodowych, lakierów dla przemysłu meblowego, lakierów 
na tworzywa sztuczne, lakierów dla obuwnictwa, lakierów na sprzęt 
RTV, AGD i akcesoria meblowe, lakierów do metalizacji, farb i  lakie-
rów do  zabezpieczeń antykorozyjnych, lakierów, farb, podkładów 
i powłok izolacyjnych oraz uszczelniających .

(111) 357953 (220) 2022 04 04 (210) 541265
(151) 2022 09 16 (441) 2022 05 02
(732) BIENVENIDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bienvenido
(540) 

(591) czerwony
(531) 01 .05 .01, 01 .05 .06, 27 .05 .01, 29 .01 .01, 24 .15 .11, 24 .15 .13
(510), (511) 45 Badania prawne, Usługi w zakresie przygotowywania 
dokumentów prawnych, Doradztwo w zakresie własności intelektu-
alnej, Usługi monitorowania prawnego, Usługi adwokackie, Usługi 
prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, Usługi 
prawne w dziedzinie imigracji, Usługi związane z przeniesieniem ty-
tułu własności [usługi prawne] .

(111) 357954 (220) 2022 04 29 (210) 542635
(151) 2022 09 08 (441) 2022 05 23
(732) MISIASZEK ROBERT JÓZEF, Szczecin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MAŁY NEAPOL
(510), (511) 43 Udostępnianie obiektów i  sprzętu na  konferencje, wy-
stawy i  spotkania, Usługi w  zakresie zapewniania obiektów na  uroczy-
stości, Oferowanie żywności i  napojów w  restauracjach i  barach, Przy-
gotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego 
spożycia, Usługi mobilnych restauracji, Serwowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach, Usługi w zakresie żywności i napojów na wy-
nos, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, Zapewnia-
nie pomieszczeń na  uroczystości, Dokonywanie rezerwacji restauracji 
i posiłków, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, Usługi barów i restauracji, Usługi cateringu zewnętrznego, 
Przygotowywanie posiłków i napojów, Usługi kawiarni, Usługi restaura-
cyjne, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Ofero-
wanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Usługi kateringowe, 
Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Dostarczanie posiłków 
do bezpośredniego spożycia, Pizzerie, Usługi restauracji szybkiej obsługi .

(111) 357955 (220) 2022 05 31 (210) 543601
(151) 2022 10 11 (441) 2022 06 27
(732) TRUCK WORLD STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Truck World
(510), (511) 9 Pobieralne gry komputerowe, Nagrane płyty DVD za-
wierające gry, Nagrane płyty kompaktowe zawierające gry, Nagrane 
dyski laserowe zawierające gry, Książki elektroniczne do  pobrania 
z dziedziny nauki gry w golfa, Nagrane taśmy wideo zawierające gry, 
Publikacje elektroniczne zawierające gry, Zaprogramowane gry wi-
deo zawarte w kartridżach [oprogramowanie komputerowe] .

(111) 357956 (220) 2022 02 03 (210) 539407
(151) 2022 10 11 (441) 2022 06 27
(732) WIŚNIEWSKI KAROL KARFOOD, Pogorzela (PL)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Burgersland
(540) 

(591) pomarańczowy, czerwony, biały, żółty, czarny, szary, 
brązowy, jasnobrązowy, różowy, jasnoróżowy, ciemnoczerwony
(531) 03 .04 .04, 03 .04 .24, 08 .01 .07, 26 .07 .25, 24 .17 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 43 Usługi restauracji fast-food, Usługi restauracji sprze-
dających posiłki na  wynos, Usługi restauracji szybkiej obsługi, Za-
pewnianie żywności i napojów w restauracjach, Usługi mobilnych re-
stauracji, Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach .

(111) 357957 (220) 2022 02 15 (210) 539925
(151) 2022 09 07 (441) 2022 05 09
(732) WROŃSKI PRZEMYSŁAW, Pleszew (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SLIMKO PLUS
(510), (511) 11 Kotły na  paliwa stałe, Kocioł pelletowy, kompaktowy 
kocioł pelletowy, Kocioł pelletowy oparty na wymienniku rurowym, 
Kotły na  paliwa gazowe i  płynne, kotły do  ogrzewania powietrzem, 
Ekologiczne kotły grzewcze wykorzystujące proces zgazowania odpa-
dów drewna, Kotły grzewcze na paliwa stałe zintegrowane z systema-
mi podawania i dozowania paliwa, Kotły zasypowe ze sterowaniem, 
bez sterowania, Kotły z wentylatorem i sterownikiem, Korpusy kotłów, 
ruszty do palenisk kotłów, urządzenia do zasilania kotłów, zasobniki 
paliw stałych, układy dozowania i podawania paliw stałych do kotłów, 
Dmuchawy do  kotłów, wentylatory, pompy ciepła, podajniki, ślimak 
do  podajnika, podajniki, zestawy podajnikowe, deflektor do  kotła, 
elementy grzejne, wężownice jako części do  instalacji grzewczych, 
wyciągi, instalacje grzewcze, instalacje wyciągu spalin, systemy komi-
nowe, zbiorniki zasypowe, Armatura do kotłów grzewczych, armatura 
regulacyjna i bezpieczeństwa do kotłów, sterowniki do kotłów .

(111) 357958 (220) 2022 04 25 (210) 542378
(151) 2022 09 16 (441) 2022 05 30
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Delecta LODY SMAK WANILIOWY 0,9 LITRA LODÓW  
PO PRZYGOTOWANIU PRZEPIS NA SHAKE LODOWY EXTRA
(540) 

(591) czerwony, żółty, czarny, szary, niebieski, zielony, 
pomarańczowy, brązowy, jasnobrązowy, ciemnobrązowy, 
beżowy, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .15, 25 .01 .19, 26 .01 .04, 26 .01 .16, 26 .01 .18, 
25 .07 .08, 05 .03 .11, 08 .01 .18
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(510), (511) 29 Desery jogurtowe, Desery mleczne, Desery na  bazie 
sztucznego mleka, Desery owocowe, Desery wykonane z produktów 
mlecznych, Mleczne produkty, Przekąski na bazie mleka, 30 Błyska-
wiczne mieszanki do lodów, Desery lodowe, Lodowe słodycze, Lodo-
we wyroby cukiernicze, Lody jadalne, Lody mleczne, Lody spożywcze, 
Lody w proszku, Lody wielosmakowe, Mieszanki do lodów, Mieszanki 
do przyrządzania produktów lodowych, Mieszanki do przyrządzania 
mrożonych wyrobów cukierniczych, Mieszanki do przyrządzania lo-
dowych wyrobów cukierniczych, Mieszanki do sporządzania lodów, 
Mrożone mleczne wyroby cukiernicze, Mrożone wyroby cukiernicze 
zawierające lody, Napoje z lodów, Preparaty aromatyczne do lodów, 
Proszki do  przygotowania lodów, Proszki do  sporządzania lodów, 
Słodycze lodowe, Substytuty lodów, Wyroby lodowe .

(111) 357959 (220) 2022 04 27 (210) 542510
(151) 2022 09 08 (441) 2022 05 23
(732) A&D INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A&D
(540) 

(531) 24 .17 .25, 27 .05 .01
(510), (511) 36 Pośrednictwo w  obrocie nieruchomościami, Pomoc 
w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finanso-
wych w nieruchomościach, Organizowanie wynajmu nieruchomości, 
Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, Ocena i wycena 
nieruchomości, Nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], Dzier-
żawa lub wynajem budynków, Dostarczanie informacji dotyczących 
nieruchomości, Doradztwo w  zakresie nieruchomości, Agencje nie-
ruchomości, Administrowanie nieruchomościami, Udzielanie infor-
macji dotyczących rynku nieruchomości, Udzielanie informacji doty-
czących kwestii nieruchomości za  pośrednictwem Internetu, Usługi 
agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i  wynajmu budynków, 
Usługi agencji nieruchomości związane z  kupnem i  sprzedażą bu-
dynków, Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkanio-
wych, Usługi wynajmu mieszkań, Usługi w zakresie zarządzania nie-
ruchomościami, Wynajem nieruchomości, Zarządzanie powiernicze 
nieruchomościami, Usługi w  zakresie wyszukiwania nieruchomości 
mieszkaniowych, Finansowanie projektów deweloperskich, Usługi 
nabywania gruntu, Zarządzanie portfelem nieruchomości, Planowa-
nie inwestycji w  nieruchomości, Pozyskiwanie kapitału, Pobieranie 
czynszu, Usługi w zakresie zakwaterowań, Skomputeryzowane usługi 
informacyjne dotyczące nieruchomości, Wycena i zarządzanie nieru-
chomościami, Agencje pośrednictwa w  handlu nieruchomościami, 
Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi związane z majątkiem nieru-
chomym, Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, Finansowe 
zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, Pomoc w zakupie 
nieruchomości, 37 Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, 
Budowa budynków na  zamówienie, Budowa domów, Budowa nie-
ruchomości mieszkalnych, Budowa nieruchomości [budownictwo], 
Konsultacje budowlane, Konserwacja i  naprawa budynków, Usługi 
generalnych wykonawców budowlanych, Usługi doradcze i informa-
cyjne dotyczące budownictwa, Konserwacja i naprawa wyposażenia 
budynków, Usługi budowlane i konstrukcyjne, Informacja budowla-
na, Usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących 
nieruchomości, Budownictwo, Budowanie domów, Budownictwo 
mieszkaniowe, Budowanie nieruchomości, Konserwacja i  naprawa 
części i akcesoriów budynków, Konserwacja i naprawa instalacji w bu-
dynkach, Malowanie i  prace dekoratorskie w  budynkach, Remonto-
wanie budynków, Remont nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące 
remontów budynków, Renowacja kuchni, Odnawianie kuchni, Instalo-
wanie wyposażenia kuchennego, Montaż wyposażenia kuchennego, 
Instalacja urządzeń łazienkowych, 42 Usługi inżynieryjne w dziedzi-
nie technologii budowlanej, Doradztwo w zakresie projektów archi-
tektonicznych i budowlanych, Opracowanie projektów technicznych 

w  dziedzinie budownictwa, Usługi projektowania wspomaganego 
komputerowo w  zakresie projektów budowlanych, Opracowywa-
nie projektów budowlanych, Planowanie budowy nieruchomości, 
Projektowanie budowlane, Usługi projektowe związane z nierucho-
mościami, Usługi architektoniczne, Projektowanie architektoniczne, 
Przygotowywanie projektu architektonicznego, Przygotowywanie 
planów architektonicznych, Usługi doradcze dotyczące architektury, 
Usługi doradcze w  zakresie planowania architektonicznego, Usługi 
profesjonalne związane z projektami architektonicznymi .

(111) 357960 (220) 2022 04 21 (210) 542243
(151) 2022 09 20 (441) 2022 06 06
(732) SEGAFREDO ZANETTI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bochnia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SINGLE ORIGIN BARISTA RECOMMENDS BRASIL SELECTED 
BEANS 100% arabica
(540) 

(591) czarny, złoty, biały, ciemnoróżowy, zielony, jasnozielony, 
różowy, brązowy, pomarańczowy
(531) 03 .01 .04, 05 .03 .20, 27 .05 .01, 27 .05 .10, 29 .01 .15
(510), (511) 30 Kawa, Kawa w  postaci całych ziaren, Gotowa kawa 
i napoje na bazie kawy, Kawa mielona .

(111) 357961 (220) 2022 05 06 (210) 542792
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TUTTE LE VITI ATTUALMENTE CONOSCIUTE DE RIVANO DAL 
CEPPO ORIGINA RIO OVVERO LA VITIS VINIFERA CONOSOIUTA 
COME VITE EUR COD VINA OPEA ARBUSTO RAMPICANTE DELLA 
FAMIGL IA DELLA VITA CEAE CHE HA FATTO LA SUA COMPARSA SUL 
LA TERRA CIRC A UN MILIONE DI ANNI FA APPASSIMENTO
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony, pomarańczowy, szary, fioletowy
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .05, 27 .05 .10, 27 .05 .24, 26 .04 .02, 26 .04 .18
(510), (511) 33 Wina, Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa) .
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(111) 357962 (220) 2022 06 14 (210) 544106
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) ZENNER-POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Joli BOUTIQUE
(540) 

(531) 26 .04 .18, 27 .05 .01
(510), (511) 8 Przybory do manicure i pedicure, Zestawy do manicu-
re, Zestawy do pedicure, Przyrządy do manicure i pedicure, Nożyczki 
i cążki do skórek i paznokci, Gilotynki do paznokci, Nożyczki do skó-
rek, Obcinacze do paznokci, Pilniki do paznokci, Polerki do paznok-
ci, Wycinacze i  radełka do  skórek, Tarki do  stóp, Elektryczne tarki 
do stóp, Tarki do usuwania zrogowaceń, Metalowe skrobaki do stóp, 
Elektryczne pilniki do stóp, Szczypce do wycinania skórek, Przybo-
ry do obcinania i usuwania włosów, Nożyczki do strzyżenia włosów, 
Strzyżarki do włosów, Nożyczki fryzjerskie, Pęsety kosmetyczne, Pę-
sety i szczypce do depilacji, Żyletki, Brzytwy, Narzędzia do kształto-
wania brody, Trymery do wąsów i brody, Maszynki do golenia, Ma-
szynki do  strzyżenia włosów, Etui i  futerały na  nożyczki i  brzytwy, 
Przybory do układania włosów, Zalotki do rzęs, 10 Elektryczne przy-
rządy do  masażu, Aparaty do  masażu, Rękawice do  masażu, Elek-
tryczne masażery kosmetyczne, Masażery jadeitowe w formie płytek 
i rollerów do twarzy i ciała, Elektryczne urządzenia do masażu głowy 
do użytku domowego, Masażery do głowy, Nieelektryczne urządze-
nia do masażu, Przyrządy do masażu ręcznego, Przybory do masażu, 
Przybory do usuwania kleszczy i żądeł, Zatyczki do uszu, 18 Kosme-
tyczki bez wyposażenia, Kuferki kosmetyczne, 20 Lustra i  lusterka 
toaletowe i kosmetyczne, 21 Szczotki do włosów, Grzebienie, Pędz-
le do  farbowania włosów, Miski do  farbowania włosów, Zestawy 
do  farbowania włosów, mianowicie rękawice gumowe do  użytku 
domowego i miseczki na farby do włosów, Pędzle do golenia, Pędz-
le kosmetyczne, Pędzelki i pędzle do makijażu, Pacynki, Aplikatory, 
Grzebyki i  spiralki do  makijażu, Gąbeczki toaletowe do  makijażu 
i  demakijażu, Szczoteczki do  brwi, Opaski kosmetyczne, Przybory 
do  makijażu, Szczoteczki do  rąk i  paznokci, Szczotki do  mycia cia-
ła, Przybory do  mycia ciała w  postaci rękawic, Gąbki, Gąbki i  myjki 
do  masażu i  kąpieli, Szczotki do  pleców, Myjki z  siatki nylonowej 
do mycia ciała, Myjki do peelingu ciała, Myjki do twarzy, Pasy z two-
rzyw naturalnych i sztucznych do mycia pleców, Gąbeczki do mycia 
twarzy i zmywania fluidu, Szczoteczki elektryczne do mycia twarzy, 
Szczoteczki do zębów, Silikonowe piętki i silikonowe stopki do pielę-
gnacji stóp i wzmacniania działania kosmetyków, Separatory do stóp, 
Przybory kosmetyczne, Przybory i  zestawy toaletowe, Dozowniki 
i  naczynia na  mydło, Kubki, Mydelniczki, Toaletowe zestawy tury-
styczne składające się z kosmetyczki, mydelniczki, etui na szczotecz-
kę do  zębów, kubka, dozowników i  pojemników na  mydło, Stojaki 
i dozowniki na papier toaletowy, Pojemniki na waciki i patyczki higie-
niczne, Pojemniki przystosowane do  przechowywania przyborów 
toaletowych, Etui i futerały na szczoteczki do zębów i grzebienie, Etui 
na przybory kosmetyczne, Etui na grzebienie, Futerały na przybory 
toaletowe i kosmetyczne, Kosmetyczki, Kosmetyczki na przybory to-
aletowe z wyposażeniem, Kosmetyczki z lusterkiem, Puderniczki, Pu-
derniczki z lusterkiem, Elektryczne szczoteczki do zębów, 26 Ozdo-
by do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki i sztuczne 
włosy, Dekoracyjne akcesoria do włosów wałki do włosów, Papiloty, 
Papiloty spiralne do włosów, Spinki do włosów, Wsuwki do włosów, 
Spinki-szczęki do  włosów, Spinki zatrzaskowe do  włosów, Szpilki 
do kręcenia włosów, Gumki do włosów, Gumki do kucyków, Gumki 
do kucyków i wstążki do włosów, Elastyczne opaski do włosów, Opa-
ski elastyczne do podtrzymywania rękawów, Klipsy i klamry do wło-
sów, Czepki do farbowania włosów, Siatki na włosy .

(111) 357963 (220) 2022 06 14 (210) 544111
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11

(732) KARCZMARZYK NATALIA, Wieliczka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MATMASTERKA
(510), (511) 41 Nauczanie i szkolenia, Edukacja [nauczanie], Naucza-
nie indywidualne .

(111) 357964 (220) 2022 06 17 (210) 544200
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) INSTYTUT EDUKACJI I ROZWOJU, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELIXIR COVID
(540) 

(591) ciemnoczerwony, ciemnoróżowy
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 26 .13 .25, 01 .13 .15
(510), (511) 5 Suplementy diety, Suplementy diety do  użytku me-
dycznego, Suplementy ziołowe, Suplementy ziołowe w płynie .

(111) 357965 (220) 2022 06 17 (210) 544222
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) ŚLUSARCZYK KACPER MUUKREACJE .PL, Piasek (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) czarny, szary, biały
(531) 29 .01 .13, 02 .03 .01, 02 .09 .04, 02 .09 .07, 02 .09 .08, 02 .09 .12
(510), (511) 25 Odzież, Nakrycia głowy, 35 Usługi sklepów detalicz-
nych online obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą .

(111) 357966 (220) 2022 06 22 (210) 544314
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) RAJ GROUP WÓJCIK SPÓŁKA JAWNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RAJ GROUP
(540) 

(591) biały, czerwony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .01
(510), (511) 9 Czujniki przeciwpożarowe, Instalacje tryskaczy prze-
ciwpożarowych, Oszklone ostrzegacze przeciwpożarowe, Przeciw-
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pożarowe drabinki ewakuacyjne [sprzęt bezpieczeństwa], Przeciw-
pożarowe systemy tryskaczy, Tryskacze (Systemy-) przeciwpożarowe, 
Urządzenia przeciwpożarowe, Zraszacze ognia [sprzęt przeciwpoża-
rowy], Czujniki dymu, Elektryczne i elektroniczne urządzenia i przy-
rządy zabezpieczające, Gaśnice, Kulki do gaszenia pożarów, Systemy 
gaśnicze, Systemy zraszaczy do gaszenia ognia, Urządzenia do kon-
troli bezpieczeństwa, Urządzenia do kontrolowania ognia, Urządze-
nia do wykrywania dymu, Urządzenia i instrumenty sygnalizacyjne, 
Wykrywacze dymu, Alarmowe systemy bezpieczeństwa [inne niż 
do  pojazdów], Alarmy, Alarmy pożarowe, Czujniki ognia, Czujniki 
płomieni, Detektory płomieni, Elektryczne alarmy dymu, Elektryczne 
alarmy pożarowe, Elektryczne czujniki dymu, Elektryczne urządze-
nia alarmowe, Elektryczne wykrywacze dymu, Instalacje alarmowe, 
Ozdobne osłony do wykrywaczy dymu, ukształtowane, Panele stero-
wania do alarmów bezpieczeństwa, Systemy alarmowe, Urządzenia 
do  wykrywania pożaru, Wykrywacze dymu [alarmy], Automatycz-
ne urządzenia do  gaszenia ognia, Koce gaśnicze, Odzież chroniąca 
przed ogniem, Urządzenia spryskujące wodą do  opanowania po-
żaru, Urządzenia spryskujące [automatyczne] do  gaszenia poża-
rów, Systemy sygnalizacji alarmu pożarowego, Dźwiękowe systemy 
ostrzegawcze, Stałe urządzenia gaśnicze, Systemy wczesnej detekcji 
pożaru, Systemy oddymiania grawitacyjnego, Systemy zamknięć 
ogniowych, Elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, 37 Instalacja 
aktywnej ochrony przeciwpożarowej, Instalacja pasywnej ochrony 
przeciwpożarowej, Instalacja przemysłowej ochrony przeciwpożaro-
wej, Instalacja systemów ewakuacji przeciwpożarowej, Instalowanie 
alarmów przeciwpożarowych, Konserwacja alarmowych instala-
cji przeciwpożarowych, Konserwacja i  naprawa systemów alarmu 
przeciwpożarowego, Konserwacja i  naprawa systemów ewakuacji 
przeciwpożarowej, Konserwacja i serwisowanie systemów alarmów 
przeciwpożarowych, Montaż i naprawa instalacji alarmowych prze-
ciwpożarowych, Naprawa alarmów przeciwpożarowych, Naprawa 
lub konserwacja alarmów przeciwpożarowych, Przeciwpożarowe 
zabezpieczanie budynków w trakcie budowy, Udzielanie informacji 
dotyczących naprawy lub konserwacji alarmów przeciwpożarowych, 
Usługi doradcze związane z  instalacją sprzętu przeciwpożarowego, 
Instalacja systemów zabezpieczających, Instalowanie systemów 
wykrywania pożarów, Instalacja alarmów, Usługi w zakresie instalo-
wania alarmów, Instalacja systemów gaszenia pożaru, Instalacja sys-
temów tłumienia ognia, Instalacja systemów wyciągowych dymu, In-
stalowanie alarmów przeciwwłamaniowych, Instalowanie i naprawa 
alarmów przeciwwłamaniowych, 42 Projektowanie systemów prze-
ciwpożarowych, Projektowanie systemów sygnalizacji alarmu poża-
rowego, Projektowanie dźwiękowych systemów ostrzegawczych .

(111) 357967 (220) 2022 06 22 (210) 544329
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) GREEN FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zdunowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOOD GREENS
(540) 

(591) biały, jasnozielony
(531) 05 .03 .13, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 29 Konserwowe, mrożone, suszone i gotowane warzywa, 
Konserwowe, mrożone, suszone i  gotowane owoce, Przetworzone 
kiełki warzyw, Przetworzone kiełki fasoli, Sałatki i surówki warzywne, 
Sałatki i  surówki owocowe, Sałatki i  surówki owocowo-warzywne, 
Sałatki gotowe, Warzywa w puszkach, Owoce w puszkach, Zupy i wy-
wary, ekstrakty mięsne, Składniki do sporządzenia zup, Zupy świeże 
i mrożone, Buliony, Preparaty do produkcji bulionu, Przekąski na ba-
zie warzyw, Przekąski na bazie owoców, Przekąski na bazie orzechów, 
Galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i  warzywne, Kapusta 
kwaszona, Owoce kandyzowane, Przecier pomidorowy, Sok pomi-

dorowy do gotowania, Przecier jabłkowy, Dania gotowe warzywne, 
Gotowe dania składające się głównie z mięsa, 30 Zioła suszone, Zioła 
przetworzone, Zioła konserwowane, Zioła do  celów spożywczych, 
Przyprawy, Przyprawy suche, Przyprawy korzenne, Sosy, Sosy sa-
łatkowe, Dresingi sałatkowe, Sosy pomidorowe, Keczup, Majonez, 
Musztarda, Słodycze zawierające owoce, Słodycze owocowe, Kiełki 
pszenicy, Dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, 
Dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie makaron, 31 
Świeże warzywa, Świeże owoce, Świeża sałata, Sałaty, Uprawy sała-
ty, Świeże warzywa liściaste, Świeże warzywa na  sałatki, Mieszanki 
warzyw liściastych, świeże, Świeże kiełki warzyw, Świeże kiełki faso-
li, Świeże zioła, Świeże zioła w postaci mieszanek liści, Świeże zioła 
w postaci główek, Świeże zioła w doniczkach, Nieprzetworzone zio-
ła, Świeże orzechy .

(111) 357968 (220) 2022 02 12 (210) 539784
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) RÓŻAŃSKI RAFAŁ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REBEL MEDIA
(540) 

(591) szary, biały, czarny
(531) 27 .05 .17, 27 .05 .25, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Reklama zewnętrzna, Reklama na  billboardach elek-
tronicznych, Reklama i marketing, Reklama i usługi reklamowe, Usłu-
gi badawcze związane z  reklamą, Reklama za  pomocą marketingu 
bezpośredniego, Reklama poprzez wszystkie publiczne środki komu-
nikacji, Reklamy online, Reklama w czasopismach, broszurach i gaze-
tach, Reklama radiowa, Usługi w zakresie tworzenia marki (reklama 
i  promocja), Reklama za  pośrednictwem mediów elektronicznych, 
w szczególności Internetu, Agencje reklamowe, Doradztwo reklamo-
we i marketingowe, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 
Udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, Usługi reklamo-
we, promocyjne i public relations, Usługi reklamowe i marketingowe 
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, Usługi reklamo-
we służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, 
Usługi relacji z mediami, Usługi w zakresie zakupu środków przeka-
zu [miejsca i czasu w mediach], Doradztwo marketingowe w zakre-
sie mediów społecznościowych, Organizacja promocji przy użyciu 
mediów audiowizualnych, Usługi badań rynku dotyczące mediów 
nadawczych, Kampanie marketingowe, Przygotowywanie kampanii 
reklamowych, Opracowywanie kampanii promocyjnych, Konsultacje 
związane z organizacją kampanii promocyjnych na rzecz firm, Usłu-
gi w  zakresie tworzenia marki, Usługi w  zakresie strategii rozwoju 
marki, Usługi reklamowe w celu stworzenia rozpoznawalności marki 
na rzecz innych, Usługi w zakresie pozycjonowania marki, Testowa-
nie marki, Produkcja reklam telewizyjnych, Marketing internetowy, 
Usługi reklamowe za  pośrednictwem Internetu, Rozpowszechnia-
nie materiałów reklamowych w  internecie, Wynajem przestrzeni 
reklamowej w  Internecie, Usługi marketingowe za  pośrednictwem 
wyszukiwarek internetowych, Promowanie towarów i  usług osób 
trzecich w Internecie, Marketing dotyczący promocji, Usługi dorad-
cze dotyczące promocji sprzedaży, Usługi promocyjne świadczone 
za  pośrednictwem telefonu, Zarządzanie programami lojalnościo-
wymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, Usługi promocyjno-mar-
ketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, Usługi redaktorów 
w zakresie pisania tekstów do celów promocyjnych, Organizowanie 
i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób 
trzecich, Usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, 
promocyjnych i/lub reklamowych, Organizowanie imprez, wystaw, 
targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i  reklamo-
wych, Usługi wprowadzania produktów na rynek, Usługi w zakresie 
marketingu produktów, Reklama banerowa, Edycja postprodukcyj-
na reklam, Usługi reklamy prasowej, Usługi reklamy graficznej, Wy-
najem bilbordów reklamowych, Projektowanie logo reklamowych, 
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Negocjowanie kontraktów reklamowych, Usługi w zakresie reklamy 
cyfrowej, Analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, Opracowy-
wanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych, 41 
Produkcja programów radiowych i  telewizyjnych, Produkcja pro-
gramów telewizyjnych na żywo, Montaż programów telewizyjnych, 
Opracowywanie formatów dla programów telewizyjnych, Organi-
zowanie konferencji związanych z reklamą, Kursy szkoleniowe w za-
kresie planowania strategicznego związanego z reklamą, promocją, 
marketingiem i biznesem .

(111) 357969 (220) 2022 05 19 (210) 543203
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) STANIEC MARTYNA NASTE-MARTYNA STANIEC, 
Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NASTE
(540) 

(591) brązowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .11
(510), (511) 44 Gabinety pielęgnacji skóry, Usługi gabinetów odchu-
dzania, Higiena i pielęgnacja urody, Higiena i pielęgnacja urody dla 
ludzi, Medyczna pielęgnacja stóp, Usługi doradcze związane z pielę-
gnacją skóry, Nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, Usłu-
gi zabiegów kosmetycznych na  twarz i  ciało, Zabiegi kosmetyczne 
na ciało, twarz i włosy, Zabiegi depilacyjne, Zabiegi higieniczne dla 
ludzi, Zabiegi kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne dla ciała, Zabiegi 
kosmetyczne dla twarzy, Zabiegi pielęgnacji urody, Zabiegi terapeu-
tyczne dla ciała, Zabiegi terapeutyczne dla twarzy, Usługi solariów 
i salonów oferujących zabiegi brązujące, Usługi pielęgnacji paznok-
ci rąk, Usługi pielęgnacji paznokci, Usługi salonów pielęgnacji pa-
znokci, Salony piękności, Świadczenie usług przez salony piękności, 
Udzielanie informacji związanych z  usługami salonów piękności, 
Usługi salonów piękności, Wypożyczanie maszyn i urządzeń do użyt-
ku w salonach piękności lub męskich zakładach fryzjerskich, Higiena 
i pielęgnacja urody istot ludzkich, Usługi w zakresie higieny i pielę-
gnacji urody ludzi, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, La-
serowe usuwanie tatuaży, Wynajem sprzętu do higieny i pielęgnacji 
urody u ludzi, Wynajem sprzętu do pielęgnacji skóry, Analiza kosme-
tyczna, Depilacja woskiem, Doradztwo dotyczące urody, Doradztwo 
świadczone za  pośrednictwem Internetu w  dziedzinie pielęgnacji 
ciała i urody, Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Do-
radztwo w  zakresie urody, Elektroliza do  celów kosmetycznych, 
Elektroliza kosmetyczna, Elektroliza kosmetyczna w  celu usuwania 
owłosienia, Konsultacje dotyczące kosmetyków, Kosmetyczne usu-
wanie laserem zbędnych włosów, Kosmetyczne usuwanie żylaków 
za pomocą lasera, Kosmetyczny zabieg laserowy skóry, Kosmetyczny 
zabieg laserowy na  wzrost włosów, Laserowy zabieg kosmetyczny 
pajączków, Leczenie kosmetyczne grzyba palców nóg, Manicure, 
Manicure (Usługi-), Nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, 
Ozdabianie ciała, Pielęgnacja stóp, Pielęgnacja urody, Pielęgnacja 
urody dla ludzi, Solaria, Udzielanie informacji o urodzie, Usługi do-
radcze dotyczące kosmetyków, Usługi doradcze dotyczące pielęgna-
cji urody, Usługi doradcze dotyczące urody, Usługi farbowania rzęs, 
Usługi koloryzacji rzęs, Usługi koloryzacji brwi, Usługi konsultacyjne 
dotyczące pielęgnacji urody, Usługi kosmetyczne, Usługi kosmetycz-
ne w  zakresie wykonywania makijażu, Usługi kosmetycznej pielę-
gnacji ciała, Usługi kształtowania brwi, Usługi laserowego usuwania 
owłosienia, Usługi lecznicze dotyczące usuwania cellulitu, Usługi 
lecznicze w  zakresie usuwania tkanki tłuszczowej, Usługi manicure 
i pedicure, Usługi manicure świadczone podczas wizyt domowych, 
Usługi opalania natryskowego, Usługi opalania natryskowego dla 
ciała ludzkiego, Usługi opalania skóry dla ludzi w celach kosmetycz-
nych, Usługi pedicure, Usługi pielęgnacji stóp, Usługi pielęgnacji uro-
dy, Usługi pielęgnacji urody, w szczególności w zakresie rzęs, Usługi 
podkręcania rzęs, Usługi przedłużania rzęs, Usługi salonów oferu-
jących opalanie natryskowe, Usługi salonu opalania natryskowego, 
Usługi sztucznego opalania, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji 
urody, Usługi w zakresie laserowego odmładzania skóry, Usługi w za-
kresie makijażu permanentnego, Usługi w zakresie makijażu, Usługi 

w zakresie naciągania skóry za pomocą lasera, Usługi w zakresie pie-
lęgnacji twarzy, Usługi w zakresie pielęgnacji skóry, Usługi w zakresie 
porad kosmetycznych, Usługi w zakresie zabiegów upiększających, 
Usługi zabiegów na cellulitis, Usługi zabiegów na cellulit, Usługi za-
biegów pielęgnacji twarzy, Usuwanie cellulitu z ciała, Wstrzykiwalne 
kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych, Zdrowotne usługi 
odnowy biologicznej w  zakresie zdrowia i  dobrego samopoczucia 
ciała i ducha .

(111) 357970 (220) 2022 05 24 (210) 543317
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) FUNDACJA HISTORIA I KULTURA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIĘDZYNARODOWE TARGI KSIĄŻKI W WARSZAWIE
(540) 

(591) czarny, czerwony, żółty, biały
(531) 29 .01 .14, 26 .04 .02, 26 .04 .09, 27 .05 .05, 27 .05 .17
(510), (511) 35 Organizowanie targów, wystaw, plenerów czytelni-
czych w  celach handlowych i  reklamowych, Pozyskiwanie i  syste-
matyzacja danych komputerowych baz danych, 36 Sponsorowanie 
finansowe, Ustanawianie stypendiów i  nagród, Zbiórki funduszy 
na cele związane z popularyzacją czytelnictwa i literatury, Udzielanie 
dotacji na rzecz inicjatyw podejmowanych w celach upowszechnia-
nia i  rozwoju czytelnictwa oraz rozwoju kultury i  sztuki, 38 Rozpo-
wszechnianie obrazu i  dźwięku za  pośrednictwem Internetu, sieci 
teleinformatycznych, przekazu satelitarnego, Udostępnianie forów 
internetowych on-line mających na celu popularyzację literatury, 41 
Organizacja wystaw, konferencji, sympozjów, szkoleń, seminariów, 
plenerów czytelniczych, spotkań autorskich, zjazdów, festiwali do-
tyczących popularyzacji literatury, wiedzy historycznej i wojskowej, 
Organizacja konkursów literackich, Podejmowanie działań o charak-
terze edukacyjnym, Udostępnianie on-line publikacji, książek, czaso-
pism, podręczników, Publikowanie książek, Wypożyczanie książek .

(111) 357971 (220) 2022 06 17 (210) 544190
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) WITWICKI BOHDAN NEW ENERGY, Siemianowice Śląskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ECO SILESIA
(540) 

(591) zielony
(531) 29 .01 .03, 27 .05 .01, 26 .11 .03, 26 .11 .25, 26 .13 .25
(510), (511) 41 Edukacja, rozrywka i sport .

(111) 357972 (220) 2022 06 17 (210) 544194
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) MDMM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Bobrowiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M75
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(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .17, 27 .05 .19, 27 .07 .01, 27 .07 .11, 27 .07 .17, 27 .07 .19
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, za-
rządzanie i  administrowanie działalnością gospodarczą, Doradztwo 
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Badania dotyczą-
ce działalności gospodarczej, Organizowanie i prowadzenie spotkań 
biznesowych, Pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla 
osób trzecich, Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie 
pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlo-
wych lub w zarządzaniu nimi, Usługi zarządzania biurowego [dla osób 
trzecich], Usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, 
Usługi w  zakresie wystaw i  prezentacji produktów, Organizowanie 
i  prowadzenie pokazów w  celach reklamowych, Organizowanie 
targów i  wystaw, 36 Usługi w  zakresie nieruchomości, Usługi w  za-
kresie wycen, Wynajem nieruchomości i  majątku, Administrowanie 
nieruchomościami, Organizowanie finansowania w zakresie operacji 
budowlanych, Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, 
Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi w  zakresie zarzą-
dzania nieruchomościami, Organizowanie działań mających na  celu 
zbieranie funduszy na  cele charytatywne, Usługi inwestycyjne, 37 
Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i  wyburzeniowe, 
Konserwacja i  naprawa, remonty budynków, 41 Usługi edukacyjne, 
rozrywkowe i  sportowe, Publikowanie, sprawozdawczość i  pisanie 
tekstów, Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Usługi edu-
kacyjne i instruktażowe, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Usługi 
wynajmu związane ze  sprzętem i  obiektami dla edukacji, rozrywki, 
sportu i kultury, 43 Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakre-
sie dostarczania żywności i napojów, Usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, Usługi barów i restauracji, kawiarni, Stołówki, Zapewnianie 
pomieszczeń na uroczystości, 45 Doradztwo prawne .

(111) 357973 (220) 2022 06 17 (210) 544195
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) INSTYTUT EDUKACJI I ROZWOJU, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ADSAK COVID
(540) 

(591) ciemnoczerwony, ciemnoróżowy
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .03, 26 .13 .25, 01 .13 .15
(510), (511) 5 Suplementy diety, Suplementy diety do  użytku me-
dycznego, Suplementy ziołowe, Suplementy ziołowe w płynie .

(111) 357974 (220) 2022 06 17 (210) 544198
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) MDMM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Bobrowiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M75

(540) 

(591) ciemnoszary, pomarańczowy, czerwony
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 27 .07 .01, 27 .05 .17, 27 .05 .19, 27 .07 .11, 27 .07 .17, 
27 .07 .19
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, za-
rządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Doradztwo 
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Badania dotyczą-
ce działalności gospodarczej, Organizowanie i prowadzenie spotkań 
biznesowych, Pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla 
osób trzecich, Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie 
pomoc w  prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub han-
dlowych lub w zarządzaniu nimi, Usługi zarządzania biurowego [dla 
osób trzecich], Usługi wsparcia administracyjnego i  przetwarzania 
danych, Usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, Organizo-
wanie i prowadzenie pokazów w celach reklamowych, Organizowa-
nie targów i wystaw, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Publikowanie, sprawozdawczość i  pisanie tekstów, Organizowanie 
konferencji, wystaw i  konkursów, Usługi edukacyjne i  instruktażo-
we, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Usługi wynajmu związane 
ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, 43 
Usługi informacji, doradztwa i  rezerwacji w  zakresie dostarczania 
żywności i napojów, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usłu-
gi barów, restauracji i kawiarni, Stołówki, Zapewnianie pomieszczeń 
na uroczystości .

(111) 357975 (220) 2022 06 21 (210) 544284
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) EMERALLD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Raciechowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Robot&Mulch
(510), (511) 1 Nawozy, Nawozy mineralne, Nawozy naturalne, Nawo-
zy azotowe, Nawozy mieszane, Nawozy, nawozy do trawników, na-
wozy do trawy, Nawozy do trawy lub terenów trawiastych, Nawozy 
z  dodatkiem mikroorganizmów, Polepszacze do  gleby, Regulatory 
wzrostu roślin, Stymulatory wzrostu [inne niż do użytku medyczne-
go lub weterynaryjnych], Hormony roślinne (fitohormony), Odżywki 
dla roślin, Syntetyczne nawozy .

(111) 357976 (220) 2022 06 21 (210) 544298
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) ELSERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łyski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Elmont GRUPA Elserwis
(540) 

(591) biały, ciemnoniebieski
(531) 26 .03 .07, 26 .03 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 37 Instalacja maszyn przemysłowych, Budowa infra-
struktury elektroenergetycznej, Instalowanie linii transmisyjnych, 
Renowacja instalacji elektrycznych, Naprawa i konserwacja instalacji 
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gazowych i elektrycznych, Usługi w zakresie instalacji elektrycznych, 
Budownictwo, Wynajem maszyn budowlanych, Naprawa maszyn 
przemysłowych, Instalowanie urządzeń elektrycznych, Instalacja 
systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w  bu-
dynkach mieszkalnych, Instalacja systemów paneli słonecznych za-
silanych energią słoneczną w  budynkach niemieszkalnych, Montaż 
i  konserwacja instalacji fotowoltaicznych, Usługi budowlane i  kon-
strukcyjne, Instalacja, naprawa i  konserwacja sprzętu grzewczego, 
Usługi wykonawców instalacji elektrycznych, Stawianie fundamen-
tów, Wynajem sprzętu budowlanego, Informacja budowlana, Usługi 
elektryków, Naprawa sprzętu elektrycznego i  instalacji elektrotech-
nicznych, Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Naprawa 
i  konserwacja instalacji elektronicznych, Usługi nadzoru budowla-
nego w  zakresie projektów dotyczących nieruchomości, Instalacja 
systemów oświetlenia elektrycznego i systemów elektroenergetycz-
nych, Demontaż energetycznych linii przesyłowych, Instalacja syste-
mów energii wiatrowej, Instalacja systemów energii wodnej, Insta-
lowanie systemów zasilanych energią słoneczną, Instalacja urządzeń 
do wytwarzania energii, Instalacja urządzeń do oszczędzania energii, 
Budowa instalacji wykorzystujących energię geotermiczną, Naprawa 
lub konserwacja generatorów energii elektrycznej, Naprawa instalacji 
do zaopatrzenia w energię, Naprawa i konserwacja instalacji do wy-
twarzania energii, Serwis urządzeń i instalacji do wytwarzania ener-
gii, Konserwacja urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, Napra-
wa instalacji, urządzeń i  maszyn do  produkcji energii, Konserwacja 
i naprawa instalacji grzewczych zasilanych energią słoneczną, Serwis 
w sytuacjach awaryjnych urządzeń do zaopatrzenia w energię elek-
tryczną, Konserwacja i naprawa instalacji energii słonecznej, Napra-
wa i konserwacja generatorów energii elektrycznej, Ładowanie bate-
rii i innych urządzeń magazynujących energię oraz wynajem sprzętu 
do nich, Naprawa maszyn i urządzeń telekomunikacyjnych, Instalo-
wanie i naprawa sieci telekomunikacyjnych, Instalowanie i naprawa 
sprzętu telekomunikacyjnego, Instalacja, konserwacja i  naprawa 
sprzętu telekomunikacyjnego, Układanie przewodów telekomuni-
kacyjnych, Konserwacja i  naprawa sieci, urządzeń i  przyrządów te-
lekomunikacyjnych, Naprawa i konserwacja elektrowni wiatrowych, 
Konserwacja, naprawa i  odnowa urządzeń i  instalacji fotowoltaicz-
nych, Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, 42 Architektura, 
Usługi architektoniczne i inżynieryjne, Projektowanie i opracowywa-
nie sieci telekomunikacyjnych, Inżynieria telekomunikacyjna, Prace 
inżynieryjne, Badania techniczne, Sporządzanie projektów i opraco-
wywanie systemów fotowoltaicznych, Badania w dziedzinie energii, 
Projektowanie i opracowywanie nowych technologii na rzecz osób 
trzecich, Audyt energetyczny, Usługi doradcze związane z wydajno-
ścią energetyczną, Usługi w zakresie inżynierii elektrycznej, Badania 
w dziedzinie inżynierii elektrycznej, Usługi inżynieryjne w dziedzinie 
energii elektrycznej i produkcji gazu ziemnego, Projektowanie syste-
mów elektrycznych, Projektowanie techniczne, Opracowywanie pro-
jektów technicznych do projektów budowlanych, Usługi zarządzania 
projektami inżynieryjnymi, Usługi doradcze w zakresie projektowa-
nia, Usługi w zakresie projektowania technicznego, Sporządzanie ra-
portów projektowych, Usługi projektowania na zamówienie, Projek-
towanie instalacji i urządzeń przemysłowych, Doradztwo w zakresie 
projektowania konstrukcyjnego, Usługi w  zakresie przemysłowego 
projektowania technicznego, Projektowanie i  opracowywanie sie-
ci dystrybucji energii, Usługi inżynieryjne w  dziedzinie technologii 
energetycznej, Usługi doradztwa technologicznego w  dziedzinie 
generowania energii alternatywnych, Usługi inżynieryjne związane 
z systemami zaopatrzenia w energię, Analizy technologiczne zwią-
zane z zapotrzebowaniem na energię i prąd osób trzecich, Opraco-
wywanie systemów do  zarządzania energią i  prądem, Udzielanie 
informacji związanych z badaniami i opracowaniami projektów tech-
nicznych dotyczących wykorzystywania naturalnych źródeł energii .

(111) 357977 (220) 2022 06 22 (210) 544326
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) GREEN FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zdunowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Burger Leaf
(510), (511) 31 Świeże warzywa, Świeże owoce, Świeże zioła, Świeże 
orzechy, Świeże grzyby, Świeże mieszanki warzywne, Świeże mie-
szanki owocowe, Świeże warzywa korzenne, Świeże warzywa strącz-
kowe, Świeże warzywa dyniowate, Świeże warzywa liściowe, Świeże 

warzywa psiankowate, Świeże warzywa rzepowate, Świeże pomido-
ry, Świeże ogórki, Świeża papryka, Świeża sałata, Mieszanki warzyw 
liściastych, świeże, Świeże kiełki warzyw, Świeże kiełki fasoli, Rośliny 
świeże, Rośliny żywe, Nasiona roślin, Cebulki roślin, Sadzonki roślin .

(111) 357978 (220) 2022 05 24 (210) 543318
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) FUNDACJA HISTORIA I KULTURA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INTERNATIONAL BOOK FAIR IN WARSAW
(540) 

(591) czarny, żółty, czerwony, biały
(531) 26 .04 .02, 26 .04 .09, 27 .05 .05, 27 .05 .17, 29 .01 .14
(510), (511) 35 Organizowanie targów, wystaw, plenerów czytelni-
czych w  celach handlowych i  reklamowych, Pozyskiwanie i  syste-
matyzacja danych komputerowych baz danych, 36 Sponsorowanie 
finansowe, Ustanawianie stypendiów i  nagród, Zbiórki funduszy 
na cele związane z popularyzacją czytelnictwa i literatury, Udzielanie 
dotacji na rzecz inicjatyw podejmowanych w celach upowszechnia-
nia i  rozwoju czytelnictwa oraz rozwoju kultury i  sztuki, 38 Rozpo-
wszechnianie obrazu i  dźwięku za  pośrednictwem Internetu, sieci 
teleinformatycznych, przekazu satelitarnego, Udostępnianie forów 
internetowych on-line mających na celu popularyzacje literatury, 41 
Organizacja wystaw, konferencji, sympozjów, szkoleń, seminariów, 
plenerów czytelniczych, spotkań autorskich, zjazdów, festiwali do-
tyczących popularyzacji literatury, wiedzy historycznej i wojskowej, 
Organizacja konkursów literackich, Podejmowanie działań o charak-
terze edukacyjnym: Udostępnianie on-line publikacji, książek, czaso-
pism, podręczników, Publikowanie książek, Wypożyczanie książek .

(111) 357979 (220) 2022 05 31 (210) 543558
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) STOWARZYSZENIE HYDROGEN POLAND, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hydrogen Poland
(540) 

(591) zielony, ciemnozielony
(531) 26 .01 .01, 26 .03 .04, 26 .03 .12, 26 .05 .01, 26 .05 .09, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 41 Organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozryw-
kowych o  tematyce związanej z  edukacją, oświatą, wychowaniem, 
nauką, ochroną zdrowia, energetyką, rozwojem energetyki, odna-
wialnymi źródłami energii, rozwojem odnawialnych źródeł energii, 
paliwami alternatywnymi, rozwojem paliw alternatywnych, rozwo-
jem gospodarki, ochroną środowiska, ochroną dóbr kultury i  dzie-
dzictwa narodowego oraz promocją i  organizacją wolontariatu, 
Organizowanie seminariów, sympozjów, szkoleń i  kursów z  zakresu 
edukacji, oświaty, wychowania, nauki, ochrony zdrowia, rozwoju 
gospodarki, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej, sportu i re-
kreacji, ochrony środowiska, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa na-
rodowego oraz organizacji wolontariatu, Organizowanie seminariów, 
sympozjów, szkoleń i  kursów z  zakresu promocji edukacji, oświaty, 
wychowania, nauki, ochrony zdrowia, energetyki, rozwoju energety-
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ki, odnawialnych źródeł energii, rozwoju odnawialnych źródeł energii, 
paliw alternatywnych, rozwoju paliw alternatywnych, rozwoju gospo-
darki, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej, sportu i rekreacji, 
ochrony środowiska, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
oraz organizacji wolontariatu, Publikowanie, w  tym publikacja elek-
troniczna i on-line książek, periodyków i tekstów związanych z edu-
kacją, oświatą, wychowaniem, nauką, ochroną zdrowia, energetyką, 
rozwojem energetyki, odnawialnymi źródłami energii, rozwojem od-
nawialnych źródeł energii, paliwami alternatywnymi, rozwojem paliw 
alternatywnych, rozwojem gospodarki, kultury i  sztuki, opieką i po-
mocą społeczną, sportem i  rekreacją, ochroną środowiska, ochroną 
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocją i organizacją 
wolontariatu, 42 Doradztwo w zakresie energetyki, rozwoju energe-
tyki, odnawialnych źródeł energii, rozwoju odnawialnych źródeł ener-
gii, paliw alternatywnych, rozwoju paliw alternatywnych, 45 Usługi 
w  zakresie pomocy i  doradztwa prawnego podmiotom prowadzą-
cym działalność związaną z edukacją, oświatą, wychowaniem, nauką, 
ochroną zdrowia, energetyką, rozwojem energetyki, odnawialnymi 
źródłami energii, rozwojem odnawialnych źródeł energii, paliwami 
alternatywnymi, rozwojem paliw alternatywnych, rozwojem gospo-
darki, kultury i sztuki, opieką i pomocą społeczną, sportem i rekreacją, 
ochroną środowiska, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
oraz promocją i organizacją wolontariatu .

(111) 357980 (220) 2022 05 31 (210) 543622
(151) 2022 10 05 (441) 2022 06 20
(732) ZDZIARSKI SZYMON NEOPAK, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Opako
(540) 

(591) biały, czarny, ciemnoczerwony, granatowy
(531) 29 .01 .14, 27 .05 .01, 26 .03 .06
(510), (511) 16 Karton, Opakowania kartonowe, Papier i  karton, Pu-
dła opakowaniowe [kartonowe], Składane pudełka kartonowe, Prze-
mysłowy papier i  karton, Kartony do  dostarczania towarów, Karton 
do wycinania szablonów, Kartonowe pudełka do pakowania, Tablice 
reklamowe z kartonu, Maty stołowe z kartonu, Kartony do pakowania, 
Pudełka kartonowe, Pudła kartonowe, Pojemniki kartonowe, Rolki 
kartonowe, Karton opakowaniowy, Pudełka z  papieru lub kartonu, 
Pojemniki kartonowe do pakowania, Kartony z tektury do pakowania, 
Wypełnienie z papieru lub kartonu, Materiały do pakowania z karto-
nu, Materiały opakowaniowe wykonane z kartonu, Etykiety z papieru 
lub kartonu, Kartonowe pudełka do  pakowania, w  formie gotowej, 
Kartonowe pudełka do pakowania, w  formie składanej, Torebki oraz 
artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub two-
rzyw sztucznych, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Torby papiero-
we, Torby na prezenty, Torby papierowe do pakowania, Worki i torby 
papierowe, Wyściełane torby tekturowe, Wyściełane torby papierowe, 
Torby z  folii bąbelkowej do pakowania, Torby z  tworzyw sztucznych 
do  owijania, Folia bąbelkowa do  pakowania, Torby wyściełane folią 
bąbelkową do  pakowania, Papier, Taśmy papierowe, Taśma klejąca, 
Podajniki do taśmy klejącej, Taśmy klejące do pakowania, Taśma kle-
jąca pakowa papierowa, Koperty, Torebki do pakowania [koperty, wo-
reczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, Koperty papierowe do pa-
kowania, Koperty z tworzyw sztucznych, Koperty na butelki z kartonu 
lub papieru, Uniwersalne woreczki z  tworzyw sztucznych, Folia, Fo-
lia z  tworzyw sztucznych do  pakowania, Folia przylepna z  tworzyw 
sztucznych do pakowania, Folia do pakowania prezentów, Folia spo-
żywcza, Worki na śmieci, Worki papierowe, Worki z  tworzyw sztucz-
nych do pakowania, Wyściółki do pudełek dla kotów w postaci worków 
z tworzyw sztucznych, Afisze, plakaty, Aktówki [artykuły biurowe], Ar-
kusze z tworzyw sztucznych do pakowania, Artykuły biurowe, Arkusze 
papieru [artykuły papiernicze], Aplikacje z papieru, Atramenty, Bibuły, 

Artykuły piśmiennicze, Artykuły do pisania i stemplowania, Artykuły 
papiernicze do pisania, Bloczki do notowania, Broszury, Cyrkle, Datow-
niki, Dekoracje na stół z papieru, Druki, Dziurkacze [artykuły biurowe], 
Emblematy papierowe, Etui na przybory do pisania, Etykietki na pre-
zenty, Etui na  identyfikatory [artykuły biurowe], Fiszki, Folie klejące 
do artykułów papierniczych, Gilotyny do papieru, Gumki, Kalendarze, 
Kalka kopiująca, Kartki z życzeniami, Karty, Klej biurowy, Kołonotatniki, 
Kolorowe długopisy, Kreda, Korektory w płynie do dokumentów, Ko-
szulki do  przechowywania zbiorów, Kredki do  kolorowania, Książki, 
Księgi gości, Linijki, Maszyny biurowe, Markery, pisaki, Materiały dru-
karskie i  introligatorskie, Materiały drukowane i artykuły papiernicze 
oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały do opakowywania, Materiały 
i środki dla artystów i do dekoracji, Materiały filtracyjne z papieru, Na-
klejki, Niszczarki dokumentów [maszyny biurowe], Notesy, Notatniki, 
Obrazy, Obwoluty na  dokumenty, Ołówki, Organizery na  biurko, Pa-
stele, Pędzle, Pergamin, Pinezki, Pióra i długopisy, Piórniki, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej i  hurtowej w  zakresie niezastępujących towa-
rów: karton, opakowania kartonowe, papier i kanon, pudła opakowa-
niowe [kartonowe], składane pudełka kartonowe, przemysłowy papier 
i karton, kartony do dostarczania towarów, karton do wycinania sza-
blonów, kartonowe pudełka do pakowania, tablice reklamowe z karto-
nu, maty stołowe z kartonu, kartony do pakowania, pudełka kartono-
we, pudła kartonowe, pojemniki kartonowe, rolki kartonowe, karton 
opakowaniowy, pudełka z papieru lub kartonu, pojemniki kartonowe 
do pakowania, kartony z tektury do pakowania, wypełnienie z papieru 
lub kartonu, materiały do pakowania z kartonu, materiały opakowa-
niowe wykonane z kartonu, etykiety z papieru lub kartonu, kartonowe 
pudełka do pakowania, w formie gotowej, kartonowe pudełka do pa-
kowania, w  formie składanej, torebki oraz artykuły do  pakowania 
i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, afisze, 
plakaty z  papieru lub kartonu, torby papierowe, torby na  prezenty, 
torby papierowe do pakowania, worki i torby papierowe, wyściełane 
torby tekturowe, wyściełane torby papierowe, torby z folii bąbelkowej 
do pakowania, torby z  tworzyw sztucznych do owijania, folia bąbel-
kowa do pakowania, torby wyściełane folią bąbelkową do pakowania, 
papier, taśmy papierowe, taśma klejąca, podajniki do taśmy klejącej, 
taśmy klejące do pakowania, taśma klejąca pakowa papierowa, koper-
ty, torebki do  pakowania [koperty, woreczki] z  papieru lub tworzyw 
sztucznych, koperty papierowe do  pakowania, koperty z  tworzyw 
sztucznych, koperty na  butelki z  kartonu lub papieru, uniwersalne 
woreczki z  tworzyw sztucznych, folia, folia z  tworzyw sztucznych 
do pakowania, folia przylepna z  tworzyw sztucznych do pakowania, 
folia do pakowania prezentów, folia spożywcza, worki na śmieci, wor-
ki papierowe, worki z  tworzyw sztucznych do  pakowania, wyściółki 
do pudełek dla kotów w postaci worków z  tworzyw sztucznych, afi-
sze, plakaty, aktówki [artykuły biurowe], arkusze z tworzyw sztucznych 
do pakowania, artykuły biurowe, arkusze papieru [artykuły papierni-
cze], aplikacje z  papieru, atramenty, bibuły, artykuły piśmiennicze, 
artykuły do pisania i  stemplowania, artykuły papiernicze do pisania, 
bloczki do  notowania, broszury, cyrkle, datowniki, dekoracje na  stół 
z papieru, druki, dziurkacze [artykuły biurowe],emblematy papierowe, 
etui na przybory do pisania, etykietki na prezenty, etui na identyfika-
tory [artykuły biurowe], fiszki, folie klejące do artykułów papierniczych, 
gilotyny do papieru, gumki, kalendarze, kalka kopiująca, kartki z życze-
niami, karty, klej biurowy, kołonotatniki, kolorowe długopisy, kreda, 
korektory w  płynie do  dokumentów, koszulki do  przechowywania 
zbiorów, kredki do kolorowania, książki, księgi gości, linijki, maszyny 
biurowe, markery, pisaki, materiały drukarskie i introligatorskie, mate-
riały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, 
materiały do opakowywania, materiały i środki dla artystów i do deko-
racji, materiały filtracyjne z papieru, naklejki, niszczarki dokumentów 
[maszyny biurowe], notesy, notatniki, obrazy, obwoluty na dokumen-
ty, ołówki, organizery na  biurko, pastele, pędzle, pergamin, pinezki, 
pióra i długopisy, piórniki, kleje [klejenie], kleje do pokryć dachowych 
nakładane na gorąco, rękawice ścierne, mydła dezynfekujące, prepa-
raty do  dezynfekcji paznokci, sztućce, plandeki ochronne, rękawice 
ogniotrwałe, urządzenia do  dezynfekcji, wózki, wózki narzędziowe, 
wózki zwrotne, taczki, zszywacze, kokardy papierowe, rękawice izola-
cyjne, węże, taśmy izolacyjne, słomki do picia, mopy, plandeki, nici syn-
tetyczne, nici skręcane, taśmy tapicerskie, elastyczne wstążki, wstążki 
ozdobne, kokardy, rozety, sizale, włókna sizalowe, sznury sizalowe, 
rafie, Promocja sprzedaży, Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promocyjne usługi han-
dlowe, Informacja marketingowa, Informacja handlowa .
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(111) 357981 (220) 2022 04 14 (210) 542026
(151) 2022 10 26 (441) 2022 07 11
(732) SUPLEBIOTEC ZUWALD OKONIEWSKI SPÓŁKA JAWNA, 
Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HECADI
(510), (511) 30 Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzie-
nia, produkty pszczele, Miód, Miód naturalny, Surowe plastry miodu, 
Mleczko pszczele, Kit pszczeli, Substytuty cukru, Propolis, Substytuty 
miodu, Cukier, Syropy i melasa, Naturalne słodziki niskokaloryczne, 
Dania gotowe i wytrawne przekąski, Sól, przyprawy i dodatki smako-
we, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Czekolada, Droż-
dże i zaczyny, Przetworzone ziarna zbóż do pokarmów spożywanych 
przez ludzi, Skrobia do celów spożywczych, Preparaty do pieczenia 
i drożdże, Produkty zbożowe, Płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, 
Ciasto do  pieczenia, gotowania i  smażenia oraz mieszanki do  jego 
przygotowywania .

(111) 357982 (220) 2022 05 18 (210) 543135
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) SWPS UNIWERSYTET HUMANISTYCZNOSPOŁECZNY, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLISHKA
(540) 

(531) 03 .07 .21, 03 .07 .24, 27 .05 .01
(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe do  pobrania, Czytniki [sprzęt 
do  przetwarzania danych], Interaktywne multimedialne programy 
komputerowe, Interaktywne oprogramowanie komputerowe, Kodo-
wane programy, Nagrane programy komputerowe, Oprogramowa-
nie, Oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych, Opro-
gramowanie do  gier do  użytku z  komputerami, Oprogramowanie 
do monitorowania, analizy, kontroli i prowadzenia operacji w świecie 
fizycznym, Oprogramowanie do  pobrania z  Internetu, Oprogramo-
wanie do pobrania, Oprogramowanie do smartfonów, Oprogramo-
wanie do  tabletów, Oprogramowanie do  telefonów komórkowych, 
Oprogramowanie do telewizorów, Oprogramowanie do gier, Opro-
gramowanie i  aplikacje do  urządzeń przenośnych, Oprogramowa-
nie informatyczne do  telefonów komórkowych, Oprogramowanie 
interaktywne, Oprogramowanie komputerowe [programy], Opro-
gramowanie komputerowe, Oprogramowanie komputerowe, na-
grane, Oprogramowanie komputerowe do  użytku w  podręcznych 
przenośnych elektronicznych urządzeniach cyfrowych oraz innych 
użytkowych urządzeniach elektronicznych, Oprogramowanie kom-
puterowe do  pobrania do  stosowania jako portfel elektroniczny, 
Oprogramowanie komputerowe do pobrania z  Internetu, Oprogra-
mowanie pośredniczące, Komputerowe oprogramowanie graficzne, 
Oprogramowanie systemowe i  do  wspierania systemu oraz opro-
gramowanie sprzętowe, Oprogramowanie telefonii komputerowej, 
Oprogramowanie użytkowe, Platformy oprogramowania kompu-
terowego, Platformy oprogramowania komputerowe, nagrane lub 
do pobrania, Pobieralne oprogramowanie do uzyskiwania zdalnego 
dostępu do komputera i sterowania nim, Programy do przetwarzania 
danych, Programy komputerowe, Programy komputerowe do prze-
twarzania danych, Programy komputerowe do  użycia w  telekomu-
nikacji, Programy komputerowe przechowywane w formie cyfrowej, 
Shareware [oprogramowanie komputerowe rozpowszechniane bez 
opłat na  czas próbny], Wbudowane oprogramowanie, Wstępnie 
nagrane programy komputerowe, Zintegrowane pakiety oprogra-
mowania, Nośniki danych, Elektroniczne, magnetyczne i  optyczne 
nośniki danych, Sprzęt przetwarzający dane, Komputery, Urządze-
nia do  weryfikacji danych, Urządzenia do  nagrywania, transmisji 

lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, Oprogramowanie do transmisji 
poufnych informacji, Aplikacja na urządzenia mobilne IOS i Android, 
Urządzenia technologii informacyjnej i  audiowizualne, Urządzenia 
technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotogra-
ficzne, 36 Zarządzanie nieruchomością, Udzielanie informacji, kon-
sultacje i doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomością, Usługi 
w  zakresie konsultacji i  doradztwa finansowego, Usługi w  zakresie 
spraw finansowych, 38 Wspomagane komputerowo przesyłanie 
wiadomości i  obrazów, Wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, 
Zapewnianie dostępu do baz danych, Transmisja plików cyfrowych, 
Dostarczanie i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjne-
go, Telekomunikacja, Usługi sieci telekomunikacyjnych, Usługi tele-
komunikacyjne, Usługi transmisji cyfrowej, Usługi transmisji kompu-
terowej, Usługi transmisji danych, Usługi transmisji audiowizualnej, 
Usługi elektronicznej transmisji głosu, Usługi elektronicznej transmi-
sji danych, Przesyłanie informacji i wiadomości, Transmisja dźwięku 
i informacji poprzez cyfrowe i analogiczne sieci przewodowe i bez-
przewodowe, w tym on-line i off-line, przez Internet, Usługi łączności 
telefonicznej poprzez terminale komputerowe, Udostępnianie publi-
kacji poprzez sieć internetową, Usługi przesyłania informacji, Usługi 
przesyłania informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i skompilo-
wanej w formie zapisu elektronicznego oraz udostępniania łączności 
do  przesyłania takiej informacji poprzez terminale komputerowe, 
sieci światłowodów, urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia 
satelitarne, Usługi udostępniania połączenia ze światową siecią kom-
puterową za pośrednictwem telekomunikacji, Usługi rozpowszech-
niania ogłoszeń elektronicznych oraz informacji elektronicznych, 
Usługi w  zakresie transmisji internetowych, Usługi przydzielania 
dostępu i obsługi poczty elektronicznej i skrzynek mailowych, Usłu-
gi udostępniania portali internetowych, Usługi prowadzenia forum 
on-line, Usługi portali komunikacyjnych i  informacyjnych, Usługi 
w zakresie dostępu do portalu z informacjami finansowymi, banko-
wymi, gospodarczymi, giełdowymi, podatkowymi, prawnymi oraz 
z komentarzami i poradami dla konsumentów i  inwestorów, Usługi 
udostępniania platformy internetowej używanej do  wykonywania 
operacji finansowych i  bankowych oraz prezentowania informacji, 
Usługi przydzielania dostępu do  baz danych dostępnych przez In-
ternet, Usługi udostępniania środków łączności umożliwiających 
obsługę klienta przez Internet, Usługi obsługi telekonferencji, Usługi 
przesyłania telekopii, Doradztwo w  zakresie wyżej wymienionych 
usług, Informacja o  wyżej wymienionych usługach, w  tym prezen-
towana w  Internecie, Usługi łączności telefonicznej poprzez termi-
nale komputerowe, Aranżacja i  leasing czasu dostępu do baz kom-
puterowych, 42 Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, 
Audyt energetyczny, Badania technologiczne, Badania w dziedzinie 
sztucznej inteligencji, Doradztwo w  zakresie oszczędności energii, 
Miernictwo [pomiary], Monitoring systemów komputerowych przy 
użyciu dostępu zdalnego, Opracowywanie platform komputero-
wych, Przechowywanie danych elektronicznych, Udzielanie informa-
cji naukowej i doradztwa w zakresie kompensacji emisji dwutlenku 
węgla, Wynajem liczników do rejestrowania zużycia energii, Wyna-
jem sprzętu do  przetwarzania danych, Testowanie, stwierdzanie 
autentyczności i kontrola jakości, Usługi naukowe i technologiczne, 
Usługi projektowania, Usługi w zakresie projektowania, Usługi w za-
kresie technologii informacyjnych, Usługi w zakresie doradztwa oraz 
opracowania ekspertyz i raportów naukowo-nadawczych w dziedzi-
nie mediów, Przetwarzanie informacji dźwiękowych na postać cyfro-
wą dla transmisji, gromadzenia i  reprodukcji w  sieciach cyfrowych, 
Użyczenie stron internetowych do tworzenia serwisów informacyj-
nych na rzecz osób trzecich, Tworzenie i prowadzenie stron interne-
towych na rzecz osób trzecich (patronaty), Rozwój, programowanie 
i  wdrażanie oprogramowania komputerowego, Rozwój sprzętu 
komputerowego, Hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypo-
życzanie oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie sprzętu 
i  urządzeń komputerowych, Doradztwo, konsultacje i  informacja 
w  zakresie technologii informacyjnych, Usługi w  zakresie ochrony, 
bezpieczeństwa i  odzyskiwania systemów informatycznych, Usługi 
w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, 
Usługi naukowe i technologiczne .

(111) 357983 (220) 2022 05 18 (210) 543155
(151) 2022 10 26 (441) 2022 07 11
(732) KAMIŃSKA BEATA, KAMIŃSKI ANDRZEJ A&B  
SPÓŁKA CYWILNA, Cieszyn (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wzorniki kolorów & Display A&B
(540) 

(591) biały, czerwony, czarny
(531) 29 .01 .13, 26 .01 .03, 26 .01 .18, 27 .05 .01, 27 .05 .05
(510), (511) 16 Wzorniki kolorów w formie książek, kalendarzy, segre-
gatorów, wachlarzyków oraz wydruków wielkoformatowych, Szablo-
ny, Palety kolorów, Karty z próbkami kolorów, Materiały drukowane 
w  postaci próbek kolorów, 20 Dekoracje wiszące [ozdoby], Dzieła 
sztuki z  drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, Etykiety 
z  tworzyw sztucznych, Klucze z tworzyw sztucznych, Kółka do klu-
czy, niemetalowe, Podpórki pod książki, Posążki z  drewna, wosku, 
gipsu lub tworzyw sztucznych, Pudełka drewniane lub z  tworzyw 
sztucznych, Tabliczki znamionowe, niemetalowe, Wywieszki [tablicz-
ki ogłoszeniowe] z drewna lub tworzyw sztucznych, Wzorniki kolo-
rów w  formie: tablic, drewnianych listew, standów wystawowych 
oraz palet wystawowych, Standy wystawowe, Palety wystawowe, 
Tablice wystawowe, 40 Tworzenie wzorników kolorów, w szczegól-
ności w  formie książek, kalendarzy, segregatorów, wachlarzyków, 
wydruków wielkoformatowych, tablic, drewnianych listew, standów 
wystawowych oraz palet wystawowych .

(111) 357984 (220) 2022 05 25 (210) 543379
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) BROWAR TORUŃSKI TORUŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Browar Toruński Toruń
(540) 

(591) czerwony, czarny, jasnoszary
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .10, 29 .01 .13
(510), (511) 32 Piwo, Piwo bezalkoholowe, Piwo bezglutenowe, Piwo 
i piwo bezalkoholowe, Piwo i produkty piwowarskie, Piwo jasne typu 
ale, Piwo o smaku kawy, Piwo pełne jasne, Piwo pszeniczne, Czarne 
piwo [piwo ze słodu palonego], Barley Wine [piwo] .

(111) 357985 (220) 2022 05 27 (210) 543488
(151) 2022 10 26 (441) 2022 07 11
(732) RESTAURACJA CLEOPATRA BACHAR AZIZ, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KEBAB STATION
(510), (511) 35 Zarządzanie w  działalności gospodarczej, administro-
wanie przedsiębiorstwami, organizowanie przedsiębiorstw, tworzenie 
sieci franchisingowych i zarządzanie takimi sieciami, doradztwo w za-
kresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, działal-
ność reklamowa, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami, organizo-
wanie wystaw i pokazów handlowych, badanie rynku i analizy kosztów, 
43 Usługi w  zakresie działalności gastronomicznej, usługi w  zakresie 
prowadzenia restauracji, barów i  innych zakładów gastronomicznych 
oferujących przygotowaną do konsumpcji żywność i napoje, przygo-
towywanie i  sprzedaż, żywności „na  wynos”, usługi gastronomiczne, 

catering, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi z zakresu za-
opatrywania w żywność na zamówienie, także za pomocą sieci kom-
puterowej w systemie on-line, prowadzenie punktu małej gastronomii, 
prowadzenie punktu małej gastronomii specjalizującej się w przygoto-
waniu kebabu, usługi z  zakresu tymczasowego zakwaterowania, wy-
najmowanie sal, zarządzanie restauracjami, pozyskiwanie informacji 
o restauracjach, usługi doradcze w zakresie restauratorstwa .

(111) 357986 (220) 2022 05 27 (210) 543492
(151) 2022 10 26 (441) 2022 07 11
(732) MORISSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) poduchowo .pl
(540) 

(591) biały, jasnozielony, zielony
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 27 .05 .13, 26 .13 .01
(510), (511) 20 Poduszki, Fotele sako, Pufy typu sako, Meble ogrodo-
we, 24 Materiały na  poszewki na  poduszki, Pokrowce na  poduszki, 
Poszewki na  poduszki [poszwy na  poduszki], Pokrowce na  fotele 
sako, Tekstylia, Tekstylia do wyposażenia domu, Tekstylia wykorzy-
stywane w  gospodarstwie domowym, Tekstylia odporne na  wodę, 
ale przepuszczające wilgoć, Narzuty ochronne na meble ogrodowe, 
Kocyki dziecięce, Pokrowce i  narzuty na  meble, Wyroby tekstylne 
wykorzystywane w  gospodarstwie domowym, Tkaniny, 35 Usługi 
sprzedaży hurtowej i  detalicznej, w  tym także świadczone online 
w  zakresie tekstyliów, poduszek, wyrobów tekstylnych do  użytku 
zewnętrznego oraz wewnętrznego, tekstyliów dziecięcych, puf typu 
sako, mebli ogrodowych oraz tkanin, Usługi świadczone przez fran-
czyzodawcę, mianowicie pomoc w  prowadzeniu przedsiębiorstw 
przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi .

(111) 357987 (220) 2022 05 30 (210) 543520
(151) 2022 10 26 (441) 2022 07 11
(732) ELE TAXI POLSKA-CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) korpo TAXI Polska
(540) 

(591) czarny, biały, żółty
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 26 .01 .18, 26 .13 .01
(510), (511) 39 Transport .

(111) 357988 (220) 2022 05 31 (210) 543559
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) BONUS 2017 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skórzewo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Sismed
(510), (511) 44 Usługi medyczne .
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(111) 357989 (220) 2022 06 01 (210) 543630
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLIS HAPPY KARPATKA choco 1 bite
(540) 

(591) biały, beżowy, brązowy, ciemnoczerwony, ciemnozielony, 
czarny, czerwony, jasnoróżowy, pomarańczowy, zielony
(531) 05 .07 .06, 08 .01 .21, 08 .01 .22, 24 .09 .02, 26 .01 .02, 26 .01 .18, 
27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 30 Słodycze, Wyroby cukiernicze, Wafle, Rurki waflowe, 
Ciastka .

(111) 357990 (220) 2022 06 01 (210) 543632
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLIS HAPPY KARPATKA hazelnut 1 bite
(540) 

(591) biały, beżowy, brązowy, ciemnobrązowy, ciemnozielony, 
czarny, czerwony, jasnobrązowy, jasnoczerwony, jasnozielony, 
pomarańczowy, zielony
(531) 05 .07 .06, 08 .01 .21, 24 .09 .02, 26 .01 .02, 26 .01 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 30 Słodycze, Wyroby cukiernicze, Wafle, Rurki waflowe, 
Ciastka .

(111) 357991 (220) 2022 05 31 (210) 543624
(151) 2022 10 05 (441) 2022 06 20
(732) GOLBA PRZEMYSŁAW ZONTEX, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZONTEX
(510), (511) 9 Poziomice [przyrządy do ustalania linii poziomej], Pozio-
mice stolarskie, Poziomice bąbelkowe, Wskaźniki poziomu [poziomice 
alkoholowe], Przyrządy nawigacyjne, Przyrządy nawigacyjne [sekstan-
sy], Urządzenia nawigacyjne GPS, Elektroniczne systemy nawigacyjne, 
Przenośne urządzenia nawigacyjne, Elektryczne urządzenia nawiga-
cyjne, Elektroniczne urządzenia nawigacyjne, Elektroniczne przyrządy 
nawigacyjne, Urządzenia nawigacyjne [kompasy], Komputery do  na-
wigacji samochodowej, Urządzenia do nawigacji satelitarnej, Kierunko-
we znaki nawigacyjne, Inercyjne przyrządy nawigacyjne, Znaki nawiga-
cyjne świetlne, Urządzenia do nawigacji morskiej, Piloty automatyczne, 
Piloty do telewizorów, Piloty do projektorów, Piloty zdalnego sterowa-
nia, Piloty do zestawów stereo, Piloty do odbiorników radiowych, Piloty 
do rolet okiennych, Piloty [urządzenia do zdalnego sterowania], Piloty 
zdalne do silników, Piloty do urządzeń elektronicznych, Piloty do sprzę-
tu audiowizualnego, Piloty do systemów multimedialnych, Telewizory, 
Odbiorniki telewizyjne [telewizory], Telewizory plazmowe, Telewizory 
cyfrowe, Telewizory LED, Telewizory OLED, Urządzenia telewizyjne, 
Odbiorniki telewizyjne, Telewizory samochodowe, Aparatura telewi-
zyjna, Nagrywarki telewizyjne, Anteny telewizyjne, Gniazda telewizyj-
ne, Telewizyjne kamery, Kamery telewizyjne, Nadajniki telewizyjne, 
Dekodery telewizyjne, Urządzenia telewizji przemysłowej, Nadajniki 
telewizji kablowej, Odbiorniki telewizji kablowej:, Konwertery telewizji 
kablowej, Odbiorniki telewizji IP, Podstawki pod telewizory, Klawiatury, 
Klawiatury bezprzewodowe, Klawiatury komputerowe, Klawiatury 
wielofunkcyjne, Terminale klawiaturowe, Kontrolery klawiatur kom-
puterowych, Klawiatury do tabletów, Klawisze do klawiatur kompute-
rowych, Klawiatury do  smartfonów, Klawiatury do  alarmów bezpie-
czeństwa, Klawiatury do  telefonów komórkowych, Klawiatury 
wielofunkcyjne do komputerów, Klawiatury z wybieraniem tonowym, 
Osłony na klawiatury komputerowe, Urządzenia do projekcji wirtual-
nych klawiatur, Kamery monitorujące sieć, Kamery bezpieczeństwa, 
Kamery wideo, Kamera filmowa, Kamery internetowe, Kamery pokła-
dowe, Kamery szybkoobrotowe, Kamery termowizyjne, Kamery konfe-
rencyjne, Kamery akcji, Kamery nadzorujące, Obiektywy do  kamer 
wideo, Stojaki do  kamer wideo, Kamery 360-stopniowe, Kamery 
na podczerwień, Kamery do pojazdów, Myszki komputerowe, Myszka 
komputerowa, Podkładki pod myszki, Myszka (komputerowe urzą-
dzenie peryferyjne), Zapasowe ślizgacze do myszki, Projektory, Pro-
jektory planetarne, Plotery projektowe, Projektory kinowe, Projektory 
filmowe, Projektory’ ciekłokrystaliczne [LCD], Projektory wideo, Mi-
niaturowe projektory, Projektory przenośne, Projektory holograficz-
ne, Projektory profilowe, Projektory cyfrowe, Projektory multimedial-
ne, Projektory dźwięku, Projektory do  kina domowego, Projektory 
do  edycji filmów, Smartfony, Smartbandy, Składane smartfony, Słu-
chawki do  smartfonów, Smartfony w  kształcie zegarka, Smartfony 
w postaci okularów, Wyświetlacze do smartfonów, Zasilacze do smart-
fonów, Programy na smartfony, Etui na smartfony, Słuchawki, Słuchaw-
ki muzyczne, Słuchawki dokanałowe, Słuchawki bezprzewodowe, Słu-
chawki douszne, Słuchawki stereofoniczne, Słuchawki telefoniczne, 
Wzmacniacze słuchawkowe, Zestawy słuchawkowe, Adaptery do słu-
chawek, Futerały na  słuchawki, Nauszniki do  słuchawek, Pokrowce 
na  słuchawki telefoniczne, Zestawy słuchawek z  mikrofonem, Słu-
chawki do aparatów telefonicznych, Słuchawki [zakładane na głowę], 
Konsole ze  słuchawkami, Konsole do  miksowania dźwięku, Konsole 
do sterowania urządzeniami i przyrządami oświetleniowymi, Oprogra-
mowanie do gier do użytku z konsolami do gier wideo, Ozonizatory 
[ozonatory], Ozonizatory [nie do celów medycznych], Urządzenia mo-
nitorujące obecność ozonu, inne niż do celów medycznych, Aparatura, 
urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, Urządzenia nawigacyj-
ne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficz-
ne, Urządzenia technologii informacyjnej i  audiowizualne, multime-
dialne i fotograficzne, Urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, 
Komputery i sprzęt komputerowy, Telefony, 35 Usługi handlu detalicz-
nego w  odniesieniu do  domowego sprzętu elektronicznego, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie elektrycznych urządzeń gospodarstwa 
domowego, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego 
sprzętu elektrycznego, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wypo-
sażeniem domu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposaże-
niem domu, Usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie elektronicznego 
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sprzętu gospodarstwa domowego, Promocja sprzedaży, Usługi rekla-
mowe, marketingowe i  promocyjne, Promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, Promocyjne usługi handlowe, Informacja marketingowa, In-
formacja handlowa, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie 
następujących towarów: poziomice [przyrządy do ustalania linii pozio-
mej], poziomice stolarskie, poziomice bąbelkowe, wskaźniki poziomu 
[poziomice alkoholowe], przyrządy nawigacyjne, przyrządy nawigacyj-
ne [sekstansy], urządzenia nawigacyjne GPS, elektroniczne systemy 
nawigacyjne, przenośne urządzenia nawigacyjne, elektryczne urzą-
dzenia nawigacyjne, elektroniczne urządzenia nawigacyjne, elektro-
niczne przyrządy nawigacyjne, urządzenia nawigacyjne [kompasy], 
komputery do nawigacji samochodowej, urządzenia do nawigacji sa-
telitarnej, kierunkowe znaki nawigacyjne, inercyjne przyrządy nawiga-
cyjne, znaki nawigacyjne świetlne, urządzenia do nawigacji morskiej, 
piloty automatyczne, piloty do telewizorów, piloty do projektorów, pi-
loty zdalnego sterowania, piloty do zestawów stereo, piloty do odbior-
ników radiowych, piloty do rolet okiennych, piloty [urządzenia do zdal-
nego sterowania], piloty zdalne do  silników, piloty do  urządzeń 
elektronicznych, piloty do sprzętu audiowizualnego, piloty do syste-
mów multimedialnych, telewizory, odbiorniki telewizyjne [telewizory], 
telewizory plazmowe, telewizory cyfrowe, telewizory LED, telewizory 
OLED, urządzenia telewizyjne, odbiorniki telewizyjne, telewizory sa-
mochodowe, aparatura telewizyjna, nagrywarki telewizyjne, anteny 
telewizyjne, gniazda telewizyjne, telewizyjne kamery, kamery telewi-
zyjne, nadajniki telewizyjne, dekodery telewizyjne, urządzenia telewi-
zji przemysłowej . nadajniki telewizji kablowej, odbiorniki telewizji ka-
blowej, konwertery telewizji kablowej, odbiorniki telewizji IP, 
podstawki pod telewizory, klawiatury, klawiatury bezprzewodowe, 
klawiatury komputerowe, klawiatury wielofunkcyjne, terminale kla-
wiaturowe, kontrolery klawiatur komputerowych, klawiatury do table-
tów, klawisze do klawiatur komputerowych, klawiatury do smartfonów, 
klawiatury do alarmów bezpieczeństwa, klawiatury do telefonów ko-
mórkowych, klawiatury wielofunkcyjne do  komputerów, klawiatury 
z wybieraniem tonowym, osłony na klawiatury komputerowe, urządze-
nia do projekcji wirtualnych klawiatur, kamery monitorujące sieć, ka-
mery bezpieczeństwa, kamery wideo, kamera filmowa, kamery inter-
netowe . kamery pokładowe, kamery szybkoobrotowe, kamery 
termowizyjne, kamery konferencyjne . kamery akcji, kamery nadzorują-
ce, obiektywy do  kamer wideo, stojaki do  kamer wideo, kamery 
360-stopniowe, kamery na podczerwień, kamery do pojazdów, myszki 
komputerowe, myszka komputerowa, podkładki pod myszki, myszka 
(komputerowe urządzenie peryferyjne), zapasowe ślizgacze do mysz-
ki, projektory, projektory planetarne, plotery projektowe, projektory 
kinowe . projektory filmowe, projektory ciekłokrystaliczne [LCD], pro-
jektory wideo, miniaturowe projektory, projektory przenośne, projek-
tory holograficzne, projektory profilowe, projektory cyfrowe, projekto-
ry multimedialne, projektory dźwięku, projektory do kina domowego, 
projektory do edycji filmów, smartfony, smartbandy, składane smartfo-
ny, słuchawki do smartfonów, smartfony w kształcie zegarka, smartfo-
ny w  postaci okularów, wyświetlacze do  smartfonów . zasilacze 
do smartfonów, programy na smartfony, etui na smartfony, słuchawki, 
słuchawki muzyczne, słuchawki dokanałowe, słuchawki bezprzewodo-
we, słuchawki douszne, słuchawki stereofoniczne, słuchawki telefo-
niczne, wzmacniacze słuchawkowe, zestawy słuchawkowe . adaptery 
do słuchawek, futerały na słuchawki, nauszniki do słuchawek, pokrow-
ce na słuchawki telefoniczne, zestawy słuchawek z mikrofonem, słu-
chawki do aparatów telefonicznych, słuchawki [zakładane na głowę], 
konsole ze  słuchawkami, konsole do  miksowania dźwięku, konsole 
do sterowania urządzeniami i przyrządami oświetleniowymi, oprogra-
mowanie do  gier do  użytku z  konsolami do  gier wideo, ozonizatory 
[ozonatory], ozonizatory [nie do celów medycznych], urządzenia moni-
torujące obecność ozonu, inne niż do celów medycznych, aparatura, 
urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, urządzenia nawigacyj-
ne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficz-
ne, urządzenia technologii informacyjnej i  audiowizualne, multime-
dialne i fotograficzne, urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, 
komputery i sprzęt komputerowy, telefony .

(111) 357992 (220) 2022 06 01 (210) 543627
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) TOYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOYA

(540) 

(591) czarny, zielony, niebieski, pomarańczowy
(531) 29 .01 .14, 27 .05 .01, 26 .01 .06
(510), (511) 38 Łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp do In-
ternetu, Usługi telefoniczne, Komunikacja przez sieci elektroniczne, 
Dostarczanie wiadomości za  pośrednictwem środków elektronicz-
nych, Odbiór programów telewizyjnych do dalszej transmisji dla abo-
nentów, Emisja programów telewizyjnych za  pomocą usług wideo 
na  życzenie [VOD] i  telewizji za  opłatą [pay-per-view], Emitowanie 
i transmitowanie programów telewizji kablowej, Nadawanie progra-
mów w  telewizji, Transmisja strumieniowa telewizji przez internet, 
Usługi nadawania programów telewizji kablowej i  telewizji, Wyna-
jem sprzętu do telewizji kablowej, Zapewnianie dostępu do telewizji 
za  pośrednictwem dekoderów, Usługi emisji radiowej, telewizyjnej 
i  kablowej, Udzielanie dostępu do  telewizji internetowej, Usługi 
komunikacji internetowej, Usługi w  zakresie telefonii internetowej, 
Przesyłanie wiadomości za pośrednictwem witryny internetowej, 41 
Produkcja filmów, produkcja programów telewizyjnych i radiowych, 
rozrywka telewizyjna i radiowa .

(111) 357993 (220) 2022 05 31 (210) 543669
(151) 2022 10 04 (441) 2022 06 20
(732) JAKUBOWSKA ROKSANA RESTAURACJA POZYTYWKA, 
Zaniemyśl (PL)
(540) (znak słowny)
(540) POZYTYWKA
(510), (511) 29 Desery jogurtowe, Desery owocowe, Desery mleczne, 
Schłodzone desery mleczne, Desery wykonane z produktów mlecz-
nych, Desery na bazie sztucznego mleka, Kotlety z tofu, Kotlety sojo-
we, Kotlety wieprzowe, Kotlety rybne, Mięso mielone [mięso siekane], 
Mięso wędzone, Mięso konserwowane, Mięso świeże, Suszone mięso, 
Mięso solone, Smażone mięso, Paczkowane mięso, Mięso kiełbasiane, 
Mięso gotowane, Mięso kacze, Mięso pieczone, Mięso z indyka, Mięso 
i wędliny, Mięso gotowane w sosie sojowym [mięso [tsukudani], Mię-
so pokrojone w plastry, Mięso w puszce [konserwy], Suszone mięso 
z jaka, Mięso i wyroby mięsne, Suszone mięso z kaczki, Gotowe posiłki 
z mięsa [mięso jako główny składnik], Danie gotowe, w skład którego 
wchodzi przede wszystkim krótko smażone na  dużym ogniu mięso 
z kurczaka i pasta ze sfermentowanych ostrych papryczek [dak-gal-
bi], Gotowe dania składające się głównie z kotletów rybnych, warzyw, 
gotowanych jajek i bulionu (oden), Gotowe dania warzywne, Gotowe 
dania z mięsa, Głęboko mrożone dania warzywne, Gotowe dania skła-
dające się głównie z mięsa, 30 Desery czekoladowe, Desery lodowe, 
Desery z muesli, Gotowe desery [wyroby cukiernicze], Gotowe desery 
[wyroby piekarnicze], Puddingi do użytku jako desery, Gotowe dese-
ry [na bazie czekolady], Kremy budyniowe custard [pieczone desery], 
Mrożone mleczne desery w formie batonów, Desery z warstwą lodów, 
owoców i  bitej śmietany [parfait]:Mięso zapiekane w  cieście, Mięso 
w cieście [gotowe], Mięso z warzywami w cieście [pot pie], Zapakowa-
ne zestawy obiadowe składające się głównie z ryżu . ale zawierające 
również mięso, ryby lub warzywa, Dania gotowe suche lub w płynie, 
zawierające głównie ryż, Gotowe dania z  ryżu, Dania na bazie ryżu, 
Dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, 
Chow mein [dania na bazie makaronu], Liofilizowane dania, których 
głównym składnikiem jest makaron, Dania liofilizowane, których 
głównym składnikiem jest ryż, 43 Serwowanie żywności i  napojów 
w restauracjach i barach, Oferowanie żywności i napojów w restau-
racjach i barach, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restau-
racjach, Oferowanie żywności i  napojów dla gości w  restauracjach, 
Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, Usługi rezerwacji 
miejsc w restauracjach, Rezerwacja stolików w restauracjach, Obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (ca-
tering), Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, Usługi restauracji szybkiej obsługi, Usługi barów i re-
stauracji, Dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, Usługi w za-
kresie restauracji [brasserie], Usługi restauracji sprzedających posiłki 
na wynos, Udostępnianie opinii na temat restauracji i barów, Usługi 
restauracji z  daniami ramen, Restauracje oferujące dania na  wynos, 
Katering obejmujący żywność i  napoje na  bankiety, Udostępnianie 
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obiektów i  sprzętu na  bankiety i  uroczystości towarzyskie na  spe-
cjalne okazje, Zapewnianie pomieszczeń na  uroczystości, Wynajem 
pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, Usługi w zakresie zapew-
niania obiektów na  uroczystości, Imprezy firmowe [zapewnianie 
jedzenia i  napojów], Organizacja cateringu na  imprezy urodzinowe, 
Udostępnianie obiektów na  imprezy i  tymczasowych biur oraz po-
mieszczeń na posiedzenia .

(111) 357994 (220) 2022 06 02 (210) 543700
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B-Vitum complex
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .10
(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) 357995 (220) 2022 06 03 (210) 543713
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) 4 SAFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Piaseczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOTO pakiet
(540) 

(531) 18 .01 .05, 27 .05 .01
(510), (511) 36 Usługi finansowe, monetarne i bankowe, Usługi finan-
sowania, Usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, 
Przelewy i  transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, Informacja 
finansowa, usługi doradcze i  konsultingowe w  zakresie finansów, 
Detaliczne usługi finansowe, Dokonywanie transakcji finansowych, 
Doradztwo w  dziedzinie zarządzania ryzykiem [finansowym], Do-
starczanie kapitału inwestycyjnego, Działalność finansowa, Działal-
ność monetarna, Finansowanie kapitałem własnym, Finansowanie 
kapitału wysokiego ryzyka, Finansowanie projektów, Finansowanie 
towarów, Inwestycje finansowe, Maklerstwo, Nabycie i przeniesienie 
roszczeń pieniężnych, Opieka finansowa, Organizowanie finansów 
dla firm, Pomoc finansowa, Pozyskiwanie kapitału, Pozyskiwanie 
kapitału finansowego, Transakcje finansowe, Ubezpieczenia, Usługi 
ubezpieczeniowe, Agencje ubezpieczeniowe, Badania dotyczące 
ubezpieczeń, Badania w  zakresie ubezpieczeń, Doradztwo finan-
sowe i  ubezpieczeniowe, Doradztwo ubezpieczeniowe, Informacja 
o ubezpieczeniach, Obsługa roszczeń z tytułu ubezpieczeń, Pośred-
nictwo ubezpieczeniowe, 37 Naprawa, konserwacja i tankowanie po-
jazdów, Doradztwo dotyczące naprawy pojazdów, Instalacja części 
zamiennych do pojazdów, Konserwacja i naprawy pojazdów silniko-
wych, Konserwacja pojazdów mechanicznych, Konserwacja, serwis 
i  naprawa pojazdów, Naprawa i  konserwacja motocykli, Naprawa 
i konserwacja silników pojazdów mechanicznych .

(111) 357996 (220) 2022 06 09 (210) 543963
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11

(732) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TUTTE LE VITI ATTUALMENTE CONOSCIUTE DE RIVANO DAL 
CEPPO ORIGINA RIO OVVERO LA VITIS VINIFERA CONOSCIUTA 
COME VITE EUR COD VINA OPEA ARBUSTO RAMPICANTE DELLA 
FAMIGL IA DELLE VITA CEAE CHE HA FATTO LA SUA COMPARSA SUL 
LA TERRA CIRC A UN MILIONE DI ANNI FA
(540) 

(591) czerwony, szary, biały, pomarańczowy
(531) 29 .01 .14, 27 .05 .01, 27 .05 .10, 27 .05 .24, 26 .04 .02, 26 .04 .18
(510), (511) 33 Wina, Napoje alkoholowe (z  wyjątkiem piwa), Wina 
z Włoch .

(111) 357997 (220) 2022 06 14 (210) 544109
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) ROLMAR TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płock (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W WARYNSKI Origin
(540) 

(591) żółty, czarny
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 1 Rozpuszczalniki do czyszczenia do użytku w procesach 
produkcji, Rozpuszczalniki do  lakierów, Rozpuszczalniki do  użytku 
w przemysłowych procesach produkcyjnych, Środki ułatwiające wy-
jęcie z  formy na  bazie wody i  rozpuszczalnika, Środki stabilizujące 
do rozpuszczalników, Kleje do użytku w przemyśle mechanicznym, 
Kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, 4 Smary, Smary 
do łańcuchów, Smary do maszyn, Smary do pojazdów, Smary do sa-
mochodów, Smary przemysłowe, Smary do maszyn przemysłowych, 
Smary do urządzeń przemysłowych, Smary wiertnicze, Smary uniwer-
salne, Olej łańcuchowy, Techniczne oleje, Oleje silnikowe, Oleje tech-
niczne, 7 Elementy sprzęgła i  przekładni maszynowych, inne niż 
do pojazdów lądowych, oraz części do nich, Części zamienne i kom-
ponenty do maszyn hydrauliki siłowej, Rozdzielacze do silników po-
jazdów, Silniki hydrauliczne, Kompresory jako części maszyn i  silni-
ków, Betoniarki, Maszyny do  pozyskiwania drewna, Mechanizmy 
zrobotyzowane do  obróbki drewna, Windy i  podnośniki, Pokrętła 
do gwintowników [maszyny], Przemysłowe wiertła [maszyny], Gwin-
towniki [obrabiarki], Sprężarki [maszyny], Dmuchawy [maszyny], Klu-
cze do  nakrętek [maszyny], Klucze zaciskające [maszyny], Maszyny 
do obróbki drewna, Maszyny uprawowe do użytku rolniczego, Silniki 
(z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), Narzędzia rolnicze 
inne niż o napędzie ręcznym, Inkubatory do jaj, Automaty do sprzeda-
ży, Młotki [części maszyn], Klucze udarowe, Gwintowniki maszynowe, 
Pompy hydrauliczne, Hydrauliczne urządzenia do otwierania i zamy-
kania drzwi [części maszyn], Obwody hydrauliczne do maszyn, Prze-
wody metalowe do  transferu energii hydraulicznej w  maszynach, 
Przewody niemetalowe do  przesyłu energii hydraulicznej w  maszy-
nach, Zawory hydrauliczne, Zawory hydrauliczne [części maszyn], Si-
łowniki hydrauliczne, Łańcuchy napędowe do  maszyn, Mieszalniki, 
Koła pasowe, Siewniki rolnicze, Alternatory rozruszników, Alternatory 
elektryczne, Elektryczne alternatory do  maszyn, Alternatory elek-
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tryczne do  pojazdów wodnych, Alternatory elektryczne do  pojaz-
dów lądowych, Instalacje elektryczne [generatory], Elektroniczne 
rozruszniki do silników, Rozruszniki do napędów i silników, Żurawie, 
Hydrauliczne chwytaki do  drewna do  użytku w  leśnictwie, Roboty 
przemysłowe do obróbki drewna, Obrabiarki do maszyn do obróbki 
drewna, Dźwigi [urządzenia do podnoszenia i wyciągania], Przeguby 
kulowe zawieszeń [części do maszyn], Przeguby uniwersalne [prze-
guby Cardana], Nasadki łożyskowe, Wiertła do maszyn, Gwintowniki 
będące narzędziami obsługiwanymi mechanicznie, Tarcze tnące 
do użytku jako części maszyn, Tarcze tnące do użytku z narzędziami 
elektrycznymi, Materiały ścierne [narzędzia do  maszyn], Narzędzia 
pneumatyczne, Przenośne narzędzia pneumatyczne, Przemysłowe 
narzędzia pneumatyczne, Narzędzia pneumatyczne [maszyny], Na-
rzędzia elektryczne, Narzędzia wyważeniowe [narzędzia elektrycz-
ne], Przenośne narzędzia elektryczne, Elektryczne narzędzia ręczne, 
Elektryczne narzędzia wiertnicze, Mechaniczne i pneumatyczne na-
rzędzia do podnoszenia, Glebogryzarki ogrodowe, Elektryczne kosy 
ogrodowe, Elektryczne pompy ogrodowe, Traktory ogrodowe do ko-
szenia trawników, Ogrodowe maszyny uprawowe, Kultywatory traw-
nikowe i ogrodowe z napędem elektrycznym, Walce ogrodowe [ma-
szyny], Siłowniki liniowe, Siłowniki liniowe [mechaniczne], Siłowniki 
przepustnic, Siłowniki obrotowe, Siłowniki zaworowe, Pneumatycz-
ne siłowniki zaworowe, Siłowniki do zaworów, Hydrauliczne siłowni-
ki do zaworów, Podnośniki hydrauliczne, Sprężarki, Łożyska, Łożyska 
[części maszyn], Łożyska do maszyn, Obrabiarki, Maszyny i urządze-
nia rolnicze, ogrodnicze i leśne, Kombajny zbożowe, Kosiarki, Kulty-
watory [maszyny], Ładowarki [maszyny], Pługi, Rozrzutniki obornika, 
Rozrzutniki kiszonki [maszyny], Rozrzutniki nawozów [maszyny], 
Siewniki [maszyny], Maszyny rolnicze, Maszyny górnicze, Nasadowe 
klucze [maszyny], 8 Szpadle [narzędzia], Łopaty [narzędzia], Motyki, 
Kultywatory ręczne, Klucze oczkowe, Klucze [narzędzia], Klucze ma-
szynowe, Klucze francuskie, Klucze płaskie, Klucze nasadowe, Klucze 
nasadowe [narzędzia ręczne], Klucze dynamometryczne, Klucze dy-
namometryczne [obsługiwane ręcznie], Klucze nastawne, Klucze 
do wkręcania [klucze maszynowe], Klucze imbusowe [sześciokątne], 
Klucze [obsługiwane ręcznie], Klucze do nakrętek [narzędzia ręczne], 
Klucze do  nakrętek, Ręcznie obsługiwane klucze maszynowe, Na-
stawne klucze dynamometryczne [obsługiwane ręcznie], Klucze pła-
skie do nakrętek, Klucze nastawne pojedyncze [narzędzia obsługiwa-
ne ręcznie], Klucze nastawne ślimakowe, Narzędzia i  przyrządy 
ręczne (ręcznie obsługiwane), Widelce, Łyżki, Noże, Broń biała, Ostrza 
do golenia, Siekiery, Piły ręczne, Bagnety, Pilniki [narzędzia], Pilniki [na-
rzędzia ręczne], Pilniki [obsługiwane ręcznie], Pilniki igłowe, Śrubokrę-
ty, Śrubokręty, nieelektryczne, Dłuta kamieniarskie, Dłuta [narzędzia 
ręczne], Dłuta wklęsłe [narzędzia ręczne], Dłuta, Dłuta gniazdowe 
[przysieki], Grzechotki [narzędzia ręczne], Imadłowe ograniczniki 
do  przedmiotów obrabianych, Rozwiertaki, Rozwiertaki [narzędzia 
ręczne], Rozwiertaki [ręczne], Ręczne nożyce, Młotki, Młotki [narzędzia 
ręczne], Młotki blacharskie, Młotki nitownicze [narzędzia], Młotki 
[ręcznie obsługiwane], Szczypce, Szczypce samozaciskowe, Szczyp-
ce tnące [szczypce uniwersalne], Szczypce płaskie, Szczypce, obcęgi, 
Szczypce [narzędzia ręczne], Szczypce, kleszcze [narzędzia ręczne], 
Szczypce, kleszcze, Szczypce precyzyjne [narzędzia ręczne], Wiertar-
ki ręczne, Podnośniki ręczne, Świdry ręczne, Dźwigniki ręczne [narzę-
dzia ręczne], Gwintowniki [narzędzia ręczne], Nitownice ręczne, 
Punktaki [narzędzia ręczne], Ręczne narzędzia rolnicze, Zszywacze 
ręczne, Wiertła ręczne [narzędzia], Gwintowniki do nakrętek [ręcznie 
obsługiwane], Tarcze tnące [narzędzia obsługiwane ręcznie], Tarcze 
tnące do  użytku wraz z  narzędziami sterowanymi ręcznie, Walce 
ogrodowe [ręcznie obsługiwane], Widły [narzędzia ręczne], Wiertarki 
udarowe [narzędzia obsługiwane ręcznie], Pompki ręczne, Wiertła 
[narzędzia], Imadła, Kosiarki ogrodowe ręczne [narzędzia], 9 Urządze-
nia i przyrządy naukowe, Urządzenia i przyrządy geodezyjne, Urzą-
dzenia i przyrządy fotograficzne, Urządzenia i przyrządy do żeglugi 
morskiej, Urządzenia kinematograficzne, Urządzenia i przyrządy wa-
gowe do jednostek umownych, Urządzenia pomiarowe, Urządzenia 
i instrumenty sygnalizacyjne, Urządzenia i przyrządy do kontroli, Me-
chaniczne urządzenia do  ratowania życia, Urządzenia i  przyrządy 
szkoleniowe i  dydaktyczne, Aparatura i  urządzenia do  sterowania 
przepływu energii elektrycznej, Aparatura i  urządzenia do  groma-
dzenia elektryczności, Aparatura i urządzenia do przełączania ener-
gii elektrycznej, Aparatura i  urządzenia do  przekształcania energii 
elektrycznej, Aparatura i urządzenia do regulowania elektryczności, 
Aparatura i urządzenia do przewodzenia energii elektrycznej, Urzą-
dzenia do  nagrywania audio, Urządzenia do  nagrywania obrazów, 

Urządzenia do  odtwarzania obrazów, Urządzenia do  odtwarzania 
dźwięku, Urządzenia do  przesyłania obrazów, Elektroniczne urzą-
dzenia do przesyłania sygnałów audio, Cyfrowe nośniki do przecho-
wywania danych, Płyty kompaktowe, Płyty DVD, Sprzęt do przetwa-
rzania danych, Automatyczne urządzenia do  gaszenia ognia, 
Mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, 
Kasy rejestrujące, Urządzenia liczące, Magnetyczne nośniki danych, 
Wstępnie nagrane dyski, Komputery, Programy komputerowe, Roz-
ruszniki akumulatorowe, Instalacje elektryczne, 11 Oświetlenie elek-
tryczne, Żarówki oświetleniowe, Żarówki i akcesoria do nich, Elektrycz-
ne instalacje oświetleniowe, 12 Pojazdy, Urządzenia do poruszania się 
po wodzie z wyłączeniem maszyn budowlanych, Urządzenia do poru-
szania się w  powietrzu z  wyłączeniem maszyn budowlanych, Urzą-
dzenia do poruszania się po lądzie z wyłączeniem maszyn budowla-
nych, Obwody hydrauliczne do  pojazdów, Pojazdy mechaniczne, 
Części i akcesoria do pojazdów, Hamulcowe części do pojazdów, Koła 
łańcuchowe do  pojazdów lądowych, Piasty kół, Lądowe pojazdy 
i środki transportu, Linki hamulców do pojazdów, 17 Węże ogrodo-
we, 42 Prace badawczo-rozwojowe nad maszynami rolniczymi i ma-
szynami hydrauliki siłowej, Projektowanie maszyn rolniczych i  ma-
szyn hydrauliki siłowej, Doradztwo techniczne w  zakresie maszyn 
rolniczych i maszyn hydrauliki siłowej .

(111) 357998 (220) 2022 05 09 (210) 542848
(151) 2022 10 18 (441) 2022 07 04
(732) HORIEN MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Kujawski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Helen Keller
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .21, 27 .05 .22
(510), (511) 9 Okulary [optyka], Soczewki korekcyjne [optyka], Lupy 
[optyka], Obiektywy [soczewki] optyka, Pryzmaty [optyka] .

(111) 357999 (220) 2022 05 18 (210) 543142
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) BARAN RAFAŁ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PARADA WOLNOŚCI
(540) 

(531) 26 .13 .25, 27 .05 .01, 26 .11 .22
(510), (511) 16 Plakaty reklamowe, Publikacje reklamowe, Reklamy dru-
kowane, Ulotki reklamowe, Afisze, plakaty, Albumy do  zdjęć, Książki, 
Torby do noszenia z papieru lub tworzywa sztucznego, Torby na zakupy, 
Torby na prezenty, Torby papierowe, Torby papierowe na zakupy, Czaso-
pisma [periodyki], Drukowane książki, czasopisma, gazety i inne media 
papierowe, Kalendarze, Nalepki, Znaczki, Pióra i długopisy, Ołówki, Mate-
riały piśmienne, Druki, Fotografie, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, 41 
Organizowanie festiwali, Organizowanie festynów w celach kulturalnych, 
Organizowanie festynów w  celach rozrywkowych, Organizowanie gal, 
Organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, Organizowanie 
i  prowadzenie zjazdów, Organizowanie i  prowadzenie konferencji, Or-
ganizowanie i  prowadzenie kongresów, Organizowanie i  prowadzenie 
seminariów, Organizowanie i  prowadzenie warsztatów szkoleniowych, 
Organizowanie imprez rozrywkowych i  kulturalnych, Organizowanie 
koncertów, Produkcja filmów, Produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna, 
Prezentacja filmów, Udostępnianie filmów nie do pobrania, Udostępnia-
nie filmów online nie do pobrania, Montaż lub nagrywanie dźwięku i ob-
razu, Produkcja nagrań dźwiękowych, Produkcja nagrań dźwiękowych 
i  muzycznych, Produkcja nagrań dźwiękowych i/lub wideo, Produkcja 
nagrań dźwięku i obrazu na nośnikach dźwięku i obrazu, Udostępnianie 
treści audio online nie do pobrania, Publikowanie książek, Publikowanie 
tekstów, Publikowanie książek i czasopism elektronicznych online, Publi-
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kowanie materiałów multimedialnych online, Udostępnianie publikacji 
online [nie do pobrania], Udostępnianie publikacji elektronicznych on-li-
ne (nie do pobrania), Udostępnianie publikacji elektronicznych z global-
nej sieci komputerowej lub Internetu, nie do pobrania, Usługi rozrywki 
dźwiękowej, Usługi w zakresie rozrywki, Usługi rozrywkowe dostarczane 
przez Internet, Usługi rozrywkowe w formie wideo, Usługi rozrywkowe 
w postaci filmów, Produkcja nagrań audiowizualnych, Produkcja nagrań 
wideo, Produkcja nagrań muzycznych .

(111) 358000 (220) 2022 05 19 (210) 543213
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) MICRO MOBILITY E-SPORTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stalowa Wola (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PERUN
(540) 

(591) czerwony, niebieski, biały, czarny
(531) 01 .15 .03, 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .13, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 9 Kaski do jazdy na deskorolce, Obuwie ochronne, Ochron-
ne kaski sportowe, Ochronne nakrycia głowy, Ochronne maski na twarz 
do kasków ochronnych, Rękawice do ochrony przed wypadkami, Odzież 
ochronna chroniąca przed urazami, Odzież ochronna o  dużej widocz-
ności, Ochraniacze twarzy do  ochrony przed wypadkami lub uraza-
mi, Okulary ochronne, 12 Deskorolki elektryczne, 28 Deskorolki, Torby 
na deskorolki, Kółka do deskorolek, Podwozia do deskorolek, Sportowe 
nakolanniki do jazdy na deskorolce, Sportowe nałokietniki do jazdy na de-
skorolce, Sportowe ochraniacze na  nadgarstki do  jazdy na  deskorolce, 
Ochraniacze na  łokcie do  użytku w  jeździe na  deskorolce, Ochraniacze 
na  kolana do  użycia podczas jazdy na  deskorolce [artykuły sportowe], 
Sportowe ochraniacze na ręce do jazdy na deskorolce .

(111) 358001 (220) 2022 06 01 (210) 543633
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLIS HAPPY KARPATKA coconut 1 bite
(540) 

(591) białym, brązowym, beżowym, ciemnobrązowym, 
ciemnoniebieskim, ciemnoróżowym, ciemnozielonym, czarnym, 
jasnobrązowym, jasnoniebieskim, niebieskim, pomarańczowym, 
zielonym
(531) 05 .07 .06, 08 .01 .21, 24 .09 .02, 26 .01 .02, 26 .01 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 30 Słodycze, Wyroby cukiernicze, Wafle, Rurki waflowe, 
Ciastka .

(111) 358002 (220) 2022 06 01 (210) 543634
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLIS HAPPY KARPATKA sesame 1 bite
(540) 

(591) biały, beżowy, brązowy, ciemnofioletowy, ciemnozielony, 
czarny, fioletowy, jasnoróżowy, jasnożółty, pomarańczowy, 
zielony, żółty
(531) 05 .07 .01, 08 .01 .21, 24 .09 .02, 26 .01 .02, 26 .01 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 30 Słodycze, Wyroby cukiernicze, Wafle, Rurki waflowe, 
Ciastka .

(111) 358003 (220) 2022 06 01 (210) 543635
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLIS HAPPY YELLOW
(540) 

(591) biały, czarny, granatowy, niebieski, złoty, żółty
(531) 24 .09 .02, 26 .11 .13, 26 .01 .02, 26 .01 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 30 Słodycze, Wyroby cukiernicze, Wafle, Rurki waflowe, 
Ciastka .

(111) 358004 (220) 2022 06 01 (210) 543636
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLIS HAPPY YELLOW Chocolate coated wafer rolls with 
CARAMEL filling
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(540) 

(591) biały, beżowy, brązowy, ciemnobrązowy, ciemnoniebieski, 
czarny, jasnobrązowy, jasnoczerwony, jasnoniebieski, niebieski, 
złoty, żółty
(531) 08 .01 .25, 26 .01 .02, 26 .01 .18, 24 .09 .02, 26 .11 .13, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 30 Słodycze, Wyroby cukiernicze, Wafle, Rurki waflowe, 
Ciastka .

(111) 358005 (220) 2022 06 01 (210) 543637
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLIS HAPPY YELLOW Chocolate coated wafer rolls with 
CHOCOLATE filling
(540) 

(591) biały, beżowy, brązowy, ciemnobrązowy, ciemnoniebieski, 
czarny, jasnobrązowy, jasnoniebieski, niebieski, złoty, żółty
(531) 08 .01 .19, 24 .09 .02, 26 .01 .02, 26 .01 .18, 26 .11 .13, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 30 Słodycze, Wyroby cukiernicze, Wafle, Rurki waflowe, 
Ciastka .

(111) 358006 (220) 2022 06 01 (210) 543638
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLIS HAPPY SWING rurki Słony Karmel
(540) 

(591) biały, beżowy, brązowy, ciemnobrązowy, ciemnoniebieski, 
ciemnopomarańczowy, ciemnozielony, czarny, jasnobrązowy, 
niebieski, pomarańczowy, szary, srebrny, złoty
(531) 08 .01 .19, 24 .09 .02, 26 .01 .02, 26 .01 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 30 Słodycze, Wyroby cukiernicze, Wafle, Rurki waflowe, 
Ciastka .

(111) 358007 (220) 2022 06 14 (210) 544105
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) CHILLER SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bojanice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) klimatyzatorek .pl
(540) 

(591) biały, niebieski, czerwony, pomarańczowy, fioletowy
(531) 15 .01 .13, 26 .11 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 35 Dostarczanie informacji dotyczących produktów kon-
sumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, Dostarczanie informacji 
handlowych konsumentom, Dostarczanie informacji konsumentom 
na temat towarów i usług .

(111) 358008 (220) 2022 06 05 (210) 543757
(151) 2022 10 27 (441) 2022 07 11
(732) AB FITNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rybnik (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AB Fitness
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej i  poprzez In-
ternet następujących towarów: bieżnie stacjonarne do użytku w ćwi-
czeniach fizycznych, urządzenia do  masażu, przyrządy do  masażu, 
trenażery eliptyczne, stacjonarne rowery treningowe, ergometry 
wioślarskie, atlasy, hantle, gryfy do hantli [do podnoszenia ciężarów], 
ławki do ćwiczeń, obciążniki do hantli, urządzenia do ćwiczeń fizycz-
nych [ćwiczenia], przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, sprzęt 
do ćwiczeń fizycznych w pomieszczeniach, sprzęt do ćwiczeń fizycz-
nych obsługiwany ręcznie, sprzęt do uprawiania sportu i ćwiczeń fi-
zycznych, stojaki do przysiadów, sprzęt sportowy, stojaki metalowe, 
stojaki na hantle, platformy do ćwiczeń, bieżnie stacjonarne do użyt-
ku w ćwiczeniach fizycznych, steppery [urządzenia] do ćwiczeń ae-
robowych, urządzenia i  przyrządy do  fizjoterapii i  rehabilitacji, liny 
do gimnastyki rytmicznej, taśmy do ćwiczeń, maty do ćwiczeń gim-
nastycznych, pokrycia podłogowe [maty] w postaci materiałów w ar-
kuszach do  użytku na  zajęciach sportowych, antypoślizgowe maty 
podłogowe do użytku pod urządzeniami, pasy na talię, do ćwiczeń, 
aplikacje do pobrania, urządzenia do pomiaru tętna, ręcznie obsługi-
wane obręcze do ćwiczeń oporowych na górne i dolne partie ciała, 
dyski sportowe, piłki do  pilatesu, wałki do  ćwiczeń mięśni brzucha 
do  celów utrzymywania formy fizycznej, masażery do  głowy, koła 
do jogi, piłki gimnastyczne, skakanki, bokserskie worki treningowe, 
steppery [urządzenia] do ćwiczeń aerobowych, drabiny z drewna lub 
tworzyw sztucznych, przyrządy gimnastyczne, drabiny niemetalowe, 
drabiny metalowe, Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej i poprzez 
Internet następujących towarów: lodówki turystyczne (elektryczne), 
lodówki turystyczne nieelektryczne, tkanina w  formie osłony-za-
daszenia, plandeki, markizy, namioty i  niedopasowane pokrycia 
i wkładki, markizy z tworzyw sztucznych, ścianki boczne (niemetalo-
we-), namioty kempingowe, namioty, biurka, platformy do ćwiczeń, 
podnóżki, równoważnie [sprzęt gimnastyczny], stołki gimnastyczne, 
smary, rowery treningowe stacjonarne i rolki do nich, urządzenia te-
lemetryczne do celów medycznych, urządzenia do mierzenia tętna, 
zegarki sportowe, przyrządy do  śledzenia aktywności do  noszenia 
na sobie, łyżwy, łyżworolki, deskorolki, hulajnogi (pojazdy), artyku-
ły sportowe, skarpety do  sportów wodnych, deski do  uprawiania 
sportów wodnych, kombinezony piankowe do  sportów wodnych 
powierzchniowych, koszulki typu rashguard do  sportów wodnych, 
chroniące przed promieniowaniem UV, sprzęt do badmintona, zesta-
wy do badmintona, rakiety do badmintona, lotki [gry], rakiety do te-
nisa ziemnego, ochraniacze [części strojów sportowych], maty, stoły 
do piłkarzyków, stoły do gier, suplementy diety, odżywki do włosów, 
odżywki do paznokci, odżywki do ust, poradniki [podręczniki] .

(111) 358009 (220) 2022 06 06 (210) 543822
(151) 2022 10 27 (441) 2022 07 11



44 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 2/2023

(732) GUŁAJ EWA USŁUGI KOSMETYCZNE, Wólka Przedmieście (PL)
(540) (znak słowny)
(540) dr Ewa Gułaj
(510), (511) 44 Usługi medycyny estetycznej, Usługi ginekologii es-
tetycznej, Usługi salonów kosmetycznych, Zabiegi kosmetyczne 
na  ciało, twarz i  włosy, Liposukcja, Lipoliza, Mezoterapia, Terapia 
osoczem, Terapia dwutlenkiem węgla, Terapia falami radiowymi, 
Leczenie fibryną, Redukcja tkanki tłuszczowej, Redukcja zmarszczek, 
Redukcja rozstępów, Redukcja blizn, Redukcja cellitu, Lifting, Usuwa-
nie brodawek, Peelingi medyczne, Blefaroplastyka, Zabiegi zamy-
kania naczynek, Zabiegi kwasem hialuronowym, Zabiegi z użyciem 
toksyny botulinowej, Laseroterapia, Zabiegi ujędrniające, Zabiegi 
nawilżające, Zabiegi rewitalizujące, Leczenie nadpotliwości, Przesz-
czep tłuszczu, Depilacja laserowa, Manicure i  pedicure, Lifting rzęs 
i brwi, Doklejanie sztucznych rzęs, Doradztwo w zakresie medycyny 
estetycznej oraz ginekologii estetycznej, Usługi w zakresie porad ko-
smetycznych, Usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy] .

(111) 358010 (220) 2022 06 15 (210) 544133
(151) 2022 10 27 (441) 2022 07 11
(732) MACURA ALEKSANDRA KRAINA TUPTUSIA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kraina Tuptusia
(510), (511) 20 Budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych .

(111) 358011 (220) 2020 03 27 (210) 511933
(151) 2022 12 14 (441) 2022 08 29
(732) ŻERDZIŃSKA ALEKSANDRA IPL, Świętochłowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kobieta kontra czas
(510), (511) 41 edukacja i  szkolenia w  dziedzinie ochrony zdrowia 
i urody, organizowanie i prowadzenie konferencji, szkoleń, semina-
riów, warsztatów oraz kursów z zakresu medycyny, medycyny este-
tycznej, dermatologii i dermatochirurgii, odżywiania, dietetyki, pie-
lęgnacji ciała, ochrony zdrowia i urody w celach edukacyjnych, usługi 
edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej, publikowanie tekstów 
online z  zakresu medycyny, medycyny estetycznej, dermatologii 
i  dermatochirurgii, dietetyki, odżywiania, kosmetologii, pielęgnacji 
ciała, ochrony zdrowia i urody, udostępnianie publikacji online z za-
kresu medycyny, medycyny estetycznej, dermatologii i dermatochi-
rurgii, dietetyki, odżywiania, kosmetologii, pielęgnacji ciała, ochrony 
zdrowia i urody .

(111) 358012 (220) 2018 05 07 (210) 485664
(151) 2022 10 04 (441) 2018 07 09
(732) TREC NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOOGIEMAN
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 5 suplementy diety, odżywcze suplementy diety, białko-
we suplementy diety, tabletki wspomagające odchudzanie, tabletki 
antyoksydacyjne, preparaty witaminowe, suplementy diety zawie-
rające białko, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy 
diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające lecytynę, 
mineralne suplementy diety, 25 odzież, odzież sportowa, bluzy, 
bluzy sportowe, koszulki gimnastyczne, legginsy, T-shirty, 28 przy-
rządy stosowane w  kulturystyce, przyrządy do  ćwiczeń fizycznych, 
35 usługi sprzedaży, w  tym eksponowanie towarów pozwalające 
nabywcy je  oglądać i  kupować w  hurtowni i  w  sposób detaliczny 
oraz w sklepie internetowym następujących produktów: białkowych 
suplementów diety, tabletek wspomagających odchudzanie, odżyw-
czych suplementów diety, tabletek antyoksydacyjnych, preparatów 
witaminowych, suplementów diety zawierających białko, suplemen-
tów diety zawierających enzymy, suplementów diety zawierających 

glukozę, suplementów diety zawierających lecytynę, mineralnych 
suplementów diety, odzieży, odzieży sportowej, bluz, bluz sporto-
wych, koszulek gimnastycznych, legginsów, T-shirtów, przyrządów 
stosowanych w kulturystyce, przyrządów do ćwiczeń fizycznych .

(111) 358013 (220) 2021 12 30 (210) 538313
(151) 2022 10 05 (441) 2022 06 20
(732) CITROSUCO S/A AGROINDÚSTRIA, Matao (BR)
(540) (znak słowny)
(540) FIBERFEEL
(510), (511) 29 Miąższ owocowy, Suszony miąższ owoców, Sproszko-
wany miąższ owocowy, Miąższ owocowy w płatkach, Przecier z miąż-
szu owoców, Przecier z miąższu pomarańczy o smaku pomarańczo-
wym, Przecier z  miąższu pomarańczy bez smaku, Suszony miąższ 
pomarańczowy .

(111) 358014 (220) 2021 07 27 (210) 532008
(151) 2022 09 20 (441) 2022 06 06
(732) SZCZYGŁOWSKI MACIEJ, Chorzów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FIZJOWEEKEND
(510), (511) 41 Usługi szkoleniowe dotyczące ortopedii, Usługi sportowe 
i w zakresie fitnessu, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Zajęcia w zakresie 
ćwiczeń fizycznych, Usługi edukacyjne związane z jogą, Obozy sportowe, 
Obozy rekreacyjne, Szkolenia sportowe, Edukacja sportowa, Nauczanie, 
trening i  instruktaż sportowy, Zajęcia sportowe i  rekreacyjne, Edukacja 
w zakresie świadomości ruchowej, 44 Fizjoterapia, Usługi fizjoterapii, Ma-
saż sportowy, Usługi w zakresie medycyny sportowej, Terapia zajęciowa 
i rehabilitacja, Zdrowotne usługi odnowy biologicznej w zakresie zdrowia 
i dobrego samopoczucia ciała i ducha, Profesjonalne doradztwo w zakre-
sie zdrowia, Rehabilitacja fizyczna .

(111) 358015 (220) 2021 08 12 (210) 532626
(151) 2022 09 29 (441) 2022 06 13
(732) Unilab LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INOVOX Express
(540) 

(591) szary, niebieski, fioletowy, ciemnoniebieski, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .15, 25 .07 .01, 24 .15 .01, 26 .11 .03, 26 .11 .09
(510), (511) 3 Kosmetyki, takie jak: kremy do  twarzy i  ciała, serum 
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, 
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetycz-
ne, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia, 
Odświeżacze do  ust, Preparaty kosmetyczne do  pielęgnacji jamy 
ustnej i  zębów, Środki do  czyszczenia zębów i  płyny do  płukania 
jamy ustnej, Kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, Kosme-
tyczne preparaty do  opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy, 
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty do depi-
lacji, Preparaty do  higieny intymnej lub do  celów dezodorujących 
będące przyborami toaletowymi, Środki sanitarne, takie jak nie-
lecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji cia-
ła, preparaty do higieny osobistej, Olejki eteryczne, Środki kosme-
tyczne przeciwtrądzikowe, 5 Produkty farmaceutyczne, Preparaty 
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Produkty lecznicze, Preparaty wi-
taminowe do celów medycznych, Minerały do celów medycznych, 
Mineralne dodatki do  żywności, Mineralne wody do  celów leczni-
czych, Preparaty wspomagające leczenie, Suplementy diety, Suple-
menty diety do użytku medycznego, Suplementy diety do użytku 
dietetycznego, Odżywcze suplementy diety, Dietetyczne środki 
spożywcze do  celów medycznych, Środki spożywcze specjalnego 
przeznaczenia medycznego, Dietetyczne substancje przystosowa-
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ne do celów medycznych, Preparaty ziołowe do celów medycznych, 
Zioła lecznicze, Herbaty ziołowe do  celów leczniczych, Produkty 
biobójcze do  celów medycznych, Produkty biologiczne do  celów 
medycznych, Produkty bakteriobójcze do  celów medycznych, 
Szczepionki dla ludzi, Surowice, Produkty biotechnologiczne do ce-
lów medycznych, Preparaty farmaceutyczne do  pielęgnacji skóry, 
Preparaty i  artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do  czysz-
czenia zębów, Płyny farmaceutyczne, Kosmetyki lecznicze, Żywność 
dla niemowląt, Plastry, materiały opatrunkowe, Okłady do  celów 
medycznych, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki odka-
żające, Preparaty weterynaryjne, Chemiczne preparaty i  materiały 
diagnostyczne do  celów medycznych, Preparaty diagnostyczne 
do  celów medycznych, Czopki lecznicze, Preparaty enzymatyczne 
do celów leczniczych, Gumy do żucia do celów leczniczych, Napo-
je, zioła lecznicze, Napary lecznicze, Leki wzmacniające, 10 Wyroby 
medyczne, takie jak aparaty i  instrumenty medyczne, Odzież me-
dyczna, Artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie 
się, Protezy i  sztuczne implanty, Okłady do podtrzymywania ciała, 
Okłady z lodu do leczenia obrażeń, Urządzenia i przyrządy do fizjo-
terapii i  rehabilitacji, Plastry chłodzące do celów medycznych, Sili-
konowe plastry żelowe do leczenia blizn, Meble i pościel do celów 
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów .

(111) 358016 (220) 2021 12 20 (210) 537949
(151) 2022 09 06 (441) 2022 05 02
(732) TARNAWSKI ZBIGNIEW ADVENTURE, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ADV TRAVEL
(510), (511) 39 Usługi turystyczne, Wycieczki i  wyprawy motocyklo-
we, Usługi wynajmu pojazdów, Usługi w zakresie wynajmu i wypoży-
czania samochodów i motocykli, Zwiedzanie turystyczne, Transport, 
Transport pasażerski, Wypożyczanie środków transportu, Czarterowa-
nie pojazdów podróżnych, Usługi lokalizacji pojazdów, Wypożyczanie 
części pojazdów, Nawigacja (ustalanie położenia, wytyczanie trasy), 
Usługi w zakresie prowadzenia akcji ratunkowych, pomocy drogowej, 
holowania i ratownictwa, Akcje ratunkowe, holowanie i ratownictwo, 
Przewożenie i dostarczanie towarów, Transport pasażerski, Parkowa-
nie, przechowywanie pojazdów, Usługi kierowców, Usług pomocy 
drogowej w zakresie holowania, dostawy kluczyków, Wynajem sprzę-
tu GPS do celów nawigacyjnych, Organizowanie wycieczek turystycz-
nych, Usługi biur podróży, Planowanie tras podróży, Usługi zarządza-
nia transportem, mianowicie planowanie i koordynowanie w zakresie 
transportu osób na rzecz osób trzecich, Usługi rezerwacji online trans-
portu, Usługi biura turystycznego w celu rezerwacji podróży, Udzie-
lanie informacji dotyczących podróży, Informacja turystyczna, Kon-
sultacje w  zakresie transportu, informacja o  transporcie, Udzielanie 
informacji o samochodach do wynajęcia za pośrednictwem Internetu, 
Informacje, doradztwo i konsultacje w zakresie ww . usług .

(111) 358017 (220) 2021 09 17 (210) 534078
(151) 2022 09 19 (441) 2022 05 23
(732) FUNDACJA LIFE SENSE, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIFE sense
(540) 

(591) niebieski, biały
(531) 02 .03 .01, 02 .03 .16, 03 .03 .01, 03 .03 .15, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  odzieżą, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  odzieżą, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży hurtowej 

w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z torbami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z torebkami-workami, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z torebkami-workami, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z kubkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z kubkami, Usługi handlu detalicznego związane z pobieralnymi pu-
blikacjami elektronicznymi, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do akcesoriów odzieżowych, Usługi handlu detalicznego w odniesie-
niu do  produktów dla zwierząt domowych, Usługi handlu detalicz-
nego w  związku z  akcesoriami samochodowymi, Usługi handlu de-
talicznego w zakresie akcesoriów mody, Usługi handlu detalicznego 
związane ze środkami zapachowymi, Usługi handlu detalicznego do-
tyczące tekstyliów domowych, Usługi handlu detalicznego związane 
z  filiżankami i  szklankami, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z jednorazowymi wyrobami papierowymi, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w  związku z  obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z treściami rejestro-
wanymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do pie-
lęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przybora-
mi toaletowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z paszą dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z parasolami prze-
ciwdeszczowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami 
papierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami 
artystycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  pomocami 
naukowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem spor-
towym, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  zastawą stołową, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w  związku z  wyrobami rymarskimi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z grami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży deta-
licznej w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży de-
talicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosme-
tycznych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie 
torebek, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w  zakresie 
artykułów bagażowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-
line w zakresie zabawek, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie ar-
tykułów sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprze-
dażą odzieży i  dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  preparatami do  pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z wyrobami rymarskimi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z para-
solami przeciwdeszczowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z drukami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zastawą stołową, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla 
ludzi, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  dekoracjami świątecz-
nymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwie-
rząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higieniczny-
mi dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami 
do pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie filiżanek i szklanek, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży 
wysyłkowej odzieży, Usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży 
odzieżowej, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akce-
soriów odzieżowych, 41 Usługi edukacyjne i instruktażowe, Przygoto-
wywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Kursy 
samoświadomości [szkolenia], Organizowanie i prowadzenie semina-
riów i warsztatów [szkolenia], Elektroniczna publikacja tekstów i dru-
ków, innych niż reklamowe, w Internecie, Pisanie i publikowanie tek-
stów, innych niż teksty reklamowe, Pisanie tekstów [innych niż teksty 
reklamowe], Publikacja broszur, Publikacja czasopism, Publikacja i re-
dagowanie materiałów drukowanych, Publikacja kalendarzy, Publika-
cja książek i czasopism elektronicznych online (nie do pobrania), Publi-
kacja materiałów edukacyjnych, Publikacja multimedialna materiałów 
drukowanych, Publikacja tekstów w  postaci nośników elektronicz-
nych, Publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych za  pośrednic-
twem globalnej sieci komputerowej, Publikowanie drogą elektronicz-
ną, Publikowanie druków, również w  formie elektronicznej, innych 
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niż do  celów reklamowych, Publikowanie druków w  formie elektro-
nicznej w  Internecie, Publikowanie druków w  formie elektronicznej, 
Publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, Publikowanie 
dydaktycznych materiałów edukacyjnych, Publikowanie elektronicz-
ne, Publikowanie fotografii, Publikowanie książek edukacyjnych, Pu-
blikowanie książek i czasopism elektronicznych online, Publikowanie 
materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, Publikowa-
nie materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, w formie 
elektronicznej, Publikowanie materiałów drukowanych, Publikowanie 
materiałów drukowanych i  publikacji drukowanych, Publikowanie 
materiałów multimedialnych online, Publikowanie materiałów na ma-
gnetycznych lub optycznych nośnikach danych, Publikowanie on-line 
elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie, sprawozdawczość 
i pisanie tekstów, Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Tworzenie 
[opracowywanie] treści edukacyjnych do  podcastów, Udostępnianie 
elektronicznych publikacji on-line, Udostępnianie publikacji on-line, 
Udostępnianie publikacji elektronicznych z globalnej sieci komputero-
wej lub Internetu, nie do pobrania, Wydawanie audiobooków, Naucza-
nie i  szkolenia, Organizacja atrakcji na  obozach letnich, Organizacja 
i  przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja i  przeprowa-
dzanie aktywności rozrywkowych, Organizacja imprez kulturalnych 
i artystycznych, Organizacja webinariów, Organizowanie grupowych 
zajęć rekreacyjnych, Organizowanie imprez w celach kulturalnych, roz-
rywkowych i  sportowych, Organizowanie konferencji, wystaw i kon-
kursów, Organizowanie zajęć rekreacyjnych, Pokazy konne, Pokazy 
zwierząt, Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedial-
na i usługi fotograficzne, Przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, 
Przygotowywanie tekstów do publikacji, Szkolenia ruchowe dla dzieci, 
Udostępnianie zdjęć online nie do pobrania, Zajęcia zorganizowane, 
dla dzieci [rozrywka / edukacja], Prowadzenie warsztatów [szkolenia], 
Szkolenia dla dorosłych, Trening rozwoju osobistego, Kursy w zakresie 
rozwoju osobistego, Kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobiste-
go, Usługi edukacyjne w zakresie rozwoju duchowego, Coaching w za-
kresie życia osobistego [life coaching], Usługi szkoleniowe lub eduka-
cyjne w dziedzinie life coachingu, Trening osobisty [szkolenie], Trening 
posłuszeństwa dla zwierząt, Treningi zdrowotne i treningi fitness, Tre-
ning medytacji, Trening jogi, Doradztwo zawodowe i coaching, Orga-
nizowanie zawodów jeździeckich, Warsztaty do celów rekreacyjnych .

(111) 358018 (220) 2019 12 13 (210) 508031
(151) 2022 09 30 (441) 2020 03 23
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Contril
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 02 .01 .16, 02 .01 .23, 02 .01 .30, 26 .05 .01, 
26 .05 .18, 25 .01 .01

(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do  twarzy i  ciała, serum 
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, 
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetycz-
ne, preparaty kosmetyczne do  odchudzania, preparaty do  golenia, 
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ust-
nej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, kosmetyczne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, 
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty 
do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodoru-
jących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak 
nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do  mycia i  pielęgnacji 
ciała, preparaty do  higieny osobistej, olejki eteryczne, wszystkie 
wyżej wymienione z wyjątkiem produktów przeznaczonych do sto-
sowania na włosach i na powierzchni skóry głowy i/lub oddziałują-
cych na włosy i skórę głowy, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty 
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty wita-
minowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mi-
neralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, 
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy 
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycz-
nego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze 
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów me-
dycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, 
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów 
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty 
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowi-
ce, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do  ce-
lów medycznych, preparaty farmaceutyczne do  pielęgnacji skóry, 
preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i  artykuły dentystyczne 
oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, 
kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opa-
trunkowe, okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów 
medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemicz-
ne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, pre-
paraty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, pre-
paraty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów 
leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmac-
niające, wszystkie wyżej wymienione z wyjątkiem produktów prze-
znaczonych do stosowania na włosach i na powierzchni skóry głowy 
i/lub oddziałujących na włosy i skórę głowy, 10 wyroby medyczne, 
takie jak aparaty i  instrumenty medyczne, odzież medyczna, arty-
kuły ortopedyczne i  przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy 
i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu 
do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabili-
tacji, plastry chłodzące do celów medycznych, silikonowe plastry że-
lowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów medycznych, sprzęt 
do przenoszenia pacjentów .

(111) 358019 (220) 2021 11 19 (210) 536715
(151) 2022 09 27 (441) 2022 06 13
(732) ISKRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ISKRA
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .03 .02, 26 .03 .16, 26 .03 .18, 26 .13 .25
(510), (511) 35 Kampanie marketingowe, Marketing dotyczący pro-
mocji, Opracowanie koncepcji marketingowych, Opracowywanie 
kampanii promocyjnych, Produkcja materiałów reklamowych, Pro-
mocja [reklama] koncertów, Promowanie koncertów muzycznych, 
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Publikacja reklam, Reklama i  marketing, Wykonywanie materiałów 
reklamowych, Usługi agencji importowych, Organizowanie zakupu 
towarów na  rzecz osób trzecich, Pośrednictwo w  działalności han-
dlowej dla osób trzecich, Pośredniczenie w  umowach dotyczących 
sprzedaży i  zakupu towarów, Usługi w  zakresie zamówień online, 
Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców 
towarów i usług, 40 Drukowanie, Drukowanie cyfrowe, Drukowanie 
fotografii z  nośników cyfrowych, Drukowanie książek, Drukowanie 
reklam, Drukowanie zdjęć, Obróbka taśm filmów kinematograficz-
nych, Obróbka taśm filmowych, Usługi drukowania, Kopiowanie dys-
ków dźwiękowych, Kopiowanie taśm dźwiękowych, Powielanie taśm 
audio, 41 Organizacja i  przeprowadzanie aktywności kulturalnych, 
Organizacja i  przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja 
i  przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, Organizacja imprez 
rozrywkowych, Organizowanie festiwali, Organizowanie imprez mu-
zycznych, Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multime-
dialna i usługi fotograficzne .

(111) 358020 (220) 2021 08 12 (210) 532624
(151) 2022 09 29 (441) 2022 06 13
(732) Unilab LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INOVOX Ultra
(540) 

(591) szary, niebieski, czerwony, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .14, 24 .15 .01, 25 .07 .01, 26 .11 .03, 26 .11 .09
(510), (511) 3 Kosmetyki, takie jak: kremy do  twarzy i  ciała, serum 
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, 
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetycz-
ne, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia, 
Odświeżacze do  ust, Preparaty kosmetyczne do  pielęgnacji jamy 
ustnej i  zębów, Środki do  czyszczenia zębów i  płyny do  płukania 
jamy ustnej, Kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, Kosme-
tyczne preparaty do  opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy, 
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty do depi-
lacji, Preparaty do  higieny intymnej lub do  celów dezodorujących 
będące przyborami toaletowymi, Środki sanitarne, takie jak nie-
lecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji cia-
ła, preparaty do higieny osobistej, Olejki eteryczne, Środki kosme-
tyczne przeciwtrądzikowe, 5 Produkty farmaceutyczne, Preparaty 
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Produkty lecznicze, Preparaty wi-
taminowe do celów medycznych, Minerały do celów medycznych, 
Mineralne dodatki do  żywności, Mineralne wody do  celów leczni-
czych, Preparaty wspomagające leczenie, Suplementy diety, Suple-
menty diety do użytku medycznego, Suplementy diety do użytku 
dietetycznego, Odżywcze suplementy diety, Dietetyczne środki 
spożywcze do  celów medycznych, Środki spożywcze specjalnego 
przeznaczenia medycznego, Dietetyczne substancje przystosowa-
ne do celów medycznych, Preparaty ziołowe do celów medycznych, 
Zioła lecznicze, Herbaty ziołowe do  celów leczniczych, Produkty 
biobójcze do  celów medycznych, Produkty biologiczne do  celów 
medycznych, Produkty bakteriobójcze do  celów medycznych, 
Szczepionki dla ludzi, Surowice, Produkty biotechnologiczne do ce-
lów medycznych, Preparaty farmaceutyczne do  pielęgnacji skóry, 
Preparaty i  artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do  czysz-
czenia zębów, Płyny farmaceutyczne, Kosmetyki lecznicze, Żywność 
dla niemowląt, Plastry, materiały opatrunkowe, Okłady do  celów 
medycznych, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki odka-
żające, Preparaty weterynaryjne, Chemiczne preparaty i  materiały 
diagnostyczne do  celów medycznych, Preparaty diagnostyczne 
do  celów medycznych, Czopki lecznicze, Preparaty enzymatyczne 
do celów leczniczych, Gumy do żucia do celów leczniczych, Napo-
je, zioła lecznicze, Napary lecznicze, Leki wzmacniające, 10 Wyroby 
medyczne, takie jak aparaty i  instrumenty medyczne, Odzież me-

dyczna, Artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie 
się, Protezy i  sztuczne implanty, Okłady do podtrzymywania ciała, 
Okłady z lodu do leczenia obrażeń, Urządzenia i przyrządy do fizjo-
terapii i  rehabilitacji, Plastry chłodzące do celów medycznych, Sili-
konowe plastry żelowe do leczenia blizn, Meble i pościel do celów 
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów .

(111) 358021 (220) 2022 05 10 (210) 542868
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) TREND GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ICONESSE
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 3 Olejki esencjonalne i  ekstrakty aromatyczne, Środki za-
pachowe do  celów domowych, Produkty do  perfumowania pomiesz-
czeń, Rozpylacze zapachowe do pomieszczeń, Pojemniki z substancjami 
zapachowymi, Preparaty zapachowe, Środki odświeżające powietrze 
[zapachowe], 4 Świece, Świece zapachowe, 11 Urządzenia do  dezodo-
ryzacji, oczyszczania i  odświeżania powietrza, urządzenia rozpylające 
oraz systemy do  odświeżaczy powietrza, Zapachowe świece elektrycz-
ne, Lampy (urządzenia oświetleniowe), Lampiony na  świece, Lampiony 
elektryczne, Świece bezpłomieniowe, Świece elektryczne, Oświetlenie 
dekoracyjne, Abażury do źródeł światła, Latarnie, Szklane osłony na lam-
py, Części i osprzęt do urządzeń do dezodoryzacji, oczyszczania i odświe-
żania powietrza, urządzeń rozpylających oraz systemów do odświeżaczy 
powietrza, zapachowych świec elektrycznych, lamp (urządzeń oświetle-
niowych), lampionów na świece, lampionów elektrycznych, świec bezpło-
mieniowych, świec elektrycznych, oświetlenia dekoracyjnego, abażurów 
do źródeł światła, latarni, szklanych osłon na lampy, 21 Kominki zapacho-
we, Rozpylacze zapachowe, Rozpylacze zapachowe [inne niż elektryczne], 
Podgrzewacze zapachowe [inne niż elektryczne], Dyfuzory do  olejków 
zapachowych, inne niż dyfuzory z patyczkami zapachowymi, Aparatura 
do aromatyzowania powietrza, Statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki 
wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte 
w tej klasie, Zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, Szkło nie-
przetworzone i półprzetworzone, będące półproduktem, Wyroby szkla-
ne dla gospodarstwa domowego, Szklanki, kieliszki, naczynia do picia i ak-
cesoria barowe, Świeczniki, Podstawki pod świeczki, Uchwyty na świeczki 
do podgrzewania, Podgrzewacze świeczkowe, elektryczne i nieelektrycz-
ne, Wyroby szklane, Ozdoby szklane, Ozdobne pudełka szklane, Donice 
szklane, Doniczki szklane, Wazony szklane podłogowe .

(111) 358022 (220) 2022 06 01 (210) 543640
(151) 2022 10 28 (441) 2022 07 18
(732) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Frugo z energią nie ma żartów
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, napoje i  syropy owocowe, 
bezalkoholowe napoje zawierające soki owocowe, bezalkoholowe 
napoje witaminizowane, bezalkoholowe napoje aromatyzowane 
owocami, bezalkoholowe napoje wzbogacone substancjami od-
żywczymi, Mrożone napoje owocowe, Soki, Bezalkoholowe koktajle 
owocowe, napoje izotoniczne i energetyczne .

(111) 358023 (220) 2022 06 10 (210) 543988
(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
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(540) 

(531) 26 .11 .01, 26 .11 .09, 27 .05 .01, 27 .05 .03, 27 .05 .09, 24 .17 .02, 27 .07 .13
(510), (511) 30 Ciastka, Czekoladki, Herbata, Kawa, herbata, kakao i na-
miastki tych towarów, Landrynki, Krówka (cukierek), Pralinki, Pierniczki, 
Wyroby cukiernicze z płynnym nadzieniem alkoholowym, Lody aroma-
tyzowane alkoholem, 33 Alkohole wysokoprocentowe [napoje], Aperitify, 
Brandy, Esencje i ekstrakty alkoholowe, Koktajle, Likiery, Miód pitny, Napo-
je alkoholowe na bazie kawy, Wino, Wermut, Sznaps, Whisky, Rum, Wina, 
Wódka, Wiśniówka, Dżin, Gorzkie nalewki alkoholowe jako aperitif .

(111) 358024 (220) 2022 05 18 (210) 543145
(151) 2022 10 05 (441) 2022 06 13
(732) CARDAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sady (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CARDAN POLSKA
(540) 

(591) niebieski, szary
(531) 15 .01 .25, 26 .04 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 7 Wały napędowe i części do nich, jako części maszyn, Koł-
nierze montażowe wałów napędowych, 35 Usługi sprzedaży hurtowej 
i  detalicznej: części i  akcesoriów do  pojazdów mechanicznych, Usługi 
sprzedaży hurtowej i detalicznej: wałów napędowych do pojazdów, 37 
Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych, Usługi w zakresie naprawy, 
regeneracji i montażu wałów napędowych, Usługi w zakresie instalowa-
nia, naprawy, konserwacji i przezwajania silników elektrycznych, prądnic 
i  transformatorów, Konserwacja i naprawa motocykli, Usługi w zakresie 
instalowania, naprawy obrabiarek i narzędzi mechanicznych .

(111) 358025 (220) 2022 06 08 (210) 543972
(151) 2022 10 11 (441) 2022 06 27
(732) SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez MINISTRA RODZINY 
I POLITYKI SPOŁECZNEJ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) URZĄD PRACY
(540) 

(591) czarny, zielony
(531) 24 .15 .01, 26 .04 .02, 26 .04 .09, 26 .04 .12, 26 .04 .16, 26 .04 .18, 
27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Biura pośrednictwa pracy .

(111) 358026 (220) 2022 04 13 (210) 541987
(151) 2022 09 27 (441) 2022 06 13
(732) VASTINT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) NOVA SILESIA
(540) 

(591) ciemnozielony
(531) 26 .04 .09, 27 .05 .01, 29 .01 .03
(510), (511) 35 Biznesowe zarządzanie inwestycjami budowlanymi, 36 
Usługi w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami, nad-
zór inwestorski w zakresie finansów, usługi wynajmu pomieszczeń biuro-
wych i budynków, usługi w zakresie dzierżawy majątku nieruchomego, 
usługi w  zakresie zarządzania majątkiem nieruchomym, usługi kupna 
i sprzedaży nieruchomości, wynajem mieszkań, pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami, finansowe zarządzanie inwestycjami, 37 Usługi w za-
kresie budownictwa, przygotowywanie terenów pod budowę, wzno-
szenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części, usługi w za-
kresie nadzoru budowlanego, przebudowy, remonty budynków, usługi 
inżynierskie w  zakresie budownictwa lądowego, wykonywanie robót 
wykończeniowych, 39 Wynajmowanie garaży i  miejsc parkingowych, 
42 Opracowywanie projektów technicznych, ekspertyzy inżynieryjne, 
usługi nadzoru inspekcji technicznej, usługi w zakresie dekoracji i projek-
towania wnętrz biur i pomieszczeń handlowych, usługi w zakresie pro-
jektowania architektonicznego i budowlanego, 44 Projektowanie i urzą-
dzanie przestrzeni zielonej wokół budynków biurowych i handlowych, 
45 Obsługa prawna inwestycji budowlanych .

(111) 358027 (220) 2022 04 13 (210) 541990
(151) 2022 10 10 (441) 2022 06 20
(732) VASTINT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUSINESS GARDEN Poznań
(540) 

(591) ciemnozielony
(531) 29 .01 .03, 27 .05 .01, 05 .01 .16
(510), (511) 35 Biznesowe zarządzanie inwestycjami budowlanymi, 36 
Usługi w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami, nad-
zór inwestorski w zakresie finansów, usługi wynajmu pomieszczeń biuro-
wych i budynków, usługi w zakresie dzierżawy majątku nieruchomego, 
usługi w  zakresie zarządzania majątkiem nieruchomym, usługi kupna 
i sprzedaży nieruchomości, wynajem mieszkań, pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami, finansowe zarządzanie inwestycjami, 37 Usługi w za-
kresie budownictwa, przygotowywanie terenów pod budowę, wzno-
szenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części, usługi w za-
kresie nadzoru budowlanego, przebudowy, remonty budynków, usługi 
inżynierskie w  zakresie budownictwa lądowego, wykonywanie robót 
wykończeniowych, 39 Wynajmowanie garaży i  miejsc parkingowych, 
42 Opracowywanie projektów technicznych, ekspertyzy inżynieryjne, 
usługi nadzoru inspekcji technicznej, usługi w zakresie dekoracji i projek-
towania wnętrz biur i pomieszczeń handlowych, usługi w zakresie pro-
jektowania architektonicznego i budowlanego, 44 Projektowanie i urzą-
dzanie przestrzeni zielonej wokół budynków biurowych i handlowych, 
45 Obsługa prawna inwestycji budowlanych .
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(111) 358028 (220) 2022 04 13 (210) 541994
(151) 2022 09 28 (441) 2022 06 13
(732) VASTINT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RIVER VIEW GDAŃSK
(540) 

(591) czerwony
(531) 26 .05 .01, 26 .05 .22, 26 .11 .02, 26 .11 .09, 27 .05 .01, 29 .01 .01
(510), (511) 35 Biznesowe zarządzanie inwestycjami budowlanymi, 36 
Usługi w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami, nad-
zór inwestorski w zakresie finansów, usługi wynajmu pomieszczeń biuro-
wych i budynków, usługi w zakresie dzierżawy majątku nieruchomego, 
usługi w  zakresie zarządzania majątkiem nieruchomym, usługi kupna 
i sprzedaży nieruchomości, wynajem mieszkań, pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami, finansowe zarządzanie inwestycjami, 37 Usługi w za-
kresie budownictwa, przygotowywanie terenów pod budowę, wzno-
szenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części, usługi w za-
kresie nadzoru budowlanego, przebudowy, remonty budynków, usługi 
inżynierskie w  zakresie budownictwa lądowego, wykonywanie robót 
wykończeniowych, 39 Wynajmowanie garaży i  miejsc parkingowych, 
42 Opracowywanie projektów technicznych, ekspertyzy inżynieryjne, 
usługi nadzoru inspekcji technicznej, usługi w zakresie dekoracji i projek-
towania wnętrz biur i pomieszczeń handlowych, usługi w zakresie pro-
jektowania architektonicznego i budowlanego, 44 Projektowanie i urzą-
dzanie przestrzeni zielonej wokół budynków biurowych i handlowych, 
45 Obsługa prawna inwestycji budowlanych .

(111) 358029 (220) 2022 04 13 (210) 541999
(151) 2022 09 28 (441) 2022 06 13
(732) VASTINT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUSINESS GARDEN Wrocław
(540) 

(591) biały, ciemnozielony
(531) 05 .01 .07, 05 .01 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Biznesowe zarządzanie inwestycjami budowlanymi, 36 
Usługi w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami, nad-
zór inwestorski w zakresie finansów, usługi wynajmu pomieszczeń biuro-
wych i budynków, usługi w zakresie dzierżawy majątku nieruchomego, 
usługi w  zakresie zarządzania majątkiem nieruchomym, usługi kupna 
i sprzedaży nieruchomości, wynajem mieszkań, pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami, finansowe zarządzanie inwestycjami, 37 Usługi w za-
kresie budownictwa, przygotowywanie terenów pod budowę, wzno-
szenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części, usługi w za-
kresie nadzoru budowlanego, przebudowy, remonty budynków, usługi 
inżynierskie w  zakresie budownictwa lądowego, wykonywanie robót 

wykończeniowych, 39 Wynajmowanie garaży i  miejsc parkingowych, 
42 Opracowywanie projektów technicznych, ekspertyzy inżynieryjne, 
usługi nadzoru inspekcji technicznej, usługi w zakresie dekoracji i projek-
towania wnętrz biur i pomieszczeń handlowych, usługi w zakresie pro-
jektowania architektonicznego i budowlanego, 44 Projektowanie i urzą-
dzanie przestrzeni zielonej wokół budynków biurowych i handlowych, 
45 Obsługa prawna inwestycji budowlanych .

(111) 358030 (220) 2022 04 13 (210) 542001
(151) 2022 09 28 (441) 2022 06 13
(732) VASTINT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUSINESS GARDEN Warszawa
(540) 

(591) biały, ciemnozielony
(531) 05 .01 .07, 05 .01 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Biznesowe zarządzanie inwestycjami budowlanymi, 36 
Usługi w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami, nad-
zór inwestorski w zakresie finansów, usługi wynajmu pomieszczeń biuro-
wych i budynków, usługi w zakresie dzierżawy majątku nieruchomego, 
usługi w  zakresie zarządzania majątkiem nieruchomym, usługi kupna 
i sprzedaży nieruchomości, wynajem mieszkań, pośrednictwo w obro-
cie nieruchomościami, finansowe zarządzanie inwestycjami, 37 Usługi 
w  zakresie budownictwa, przygotowywanie terenów pod budowę, 
wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części, usługi 
w  zakresie nadzoru budowlanego, przebudowy, remonty budynków, 
usługi inżynierskie w  zakresie budownictwa lądowego, wykonywanie 
robót wykończeniowych, 39 Wynajmowanie garaży i miejsc parkingo-
wych, 42 Opracowywanie projektów technicznych, ekspertyzy inżynie-
ryjne, usługi nadzoru inspekcji technicznej, usługi w zakresie dekoracji 
i projektowania wnętrz biur pomieszczeń handlowych, usługi w zakresie 
projektowania architektonicznego i  budowlanego, 44 Projektowanie 
i urządzanie przestrzeni zielonej wokół budynków biurowych i handlo-
wych, 45 Obsługa prawna inwestycji budowlanych .

(111) 358031 (220) 2022 04 13 (210) 542004
(151) 2022 09 28 (441) 2022 06 13
(732) VASTINT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K2
(540) 

(531) 27 .05 .21, 27 .05 .24, 26 .04 .01, 26 .04 .05, 27 .07 .21, 27 .07 .24
(510), (511) 35 Biznesowe zarządzanie inwestycjami budowlanymi, 36 
Usługi w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami, nad-
zór inwestorski w zakresie finansów, usługi wynajmu pomieszczeń biuro-
wych i budynków, usługi w zakresie dzierżawy majątku nieruchomego, 
usługi w  zakresie zarządzania majątkiem nieruchomym, usługi kupna 
i sprzedaży nieruchomości, wynajem mieszkań, pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami, finansowe zarządzanie inwestycjami, 37 Usługi w za-
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kresie budownictwa, przygotowywanie terenów pod budowę, wzno-
szenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części, usługi w za-
kresie nadzoru budowlanego, przebudowy, remonty budynków, usługi 
inżynierskie w  zakresie budownictwa lądowego, wykonywanie robót 
wykończeniowych, 39 Wynajmowanie garaży i  miejsc parkingowych, 
42 Opracowywanie projektów technicznych, ekspertyzy inżynieryjne, 
usługi nadzoru inspekcji technicznej, usługi w zakresie dekoracji i projek-
towania wnętrz biur i pomieszczeń handlowych, usługi w zakresie pro-
jektowania architektonicznego i budowlanego, 44 Projektowanie i urzą-
dzanie przestrzeni zielonej wokół budynków biurowych i handlowych, 
45 Obsługa prawna inwestycji budowlanych .

(111) 358032 (220) 2022 04 13 (210) 542005
(151) 2022 09 28 (441) 2022 06 13
(732) VASTINT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K2
(540) 

(531) 27 .05 .21, 27 .07 .21, 26 .04 .01, 26 .04 .05
(510), (511) 35 Biznesowe zarządzanie inwestycjami budowlanymi, 36 
Usługi w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami, nad-
zór inwestorski w zakresie finansów, usługi wynajmu pomieszczeń biuro-
wych i budynków, usługi w zakresie dzierżawy majątku nieruchomego, 
usługi w  zakresie zarządzania majątkiem nieruchomym, usługi kupna 
i sprzedaży nieruchomości, wynajem mieszkań, pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami, finansowe zarządzanie inwestycjami, 37 Usługi w za-
kresie budownictwa, przygotowywanie terenów pod budowę, wzno-
szenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części, usługi w za-
kresie nadzoru budowlanego, przebudowy, remonty budynków, usługi 
inżynierskie w  zakresie budownictwa lądowego, wykonywanie robót 
wykończeniowych, 39 Wynajmowanie garaży i  miejsc parkingowych, 
42 Opracowywanie projektów technicznych, ekspertyzy inżynieryjne, 
usługi nadzoru inspekcji technicznej, usługi w zakresie dekoracji i projek-
towania wnętrz biur i pomieszczeń handlowych, usługi w zakresie pro-
jektowania architektonicznego i budowlanego, 44 Projektowanie i urzą-
dzanie przestrzeni zielonej wokół budynków biurowych i handlowych, 
45 Obsługa prawna inwestycji budowlanych .

(111) 358033 (220) 2022 04 13 (210) 542006
(151) 2022 09 28 (441) 2022 06 13
(732) VASTINT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K2 KIELECKA 2
(540) 

(531) 27 .05 .05, 27 .05 .24, 27 .07 .24, 26 .04 .01, 26 .04 .05
(510), (511) 35 Biznesowe zarządzanie inwestycjami budowlanymi, 
36 Usługi w  zakresie zarządzania i  administrowania nieruchomo-

ściami, nadzór inwestorski w  zakresie finansów, usługi wynajmu 
pomieszczeń biurowych i  budynków, usługi w  zakresie dzierżawy 
majątku nieruchomego, usługi w  zakresie zarządzania majątkiem 
nieruchomym, usługi kupna i  sprzedaży nieruchomości, wynajem 
mieszkań, pośrednictwo w  obrocie nieruchomościami, finanso-
we zarządzanie inwestycjami, 37 Usługi w  zakresie budownictwa, 
przygotowywanie terenów pod budowę, wznoszenie kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części, usługi w zakresie nadzoru bu-
dowlanego, przebudowy, remonty budynków, usługi inżynierskie 
w zakresie budownictwa lądowego, wykonywanie robót wykończe-
niowych, 39 Wynajmowanie garaży i miejsc parkingowych, 42 Opra-
cowywanie projektów technicznych, ekspertyzy inżynieryjne, usługi 
nadzoru inspekcji technicznej, usługi w  zakresie dekoracji i  projek-
towania wnętrz biur i  pomieszczeń handlowych, usługi w  zakresie 
projektowania architektonicznego i  budowlanego, 44 Projektowa-
nie i  urządzanie przestrzeni zielonej wokół budynków biurowych 
i handlowych, 45 Obsługa prawna inwestycji budowlanych .

(111) 358034 (220) 2022 04 13 (210) 542007
(151) 2022 09 28 (441) 2022 06 13
(732) VASTINT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K2 KIELECKA 2
(540) 

(531) 27 .05 .05, 27 .07 .01, 26 .04 .01, 26 .04 .05
(510), (511) 35 Biznesowe zarządzanie inwestycjami budowlanymi, 
36 Usługi w  zakresie zarządzania i  administrowania nieruchomo-
ściami, nadzór inwestorski w  zakresie finansów, usługi wynajmu 
pomieszczeń biurowych i  budynków, usługi w  zakresie dzierżawy 
majątku nieruchomego, usługi w  zakresie zarządzania majątkiem 
nieruchomym, usługi kupna i  sprzedaży nieruchomości, wynajem 
mieszkań, pośrednictwo w  obrocie nieruchomościami, finanso-
we zarządzanie inwestycjami, 37 Usługi w  zakresie budownictwa, 
przygotowywanie terenów pod budowę, wznoszenie kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części, usługi w zakresie nadzoru bu-
dowlanego, przebudowy, remonty budynków, usługi inżynierskie 
w zakresie budownictwa lądowego, wykonywanie robót wykończe-
niowych, 39 Wynajmowanie garaży i miejsc parkingowych, 42 Opra-
cowywanie projektów technicznych, ekspertyzy inżynieryjne, usługi 
nadzoru inspekcji technicznej, usługi w  zakresie dekoracji i  projek-
towania wnętrz biur i  pomieszczeń handlowych, usługi w  zakresie 
projektowania architektonicznego i  budowlanego, 44 Projektowa-
nie i  urządzanie przestrzeni zielonej wokół budynków biurowych 
i handlowych, 45 Obsługa prawna inwestycji budowlanych .

(111) 358035 (220) 2022 04 25 (210) 542383
(151) 2022 10 10 (441) 2022 06 13
(732) GÓRSKI KAROL, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kiosk express EKSPRESOWY SKLEP BUDOWLANY
(540) 

(591) czerwony, czarny
(531) 07 .01 .08, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 6 Metalowe materiały i elementy budowlane i konstruk-
cyjne, 19 Niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstruk-
cyjne .

(111) 358036 (220) 2022 06 06 (210) 543795
(151) 2022 10 17 (441) 2022 06 27
(732) LFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zielona Góra (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TrabeQcell
(540) 

(591) zielony, czarny, biały, szary
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .04, 27 .05 .05, 29 .01 .14
(510), (511) 10 Aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, Pro-
tezy i sztuczne implanty, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i spor-
towe, Edukacja, rozrywka i  sport, Publikowanie, sprawozdawczość 
i pisanie tekstów, 42 Usługi naukowe i technologiczne .

(111) 358037 (220) 2022 04 05 (210) 541687
(151) 2022 10 24 (441) 2022 06 20
(732) CHRZANOWSCY DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ch Chrzanowscy GROUP
(540) 

(591) czarny, biały, fioletowy
(531) 27 .05 .01, 26 .13 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Sprzedaż aukcyjna nieruchomości, Pomoc w  prowa-
dzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie dzia-
łalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi aukcyjne, 
Agencje eksportowe i  importowe, Notowania cenowe towarów lub 
usług, Negocjowanie umów kupna i  sprzedaży towarów, Negocjo-
wanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Porównywarki cen 
zakwaterowania, Pośrednictwo w  kontraktach na  kupno i  sprzedaż 
produktów, Usługi w zakresie organizacji i zarządzania przedsięwzię-
ciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub przygotowania obiektów 
mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynaj-
mowania, użyczania, Usługi organizowania, prowadzenia i zarządza-
nia działalnością gospodarczą w dziedzinie nieruchomości, Usługi za-
rządzania przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, 
Pomoc w  zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu nieruchomościami, 
Usługi marketingu gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, 
nieruchomości przeznaczonych do zagospodarowania, do sprzedaży, 
najmu, użyczenia, Usługi organizowania targów, wystaw i  promocji 
obrotu nieruchomościami, Usługi organizowania przetargów na ryn-
ku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi 
i  lokalami mieszkalnymi, Usługi wynajmowania powierzchni na  cele 
reklamowe, Usługi prowadzenia agencji importowo-eksportowych 
na  rzecz osób trzecich i  pośrednictwa eksportowo-importowego 
w  obrocie produktami, artykułami i  technologiami, Usługi doradz-
twa w zarządzaniu nieruchomościami, Usługi inwestora budowlane-
go w  aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym planowania inwestycji 
budowlanej, 36 Administrowanie inwestycjami, Administrowanie 
nieruchomościami, Dzierżawa i  wynajem pomieszczeń handlowych, 
Dzierżawa lub wynajem budynków, Organizowanie najmu nieru-
chomości na  wynajem, Wynajem budynków, Wynajem biur do  co-
workingu, Wynajem mieszkań i  pomieszczeń biurowych, Wynajem 
nieruchomości, Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzeda-
ży i  wynajmu budynków, Usługi agencji nieruchomości związane 
z kupnem i sprzedażą ziemi, Usługi agencji nieruchomości związane 
z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi agencji w zakresie sprzedaży 
nieruchomości za prowizję, Usługi w zakresie organizacji i zarządzania 
finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budo-

wie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i  niemieszkalnych 
przeznaczonych do  sprzedaży, Usługi wynajmowania, użyczania, 
zarządzania nieruchomościami, Usługi pośrednictwa w  sprawach 
kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni użytkowej, 
Usługi wyceny nieruchomości, Usługi wynajmowania i/lub dzierżawy 
nieruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowych, Usłu-
gi administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użyt-
kową, Usługi doradztwa w  zakresie zarządzania i  administrowania 
obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi i gruntami, Pośred-
nictwo w nabywaniu, sprzedaży, najmie domów, lokali i powierzchni 
użytkowej, Usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkalnych 
i  użytkowych, Usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego za  budowę 
pod względem finansowym w aspekcie projektowania i realizacji bu-
dowy, Usługi opracowywania koncepcji użytkowania nieruchomości, 
37 Doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), Doradztwo w  za-
kresie inżynierii wodno-lądowej [usługi budowlane], Dostarczanie 
informacji z  zakresu przemysłu budowlanego, Informacja o  najmie 
sprzętu budowlanego, Konsultacje budowlane, Konsultacje w zakre-
sie nadzoru budowlanego, Naprawa lub konserwacja sprzętu budow-
lanego, Naprawcze roboty budowlane, Podwodne prace budowlane 
i konstrukcyjne, Podziemne prace budowlane w zakresie systemu rur, 
Podziemne prace budowlane w zakresie instalowania rur, Prace bu-
dowlane w zakresie konstrukcji stalowych, Usługi budowlane, Usługi 
budowlane i konstrukcyjne, Usługi budowlane i naprawy budynków, 
Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i  wyburzeniowe, 
Usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, Usługi budowla-
ne w zakresie budynków mieszkalnych, Usługi budowlane w zakresie 
budowania na potrzeby przemysłu, Usługi doradztwa budowlanego, 
Usługi inspekcji budowlanej [w trakcie prac budowlanych], Usługi nad-
zoru budowlanego w  zakresie projektów budowlanych, Usługi nad-
zoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, 
Usuwanie gruzu z budynków [usługi budowlane], Wynajem narzędzi, 
instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i kon-
serwacyjnego, Wynajem sprzętu budowlanego, Wynajem sprzętu 
konstrukcyjnego i budowlanego, Budowa bloków mieszkalnych, Bu-
dowa budynków edukacyjnych, Budowa budynków instytucjonal-
nych, Budowa budynków mieszkalnych i  komercyjnych, Budowlany 
sprzęt (Wynajem-), Usługi w zakresie: budownictwa, nadzoru budow-
lanego, realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi po-
legającymi na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych 
i  niemieszkalnych przeznaczonych do  sprzedaży, wynajmowania, 
użyczania, Usługi w zakresie budowania lokali mieszkalnych i osiedli 
mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, Usługi developerskie związane 
z budową i zagospodarowaniem obiektów mieszkalnych i niemiesz-
kalnych od fazy pozyskiwania gruntu do fazy sprzedaży lub wynajmu 
powierzchni użytkowej pozyskanej w  ramach przedsięwzięć dewe-
loperskich, Usługi w zakresie: prowadzenia robót ziemnych, nadzoru 
budowlanego, prac wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów bu-
dowlanych, budowania lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych 
wraz z  infrastrukturą wykonywania robót ogólnobudowlanych, kon-
strukcyjnych i montażowych, Usługi remontowe, naprawy obiektów, 
restauracji budynków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkanio-
wych, Udzielanie informacji budowlanych .

(111) 358038 (220) 2022 04 07 (210) 541791
(151) 2022 09 20 (441) 2022 05 23
(732) LCL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LCL HOLDING
(540) 

(591) czarny, szary, biały
(531) 24 .15 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 39 Transport, logistyka transportu, pojazdy wypożycze-
nie, doręczanie paczek przez kuriera, dostarczanie pojazdów, dostar-
czanie towarów, dzierżawa magazynów, dzierżawa samochodów 
ciężarowych, holowanie, magazynowanie, organizowanie rozładun-
ku towarów, pakowanie, usługi wynajmu związane z  transportem 
i magazynowaniem .
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(111) 358039 (220) 2022 06 03 (210) 543769
(151) 2022 10 18 (441) 2022 07 04
(732) TERG SPÓŁKA AKCYJNA, Złotów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Setti+ Dom na klik
(510), (511) 7 Urządzenia i  maszyny zamiatające, czyszczące, myjące 
i  piorące, Urządzenia o  napędzie silnikowym do  prania, czyszczenia 
i sprzątania pomieszczeń, Elektryczne urządzenia czyszczące do użyt-
ku domowego, Pralki, Maszyny i urządzenia do polerowania do użytku 
domowego, Elektryczne maszyny i urządzenia do przetwarzania i przy-
gotowywania żywności i napojów, Szatkownice do warzyw jako maszy-
ny, Maszyny i  roboty kuchenne, elektryczne, Elektryczne wyciskacze 
do owoców do celów gospodarstwa domowego, Suszarki, wirówki, su-
szarko-wirówki do celów domowych, Elektryczne urządzenia kuchen-
ne do  przetwarzania żywności, Elektryczne szatkownice do  warzyw, 
Elektryczne maszynki do  siekania, Kuchenne urządzenia elektryczne, 
Narzędzia ręczne elektryczne do  użytku podczas przygotowywania 
potraw nie ujęte w innych klasach, Kuchenne urządzenia elektrotech-
niczne, Odkurzacze, Prasownice elektryczne, Elektryczne otwieracze 
do  puszek, Elektryczne maszynki do  mięsa, Miksery jako urządzenia 
kuchenne, Elektryczne młynki i wyciskacze soków, Nożyczki elektrycz-
ne, Ubijaczki elektryczne do użytku domowego, Krajalnice do chleba, 
Malaksery, Maselnice, Rozdrabniarki do  odpadów, Urządzenia i  przy-
rządy napędzane silnikiem elektrycznym, mianowicie: do  obróbki 
i przetwórstwa, zamiatające, czyszczące, myjące, piorące, tnące, wiercą-
ce, ścierające, ostrzące, do obróbki powierzchni, do szycia, ogrodowe, 
nożyce ogrodnicze, opryskiwacze ogrodnicze jako maszyny, elektrycz-
ne urządzenia i przyrządy ogrodnicze i do trawników, urządzenia i przy-
rządy ogrodnicze inne niż ręczne, kosiarki do  użytku ogrodniczego, 
narzędzia ogrodnicze napędzane elektrycznie, piły ogrodnicze, Matry-
ce drukarskie, Automaty sprzedające, Maszyny i  urządzenia ogrodni-
cze, Zasadzarki (urządzenia do sadzenia), Opryskiwacze jako maszyny, 
Szczotki elektryczne i  lub sterowane elektrycznie (części maszyn 
ogrodniczych), Części, akcesoria i pojedyncze elementy do wymienio-
nych towarów, 8 Przyrządy do przygotowywania żywności, Noże ku-
chenne i sztućce, Nożyczki do użytku domowego, Ręczne szatkownice 
kuchenne, Ręczne roboty kuchenne, Otwieracze do  puszek, nieelek-
tryczne, Żelazka, Przybory do higieny i pielęgnacji urody, Elektryczne 
maszynki do  golenia i  strzyżenia, Narzędzia ogrodnicze o  napędzie 
ręcznym, Artykuły i akcesoria ogrodnicze nie ujęte w  innych klasach, 
mianowicie narzędzia ogrodnicze tnące obsługiwane ręcznie, miedzy 
innymi noże, nożyce, sekatory, Sprzęt ogrodowy, narzędzia do sadze-
nia, pielęgnacji zieleni i  kształtowania krajobrazu, Zasadzarki, ręczne 
urządzenia do  sadzenia, Ręcznie obsługiwane opryskiwacze, Części, 
akcesoria i pojedyncze elementy do wymienionych towarów, 9 Urzą-
dzenia i  przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, 
optyczne, do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do rato-
wania życia, do celów dydaktycznych, Urządzenia i przyrządy do prze-
wodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i re-
gulacji energii elektrycznej, Aparatura i  urządzenia do  gromadzenia 
i przechowywania energii elektrycznej, Power banki (banki energii jako 
urządzenia, w  tym przenośne baterie, akumulatory, przenośne łado-
warki), Magnetyczne nośniki danych, Nagrane dyski, Kasy rejestrujące, 
Maszyny liczące, Osprzęt do przetwarzania danych (pomocnicze ele-
menty maszyn i urządzeń do przetwarzania danych), Komputery, Akce-
soria komputerowe (elementy pomocnicze do komputerów), Urządze-
nia do gaszenia ognia, Radioodbiorniki, Przewody komputerowe, Kable 
elektryczne, Kable do zastosowania w elektryce, Przewody elektryczne, 
Listwy zaciskowe elektryczne, Złącza elektryczne, Uchwyty i listwy rtv, 
Uchwyty montażowe do zawieszenia TV na różnych powierzchniach, 
Listwy antyprzepięciowe zabezpieczające przed spadkiem napięcia, 
Akcesoria instalacyjne dla urządzeń dla sprzętu do  komunikacji, dla 
urządzeń informatycznych i telekomunikacji, do zastosowania w elek-
tryce, Komponenty elektryczne i  elektroniczne, Osprzęt elektryczny 
nie zawarty w innych klasach, Tablety, Peryferyjne urządzenia kompu-
terowe, Urządzenia peryferyjne do  odtwarzania danych, Klawiatury, 
Joysticki, Oprogramowanie komputerowe do gier wideo, Oprogramo-
wanie komputerowe do edycji tekstu, Oprogramowanie narzędziowe, 
Ładowarki do  baterii, Ładowarki przenośne do  użytku z  telefonami, 
Ładowarki baterii elektrycznych, Ładowarki dla akumulatorów, Telefo-
ny, Telefony internetowe, Telefony komórkowe, Telefony przenośne, 
Telefony bezprzewodowe, Telefony cyfrowe, Telefony samochodowe, 
Telefony satelitarne, Telefony VoIP, Telefony stacjonarne, Automaty te-
lefoniczne, Futerały na telefony, Skórzane etui na telefony, Telefony za-

silane energią, Telefony z potrójnym pasmem częstotliwości, Telefony 
z systemem komunikacji wewnętrznej, Telefony komórkowe do użytku 
w  pojazdach, Sprzęt do  komunikacji, Urządzenia do  komunikacji po-
między dwoma węzłami sieci typu Point-to-Point, Urządzenia nawiga-
cyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartogra-
ficzne, Urządzenia GPS, Urządzenia systemu GPS, Urządzenia 
nawigacyjne GPS, Błyskowe żarówki, Mechanizmy do urządzeń urucha-
mianych monetami, Części, akcesoria i pojedyncze elementy do wyżej 
wymienionych towarów, 10 lnhalatory, 11 Urządzenia do oświetlania, 
ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wen-
tylacji, zaopatrzenia w  wodę oraz instalacje sanitarne, Urządzenia 
do podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywności i napojów, Instalacje 
i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, Ekspresy do kawy, Elektryczne 
filtry do kawy, elektryczne czajniki, elektryczne podgrzewacze do po-
traw, Elektryczne garnki do podawania potraw, Frytkownice elektrycz-
ne, Kuchenny sprzęt elektryczny, Grzejniki elektryczne, Urządzenia kli-
matyzacyjne, Lodówki, Instalacje do kąpieli, Osprzęt do wyłapywania 
i usuwania odpadków do umywalek i wanien, Części i akcesoria do wy-
mienionych urządzeń, Instalacje sanitarne, Części i akcesoria do instala-
cji sanitarnych, Instalacje klimatyzacyjne, Żarówki, Elektryczne lampy, 
Urządzenia i przyrządy stanowiące wyposażenie kuchenne do obróbki, 
gotowania, podgrzewania, chłodzenia żywności i napojów, Elektryczne 
urządzenia do oczyszczania powietrza, Systemy i maszyny do nawad-
niania ogrodniczego, Formy do wypieku ciast elektryczne (urządzenia), 
Części, akcesoria i pojedyncze elementy do wymienionych towarów, 12 
Pojazdy i  środki transportu pojazdy jednośladowe, Rowery, Rowery 
trekkingowe, Rowery dostawcze, Rowery wodne, Rowery górskie, Ro-
wery szosowe, Rowery składane, Rowery, Rowery wyposażone w silnik, 
Bagażniki rowerowe, Dzwonki do rowerów, Skutery jako pojazdy, Hulaj-
nogi jako pojazdy z silnikiem lub bez, Skutery wodne, Pojazdy, skutery, 
śnieżne, Skutery do transportu, Skutery sterowane elektrycznie, Skute-
ry sterowane elektrycznie, Skutery wyposażone w  silnik, Skutery 
do transportu osobowego wyposażone w silnik lub nie, Motorowery, 
Motocykle, Motocykle do  motocrossu, Ciągniki ogrodnicze, Okucia 
do  pojazdów, Akcesoria do  rowerów (części), Akcesoria do  skuterów 
(części), Części, akcesoria i pojedyncze elementy do wymienionych to-
warów, 16 Artykuły i materiały piśmienne zawarte w tej klasie: artykuły 
biurowe z wyjątkiem mebli, Papier i karton, Materiały drukowane, Wy-
dawnictwa reklamowe, Katalogi, Periodyki, Afisze, Albumy, Atlasy, Al-
manachy, Blankiety, Broszury, Druki, Formularze, Fotografie, Kalenda-
rze, Książki, Mapy, Naklejki, Nalepki, Obwoluty, Plakaty, Prospekty, 
Plany, Publikacje, Rysunki, Koperty, Kupony papierowe, Kartki okolicz-
nościowe, Papierowe ozdoby, Arkusze i  materiały z  tworzyw sztucz-
nych do pakowania nie ujęte w innych klasach, Torby i worki do pako-
wania i  zawijania papierowe i/lub z  tworzyw sztucznych, Czcionki 
drukarskie, Gazety czasopisma i  wydawnictwa periodyczne, Torebki 
i artykuły do pakowania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, 
Jednorazowe produkty papierowe, Materiały piśmienne i wyposażenie 
edukacyjne, 21 Sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, Odkurza-
cze nieelektryczne, Zastawa stołowa, Przybory kuchenne i pojemniki, 
Artykuły gospodarstwa domowego, Nieelektryczne przybory gospo-
darstwa domowego, Wyroby ceramiczne i  szklane dla gospodarstwa 
domowego, Przybory kuchenne lub do gospodarstwa domowego, Na-
rzędzia kuchenne nieelektryczne, Roboty kuchenne obsługiwane ręcz-
nie, Miksery domowe, nieelektryczne, Blendery nieelektryczne, Skro-
baczki do użytku domowego, Podstawki pod żelazka do prasowania, 
Przenośne lodówki, nieelektryczne, Elektryczne szczoteczki do zębów 
i grzebieni, Naczynia i przybory do serwowania potraw, Tace do poda-
wania potraw, Naczynia do gotowania, Szczotki i artykuły szczotkar-
skie (artykuły ogrodnicze), w tym: szczotki z możliwością podłączenia 
do  węża dostarczającego wodę, szczotki do  trawników, szczotki 
do  użytku na  korze drzew, szczotki z  pojemnikiem na  detergent, 
Szczotki elektryczne do  użytku ogrodniczego, Sprzęt ogrodowy 
do  sprzątania, czyszczenia, Rękawice ogrodnicze, Części, akcesoria 
i pojedyncze elementy do wyżej wymienionych towarów, 28 Urządze-
nia rozrywkowe i do gier do użytku z zewnętrznym ekranem lub moni-
torem, Gry i zabawki, Artykuły sportowe i gimnastyczne, Części, akceso-
ria i  pojedyncze elementy do  wymienionych towarów, Urządzenia 
rozrywkowe i do gier do użytku z zewnętrznym ekranem lub monito-
rem, Gry i zabawki, Artykuły sportowe i gimnastyczne, Części, akcesoria 
i pojedyncze elementy do wymienionych towarów, 35 Usługi sprzeda-
ży detalicznej i hurtowej, w sklepach stacjonarnych, sprzedaż w sieci 
handlowej i za pomocą globalnej sieci komputerowej, w tym poprzez 
e-sklepy, usługi aukcyjne, sprzedaż za pomocą domów sprzedaży wy-
syłkowej, sprzedaż katalogowa następujących towarów: sprzęt RTV 
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i AGD, telewizory, okulary 3D, piloty, zestawy kina domowego, zestawy 
kina domowego z DVD w formacie zapisu optycznego, kina domowe 
z DVD, odtwarzacze DVD przenośne, sprzęt i urządzenia do nagłośnie-
nia, głośniki, odtwarzacze, dyktafony, gramofony, odtwarzacze MP3, 
odtwarzacze MP4, Video, radia, radiobudziki, radioodtwarzacze, słu-
chawki bezprzewodowe, słuchawki tradycyjne, stacje dokujące głośni-
ki, sprzęt stereofoniczny, wieże komponentowe, zasilacze, ładowarki, 
kable, kable AV i adaptery, urządzenia elektroniczne, w tym do użytku 
domowego, subwoofery, wzmacniacze, projektory, ekrany projekcyjne, 
projektory tradycyjne, uchwyty do projektorów, magnetyczne nośniki 
danych, nagrane dyski, automaty sprzedające i mechanizmy do urzą-
dzeń uruchamianych monetami, kasy rejestrujące, maszyny liczące, 
osprzęt do przetwarzania danych, komputery, akcesoria komputerowe, 
urządzenia do  gaszenia ognia, telewizory, radioodbiorniki, przewody 
komputerowe, kable, kable do  zastosowania w  elektryce, przewody 
elektryczne, listwy zaciskowe, złącza elektryczne, przewody audio vi-
deo, kable i przewody do przesyłu i transmisji sygnału i  lub połączeń 
audio video, uchwyty i listwy rtv, uchwyty montażowe do zawieszenia 
TV na różnych powierzchniach, listwy antyprzepięciowe zabezpiecza-
jące przed spadkiem napięcia, akcesoria instalacyjne, tablety, gry wi-
deo, urządzenia elektroniczne, dostępu do globalnych sieci kompute-
rowych i  komunikacyjnych, sprzęt komputerowy i  urządzenia 
peryferyjne komputerowe, klawiatury, joysticki, oprogramowanie 
komputerowe do gier wideo i dostępu oraz przeglądania globalnych 
sieci komputerowych i komunikacyjnych, oprogramowanie kompute-
rowe do kompresji i dekompresji danych i obrazów wideo, edycji tekstu, 
oprogramowanie narzędziowe, ładowarki do baterii, ładowarki przeno-
śne do użytku z telefonami, ładowarki baterii elektrycznych, ładowarki 
dla akumulatorów, telefony, telefony internetowe, telefony komórko-
we, telefony przenośne, telefony bezprzewodowe, telefony cyfrowe, 
telefony samochodowe, telefony satelitarne, telefony VoIP, telefony 
stacjonarne, automaty telefoniczne, futerały na telefony, skórzane etui 
na  telefony, telefony zasilane energią, telefony z  potrójnym pasmem 
częstotliwości, telefony z systemem komunikacji wewnętrznej, telefony 
komórkowe do użytku w pojazdach, urządzenia technologii informa-
cyjnej i audiowizualne, sprzęt do komunikacji, urządzenia do komuni-
kacji pomiędzy dwoma węzłami sieci typu Point-to-Point, urządzenia 
nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do  namierzania celu 
i kartograficzne, urządzenia GPS, urządzenia systemu GPS, urządzenia 
nawigacyjne GPS, błyskowe żarówki, części, akcesoria i  pojedyncze 
elementy do wymienionych towarów, urządzenia do podgrzewania, 
chłodzenia i  obróbki żywności i  napojów, instalacje i  urządzenia 
do chłodzenia i zamrażania, lodówki, zamrażarki, pralki, suszarki, zmy-
warki, wirówki, kuchnie, kuchenki, kuchnie gazowe, gazowo elektrycz-
ne, ceramiczne, indukcyjne, akcesoria do kuchni, kuchenek, kuchenek 
mikrofalowych, kuchenki do  zabudowy, akcesoria i  pojedyncze ele-
menty do kuchni i kuchenek, piekarniki, piekarniki parowe, płyty, płyty 
gazowe, ceramiczne, indukcyjne, okapy, okapy szafkowe i podszafko-
we, kominowe, wyspowe, filtry do okapów, blendery, czajniki, ekspresy 
ciśnieniowe, ekspresy przelewowe, frytkownice, grille, kombiwary i pa-
rowary, krajalnice, maszynki do mięsa, miksery ręczne, miksery stojące, 
młynki elektryczne, opiekacze i  sandwicze, piekarniki, roboty wie-
loczynnościowe, sokowirówki, tostery, wagi kuchenne, wyciskarki 
do cytrusów, wypiekacze do chleba, drobny sprzęt gospodarstwa do-
mowego, narzędzia i urządzenia użytkowane w gospodarstwie domo-
wym, akcesoria do  golenia, ciśnieniomierze, depilatory, golarki, koń-
cówki do  szczoteczek elektrycznych, lokówki, masażery do  stóp, 
prostownice i karbownice, strzyżarki i trymery, suszarki do włosów, su-
szarko lokówki, szczoteczki, irygatory, wagi łazienkowe, akcesoria 
do  domu dekoracyjne i  użytkowe stanowiące wyposażenie wnętrz 
i  uzupełniające wnętrza, materiały eksploatacyjne do  maszyn i  urzą-
dzeń biurowych, środki do urządzeń AGD do czyszczenia, konserwacji, 
pielęgnacji, urządzenia wielofunkcyjne, mianowicie będące najczęściej 
połączeniem 2 lub więcej funkcji kilku urządzeń, odnoszące się do róż-
nych kategorii sprzętów, mianowicie sprzętu RTV i  AGD, urządzeń 
i  sprzętu technologii informacyjnej i  audiowizualnej, urządzenia wie-
lofunkcyjne spełniające funkcje kopiarki, faksu i skanera z drukarką atra-
mentową, urządzenia wielofunkcyjne spełniające funkcje kopiarki, fak-
su i  skanera z  drukarką laserową, alkomaty, deski do  prasowania, 
generatory pary, golarki do odzieży, grzejniki, grzejniki konwektorowe, 
maszyny do szycia, odkurzacze, odkurzacze piorące ręczne, stacje po-
godowe i termometry, wentylatory, żelazka, klimatyzatory, klimatyza-
tory przenośne, pochłaniacze wilgoci, akcesoria i pojedyncze elementy 
do wymienionych towarów, środki do prasowania, środki piorące, kom-
putery, notebooki, ultrabooki, akcesoria komputerowe, torby do note-

booków, czytniki kart pamięci, zasilacze do  notebooków, tunery TV 
i  FM, zestawy komputerowe, tablety, ebooki, akcesoria do  tabletów, 
czytniki ebooków, etui na czytniki ebooków, etui na tablety, monitory, 
monitory LED, monitory LCD, drukarki, drukarki i urządzenia biurowe, 
drukarki laserowe, niszczarki, laminatory, kalkulatory biurowe, kalkula-
tory naukowe, oprogramowanie, programy komputerowe, urządzenia 
do nagrywania, transmisji i lub reprodukcji dźwięku i/lub obrazu, nośni-
ki danych nagrane i czyste, tusze, tonery, papier i folie, klawiatury, kla-
wiatury z myszką, myszy jako akcesoria komputerowe, podkładki pod 
mysz, głośniki, joypady, kierownice, kamery internetowe, kamery IP, 
dyski twarde zewnętrzne, pamięci przenośne, słuchawki z mikrofonem, 
mikrofony, listwy i filtry zasilające, bezprzewodowe karty sieciowe, pły-
ty CD, DVD, optyczne, przewody komputerowe i adaptery, części kom-
puterowe, joysticki, karty dźwiękowe, karty graficzne, napędy, obudo-
wy pamięci, płyty główne, procesory, zasilacze, routery, modemy, 
konsole, konsole przenośne, gry PC akcesoria do konsol, aparaty foto-
graficzne, aparaty cyfrowe, lustrzanki cyfrowe, aparaty kompaktowe, 
aparaty kompaktowe z  wymienną optyka, karty pamięci, obiektywy 
do aparatów, lampy błyskowe, baterie, ładowarki do akumulatorów, po-
krowce, statywy, kamery cyfrowe, akcesoria do kamer, kamery sporto-
we, lornetki, ramki cyfrowe, fotoksiążki, fotoobrazy, Sprzęt i urządzenia 
do nawigacji, przenośne systemy nawigacyjne, części, akcesoria i poje-
dyncze elementy do  wymienionych towarów, ładowarki, nawigacja 
treningowa, ręczne urządzenia nawigacyjne, wideorejestratory, smart-
fony, akcesoria do telefonów komórkowych, słuchawki bezprzewodo-
wej komunikacji krótkiego zasięgu, pokrowce, ładowarki samochodo-
we, ładowarki przenośne, ładowarki sieciowe, smartwatche, zestawy 
głośnomówiące, zestawy słuchawkowe, aparaty telefoniczne, faksy, te-
lefony bezprzewodowe, telefony przewodowe, radiotelefony, CB radia, 
anteny CB, krótkofalówki, urządzenia do porozumiewania się na odle-
głość, nawigacje samochodowe, aparaty telefoniczne, przewody, słu-
chawki telefoniczne, baterie do telefonów, karty sim, karty telefoniczne 
do  telefonów komórkowych, plecaki, torby, gry planszowe, zabawki, 
artykuły sportowe i do rekreacji, urządzenie i sprzęt do ćwiczeń . akce-
soria sportowe, pojazdy i środki transportu, pojazdy jednośladowe, ro-
wery, rowery trekkingowe, rowery dostawcze, rowery wodne, rowery 
górskie, rowery szosowe, rowery składane, rowery, rowery wyposażone 
w silnik, bagażniki rowerowe, dzwonki do rowerów, skutery jako pojaz-
dy, hulajnogi jako pojazdy, skutery wodne, hulajnogi wyposażone w sil-
nik lub bez, skutery do transportu, skutery sterowane elektrycznie, po-
jazdy jako skutery śnieżne, skutery wyposażone w  silnik, skutery 
do transportu osobowego wyposażone w silnik lub nie, motorowery, 
motocykle, motocykle do  motocrossu, ciągniki ogrodnicze, okucia 
do pojazdów, akcesoria rowerowe, akcesoria do skuterów, części, akce-
soria i pojedyncze elementy do wymienionych towarów, sportowe ak-
cesoria zimowe, ekspandery, kijki, łyżworolki, rowerki, tarcze, stopery, 
zegarki do biegania, narzędzia ogrodowe, narzędzia do prac remonto-
wych i budowlanych, artykuły ogrodnicze, wentylatory, myjki i akceso-
ria do  myjek ciśnieniowych, akcesoria do  ogrodu, glebogryzarki, ko-
newki ogrodowe, kosiarki elektryczne, kosiarki samojezdne, kosiarki 
spalinowe, odśnieżarki i zamiatarki, pilarki, pompy i hydrofory, frezarki 
górno wrzecionowe, alarmy, sprzęt i przyrządy pomiarowe, świetlówki 
kompaktowe, żarówki I .ED, żarówki, taśmy, urządzenia i sprzęt 3D, pro-
gramy i  oprogramowania 3D, dyski optyczne, akcesoria, pojedyncze 
elementy i  części do  wymienionych towarów, narzędzia i  przyrządy 
ręczne, napędzie ręcznym, ostrza, w tym maszynki do golenia, maszyn-
ki do strzyżenia, urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyj-
ne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, 
sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, 
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, 
gromadzenia, sterowania i  regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku i  lub obrazów, 
magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD 
i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechanizmy do urządzeń uruchamia-
nych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, 
osprzęt do przetwarzania danych, urządzenia do gaszenia ognia, ter-
mometry nie do celów medycznych, urządzenia do oświetlania, ogrze-
wania, wytwarzania pary, do gotowania, chłodzenia, suszenia, wentyla-
cji, zaopatrzenia w  wodę oraz instalacje sanitarne, urządzenia 
klimatyzacyjne, elektryczne lub nieelektryczne ocieplenia łóżek, elek-
tryczne ogrzewane poduszki, koce nie do celów leczniczych, czajniki 
elektryczne, elektryczne naczynia do gotowania, narzędzia maszyno-
we, narzędzia rolnicze o napędzie innym niż ręczne, elektryczne maszy-
ny i urządzenia czyszczące, elektryczny sprzęt gospodarstwa domowe-
go, elektryczny sprzęt biurowy, przybory oraz pojemniki kuchenne 
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i  gospodarstwa domowego, gąbki, sprzęt i  akcesoria do  czyszczenia, 
mycia, szczotki, materiały szczotkarskie, przybory i narzędzia używane 
w  gospodarstwie domowym i  kuchni, skrobaki, szczotko-skrobaczki, 
ręczne i elektryczne narzędzia do siekania, mielenia, wyciskania, elek-
tryczne grzebienie, elektryczne szczoteczki do zębów, artykuły ogrod-
nicze, artykuły gospodarstwa domowego, nieelektryczne przybory 
gospodarstwa domowego, wyroby ceramiczne i szklane dla gospodar-
stwa domowego, przybory kuchenne lub do gospodarstwa domowe-
go, narzędzia kuchenne, roboty kuchenne obsługiwane ręcznie, przy-
rządy do  przygotowywania żywności, noże kuchenne i  sztućce, 
nożyczki do użytku domowego, ręczne szatkownice kuchenne, ręczne 
roboty kuchenne, otwieracze do puszek nieelektryczne, żelazka, przy-
bory do higieny i pielęgnacji urody, środki i substancje do czyszczenia, 
polerowania, szorowania i ścierania, mydła, chemia gospodarcza, pre-
paraty chemiczne, w tym preparaty chemiczne do powierzchniowego 
mycia pojazdów, kosmetyki samochodowe oraz motoryzacyjne, che-
mia samochodowa, płyny eksploatacyjne do  samochodów, płyny 
do spryskiwaczy, substancje zapobiegające zamarzaniu, preparaty che-
miczne zapobiegające zamarzaniu oraz chłodziwa do pojazdów samo-
chodowych, odmrażacze do zamków, gry, zabawki, artykuły sportowe 
i  gimnastyczne, sprzęt wędkarski, gry planszowe, gry komputerowe, 
urządzenia rozrywkowe i do gier do użytku z zewnętrznym ekranem 
lub monitorem, części, akcesoria i pojedyncze elementy do wyżej wy-
mienionych towarów, zabawki, karty do gry, walizy, walizki, torby po-
dróżne, parasolki, wyroby rymarskie i kaletnicze, odzież, odzież ochron-
na i  sportowa, buty, nakrycia głowy, towary z  branży odzieżowej, 
obuwniczej, tekstylnej, meblowej, Elektroniczne usługi handlu, miano-
wicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci te-
lekomunikacyjnych do  celów reklamowych i  handlowych, Reklama, 
Reklama billboardowa, Reklama za  pośrednictwem sieci komputero-
wej, Tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów Reklama kore-
spondencyjna, Usługi promocyjne, Promocja sprzedaży towarów, Pre-
zentowanie produktów w  mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
Kampanie promocyjne i  lub reklamowe, Kreowanie wizerunku firmy, 
usług, towarów, Multimedialne prezentacje towarów i  usług w  celu 
sprzedaży, Prezentacja komunikatów treści promocyjnych i  reklamo-
wych za pomocą dowolnej formy, w tym formy ustnej, pisemnej, wizu-
alnej lub multimedialnej, Pokazy towarów, Promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, Publikowanie tekstów reklamowych, Rozpowszechnia-
nie materiałów reklamowych w tym ulotek, prospektów, druków, Kata-
logów, broszur, materiałów drukowanych, newsletterów, Kompilacja 
ogłoszeń reklamowych, w tym do wykorzystania w Internecie, Promo-
cja handlu, w  tym handlu elektronicznego, Dostarczanie informacji 
handlowej i gospodarczej, Dostarczanie informacji o sprzedaży towa-
rów, w  tym za  pośrednictwem mediów, Obsługa w  zakresie handlu 
za pomocą poczty elektronicznej, Organizowanie programów lojalno-
ściowych, promocyjnych i aukcji, Obsługa programów lojalnościowych, 
programów promocyjnych i  aukcji, Organizowanie eventów, wystaw, 
targów i  konkursów w  celach reklamowych i  handlowych, Rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych, Cyfrowo rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych i  ofert reklamowych, Rozpowszechnianie 
ogłoszeń, Publikowanie materiałów reklamowych, Publikowanie infor-
macji handlowych i gospodarczych, Promocja sprzedaży na rzecz osób 
trzecich, Prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży oraz 
w  celu przeprowadzania sprzedaży produktów za  pomocą globalnej 
sieci komputerowej, Wynajmowanie nośników reklamowych, Wynaj-
mowanie przestrzeni reklamowej, Przygotowywanie audiowizualnych 
i multimedialnych prezentacji do wykorzystania w reklamie, Kompilacja 
i systematyzacja informacji tekstowej oraz obrazowej przesyłanej przy 
pomocy komputera, terminali komputerowych, poczty elektronicznej, 
sieci Internet i  Intranet, Zarządzanie w działalności handlowej, Usługi 
informacyjne dla konsumentów, udzielanie i  dostarczanie informacji 
dotyczących handlu, Zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, Usłu-
gi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsłu-
gi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, Admini-
strowanie działalności handlowej, Prace biurowe, Prowadzenie 
punktów handlowych, Usługi konsultacyjne, doradcze w zakresie wy-
mienionych usług, Informacja o wymienionych usługach .

(111) 358040 (220) 2022 05 11 (210) 542927
(151) 2022 10 20 (441) 2022 06 27
(732) SUPERDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Karczew (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZEPIS na SIELSKIE ŻYCIE

(540) 

(591) biały, zielony, czarny
(531) 03 .07 .03, 05 .07 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne, Mięso konserwowane, Mięso 
mrożone, Mięso świeże, Paczkowane mięso, Drób, nieżywy, Ekstrak-
ty drobiowe, Głęboko mrożony drób, Gotowe posiłki gotowane skła-
dające się całkowicie lub głównie z drobiu, Gotowe posiłki z drobiu 
[drób jako główny składnik], Mrożone posiłki składające się głównie 
z drobiu, Mrożony drób, Świeży drób, Przekąski na bazie mięsa, Cielę-
cina, Chorizo [kiełbasa hiszpańska], Dziczyzna, Flaki, Galarety mięsne, 
Hamburgery, Kiełbasa pepperoni, Kiełbaski do hot dogów, Kiełbaski 
konserwowane, Kiełbaski w  cieście, Kiełbaski wieprzowe, Kiełbasy, 
Konserwy mięsne, Ekstrakty mięsne, Golonka, Kaszanka, Mortade-
la, Pasty mięsne (w  tym pasztety, smalec), Salami, Szynka surowa 
podsuszana [prosciutto], Szynka, Kiełbaski wegetariańskie, Krokiety, 
Jaja, Koncentraty rosołowe, Koncentraty zup, Mięso solone, Smalec, 
Tłuszcze jadalne, Wątroba, Pasztet z wątróbki, Wędliny, Wieprzowina, 
Patyczki mięsne, 35 Prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, Skomputeryzowana promocja działalności 
gospodarczej, Marketing ukierunkowany, Handlowe informacje 
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Po-
kazy towarów, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, Wystawy w celach handlowych lub 
reklamowych, Publikowanie tekstów sponsorowanych .

(111) 358041 (220) 2022 05 20 (210) 543288
(151) 2022 10 11 (441) 2022 06 27
(732) LISIUS ŁUKASZ BERG CAPITAL, Marki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BERG CAPITAL
(540) 

(591) biały, czarny, niebieski
(531) 24 .15 .01, 24 .15 .05, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 36 Administrowanie nieruchomościami, Biura pośrednic-
twa handlu nieruchomościami, Organizowanie najmu nieruchomo-
ści na  wynajem, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi 
nabywania nieruchomości, Wynajem domów, Wynajem mieszkań, 
Wynajem nieruchomości, Wynajem pomieszczeń biurowych, Wyna-
jem pomieszczeń handlowych, Zarządzanie nieruchomościami .

(111) 358042 (220) 2022 05 30 (210) 543534
(151) 2022 10 18 (441) 2022 07 04
(732) CHOCHOLEWSKA IWONA, Sierakowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PWM
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, Nauczanie 
w zakresie zdrowia, Kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, Udostęp-
nianie informacji edukacyjnych w  dziedzinie zdrowia i  sprawności 
fizycznej, Organizowanie szkoleń w  dziedzinie opieki zdrowotnej 
i żywienia, Usługi edukacyjne związane z odżywianiem, Prowadzenie 
kursów szkoleniowych on-line związanych z  odżywianiem, Świad-
czenie usług edukacyjnych związanych z dietą, Zapewnianie kursów 
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edukacyjnych związanych z dietą, Usługi w zakresie edukacji diete-
tycznej, Prowadzenie kursów internetowych w zakresie diet, Szkole-
nie w zakresie diety [nie medyczne], Szkolenie w zakresie żywienia 
[nie  medyczne], Przygotowywanie tekstów do  publikacji, Publiko-
wanie, Publikacja broszur, Publikacja czasopism, Usługi publikacji, 
Publikowanie podręczników, Publikowanie czasopism, Publikowa-
nie tekstów, Publikowanie książek, Publikacja materiałów edukacyj-
nych, Wydawanie publikacji medycznych, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych, Publikowanie materiałów drukowanych i publikacji 
drukowanych, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Publikowanie 
czasopism elektronicznych, Publikowanie książek, czasopism, Publi-
kowanie tekstów medycznych, Publikowanie czasopism interneto-
wych, Publikowanie podręczników szkoleniowych, Publikacja i reda-
gowanie książek, Udostępnianie publikacji online [nie do pobrania], 
Udostępnianie publikacji on-line, Publikowanie książek i  recenzji, 
Publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, Publikowa-
nie czasopism, książek i podręczników z dziedziny medycyny, Szko-
lenia edukacyjne, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Szkolenia 
w  zakresie odżywiania, Szkolenia z  prezentacji żywności, Szkolenia 
w zakresie cateringu, Przekazywanie know-how [szkolenia], Szkole-
nia w zakresie obchodzenia się z jedzeniem, Szkolenia dla persone-
lu w  zakresie technologii żywności, Organizowanie i  prowadzenie 
seminariów i warsztatów [szkolenia], Organizowanie i prowadzenie 
konferencji, Nauczanie w  zakresie sposobów odżywiania, Prowa-
dzenie zajęć w zakresie odżywiania, 44 Udzielanie informacji zwią-
zanych z odżywianiem, Usługi doradcze związane z dietą, Profesjo-
nalne doradztwo związane z dietą, Udzielanie informacji zdrowotnej, 
Poradnictwo w zakresie zdrowia publicznego, Doradztwo w zakresie 
dietetyki i odżywiania, Doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, 
Usługi dietetyków, Poradnictwo dietetyczne, Doradztwo dietetycz-
ne, Planowanie i nadzorowanie diety, Usługi świadczone przez die-
tetyków, Usługi doradztwa dietetycznego [medyczne], Planowanie 
i  nadzorowanie diet odchudzających, Usługi doradcze w  zakresie 
dietetyki, Usługi w zakresie planowania diety odchudzającej, Udzie-
lanie informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania, Udzie-
lanie informacji związanych z  suplementami diety i  odżywczymi, 
Udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywie-
niowego, Udzielanie informacji żywieniowych w  zakresie żywności 
przeznaczonej do redukcji masy ciała do celów medycznych, Doradz-
two żywieniowe, Poradnictwo żywieniowe, Usługi doradztwa żywie-
niowego, Konsultacje z dziedziny żywienia, Profesjonalne doradztwo 
w zakresie żywienia, Usługi doradcze w zakresie żywienia, Udzielanie 
informacji żywieniowych w zakresie napojów do redukcji masy ciała 
do celów medycznych .

(111) 358043 (220) 2022 05 30 (210) 543548
(151) 2022 10 18 (441) 2022 07 04
(732) PHARM SUPPLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Lentonitk
(510), (511) 5 Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Lubrykanty 
do celów medycznych, Środki nawilżające do użytku medycznego .

(111) 358044 (220) 2022 05 09 (210) 542832
(151) 2022 10 18 (441) 2022 07 04
(732) WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZOO CHORZÓW
(540) 

(591) szary, biały, zielony
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .05, 03 .02 .13
(510), (511) 41 Prowadzenie ogrodów zoologicznych .

(111) 358045 (220) 2022 06 08 (210) 543910
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) GMINA MIEJSKA STAROGARD GDAŃSKI,  
Starogard Gdański (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) żółty, czerwony
(531) 24 .01 .03, 24 .13 .24, 26 .05 .01, 26 .11 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 Urządzenia pamięci, Pamięci USB [niezapisane], Filmy 
do  pobrania, Podcasty do  pobrania, Aplikacje do  pobrania, Mapy 
do pobrania, Plakaty do pobrania, Publikacje elektroniczne, do pobra-
nia, Grafiki komputerowe do pobrania, Fotografie cyfrowe do pobra-
nia, Biuletyny elektroniczne do pobrania, Kupony mobilne do pobra-
nia, Nagrania wideo do pobrania, Gazety elektroniczne do pobrania, 
Pliki multimedialne do pobrania, Karty pocztowe do pobrania, Środki 
edukacyjne do pobrania, Muzyczne nagrania dźwiękowe do pobrania, 
Komputerowe wygaszacze ekranu, do  pobrania, Oprogramowanie 
do kalendarzy do pobrania, Kalendarze do pobrania, które można wy-
drukować, Zestawy danych, rejestrowane lub do pobrania, Podręczniki 
szkoleniowe w formie elektronicznej [do pobrania], Tapety na kompu-
tery i telefony, do pobrania, Terminarze i organizery do pobrania, które 
można wydrukować, Myszki komputerowe, Podkładki pod myszy 
komputerowe, Etui na okulary, Etui na smartfony, Pokrowce na laptopy, 
Pokrowce do tabletów, Pokrowce na smartfony, Nośniki do danych, Pu-
blikacje elektroniczne zarejestrowane na  nośnikach komputerowych, 
Elektroniczne bazy danych zapisane na  nośnikach komputerowych, 
Media do  pobierania, Podświetlane znaki reklamowe, 14 Akcesoria 
do zegarków, Akcesoria do biżuterii, Części i akcesoria do przyrządów 
zegarmistrzowskich, Breloki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub 
dekoracyjnymi zawieszkami], Zawieszki do  breloków do  kluczy, Za-
wieszki do bransoletek, Zawieszki do naszyjników, Medale pamiątko-
we, Monety pamiątkowe, Odznaki pamiątkowe, Tarcze pamiątkowe 
z metali szlachetnych, Pudełka pamiątkowe z metali szlachetnych, Pu-
chary pamiątkowe wykonane z metali szlachetnych, 16 Materiały dru-
kowane, Materiały do pisania, Materiały piśmienne, Terminarze [mate-
riały drukowane], Materiały do opakowywania, Drukowane materiały 
szkoleniowe, Drukowane materiały dydaktyczne, Nalepki, naklejki 
[materiały piśmienne], Komunikaty prasowe [materiały drukowane], 
Materiały piśmienne i  wyposażenie edukacyjne, Kasetki na  biurko 
na materiały biurowe [artykuły biurowe], Publikacje drukowane, Publi-
kacje promocyjne, Publikacje reklamowe, Mapy, Kalendarze, Albumy 
kolekcjonerskie, Albumy fotograficzne, Afisze, plakaty, Ulotki instruk-
cyjne, Ulotki drukowane, Prospekty, Drukowane foldery informacyjne, 
Dyplomy drukowane, Tablice na notatki, Drukowane kartonowe tabli-
ce reklamowe, Tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, Karty, Kar-
ty okolicznościowe, Karty upominkowe, Karty informacyjne, Karty 
na wymianę, Reklamowe znaki papierowe, Reklamowe szyldy papiero-
we, Artykuły biurowe, Stemple do znakowania, Notatniki, Teczki papie-
rowe, Wizytówki, Papierowe podkładki stołowe, Podkładki na biurko, 
Proporczyki z  papieru, Materiały do  pakowania z  papieru, Materiały 
z tworzyw sztucznych do pakowania, Arkusze z tworzyw sztucznych 
do owijania i pakowania, Materiały opakowaniowe wykonane z papie-
ru z recyklingu, Chorągiewki papierowe, Figurki z papieru, Figurki wy-
konane z tektury, Litograficzne dzieła sztuki, Obrazy i zdjęcia, Oprawki 
na zdjęcia lub obrazy, Reprodukcje graficzne, 18 Torby, Plecaki, Nosi-
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dełka [plecaki] do noszenia niemowląt, Saszetki biodrowe, Parasole, 
Bagaż, Zawieszki, etykiety bagażowe, Torby szkolne na książki, 20 Ta-
blice reklamowe, Balony reklamowe, Przenośne stelaże wystawowe 
na reklamy, Obiekty nadmuchiwane powietrzem do reklamy, Panele 
do celów reklamowych [nieświecące i niemechaniczne], Tablice ogło-
szeniowe, Trofea drewniane, Trofea wykonane z tworzyw sztucznych, 
Popiersia z  drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, Posągi 
z drewna, Posągi z tworzyw sztucznych, Ramki do obrazków i zdjęć, 
Pojemniki do przenoszenia niemetalowe, 21 Zastawa stołowa, Naczy-
nia, Wyroby artystyczne ze szkła, Wyroby artystyczne z kryształu, Wy-
roby artystyczne z porcelany, 22 Namioty, plandeki, daszki [markizy], 
Zewnętrzne osłony przed słońcem wykonane z  materiałów tekstyl-
nych, 25 Odzież męska, damska i  dziecięca, Koszulki z  nadrukami, 
Odzież sportowa, Czapki jako nakrycia głowy, Daszki przeciwsłonecz-
ne, Okrycia wierzchnie [odzież], 26 Znaczki okolicznościowe używane 
w kampaniach, Zawieszki, inne niż do biżuterii, łańcuszków lub brelo-
ków do  kluczy, Smycze [paski] do  noszenia, Plakietki do  noszenia, 
nie z metali szlachetnych, 28 Zabawki, Gry, Maskotki, Artykuły sporto-
we, 35 Reklama, Produkcja materiałów reklamowych i reklam, Przygo-
towywanie reklam prasowych, Reprodukcja materiału reklamowego, 
Wynajem powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, Usługi 
w zakresie promocji, Kampanie marketingowe, Usługi marketingowe, 
Planowanie strategii marketingowych, Usługi relacji z mediami, Usłu-
gi zarządzania społecznością online, Usługi reklamowe w celu zwięk-
szania świadomości społecznej w zakresie kwestii społecznych, Usłu-
gi reklamowe i  marketingowe świadczone za  pomocą mediów 
społecznościowych, Usługi reklamowe w  celu zwiększania świado-
mości społecznej w zakresie spraw środowiskowych, Usługi reklamo-
we obejmujące promowanie działań zwiększających świadomość 
społeczeństwa w zakresie chorób, Usługi reklamowe ukierunkowane 
na promowanie działań zwiększających świadomość społeczeństwa 
w zakresie kwestii i inicjatyw środowiskowych, Publikowanie materia-
łów reklamowych, Organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów 
do  celów handlowych, promocyjnych i  reklamowych, Prowadzenie, 
przygotowywanie i  organizowanie pokazów handlowych i  targów 
handlowych w  celach komercyjnych i  reklamowych, Poszukiwania 
w zakresie patronatu, Konsultacje w zakresie działalności gospodar-
czej dla osób indywidualnych, Usługi informacji biznesowej, Opraco-
wywanie statystyk biznesowych, Doradztwo dotyczące zatrudnienia, 
Organizowanie aukcji internetowych, Kompilacja katalogów bizneso-
wych do publikacji w internecie, Dostarczanie informacji handlowych 
z internetowych baz danych, Prezentacja firm oraz ich towarów i usług 
w internecie, 36 Zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, Finan-
sowanie społecznościowe, 38 Zapewnianie dostępu do blogów inter-
netowych, Podcasting, Poczta elektroniczna i skrzynki pocztowe, Wir-
tualne pokoje rozmów [chatroom] zakładane poprzez wysyłanie 
wiadomości tekstowych, Transmisja materiałów wideo, filmów, obra-
zów, tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych przez użytkownika, treści 
audio i  informacji za pośrednictwem Internetu, Udostępnianie infor-
macji na  temat komunikacji medialnej, Usługi telekomunikacyjne 
świadczone za pośrednictwem platform i portali w Internecie i innych 
mediach, Fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, 
Transmisje radiowe i  telewizyjne, w  tym również drogą sieci kablo-
wych, Transmisje na żywo dostępne przez strony główne w Internecie 
[kamery internetowe], Udostępnianie forów internetowych online, 
Udostępnianie usług czatu głosowego, Udostępnianie pokojów roz-
mów [chatroom] on-line dla serwisów społecznościowych, 41 Usługi 
publikacji, Udostępnianie publikacji elektronicznych (niepobieral-
nych), Publikacja multimedialna materiałów drukowanych, Publikacja 
gazet elektronicznych online, Udostępnianie publikacji online 
[nie  do  pobrania], Usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i  kulturalne, 
Organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sporto-
wych, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia kul-
turalne, Organizowanie wystaw w  celach kulturalnych lub edukacyj-
nych, Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu muzealnego na wystawy, Edukacja, 
rozrywka i sport, Organizowanie i przeprowadzanie targów w celach 
kulturalnych lub edukacyjnych, Informacja o rekreacji, Organizowanie 
zajęć rekreacyjnych, Organizowanie imprez rekreacyjnych, Udostęp-
nianie terenów rekreacyjnych, Zajęcia sportowe i  rekreacyjne, Udo-
stępnianie obiektów i  sprzętu sportowego, Udostępnianie sprzętu 
i  obiektów rozrywkowych, Udostępnianie klubowych obiektów 
i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie obrazów online nie do pobra-
nia, Udostępnianie zdjęć online nie  do  pobrania, Udostępnianie fil-
mów online nie do pobrania, Udostępnianie obiektów i sprzętu do ce-

lów edukacyjnych, Udostępnianie obiektów i  sprzętu na  imprezy 
sportowe, Organizowanie konkursów, Organizowanie i prowadzenie 
konferencji, kongresów i sympozjów, Usługi świadczone przez biblio-
teki, Organizowanie społecznych imprez sportowych i kulturalnych, 
Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Usługi gier, Organizacja 
szkoleń, Udzielanie informacji w dziedzinie rekreacji, Usługi informa-
cyjne związane z rozrywką, Dostarczanie informacji na temat aktyw-
ności kulturalnych, Dostarczanie informacji na  temat aktywności 
sportowych, Udzielanie informacji związanych z wydarzeniami spor-
towymi, Usługi informacyjne w  zakresie biletów na  widowiska, 45 
Usługi serwisów społecznościowych online, Usługi informacji praw-
nej, Usługi wsparcia prawnego, Usługi prawne pro bono .

(111) 358046 (220) 2022 06 08 (210) 543919
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) PARTYDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Szczecin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Let’s Party
(510), (511) 35 Usługi doradcze w zakresie reklamy dla franczyzobior-
ców, Pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczy-
zowego, Pomoc w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu fran-
czyzowego, Usługi doradztwa biznesowego związane z zakładaniem 
i prowadzeniem franczyz, Usługi świadczone przez franczyzodawcę, 
mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych 
lub handlowych lub w  zarządzaniu nimi, Usługi w  zakresie reklamy 
i promocji sprzedaży, Reklama, Promowanie sprzedaży usług [na rzecz 
osób trzecich] poprzez przygotowywanie reklam, Zarobkowe zarzą-
dzanie w  zakresie koncesjonowania towarów i  usług na  rzecz osób 
trzecich, Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
produkty dekoracyjne, ozdoby i akcesoria dekoracyjne, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: produkty dekora-
cyjne, ozdoby i  akcesoria dekoracyjne, Usługi sprzedaży detalicznej 
za  pomocą katalogów związane z  następującymi produktami: pro-
dukty dekoracyjne, ozdoby i akcesoria dekoracyjne, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z  następującymi produktami: produkty 
dekoracyjne, ozdoby i  akcesoria dekoracyjne, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: produk-
ty dekoracyjne, ozdoby i akcesoria dekoracyjne, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: materiały i urządze-
nia wybuchowe inne niż broń, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: materiały i urządzenia wybuchowe inne 
niż broń, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane 
z następującymi produktami: materiały i urządzenia wybuchowe inne 
niż broń, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
mi produktami: materiały i  urządzenia wybuchowe inne niż broń, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: materiały i urządzenia wybuchowe inne niż broń, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: dzieła 
sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, Usługi 
handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: dzieła 
sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z następujący-
mi produktami: dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele 
architektoniczne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z na-
stępującymi produktami: dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, 
modele architektoniczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: dzieła sztuki oraz figurki z pa-
pieru i kartonu, modele architektoniczne, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: materiały drukowane, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: materiały 
drukowane, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów zwią-
zane z następującymi produktami: materiały drukowane, Usługi sprze-
daży detalicznej online związane z następującymi produktami: mate-
riały drukowane, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: materiały drukowane, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: materiały i środki 
dla artystów i do dekoracji, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: materiały i środki dla artystów i do dekoracji, 
Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z nastę-
pującymi produktami: materiały i  środki dla artystów i do dekoracji, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z  następującymi pro-
duktami: materiały i środki dla artystów i do dekoracji, Usługi wysyłko-
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wej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: ma-
teriały i środki dla artystów i do dekoracji, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: materiały piśmienne i wypo-
sażenie edukacyjne, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: materiały piśmienne i  wyposażenie edukacyjne, 
Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z nastę-
pującymi produktami: materiały piśmienne i wyposażenie edukacyj-
ne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z  następującymi 
produktami: materiały piśmienne i  wyposażenie edukacyjne, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: papier i karton, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: pa-
pier i karton, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów zwią-
zane z następującymi produktami: papier i karton, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: papier i kar-
ton, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: papier i karton, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z  następującymi produktami: torebki oraz artykuły do  pakowania 
i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Usługi 
handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: torebki 
oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub 
tworzyw sztucznych, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalo-
gów związane z  następującymi produktami: torebki oraz artykuły 
do  pakowania i  przechowywania z  papieru, kartonu lub tworzyw 
sztucznych, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następują-
cymi produktami: torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywa-
nia z  papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: torebki 
oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub 
tworzyw sztucznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: wyroby tekstylne i  substytuty wyrobów tek-
stylnych, Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi pro-
duktami: wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z następujący-
mi produktami: wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z  następującymi pro-
duktami: wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: wyroby tekstylne i  substytuty wyrobów tekstylnych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: nakrycia 
głowy, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produkta-
mi: nakrycia głowy, Usługi sprzedaży detalicznej za  pomocą katalo-
gów związane z  następującymi produktami: nakrycia głowy, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: 
nakrycia głowy, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: nakrycia głowy, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: obuwie, Usługi handlu 
hurtowego związane z  następującymi produktami: obuwie, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z następujący-
mi produktami: obuwie, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z  następującymi produktami: obuwie, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z  następującymi produktami: obuwie, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: odzież, 
Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: 
odzież, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane 
z następującymi produktami: odzież, Usługi sprzedaży detalicznej on-
line związane z następującymi produktami: odzież, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: odzież, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
kapelusze, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: kapelusze, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalo-
gów związane z następującymi produktami: kapelusze, Usługi sprze-
daży detalicznej online związane z  następującymi produktami: 
kapelusze, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: kapelusze, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z  następującymi produktami: dodatki do  odzieży, artykuły 
do  szycia i  ozdobne artykuły tekstylne, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: dodatki do odzieży, artykuły 
do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą katalogów związane z następującymi produktami: dodatki 
do  odzieży, artykuły do  szycia i  ozdobne artykuły tekstylne, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: 
dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 

produktami: dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły 
tekstylne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły do upinania 
włosów oraz peruki i sztuczne włosy, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: ozdoby do włosów, wałki do wło-
sów, artykuły do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z następujący-
mi produktami: ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły do upi-
nania włosów oraz peruki i sztuczne włosy, Usługi sprzedaży detalicz-
nej online związane z następującymi produktami: ozdoby do włosów, 
wałki do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki i sztuczne 
włosy, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: ozdoby do  włosów, wałki do  włosów, artykuły 
do  upinania włosów oraz peruki i  sztuczne włosy, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z  następującymi produktami: sztuczne owoce, 
warzywa i kwiaty, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, Usługi sprzedaży 
detalicznej za pomocą katalogów związane z następującymi produk-
tami: sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z  następującymi produktami: sztuczne owoce, wa-
rzywa i  kwiaty, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: deko-
racje świąteczne i sztuczne choinki, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z  następującymi produktami: dekoracje świąteczne i  sztuczne 
choinki, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane 
z następującymi produktami: dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z  następującymi pro-
duktami: dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: dekora-
cje świąteczne i sztuczne choinki, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: zabawki, Usługi handlu hurtowego 
związane z  następującymi produktami: zabawki, Usługi sprzedaży 
detalicznej za pomocą katalogów związane z następującymi produk-
tami: zabawki, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z nastę-
pującymi produktami: zabawki, Usługi wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej związane z  następującymi produktami: zabawki, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: gry, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: gry, 
Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z nastę-
pującymi produktami: gry, Usługi sprzedaży detalicznej online zwią-
zane z następującymi produktami: gry, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: gry, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: gazy do pom-
powania balonów, maskotki, dywaniki i maty, ozdobne fontanny, fon-
tanny sztucznych ogni, kostiumy, piniaty, maszyny do nadmuchiwania 
balonów, lampki dekoracyjne, tatuaże zmywalne do  celów kosme-
tycznych, świeczki i świece, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: gazy do  pompowania balonów, maskotki, 
dywaniki i maty, ozdobne fontanny, fontanny sztucznych ogni, kostiu-
my, piniaty, maszyny do nadmuchiwania balonów, lampki dekoracyj-
ne, tatuaże zmywalne do  celów kosmetycznych, świeczki i  świece, 
Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z nastę-
pującymi produktami: gazy do pompowania balonów, maskotki, dy-
waniki i maty, ozdobne fontanny, fontanny sztucznych ogni, kostiumy, 
piniaty, maszyny do  nadmuchiwania balonów, lampki dekoracyjne, 
tatuaże zmywalne do celów kosmetycznych, świeczki i świece, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: 
gazy do pompowania balonów, maskotki, dywaniki i maty, ozdobne 
fontanny, fontanny sztucznych ogni, kostiumy, piniaty, maszyny 
do nadmuchiwania balonów, lampki dekoracyjne, tatuaże zmywalne 
do celów kosmetycznych, świeczki i świece, Usługi wysyłkowej sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: gazy do pom-
powania balonów, maskotki, dywaniki i maty, ozdobne fontanny, fon-
tanny sztucznych ogni, kostiumy, piniaty, maszyny do nadmuchiwania 
balonów, lampki dekoracyjne, tatuaże zmywalne do  celów kosme-
tycznych, świeczki i świece .

(111) 358047 (220) 2022 04 04 (210) 541263
(151) 2022 11 30 (441) 2022 06 06
(732) TOVARES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOX
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(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 35 Usługi: prowadzenie hurtowni i sklepów z artykułami, 
w  tym z  importu: wałki i  bibułki, siatki, szpilki, grzebienie, nożycz-
ki fryzjerskie, maszynki do strzyżenia i golenia, suszarki do włosów, 
fartuchy ochronne, pelerynki, czapki, myjnie, fotele, taborety, wózki, 
płyny do trwałej, pianki, lakiery, farby do włosów, środki do modelo-
wania oraz do pielęgnacji włosów, Organizowanie wystaw i pokazów 
wyposażenia salonów fryzjerskich i kosmetycznych, Przedstawiciel-
stwo handlowe firm zagranicznych w zakresie dystrybucji artykułów 
fryzjerskich i  kosmetycznych, 44 Usługi: salony fryzjerskie, salony 
piękności, manicure .

(111) 358048 (220) 2022 07 13 (210) 545082
(151) 2022 11 29 (441) 2022 08 16
(732) SOBOTA JACHIRA KANCELARIA PRAWNA  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kancelaria Sobota
(510), (511) 45 Badania prawne, Usługi prawne, Doradztwo praw-
ne, Mediacja [usługi prawne], Usługi rejestracyjne (prawne), Usługi 
wsparcia prawnego, Usługi monitorowania prawnego, Usługi praw-
ne pro bono, Usługi prawne dotyczące testamentów, Usługi prawne 
dotyczące licencji, Doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania, 
Rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], Porady prawne i zastęp-
stwo procesowe, Monitorowanie znaków towarowych [usługi praw-
ne], Usługi prawne w dziedzinie imigracji, Usługi w zakresie pomocy 
prawnej, Usługi prawne dotyczące praw własności intelektualnej, 
Usługi prawne dotyczące rejestracji znaków towarowych, Usługi 
prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usłu-
gi doradcze związane z prawami konsumenta [doradztwo prawne], 
Usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów [usługi praw-
ne], Usługi związane z przeniesieniem tytułu własności [usługi praw-
ne], Usługi prawne świadczone w  związku z  procesami sądowymi, 
Usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm, Doradztwo 
prawne związane z  transakcjami w  zakresie nieruchomości, Usługi 
prawne związane z  negocjacją kontraktów dla osób trzecich, Usłu-
gi prawne związane z  roszczeniami z  tytułu ubezpieczeń społecz-
nych, Usługi prawne w zakresie negocjowania i sporządzania umów 
związanych z prawami własności intelektualnej, Usługi adwokatów, 
Usługi adwokackie, Doradztwo w  sporach sądowych, Doradztwo 
w zakresie sporów sądowych, Usługi w zakresie sporów sądowych, 
Usługi wsparcia procesowego w sporach sądowych, Obrona cywilna, 
Usługi w zakresie obrony cywilnej, Usługi doradcze w zakresie prawa, 
Usługi doradcze związane z prawami autorskimi, Udzielanie informa-
cji w zakresie kwestii związanych z prawami człowieka, Doradztwo 
związane z zarządzaniem własnością intelektualną i prawami autor-
skimi, Pośrednictwo w procedurach prawnych, Pomoc prawna przy 
tworzeniu umów, Udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, Usłu-
gi asystentów prawnych, Uwierzytelnianie dokumentów prawnych, 
Usługi radców prawnych, Sporządzanie ekspertyz prawnych, Usługi 
w  zakresie badań prawnych, Usługi w  zakresie przygotowywania 
dokumentów prawnych, Profesjonalne usługi doradcze dotyczące 
zagadnień prawnych, Usługi informacyjne w odniesieniu do kwestii 
prawnych, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
zagadnień prawnych, Udostępnianie informacji dotyczących usług 
prawnych za pośrednictwem strony internetowej, Usługi arbitrażo-
we, Usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów, Usługi alterna-
tywnego rozwiązywania sporów, Sprawdzanie standardów i  prak-
tyk w celu zapewnienia zgodności z prawami i regulacjami, Audyty 
zgodności z  prawem, Audyty zgodności z  przepisami, Konsultacje 
w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych .

(111) 358049 (220) 2022 07 13 (210) 545083
(151) 2022 11 29 (441) 2022 08 16
(732) SOBOTA JACHIRA KANCELARIA PRAWNA  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)

(540) (znak słowny)
(540) Kancelaria Jachira
(510), (511) 45 Badania prawne, Usługi prawne pro bono, Usługi 
prawne, Doradztwo prawne, Doradztwo prawne w dziedzinie opo-
datkowania, Mediacja [usługi prawne], Usługi rejestracyjne (prawne), 
Usługi wsparcia prawnego, Usługi monitorowania prawnego, Usługi 
prawne dotyczące testamentów, Usługi prawne dotyczące licencji, 
Rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], Porady prawne i  za-
stępstwo procesowe, Monitorowanie znaków towarowych [usługi 
prawne], Usługi prawne w dziedzinie imigracji, Usługi w zakresie po-
mocy prawnej, Usługi prawne dotyczące praw własności intelektual-
nej, Usługi prawne dotyczące rejestracji znaków towarowych, Usługi 
prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usłu-
gi doradcze związane z prawami konsumenta [doradztwo prawne], 
Usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów [usługi praw-
ne], Usługi związane z przeniesieniem tytułu własności [usługi praw-
ne], Usługi prawne świadczone w  związku z  procesami sądowymi, 
Usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm, Doradztwo 
prawne związane z  transakcjami w  zakresie nieruchomości, Usługi 
prawne związane z  negocjacją kontraktów dla osób trzecich, Usłu-
gi prawne związane z  roszczeniami z  tytułu ubezpieczeń społecz-
nych, Usługi prawne w zakresie negocjowania i sporządzania umów 
związanych z prawami własności intelektualnej, Usługi adwokatów, 
Usługi adwokackie, Doradztwo w  sporach sądowych, Doradztwo 
w zakresie sporów sądowych, Usługi w zakresie sporów sądowych, 
Usługi wsparcia procesowego w sporach sądowych, Obrona cywilna, 
Usługi w zakresie obrony cywilnej, Usługi doradcze w zakresie prawa, 
Usługi doradcze związane z prawami autorskimi, Udzielanie informa-
cji w zakresie kwestii związanych z prawami człowieka, Doradztwo 
związane z zarządzaniem własnością intelektualną i prawami autor-
skimi, Pośrednictwo w procedurach prawnych, Pomoc prawna przy 
tworzeniu umów, Udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, Usłu-
gi asystentów prawnych, Uwierzytelnianie dokumentów prawnych, 
Usługi radców prawnych, Sporządzanie ekspertyz prawnych, Usługi 
w  zakresie badań prawnych, Usługi w  zakresie przygotowywania 
dokumentów prawnych, Profesjonalne usługi doradcze dotyczące 
zagadnień prawnych, Usługi informacyjne w odniesieniu do kwestii 
prawnych, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
zagadnień prawnych, Udostępnianie informacji dotyczących usług 
prawnych za pośrednictwem strony internetowej, Usługi arbitrażo-
we, Usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów, Usługi alterna-
tywnego rozwiązywania sporów, Sprawdzanie standardów i  prak-
tyk w celu zapewnienia zgodności z prawami i regulacjami, Audyty 
zgodności z  prawem, Audyty zgodności z  przepisami, Konsultacje 
w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych .

(111) 358050 (220) 2022 07 06 (210) 544815
(151) 2022 11 08 (441) 2022 07 25
(732) INNOWACYJNA PLATFORMA HANDLU  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Market Changers
(540) 

(591) jasnoniebieski, ciemnoniebieski, czarny, biały
(531) 26 .13 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 35 Reklama, Zarządzanie w działalności gospodarczej, Ad-
ministrowanie działalności gospodarczej, Administrowanie progra-
mami lojalności konsumenta, Agencje informacji handlowej, Aktuali-
zacja i  utrzymywanie danych w  komputerowych bazach danych, 
Aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, Analizy kosztów, 
Audyt działalności gospodarczej, Badania biznesowe, Badania doty-
czące działalności gospodarczej, Badania opinii publicznej, Badania 
rynkowe, Badania w zakresie biznesu, Bezpośrednia reklama poczto-
wa, Dekoracja wystaw sklepowych, Doradztwo biznesowe w zakresie 
transformacji cyfrowej, Doradztwo w dziedzinie strategii komunika-
cyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunika-
cyjnych w  reklamie, Doradztwo w  zakresie organizacji działalności 
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gospodarczej, Doradztwo w  zakresie organizowania i  prowadzenia 
działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania bizne-
sem, Doradztwo w  zakresie zarządzania personelem, Dostarczanie 
informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Han-
dlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towa-
rów i usług, Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych 
lub reklamowych, Informacja o działalności gospodarczej, Kolportaż 
próbek, Komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do-), Kom-
puterowe zarządzanie plikami, Marketing opierający się na współpra-
cy z influencerem [influencer marketing], Marketing ukierunkowany, 
Marketing w  ramach wydawania oprogramowania, Negocjowanie 
i  rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie 
umów biznesowych dla osób trzecich, Obsługa administracyjna firm 
na  zlecenie, Obsługiwanie centrali telefonicznych na  rzecz innych, 
Optymalizacja stron internetowych, Optymalizacja wyszukiwarek 
do celów promocji dodatkowej, Organizacja wydarzeń komercyjnych, 
Organizowanie targów handlowych, Outsourcing [doradztwo bizne-
sowe], Pisanie scenariuszy do celów reklamowych, Pokazy towarów, 
Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub 
handlowymi, Pomoc w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, Po-
szukiwania w zakresie patronatu, Prezentowanie produktów w me-
diach dla celów sprzedaży detalicznej, Produkcja filmów reklamo-
wych, Produkcja programów typu telezakupy, Profilowanie 
konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, Promo-
cja sprzedaży dla osób trzecich, Promocja towarów przy pomocy in-
fluencerów, Promowanie towarów i  usług w  formie sponsorowania 
wydarzeń sportowych, Przygotowywanie badań dotyczących ren-
towności przedsiębiorstw, Publikowanie tekstów reklamowych, Reje-
stracja komunikatów pisemnych i  danych, Reklama, Reklama kore-
spondencyjna, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, 
Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Reklamy ra-
diowe, Reklamy telewizyjne, Rozpowszechnianie reklam, Rozwijanie 
koncepcji reklamowych, Skomputeryzowane zarządzanie dokumen-
tacją i aktami medycznymi, Sporządzanie indeksów informacji do ce-
lów handlowych lub reklamowych, Sporządzanie wyciągów z konta, 
Statystyczne zestawienia, Systematyzacja danych w komputerowych 
bazach danych, Telemarketing, Tworzenie tekstów reklamowych, 
Udostępnianie informacji o  działalności gospodarczej za  pośrednic-
twem strony internetowej, Usługi doradcze w zarządzaniu działalno-
ścią gospodarczą, Usługi doradztwa w  zakresie działalności gospo-
darczej, Usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, Usługi 
komunikacji korporacyjnej, Usługi marketingowe, Usługi pośrednic-
twa biznesowego dotyczące kontaktowania ze  sobą potencjalnych 
inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finanso-
wania, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi przetwarzania danych 
[czynności biurowe], Usługi public relations, Usługi relacji z mediami, 
Usługi tworzenia kontaktów sprzedażowych, Usługi w zakresie naby-
wania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przed-
siębiorstw], Usługi w zakresie opracowania graficznego do celów re-
klamowych, Usługi w zakresie porównywania cen, Usługi w zakresie 
wywiadu konkurencyjnego, Usługi w zakresie wywiadu rynkowego, 
Wyceny handlowe, Wynajem bilbordów [tablic reklamowych], Wyna-
jem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, Wynajmo-
wanie kas fiskalnych, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynaj-
mowanie urządzeń i  wyposażenia biurowego, Wypożyczanie 
materiałów reklamowych, Wypożyczanie stoisk handlowych, Wystawy 
w  celach handlowych lub reklamowych, Wyszukiwanie informacji 
w plikach komputerowych dla osób trzecich, Zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Zapew-
nianie rankingów użytkowników w  celach handlowych lub reklamo-
wych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub 
reklamowych, Zarządzanie biznesowe programami refundacji w imie-
niu osób trzecich, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 42 
Badania oraz usługi-naukowe i  techniczne, oraz ich  projektowanie, 
Analizy przemysłowe i  usługi badawcze, Projektowanie i  ulepszanie 
sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, Aktualizowanie opro-
gramowania komputerowego, Analizy systemów komputerowych, 
Badania dotyczące technik telekomunikacyjnych, Badania technolo-
giczne, Badania w dziedzinie sztucznej inteligencji, Digitalizacja do-
kumentów [skanowanie], Doradztwo dotyczące bezpieczeństwa 
komputerowego, Doradztwo w  dziedzinie bezpieczeństwa danych, 
Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, Doradztwo 
w  zakresie bezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnych, Doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie 
projektowania i  rozbudowy sprzętu komputerowego, Doradztwo 

w zakresie projektowania stron internetowych doradztwo w zakresie 
sztucznej inteligencji, Dostarczanie informacji o technologii kompu-
terowej i  programowaniu za  pośrednictwem strony internetowej, 
Hosting serwerów, Hosting stron internetowych, Instalacja oprogra-
mowania komputerowego, Konserwacja oprogramowania kompute-
rowego, Kontrola jakości, Konwersja danych lub dokumentów na for-
mę elektroniczną, Konwersja programów komputerowych i danych, 
inna niż konwersja fizyczna, Monitoring systemów komputerowych 
przy użyciu dostępu zdalnego, Monitorowanie systemów komputero-
wych w celu wykrywania awarii, Monitorowanie systemów kompute-
rowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń 
bezpieczeństwa danych, Odzyskiwanie danych komputerowych, 
Opracowywanie platform komputerowych, Opracowywanie projek-
tów technicznych, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Pisanie kodu 
komputerowego, Pisanie techniczne, Platforma jako usługa [PaaS], Po-
wielanie programów komputerowych, Prace badawczo-rozwojowe 
nad nowymi produktami dla osób trzecich, Programowanie kompu-
terowe do przetwarzania danych, Programowanie komputerów, Pro-
jektowanie modeli symulowanych komputerowo, Projektowanie 
oprogramowania komputerowego, Projektowanie prototypów, Pro-
jektowanie systemów komputerowych, Przechowywanie danych 
elektronicznych, Świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania 
użytkowników przy użyciu technologii jednorazowego logowania dla 
aplikacji online, Testowanie materiałów, Tworzenie i  projektowanie 
indeksów informacji opartych na  stronach internetowych dla osób 
trzecich [usługi informatyczne], Tworzenie i utrzymywanie stron inter-
netowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], Tworzenie zapaso-
wych kopi danych poza lokalizacją użytkownika, Udostępnianie wirtu-
alnych systemów komputerowych poprzez chmury obliczeniowe, 
Udostępnienie wyszukiwarek internetowych, Usługi doradcze w dzie-
dzinie technologii, Usługi doradcze w dziedzinie technologii kompu-
terowej, Usługi doradcze w  dziedzinie technologii telekomunikacyj-
nej, Usługi doradztwa technologicznego na  potrzeby transformacji 
cyfrowej, Usługi graficzne, Usługi inżynierii oprogramowania dla prze-
twarzania danych, Usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii infor-
macyjnej, Usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, 
Usługi szyfrowania danych, Usługi w zakresie identyfikacji użytkowni-
ków z wykorzystaniem technologii do transakcji handlu elektroniczne-
go, Wynajem infrastruktury centrów danych, Wynajmowanie serwe-
rów www, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego .

(111) 358051 (220) 2022 07 19 (210) 545310
(151) 2022 11 29 (441) 2022 08 16
(732) MAKSEL-ŻYTKO KATARZYNA BBOOM, Osiek nad Wisłą (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Basket Boom!
(540) 

(591) biały, ciemnoczerwony, czarny, pomarańczowy, ciemnożółty, 
szary, żółty, beżowy, czerwony
(531) 01 .15 .11, 21 .03 .01, 23 .03 .10, 24 .17 .04, 27 .05 .01, 27 .05 .02, 29 .01 .15
(510), (511) 41 Edukacja sportowa, rozrywka i sport, Nauczanie i szko-
lenia sportowe .

(111) 358052 (220) 2022 05 13 (210) 543056
(151) 2022 11 15 (441) 2022 07 25
(732) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO JBB 
IMPORT-EKSPORT, Łyse (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JBB BAŁDYGA KIEŁBASIAK
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do  celów leczniczych, Dodatki 
odżywcze do celów leczniczych, Tłuszcze zwierzęce do celów lecz-
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niczych lub farmaceutycznych, Pokarm dla niemowląt, 29 Bekon, 
Chrupki na  bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Flaki, 
Galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski w  cieście, Kiełbasy, Konserwy 
mięsne, Krokiety spożywcze, Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwo-
wane, Mięso solone, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produkty 
gotowe na bazie mięsa, Raki nieżywe, Smalec, Szynka, Tłuszcze jadal-
ne, Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe na bazie wędlin, Wieprzowi-
na, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy szpik kostny jadalny, 
35 Badania opinii publicznej, Badanie rynku, Doradztwo specjali-
styczne w  sprawach działalności gospodarczej, Ekspertyzy w  dzia-
łalności gospodarczej, Sondaże, Organizowanie wystaw lub targów 
w celach handlowych lub reklamowych, Pokazy towarów, Promocja 
sprzedaży stosowana dla osób trzecich, Zaopatrzenie osób trzecich 
stosowane jako zakupy i  sprzedaż produktów dla innych przedsię-
biorstw, Usługi umożliwiające odbiorcom dogodny wybór i zakup to-
warów w hurtowni, sklepach, przez Internet z: dietetyczną żywnością 
do celów leczniczych, dodatkami odżywczymi do celów leczniczych 
lub farmaceutycznych, pokarmem dla niemowląt, towarami branży 
mięsnej: bekon, chrupki na  bazie mięsa, drób, dziczyzna, ekstrakty 
mięsne, flaki, galarety mięsne, kaszanka, kiełbaski w cieście, kiełbasy, 
konserwy mięsne, krokiety spożywcze, krwawa kiszka, mięso, mięso 
konserwowane, mięso solone, pasty zawierające tłuszcz do kanapek, 
produkty gotowe na bazie mięsa, produkty gotowe na bazie wędlin, 
przetwory z mięsa włączając wyroby z drobiu i królików, konserwy 
mięsne, podroby mięsne i z krwi, produkty mięsopodobne, produkty 
z branż: spożywczej, odzieżowej, obuwniczej, raki nieżywe, smalec, 
sosy mięsne, szynka, tłuszcze jadalne, wątroba, wędliny, wieprzowi-
na, wyroby gotowe na bazie drobiu, zwierzęcy szpik kostny jadalny .

(111) 358053 (220) 2022 07 06 (210) 544776
(151) 2022 11 10 (441) 2022 07 25
(732) SKRABANIA ADAM, Manchester (GB)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OKNAEKO .PL OKNA DRZWI BRAMY ROLETY
(540) 

(591) czarny, zielony
(531) 05 .03 .13, 05 .03 .16, 07 .03 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 6 Metalowe materiały budowlane, Metalowe stolarskie 
okucia i mocowania zewnętrzne i wewnętrzne, Mieszane metalowo
-drewniane elementy stolarskie, Drzwi, okna, okna dachowe, ramy 
drzwiowe i  okienne, zawiasy, okna skrzyniowe, Okna francuskie, 
futryny do  drzwi, obramowania drzwiowe i  okienne, ograniczni-
ki drzwiowe i  okienne, ramy drzwiowe i  okienne, okucia drzwiowe 
i  okienne, bramy, ogrodzenia, balustrady, kasety do  rolet i  rolety, 
poręcze, werandy, profilowane elementy do  drzwi i  do  okien oraz 
ich elementy, Prowadnice z metalu do drzwi metalowych i niemeta-
lowych oraz części do prowadnic, Metalowe ramy, płyty, panele i fo-
lie do montażu zapewniające zamykanie się otworów w budynkach, 
Rolety zewnętrzne z  metalu, Kratownice metalowe do  budynków, 
Fasady metalowe, Ściany kurtynowe z metalu, Ramy, okucia i profile 
z metalu dla budownictwa, 17 Uszczelki, wypełnienia rowka okucio-
wego, 19 Okna i drzwi niemetalowe, futryny do okien i drzwi nieme-
talowe, okiennice niemetalowe, żaluzje i  rolety zewnętrzne, szyby, 
szyby zespolone, parapety drewniane, z tworzyw sztucznych, z ka-
mienia budowlanego, 20 Akcesoria niemetalowe do  drzwi i  okien, 
listwy przyszybowe, listwy łączeniowe, żaluzje i rolety wewnętrzne, 
35 Sprzedaż detaliczna i hurtowa wyrobów stolarskich, mianowicie 
drzwi, okien, okien dachowych, ram drzwiowych i okiennych, zawia-
sów, okien skrzyniowych, okien francuskich, futryn do drzwi, obra-
mowań drzwiowych i okiennych, ograniczników drzwiowych i okien-
nych, ram drzwiowych i  okiennych, okuć drzwiowych i  okiennych, 
bram, ogrodzeń, balustrad, kaset do  rolet i  rolet, poręczy, werand, 
profilowanych elementów do drzwi i do okien oraz ich elementów, 
prowadnic do drzwi oraz części do prowadnic, ram, płyt, paneli i folii 
do montażu zapewniających zamykanie się otworów w budynkach, 
rolet zewnętrznych, kratownic do  budynków, fasad, ścian kurtyno-
wych, ram, okuć i profili dla budownictwa .

(111) 358054 (220) 2022 06 08 (210) 543921
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) BEDKOWSKI STEFAN CENTRO-BUD, Hajnówka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) buduj .pl
(540) 

(591) pomarańczowy, granatowy, biały
(531) 27 .05 .01, 01 .17 .11, 26 .04 .02, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej, w tym online 
w zakresie: materiałów, narzędzi i sprzętu budowlanego, materiałów 
i narzędzi wykończeniowych, bram i ogrodzeń, kostki brukowej, ar-
chitektury ogrodowej, odzieży ochronnej, Zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców: towarów i usług budow-
lanych oraz wykończeniowych, bram i  ogrodzeń, kostki brukowej, 
architektury ogrodowej, odzieży ochronnej, Usługi reklamowe i pro-
mocyjne: materiałów, narzędzi i  sprzętu oraz usług budowlanych 
i wykończeniowych, bram i ogrodzeń, kostki brukowej, architektury 
ogrodowej, odzieży ochronnej, Udostępnianie przestrzeni rekla-
mowej on-line dla osób trzecich, Prezentacja firm oraz ich towarów 
i usług w Internecie, Usługi informacyjne dotyczące stanowisk pracy 
i  kariery zawodowej w  budownictwie, Komputerowe bazy danych 
(Pozyskiwanie danych do-), Udostępnianie katalogów [spisów] in-
formacji handlowych w Internecie, Organizacja konkursów w celach 
reklamowych, Usługi dotyczące: organizowania i/lub prowadzenia 
targów i  wystaw w  celach reklamowych lub handlowych, kojarze-
nia kontrahentów w  celu zawierania umów handlowych, 37 Usługi 
budowlane, Usługi wykończeniowe, Usługi rozbiórkowe i wyburze-
niowe, Usługi konserwacji i naprawy budynków, Wynajem narzędzi 
i  sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i  konserwa-
cyjnego, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa .

(111) 358055 (220) 2022 06 15 (210) 544155
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) BARTEX BARTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Paproć (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BALITU
(510), (511) 33 Likiery, Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa) .

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) 079465 (180) 2032 12 09 Prawo przedłużono w całości .
(111) 079482 (180) 2032 12 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 079545 (180) 2033 02 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 080912 (180) 2032 10 28 Prawo przedłużono w całości .
(111) 083481 (180) 2032 12 14 Prawo przedłużono w całości .
(111) 084950 (180) 2032 12 09 Prawo przedłużono w całości .
(111) 085763 (180) 2033 02 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 089078 (180) 2032 10 28 Prawo przedłużono w całości .
(111) 153215 (180) 2032 12 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 169828 (180) 2032 12 09 Prawo przedłużono w całości .
(111) 170060 (180) 2032 12 23 Prawo przedłużono w całości .
(111) 170122 (180) 2032 12 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 170253 (180) 2032 10 25 Prawo przedłużono w całości .
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(111) 170306 (180) 2032 12 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 170613 (180) 2033 01 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 170774 (180) 2033 01 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 170813 (180) 2032 12 09 Prawo przedłużono w całości .
(111) 170858 (180) 2032 12 23 Prawo przedłużono w całości .
(111) 171629 (180) 2032 12 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 172005 (180) 2032 12 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 172006 (180) 2032 12 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 172484 (180) 2033 01 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 172485 (180) 2033 01 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 172486 (180) 2033 01 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 172487 (180) 2033 01 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 173241 (180) 2033 04 29 Prawo przedłużono w całości .
(111) 173379 (180) 2033 01 23 Prawo przedłużono w całości .
(111) 173430 (180) 2032 09 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 173879 (180) 2033 06 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 176179 (180) 2033 10 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 178450 (180) 2033 09 15 Prawo przedłużono w całości .
(111) 181321 (180) 2032 12 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 182967 (180) 2033 03 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 184221 (180) 2032 12 02 Prawo przedłużono w całości .
(111) 186324 (180) 2032 12 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 186325 (180) 2032 12 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 186470 (180) 2033 03 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 187994 (180) 2032 12 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 199498 (180) 2032 12 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 202051 (180) 2033 03 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 250131 (180) 2032 12 16 Prawo przedłużono w całości .
(111) 256917 (180) 2032 09 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257353 (180) 2032 09 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258809 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258810 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258813 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258815 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258817 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258818 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258820 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258823 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258825 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258829 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258831 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258833 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258835 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259285 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259286 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259288 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259290 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259292 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259294 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259296 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260088 (180) 2032 09 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260672 (180) 2032 07 23 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260673 (180) 2032 07 23 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260674 (180) 2032 07 23 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262179 (180) 2032 12 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262300 (180) 2032 12 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262452 (180) 2032 12 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262453 (180) 2032 12 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262483 (180) 2032 10 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262888 (180) 2033 01 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262967 (180) 2033 02 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263156 (180) 2032 12 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263501 (180) 2033 01 28 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263719 (180) 2032 07 23 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263762 (180) 2032 12 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263763 (180) 2032 12 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263764 (180) 2032 12 10 Prawo przedłużono w całości .

(111) 263765 (180) 2032 12 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263905 (180) 2032 12 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263906 (180) 2032 12 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263944 (180) 2033 01 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264083 (180) 2032 12 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264343 (180) 2033 03 15 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264345 (180) 2033 03 15 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264599 (180) 2033 04 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264663 (180) 2032 11 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264664 (180) 2032 11 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264670 (180) 2032 12 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264726 (180) 2033 04 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264780 (180) 2033 01 21 Prawo przedłużono w całości .
(111) 265282 (180) 2033 04 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 265606 (180) 2033 03 15 Prawo przedłużono w całości .
(111) 265880 (180) 2032 12 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 265889 (180) 2033 02 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266074 (180) 2033 01 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266116 (180) 2033 04 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266447 (180) 2032 12 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266571 (180) 2033 04 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266719 (180) 2033 03 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266904 (180) 2032 08 27 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 41: doradztwo zawodo-
we, informacja o  edukacji, edu-
kacja, gimnastyka zdrowotna, 
instruktaże, poprawianie kondycji 
w  klubach zdrowia, kompozycje 
muzyczne, komputerowe przy-
gotowywanie materiałów do  pu-
blikacji, publikowanie książek, 
kształcenie praktyczne, nagrywa-
nie filmów na taśmach video, na-
uczanie, organizowanie i  prowa-
dzenie koncertów, organizowanie 
i prowadzenie kongresów, organi-
zowanie i prowadzenie konferen-
cji, organizowanie i  prowadzenie 
seminariów, organizowanie i pro-
wadzenie pracowni specjalistycz-
nych, organizowanie i  prowa-
dzenie zjazdów, organizowanie 
konkursów, organizowanie spek-
takli, usługi orkiestry, pisanie sce-
nariuszy, pisanie tekstów innych 
niż reklamowe, przedstawienia te-
atralne, publikowanie elektronicz-
ne on-line książek i  periodyków, 
realizacja spektakli, sprawdziany 
edukacyjne, usługi związane z or-
ganizacją wypoczynku, imprezy 
dla dzieci, organizacja imprez 
ślubnych; 44: usługi profilaktyki 
prozdrowotnej, kliniki medyczne, 
usługi rehabilitacji, fizykoterapia, 
fizjoterapia, masaż, układanie 
kompozycji kwiatowych, opieka 
pielęgniarska, salony piękności, 
placówki rekonwalescencji w  wa-
runkach domowych lub sanato-
ryjnych, usługi kuracji uzdrowi-
skowych, usługi wizażu .

(111) 267298 (180) 2032 12 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 267304 (180) 2033 04 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 267526 (180) 2033 04 29 Prawo przedłużono w całości .
(111) 267609 (180) 2032 12 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 267948 (180) 2032 12 13 Prawo przedłużono w całości .
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(111) 268318 (180) 2033 02 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 268480 (180) 2033 10 14 Prawo przedłużono w całości .
(111) 268486 (180) 2033 10 21 Prawo przedłużono w całości .
(111) 269891 (180) 2033 08 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 270157 (180) 2032 12 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 270475 (180) 2033 04 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 272177 (180) 2032 12 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 272218 (180) 2032 12 21 Prawo przedłużono w całości .
(111) 273299 (180) 2033 11 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 273303 (180) 2033 11 29 Prawo przedłużono w całości .
(111) 274210 (180) 2032 10 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 276630 (180) 2032 12 21 Prawo przedłużono w całości .
(111) 279911 (180) 2032 12 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 281541 (180) 2033 01 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 289785 (180) 2032 12 07 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) 484862 U
(210) 484865 U
(210) 484868 U
(210) 486135 ZT26/2018
(210) 489560 ZT43/2018
(210) 503899 U
(210) 515855 U

(210) 515942 ZT47/2020
(210) 524247 ZT11/2021
(210) 527753 U
(210) 538996 U
(210) 543260 U
(210) 540063 U
(210) 540954 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) 412682 15/2013
(210) 543815 U
(210) 545045 U
(210) 541464 ZT16/2022
(210) 541465 ZT16/2022
(210) 534194 ZT48/2021
(210) 538560 U
(210) 544120 U
(210) 545221 U
(210) 545222 U
(210) 545223 U
(210) 545224 U
(210) 545225 U

(210) 545324 U
(210) 545325 U
(210) 545327 U
(210) 545332 U
(210) 545333 U
(210) 545334 U
(210) 545336 U
(210) 545337 U
(210) 545692 U
(210) 545704 U
(210) 545889 U
(210) 546582 U

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) 050761 A . Wykreślono: BÖHLER SCHWEISSTECHNIK AU-
STRIA GMBH, WIEDEŃ, Austria; Wpisano: voestalpine Böhler Wel-
ding Austria GmbH, Kapfenberg, Austria .

(111) 050761 A . Wykreślono: voestalpine Böhler Welding Au-
stria GmbH, Kapfenberg, Austria; Wpisano: voestalpine Böhler Wel-
ding Group GmbH, Düsseldorf, Niemcy .

(111) 052749 A . Wykreślono: PONY INTERNATIONAL, LLC, 
SANTA BARBARA, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: LUXEM-
BOURG PONY HOLDINGS S .a .r .l ., Luksemburg, Luksemburg .

(111) 053257 A . Wykreślono: APATOR POWOGAZ S .A ., Po-
znań, Polska 630509799; Wpisano: APATOR POWOGAZ SPÓŁKA 
AKCYJNA, Jaryszki, Polska 630509799 .

(111) 072493 A . Wykreślono: TK SPORTMARKETING TOMASZ 
KACZMARCZYK, Łódź, Polska; Wpisano: TK KACZMARCZYK SPÓŁ-
KA KOMANDYTOWA, Łódź, Polska 472062120 .

(111) 078102 A . Wykreślono: MARAZZI GROUP S .P .A ., MODE-
NA, Włochy; Wpisano: MARAZZI GROUP S .r .l ., Modena, Włochy .

(111) 078102 A . Wykreślono: MARAZZI GROUP S .r .l ., Modena, 
Włochy; Wpisano: MARAZZI GROUP S .r .l ., Sassuolo, Włochy .

(111) 079720 A . Wykreślono: POSPRING Zakład Wyrobu 
Sprężyn Grabski Janusz, Poznań, Polska; Wpisano: POSPRING ZA-
KŁAD WYROBU SPRĘŻYN GRAŻYNA GRABSKA, Poznań, Polska 
384002576  .

(111) 080484 A . Wykreślono: TABO SOCIETE ANONYME, LILLE 
CEDEX, Francja; Wpisano: FACULTATIEVE TECHNOLOGIES FRANCE S .A .,  
Sainte-Savine, Francja .

(111) 095247 A . Wykreślono: PPH BIOFLUID SPÓŁKA JAWNA 
WOJCIECH PIASECKI, ZBIGNIEW PIASECKI, WŁODZIMIERZ BARGIE-
ŁOWSKI, Górki Małe, Polska; Wpisano: BIFIX WOJCIECH PIASECKI 
SPÓŁKA JAWNA, Górki Małe, Polska 590031006 .

(111) 096739 D . Wpisano: „W dniu 03 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 17676/22/771) wpisano do Rejestru Zastawów pod 
pozycją 2734093 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielo-
nym na znak towarowy R .96739 w celu zabezpieczenia wierzytelno-
ści 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) 104466 A . Wykreślono: EDIPRESSE POLSKA S .A ., War-
szawa, Polska 010304264; Wpisano: BURDA MEDIA POLSKA SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
931051710 .
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(111) 105447 A . Wykreślono: EDIPRESSE POLSKA S .A ., War-
szawa, Polska 010304264; Wpisano: BURDA MEDIA POLSKA SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
931051710 .

(111) 108355 A . Wykreślono: EFFERTA SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Cząst-
ków Mazowiecki, Polska 012162087; Wpisano: EFFERTA PHARMA 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cząstków Ma-
zowiecki, Polska 012162087 .

(111) 112589 A . Wykreślono: smart Automobile Co ., Ltd ., 
Ningbo, Chiny; Wpisano: smart Automobile Sales (Nanning) Co ., Ltd .,  
Nanning, Chiny .

(111) 114650 A . Wykreślono: EDIPRESSE POLSKA S .A ., War-
szawa, Polska 010304264; Wpisano: BURDA MEDIA POLSKA SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
931051710 .

(111) 118963 A . Wykreślono: Wtorkowski Łukasz Firma LUKA, 
Poznań, Polska; Wpisano: LUKA ŁUKASZ I  MAŁGORZATA WTOR-
KOWSCY, Poznań, Polska 300096539 .

(111) 121631 A . Wykreślono: EDIPRESSE POLSKA S .A ., War-
szawa, Polska 010304264; Wpisano: BURDA MEDIA POLSKA SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
931051710 .

(111) 122793 A . Wykreślono: EFFERTA SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Cząst-
ków Mazowiecki, Polska 012162087; Wpisano: EFFERTA PHARMA 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cząstków Ma-
zowiecki, Polska 012162087 .

(111) 131562 A . Wykreślono: HYUNDAI CORPORATION, Seoul, 
Korea Południowa; Wpisano: Hyundai Heavy Industries Holdings 
Co ., Ltd ., Seul, Korea Południowa .

(111) 146317 A . Wykreślono: COATINGS FOREIGN IP CO . LLC, 
WILMINGTON, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Axalta Co-
ating Systems GmbH, Bazylea, Szwajcaria .

(111) 168681 A . Wykreślono: „BIK” Marek Bogdał i Tomasz Ko-
twica Spółka Jawna, Kielce, Polska; Wpisano: „BIK” MAREK BOGDAŁ 
SPÓŁKA JAWNA, Kielce, Polska 290124148 .

(111) 169263 A . Wykreślono: Correvio International Sarl, Ge-
neva, Szwajcaria; Wpisano: Advanz Pharma Switzerland Sarl, Gene-
ve, Szwajcaria .

(111) 173470 A . Wykreślono: EFFERTA SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Cząst-
ków Mazowiecki, Polska 012162087; Wpisano: EFFERTA PHARMA 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cząstków Ma-
zowiecki, Polska 012162087 .

(111) 174761 A . Wykreślono: EFFERTA SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Cząstków 
Mazowiecki, Polska 012162087; Wpisano: EFFERTA PHARMA SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cząstków Mazo-
wiecki, Polska 012162087 .

(111) 190367 A . Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produkcji 
Lodów „KORAL”, Józef Koral, Spółka Jawna, Limanowa, Polska 
490006069; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW 
KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa, Polska 490006069 .

(111) 193051 A . Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produkcji 
Lodów „KORAL”, Józef Koral, Spółka Jawna, Limanowa, Polska 
490006069; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW 
KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa, Polska 490006069 .

(111) 200132 A . Wykreślono: EFFERTA SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Cząst-
ków Mazowiecki, Polska 012162087; Wpisano: EFFERTA PHARMA 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cząstków Ma-
zowiecki, Polska 012162087 .

(111) 201645 A . Wykreślono: SWORD SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdynia, 
Polska 365951468; Wpisano: SWORD SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 365951468 .

(111) 205841 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) 211084 A . Wykreślono: EFFERTA SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Cząstków 
Mazowiecki, Polska 012162087; Wpisano: EFFERTA PHARMA SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cząstków Mazo-
wiecki, Polska 012162087 .

(111) 214083 A . Wykreślono: APATOR POWOGAZ Spółka Ak-
cyjna, Poznań, Polska 630509799; Wpisano: APATOR POWOGAZ 
SPÓŁKA AKCYJNA, Jaryszki, Polska 630509799 .

(111) 214392 A . Wykreślono: EFFERTA SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Cząstków 
Mazowiecki, Polska 012162087; Wpisano: EFFERTA PHARMA SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cząstków Mazo-
wiecki, Polska 012162087 .

(111) 221101 A . Wykreślono: PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grabów nad Prosną, Polska 364374804; 
Wpisano: PROFI SPÓŁKA AKCYJNA, Grabów nad Prosną, Polska 
364374804 .

(111) 222342 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) 229127 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) 229128 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) 229130 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) 229131 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) 241155 A . Wykreślono: PEZET KAPLIŃSKI JAN, Warsza-
wa, Polska 145863958; Wpisano: SZÓSTY ZMYSŁ SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 388839673 .

(111) 244341 A . Wykreślono: EFFERTA SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Cząst-
ków Mazowiecki, Polska 012162087; Wpisano: EFFERTA PHARMA 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cząstków Ma-
zowiecki, Polska 012162087 .

(111) 247665 A . Wykreślono: CAD-PROFI SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, Polska 670930190; Wpisa-
no: ADAM HENRYK CZUBEK, Cerkiew, Polska .

(111) 247667 A . Wykreślono: CAD-PROFI SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, Polska 670930190; Wpisa-
no: ADAM HENRYK CZUBEK, Cerkiew, Polska .

(111) 254772 A . Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUK-
CJI LODÓW KORAL, JÓZEF KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa, 
Polska 490006060; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LO-
DÓW KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa, Polska 490006069 .



64 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 2/2023

(111) 256001 A . Wykreślono: Maciej Maniewski, Bielsko-Biała, 
Polska; Wpisano: MACIEJ MANIEWSKI, Magdalenka, Polska .

(111) 257140 A . Wykreślono: ZAKŁADY TEKSTYLNO-KONFEK-
CYJNE TEOFILÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, Polska 470741703; Wpi-
sano: TEOFILÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, Polska 470741703 .

(111) 259167 A . Wykreślono: GARMADA RYSZARD SŁODKIE 
UPOMINKI, Warszawa, Polska 016013970; Wpisano: „SŁODKIE UPO-
MINKI” RYSZARD GARMADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 380451018 .

(111) 259167 A . Wykreślono: „SŁODKIE UPOMINKI” RYSZARD 
GARMADA SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 380451018; Wpisano: „SŁODKIE UPOMINKI” 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Warszawa, Polska 380451018 .

(111) 260368 A . Wykreślono: MAXROY .COM SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skórzewo, Polska 300905973; 
Wpisano: SPRAWNY .MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 300905973 .

(111) 261681 A . Wykreślono: HYGIENIKA DYSTRYBUCJA SPÓŁ-
KA AKCYJNA, Lubliniec, Polska 142222638; Wpisano: HYGIENIKA 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubliniec, Pol-
ska 146604087 .

(111) 263810 A . Wykreślono: STUDIO 55 M . SZCZERBA 
I  WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Ględowo, Polska 771247367; Wpi-
sano: KICKSTARTX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Ględowo, Polska 771247367 .

(111) 263819 A . Wykreślono: GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA, 
Wrocław, Polska 021829989; Wpisano: CAPITEA SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa, Polska 021829989 .

(111) 264599 A . Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUK-
CJI LODÓW KORAL, JÓZEF KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa, 
Polska 490006060; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LO-
DÓW KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa, Polska 490006069 .

(111) 265282 A . Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUK-
CJI LODÓW KORAL, JÓZEF KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa, 
Polska 490006060; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LO-
DÓW KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa, Polska 490006069 .

(111) 265526 A . Wykreślono: JAKMET SPÓŁKA JAWNA 
ANDRZEJ JAŁOCHA I  KRZYSZTOF JAŁOCHA, Sobieńki, Polska 
710204285; Wpisano: JAKMET SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sobieńki, Polska 
710204285 .

(111) 267304 A . Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUK-
CJI LODÓW KORAL, JÓZEF KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa, 
Polska 490006060; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LO-
DÓW KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa, Polska 490006069 .

(111) 272814 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) 277730 A . Wykreślono: PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grabów nad Prosną, Polska 364374804; 
Wpisano: PROFI SPÓŁKA AKCYJNA, Grabów nad Prosną, Polska 
364374804 .

(111) 278331 A . Wykreślono: EFFERTA SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Cząst-
ków Mazowiecki, Polska 012162087; Wpisano: EFFERTA PHARMA 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cząstków Ma-
zowiecki, Polska 012162087 .

(111) 279646 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) 282549 A . Wykreślono: THERM-INSTAL GRUPA SBS 
BOGDAN MICHOŃ, PAWEŁ ZUBEL SPÓŁKA JAWNA, Łódź, Polska 
470104296; Wpisano: THERM-INSTAL SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 470104296 .

(111) 284822 A . Wykreślono: TATRYSKI SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białka Tatrzańska, Polska 
123087690; Wpisano: TATRY SUPER SKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białka Tatrzańska, Polska 387105963 .

(111) 288643 A . Wykreślono: PETS DOLFOS SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Piotrków Trybunalski, Polska 360508449; Wpisano: DOLFOS PETS 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Piotrków Trybunalski, Polska 360508449 .

(111) 289199 A . Wykreślono: LSA SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok, Polska 200062153; Wpisano: 
CERTYD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biały-
stok, Polska 389532801 .

(111) 289200 A . Wykreślono: LSA SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok, Polska 200062153; Wpisano: 
CERTYD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biały-
stok, Polska 389532801 .

(111) 289774 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) 290639 A . Wykreślono: PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grabów nad Prosną, Polska 364374804; 
Wpisano: PROFI SPÓŁKA AKCYJNA, Grabów nad Prosną, Polska 
364374804 .

(111) 291864 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) 292706 A . Wykreślono: LSA SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok, Polska 200062153; Wpisano: 
CERTYD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biały-
stok, Polska 389532801 .

(111) 294507 A . Wykreślono: PIOTR PIĘTA, Poznań, Polska; 
Wpisano: SYMBIOSIS SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ, Poznań, Polska 301343170 .

(111) 295475 A . Wykreślono: TATRYSKI SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białka Tatrzańska, Polska 
123087690; Wpisano: TATRY SUPER SKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białka Tatrzańska, Polska 387105963 .

(111) 295765 A . Wykreślono: APATOR POWOGAZ SPÓŁKA AK-
CYJNA, Poznań, Polska 630509799; Wpisano: APATOR POWOGAZ 
SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska 630509799 .

(111) 297628 A . Wykreślono: JACK SEWING MACHINE CO ., LTD .,  
Taizhou City, Chiny; Wpisano: JACK TECHNOLOGY CO . LTD ., Sanjia, 
Chiny .

(111) 298412 A . Wykreślono: FORTIS PHARMACEUTICALS 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Zawiercie, Polska; Wpisano: FORTIS PHARMACEUTI-
CALS SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowi-
ce, Polska 242982234 .

(111) 299801 A . Wykreślono: SPORTLIVE24 SPÓŁKA AKCYJNA, 
Piaseczno, Polska 140981647; Wpisano: SFINKS POLSKA SPÓŁKA 
AKCYJNA, Zalesie Górne, Polska 472247798 .

(111) 299803 A . Wykreślono: PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grabów nad Prosną, Polska 364374804; 
Wpisano: PROFI SPÓŁKA AKCYJNA, Grabów nad Prosną, Polska 
364374804 .



Nr 2/2023 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 65

(111) 303419 A . Wykreślono: MAXROY .COM SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 300905973; 
Wpisano: SPRAWNY .MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 300905973 .

(111) 303428 A . Wykreślono: MAXROY .COM SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 300905973; 
Wpisano: SPRAWNY .MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 300905973 .

(111) 303429 A . Wykreślono: MAXROY .COM SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 300905973; 
Wpisano: SPRAWNY .MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 300905973 .

(111) 305400 A . Wykreślono: LSA SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok, Polska 200062153; Wpisano: 
CERTYD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biały-
stok, Polska 389532801 .

(111) 307213 A . Wykreślono: JACK SEWING MACHINE CO ., LTD .,  
Taizhou City, Chiny; Wpisano: JACK TECHNOLOGY CO . LTD .,  
Sanjia, Chiny .

(111) 310587 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) 315424 A . Wykreślono: JACK SEWING MACHINE CO ., LTD .,  
Taizhou City, Chiny; Wpisano: JACK TECHNOLOGY CO . LTD .,  
Sanjia, Chiny .

(111) 316184 A . Wykreślono: MAGDALENA ŁOMOZIK, SHAMA-
SA, Skoczów, Polska 240427280; Wpisano: SHAMASA MAGDALENA 
MIGDAŁ, Skoczów, Polska 240427280 .

(111) 316537 A . Wykreślono: MAXROY .COM SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 300905973; 
Wpisano: SPRAWNY .MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 300905973 .

(111) 317371 A . Wykreślono: MAXROY .COM SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 300905973; 
Wpisano: SPRAWNY .MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 300905973 .

(111) 319723 A . Wykreślono: HYGIENIKA DYSTRYBUCJA SPÓŁ-
KA AKCYJNA, Lubliniec, Polska 142222638; Wpisano: HYGIENIKA 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubliniec, Pol-
ska 146604087 .

(111) 320415 A . Wykreślono: PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grabów nad Prosną, Polska 364374804; 
Wpisano: PROFI SPÓŁKA AKCYJNA, Grabów nad Prosną, Polska 
364374804 .

(111) 321425 A . Wykreślono: ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Przytkowice, Polska 070883960; Wpisano: ENERGY-
LANDIA GOCZAŁ FAMILY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zator, Polska 
070883960 .

(111) 323031 A . Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War-
szawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930 .

(111) 323031 A . Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609 .

(111) 324699 A . Wykreślono: MACIEJ STECEK, NEXEON GRO-
UP POLSKA - MACIEJ STECEK, Lubin, Polska 361567810; Wpisano: 
STECEK HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Bielany Wrocławski, Polska 
384519753 .

(111) 324728 A . Wykreślono: MACIEJ STECEK, NEXEON GRO-
UP POLSKA - MACIEJ STECEK, Lubin, Polska 361567810; Wpisano: 
STECEK HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Bielany Wrocławskie, Polska 
384519753 .

(111) 325362 A . Wykreślono: MAXROY .COM SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 300905973; 
Wpisano: SPRAWNY .MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 300905973 .

(111) 325786 A . Wykreślono: PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grabów nad Prosną, Polska 364374804; 
Wpisano: PROFI SPÓŁKA AKCYJNA, Grabów nad Prosną, Polska 
364374804 .

(111) 325790 A . Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War-
szawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930 .

(111) 325790 A . Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609 .

(111) 327566 A . Wykreślono: PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grabów nad Prosną, Polska 364374804; 
Wpisano: PROFI SPÓŁKA AKCYJNA, Grabów nad Prosną, Polska 
364374804 .

(111) 327786 A . Wykreślono: BOTLAND B . DERKACZ SPÓŁKA 
JAWNA, Gola, Polska 362180160; Wpisano: BOTLAND B . DERKACZ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gola, Polska 362180160 .

(111) 327787 A . Wykreślono: BOTLAND B . DERKACZ SPÓŁKA 
JAWNA, Gola, Polska 362180160; Wpisano: BOTLAND B . DERKACZ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gola, Polska 362180160 .

(111) 328301 A . Wykreślono: PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grabów nad Prosną, Polska 364374804; 
Wpisano: PROFI SPÓŁKA AKCYJNA, Grabów nad Prosną, Polska 
364374804 .

(111) 328580 A . Wykreślono: FORTIS PHARMACEUTICALS 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Zawiercie, Polska 242982234; Wpisano: FORTIS 
PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ, Katowice, Polska 242982234 .

(111) 328914 A . Wykreślono: PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grabów nad Prosną, Polska 364374804; 
Wpisano: PROFI SPÓŁKA AKCYJNA, Grabów nad Prosną, Polska 
364374804 .

(111) 329331 A . Wykreślono: PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grabów nad Prosną, Polska 364374804; 
Wpisano: PROFI SPÓŁKA AKCYJNA, Grabów nad Prosną, Polska 
364374804 .

(111) 331565 A . Wykreślono: MAXROY .COM SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 300905973; 
Wpisano: SPRAWNY .MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 300905973 .

(111) 331660 A . Wykreślono: MACIEJ STECEK, NEXEON GRO-
UP POLSKA - MACIEJ STECEK, Lubin, Polska 361567810; Wpisano: 
STECEK HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Bielany Wrocławskie, Polska 
384519753 .

(111) 331661 A . Wykreślono: MACIEJ STECEK, NEXEON GRO-
UP POLSKA - MACIEJ STECEK, Lubin, Polska 361567810; Wpisano: 
STECEK HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Bielany Wrocławskie, Polska 
384519753 .

(111) 331662 A . Wykreślono: STECEK MACIEJ NEXEON GRO-
UP POLSKA - MACIEJ STECEK, Lubin, Polska 361567810; Wpisano: 
STECEK HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Bielany Wrocławskie, Polska 
384519753 .

(111) 332775 A . Wykreślono: WYDAWNICTWO SEIDEL-PRZY-
WECKI SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jó-
zefosław, Polska 811232530; Wpisano: STOWARZYSZENIE EKS-
PLOATATORÓW OBIEKTÓW GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ, 
Jastrzębie-Zdrój, Polska 357056395 .
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(111) 332788 A . Wykreślono: WYDAWNICTWO SEIDEL-PRZY-
WECKI SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jó-
zefosław, Polska 811232530; Wpisano: STOWARZYSZENIE EKS-
PLOATATORÓW OBIEKTÓW GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ, 
Jastrzębie-Zdrój, Polska 357056395 .

(111) 332984 A . Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO ZARZĄ-
DZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011937310; Wpisano: PZN 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, 
Polska 011937310 .

(111) 333800 A . Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO ZARZĄ-
DZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011937310; Wpisano: PZN 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, 
Polska 011937310 .

(111) 334265 A . Wykreślono: PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grabów nad Prosną, Polska 364374804; 
Wpisano: PROFI SPÓŁKA AKCYJNA, Grabów nad Prosną, Polska 
364374804 .

(111) 334266 A . Wykreślono: PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grabów nad Prosną, Polska 364374804; 
Wpisano: PROFI SPÓŁKA AKCYJNA, Grabów nad Prosną, Polska 
364374804 .

(111) 334287 A . Wykreślono: PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grabów nad Prosną, Polska 364374804; 
Wpisano: PROFI SPÓŁKA AKCYJNA, Grabów nad Prosną, Polska 
364374804 .

(111) 334677 A . Wykreślono: STANISŁAW WIKTOROWICZ,  
VIK-BUD, Łask, Polska 730082820; Wpisano: VIK-BUD WIKTORO-
WICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łask, Polska 382539898 .

(111) 335780 A . Wykreślono: MACIEJ STECEK, NEXEON GRO-
UP POLSKA - MACIEJ STECEK, Lubin, Polska 361567810; Wpisano: 
STECEK HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Bielany Wrocławskie, Polska 
384519753 .

(111) 337959 A . Wykreślono: MAXROY .COM SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 300905973; 
Wpisano: SPRAWNY .MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 300905973 .

(111) 341684 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) 350340 A . Wykreślono: QUALITY SCORE SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
383274210; Wpisano: MTA PERFORMANCE SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 383274210 .

(111) 350512 A . Wykreślono: GOODCOLD SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War-
szawa, Polska 143014793; Wpisano: GOODSPEED SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142658123 .

(111) 351447 A . Wykreślono: MM APART SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tychy, 
Polska 364663425; Wpisano: MM APART MAŁEK I  WSPÓLNICY 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tychy, Polska 364663425 .

(111) 354338 A . Wykreślono: EDIPRESSE HOME SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
141504850; Wpisano: BURDA MEDIA HOME SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141504850 .

(111) 354339 A . Wykreślono: EDIPRESSE HOME SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
141504850; Wpisano: BURDA MEDIA HOME SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141504850 .

reJestracJa MiĘDZYnaroDoWa 
 UZnana  

na terYtoriUM rZecZYpospoliteJ polsKieJ

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

(111) 436995 (540) SYMBIOSE (511) 3
(732) BIOTHERM,  
Société anonyme monégasque, Immeuble „Le Neptune”,  
9 avenue du Prince Héréditaire Albert,  
MC-98 000 MONTE-CARLO (MC)
(151) 2022 03 30 (441) 2022 05 09 (581) 2022 04 21

(111) 933248 (540) RED APPLE (511) 18, 25
(732) KIRMIZI ELMA TEKSTİL AYAKKABI TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,  
Mahmutbey Mahallesi, Karaoğlanoğlu caddesi konut sokak no: 11, 
Bağcilar-İSTANBUL (TR)
(151) 2021 05 27 (441) 2021 10 18 (581) 2021 09 30

(111) 1260595 (540) Sandra
(531) CFE: 26 .01 .19, 27 .05 .02, 29 .01 .13 (511) 30
(732) SANDRILIONA S .R .L ., societate comerciala,  
Str . Alexandru cel Bun nr . 5, bloc 5,  
MD-6801 Ialoveni (MD)
(151) 2022 01 26 (441) 2022 05 09 (581) 2022 04 21

(111) 1445700 (540) PROTOS (511) 9, 10, 11
(732) Pfanner Schutzbekleidung GmbH,  
Herrschaftswiesen 11, A-6842 Koblach (AT)
(151) 2022 04 06 (441) 2022 05 09 (581) 2022 04 21

(111) 1492485 (540) BarbaRossa
(531) CFE: 18 .04 .02, 25 .01 .13, 27 .05 .02 (511) 34
(732) Întreprinderea cu capital străin Le Bridge Corporation 
Limited S .R .L ., 
Str . Varnița nr . 6, MD-2023 Chișinău (MD)
(151) 2022 01 28 (441) 2022 05 16 (581) 2022 04 28

(111) 1505632 (540) KIBER ONE
(531) CFE: 24 .17 .25, 26 .04 .02, 27 .05 .25, 27 .07 .11, 29 .01 .15 (511) 41
(732) Obshchestvo s ogranichennoj otvetstvennost’yu „Sistema”,  
ul . Moskovskaya, d . 77, pomeshchenie 1-7,  
RU-620014, g . Ekaterinburg (RU)
(151) 2022 04 06 (441) 2022 05 09 (581) 2022 04 21

(111) 1553411 (540) Momeasy
(531) CFE: 02 .09 .01, 27 .05 .01 (511) 10
(732) GUANGZHOU IDEAL HOUSEWARE CO ., LIMITED,  
Room 1718, Floor 17, Taiheng Building, No . 18 Siyouyima Road,  
Yuexiu District, Guangzhou City, 510000 Guangdong Province (CN)
(151) 2022 03 24 (441) 2022 05 09 (581) 2022 04 21

(111) 1653793 (540) AKS
(531) CFE: 27 .05 .01 (511) 6, 11, 20
(732) Commercial and private production unitary  
enterprise „Aks-mebel”,  
office No . 1, 129A/3, Vychulki str ., 224026 Brest (BY)
(151) 2022 01 06 (441) 2022 04 25 (581) 2022 04 07

(111) 1653859 (540) Callista (511) 3
(732) SCHON INTERNATIONAL KOZMETİK SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ,  
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Karamehmet Mah . Avrupa Serbest Bölgesi,  
Adnan Arısoy Bulvarı No: 11/B02 Ergene, Tekirdağ, Turkiye (TR)
(151) 2021 09 06 (441) 2022 04 25 (581) 2022 04 07

(111) 1653947 (540) YOS design
(531) CFE: 26 .11 .08, 27 .05 .10 (511) 18, 25
(732) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu «Yos Design»,  
Ul . Gusovskogo, dom 2A, komn . 2-3, 220079 Minsk (BY)
(151) 2021 11 05 (441) 2022 04 25 (581) 2022 04 07

(111) 1654042 (540) ASTRABET
(531) CFE: 27 .05 .19, 29 .01 .13 (511) 41
(732) Limited Liability Company «SportRadar»,  
ulitsa Azovskaya, dom 6, korpus 3, etazh/pomeshch 2/204,  
RU-117149 Moscow (RU)
(151) 2022 02 18 (441) 2022 04 25 (581) 2022 04 07

(111) 1656568 (540) Yosonda
(531) CFE: 27 .05 .09 (511) 9
(732) Chen Zhao, No . 25, Xiwu Park Team, Nanba Batou Village, 
Diancheng Town, Dianbai County, Guangdong Province (CN)
(151) 2021 11 18 (441) 2022 05 09 (581) 2022 04 21

(111) 1656690 (540) BERIMOR (511) 30, 32, 35
(732) ANCIENS ETS GEORGES SCHIEVER ET FILS,  
ZI rue de l’Etang, F-89200 AVALLON (FR)
(151) 2022 02 17 (441) 2022 05 09 (581) 2022 04 21

(111) 1656732 (540) CHEF PAOLO (511) 29, 30, 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

(111) 1656825 (540) D’MOU
(531) CFE: 03 .06 .11, 25 .12 .25, 27 .05 .09 (511) 9, 14, 18, 25
(732) NOBEL DERİ SARACİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,  
Asmalı Mescid Mahallesi, İstiklal Caddesi,  
No: 176, Kat: 2, Oda: 202, Beyoğlu-İstanbul (TR)
(151) 2021 11 10 (441) 2022 05 09 (581) 2022 04 21

(111) 1656881 (540) APOLLO TV
(531) CFE: 01 .01 .02, 26 .03 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .01 (511) 9, 35, 38, 41, 42
(732) OMG TV OÜ, Tartu mnt 80, EE-10112 Tallinn (EE)
(151) 2021 10 12 (441) 2022 05 09 (581) 2022 04 21

(111) 1657225 (540) RIDERS CLUB
(531) CFE: 09 .07 .21, 16 .03 .13, 26 .01 .04, 27 .05 .01 (511) 38, 42, 45
(732) MINYASAS DMCC,  
JEWELLERY & GEMLEX 3 POTNO: DMCC-PH2-J&GPLEX, DUBAI (AE)
(151) 2021 06 30 (441) 2022 05 09 (581) 2022 04 21

(111) 1657263 (540) Love of my Life (511) 31
(732) Rosen Tantau KG, Tornescher Weg 13, 25436 Uetersen (DE)
(151) 2022 02 25 (441) 2022 05 09 (581) 2022 04 21

(111) 1657316 (540) DEHQON’S (511) 29, 30, 31, 35
(732) ANCIENS ETABLISSEMENTS GEORGES SCHIEVER ET FILS,  
ZI rue de l’Etang, F-89200 AVALLON (FR)
(151) 2022 02 17 (441) 2022 05 09 (581) 2022 04 21

(111) 1657320 (540) Tomilake
(531) CFE: 27 .05 .01 (511) 6, 9, 11
(732) TAIZHOU TUOMI ENVIRONMENTAL PROTECTION 
TECHNOLOGY CO ., LTD .,  
Bingang Industrial City, Yuhuan City, 317607 Zhejiang Province (CN)
(151) 2022 02 11 (441) 2022 05 09 (581) 2022 04 21

(111) 1657365 (540) AQUESTIA (511) 6, 7, 9, 11, 20, 42
(732) AQUESTIA LTD, Kibbutz Kfar Charuv (IL)
(151) 2021 11 10 (441) 2022 05 09 (581) 2022 04 21

(111) 1657591 (540) FLEXROPE (511) 9
(732) Firetrace USA, LLC,  
8435 N . 90th Street, Ste . 2, Scottsdale AZ 85258 (US)
(151) 2022 03 21 (441) 2022 05 09 (581) 2022 04 21

(111) 1657754 (540) Vstco
(531) CFE: 29 .01 .04 (511) 12
(732) TAIZHOU VICTOR CLUTCH CO ., LTD,  
MEICUN, HAIYOU STREET, SANMEN COUNTY, TAIZHOU CITY, 
ZHEJIANG PROVINCE (CN)
(151) 2022 02 21 (441) 2022 05 09 (581) 2022 04 21

(111) 1658129 (540) FOTON IBLUE (511) 12, 35
(732) BEIQI FOTON MOTOR CO ., LTD .,  
LAONIUWAN VILLAGE NORTH, SHAYANG ROAD, SHAHE TOWN, 
CHANGPING DISTRICT, 102206 BEIJING (CN)
(151) 2022 03 09 (441) 2022 05 16 (581) 2022 04 28

(111) 1658158 (540) DELPHIA
(531) CFE: 27 .05 .01, 29 .01 .12 (511) 12, 37
(732) SPBI,  
34 rue Eric Tabarly, Parc d’Activités de l’Eraudière,  
F-85170 DOMPIERRE-SUR-YON (FR)
(151) 2022 02 23 (441) 2022 05 16 (581) 2022 04 28

(111) 1658186 (540) Biscolata
(531) CFE: 27 .05 .01, 29 .01 .12 (511) 30
(732) ŞÖLEN ÇİKOLATA GIDASAN .VE TİC .A .Ş .,  
BAŞPINAR (ORGANİZE) OSB MAH .,  
O .S .B . 4 . BÖLGE 83412 NOLU CAD . 4, Şehitkamil, Gaziantep (TR)
(151) 2022 03 02 (441) 2022 05 16 (581) 2022 04 28

(111) 1658240 (540) n42 (511) 10, 42, 44
(732) Neuro42, Inc .,  
70 Washington St ., Suite 407, Oakland CA 94607 (US)
(151) 2021 11 22 (441) 2022 05 16 (581) 2022 04 28

(111) 1658498 (540) GLORIA NUTS (511) 29, 31
(732) MERAJI Nicolai,  
Str . Lesnaia nr . 1, MD-6112 Beşghioz, Ceadîr-Lunga (MD)
(151) 2022 02 09 (441) 2022 05 16 (581) 2022 04 28

(111) 1658520 (540) Stoli LIBERATE YOUR SPIRIT
(531) CFE: 26 .11 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .13 (511) 33
(732) ZHS IP Europe Sàrl, Avenue Reverdil 14, CH-1260 Nyon (CH)
(151) 2021 07 08 (441) 2022 05 16 (581) 2022 04 28

(111) 1658549 (540) Rella
(531) CFE: 27 .05 .01, 29 .01 .12 (511) 29, 30
(732) RELLA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,  
AYDINLI-İSTANBUL AYOSB MAH . 8 . SK . İSTANBUL ANADOLU 
YAKASI OSB 1, Tuzla, İstanbul (TR)
(151) 2021 12 30 (441) 2022 05 16 (581) 2022 04 28

(111) 1658599 (540) Vollgas (511) 32
(732) Vollgas Beverage (Shanghai) Co ., Ltd .,  
Room 504-07, 5th Floor, West Building No . 1, 29 Jiatai Road, 
Shanghai Pilot Free Trade Zone (CN)
(151) 2022 03 14 (441) 2022 05 16 (581) 2022 04 28

(111) 1658605 (540) LINGFENG TOOLS
(531) CFE: 26 .03 .23, 26 .04 .05, 28 .03 .00, 29 .01 .12 (511) 7
(732) Shijiazhuang Lingfeng Tools Manufacturing Co ., Ltd ., 
Dongbao Village, Yuanshi County, Shijiazhuang City,  
Hebei Province (CN)
(151) 2022 03 18 (441) 2022 05 16 (581) 2022 04 28

(111) 1658828 (540) OxPV
(531) CFE: 27 .05 .01 (511) 1, 9
(732) Trina Solar Co ., Ltd,  
No . 2 Trina Road, Trina PV Park, Xinbei District,  
Changzhou 213031 Jiangsu (CN)
(151) 2022 01 26 (441) 2022 05 16 (581) 2022 04 28
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reJestracJa MiĘDZYnaroDoWa,  
W KtÓreJ WYDano DecYZJĘ  

o DefinitYWneJ oDMoWie UZnania ocHronY  
na terYtoriUM rZecZYpospoliteJ polsKieJ

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

(111) 1285654 (540) DEL CAPO (511) 33
(732) DISTILLERIA F .LLI CAFFO S .R .L .,  
Via Matteotti 11, I-89844 LIMBADI (Vibo Valentia) (IT)
(151) 2015 11 06 (441) 2016 03 14 (581) 2016 02 04

(111) 1563771 (540) Leis tungen
(531) CFE: 22 .05 .10, 27 .05 .01 (511) 25
(732) Yizhuo Yushang International Trading (Beijing) Co ., Ltd .,  
(No . 174096, Huateng Beitang Centralized Office Area)  
Room 1701-1703, No . 37 Nanmofang Road,  
Chaoyang District, Beijing (CN)
(151) 2020 09 18 (441) 2020 12 28 (581) 2020 12 10

(111) 1602914 (540) KARBON
(531) CFE: 27 .05 .01 (511) 21
(732) Pan Hong,  
No . 1511 (Building), No . 10, Caifu Square, No . 1899,  
Tushan East Road, Bengshan District, Bengbu 233000 Anhui (CN)
(151) 2021 06 23 (441) 2021 08 02 (581) 2021 07 15
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C Z Ę Ś Ć  II

KOMUNIKATY URZĘDOWE

OGÓLNE WYTYCZNE  
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RP 

W ZAKRESIE WYNALAZKÓW  
I WZORÓW UŻYTKOWYCH

WYtYcZne preZesa UrZĘDU patentoWeGo 
(DYreKtYWY interpretacYJne)
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1. Wynalazek – zasady ogólne 
Zgodnie z art. 24 ustawy Prawo własności przemysłowej (dalej zwanej „pwp”) patenty są 
udzielane na wynalazki bez względu na dziedzinę techniki. Wynalazek musi mieć zatem 
„charakter techniczny” w zakresie, w jakim odnosi się on do dziedziny techniki, musi 
stanowić rozwiązanie problemu technicznego i musi posiadać cechy techniczne 
umożliwiające określenie przedmiotu, którego dotyczy zgłoszenie. Jeżeli zastrzegany 
przedmiot odnosi się do środków technicznych lub je wykorzystuje, to jest on 
wynalazkiem w rozumieniu art. 24 pwp. O „wynalazku” można powiedzieć, że implikuje 
pouczenie techniczne, określone jako metodyczne wykorzystanie kontrolowalnych sił 
przyrody w celu osiągnięcia przyczynowo postrzegalnego rezultatu, jednak do 
zakwalifikowania przedmiotu zgłoszenia jako wynalazek wystarczy jedna cecha 
techniczna. Kwalifikacja ta jest dokonywana bez odniesienia do stanu techniki. 

Kwestia tego, czy przedmiot zgłoszenia jest wynalazkiem, stanowi odrębne 
zagadnienie względem tego, czy nadaje się on do przemysłowego stosowania, oraz od 
tego, czy jest nowy i posiada poziom wynalazczy. Cztery wymogi art. 24 pwp, 
tj. „wynalazek”, „nowość”, „poziom wynalazczy” i „stosowalność przemysłowa”, stanowią 
zasadniczo odrębne i niezależne kryteria zdolności patentowej, które mogą stanowić 
podstawę jednoczesnych zarzutów. 

Ustawa pwp nie definiuje pojęcia „wynalazku”, jednakże w art. 28 ust. 1 pwp podana 
jest otwarta lista przedmiotów lub działalności nieuważanych za wynalazki. Zgodnie 
jednak z ust. 2 tego artykułu przedmiotów lub działalności, o których mowa w ust. 1 pkt 
1–3, 5 i 6, nie uważa się za wynalazki, o ile zgłoszenia dotyczą przedmiotów lub 
działalności jako takich. 

2. Wskazówki interpretacyjne dotyczące art. 28 ust. 1 w związku 
z ust. 2 pwp 

2.1. Odkrycia (art. 28 ust. 1 pkt 1 pwp) 
Samo odkrycie nowej właściwości znanego materiału lub wyrobu jest odkryciem „jako 
takim”, gdyż nie wywołuje efektów technicznych. Jeśli jednak ta właściwość jest 
wykorzystywana w praktyce, stanowi to wynalazek i może on zostać opatentowany. Na 
przykład gen, który został odkryty jako istniejący w naturze, może mieć zdolność 
patentową, jeśli ujawni się efekt techniczny, np. jego zastosowanie do wytwarzania 
określonego polipeptydu lub w terapii genowej. 
2.2. Teorie naukowe (art. 28 ust. 1 pkt 1 pwp) 
Teorie naukowe traktuje się jako bardziej uogólnioną formę odkryć i przy rozróżnianiu 
teorii naukowych „jako takich” i „nie jako takich” stosuje się te same zasady co do odkryć. 
2.3. Metody matematyczne (art. 28 ust. 1 pkt 1 pwp) 
Uznanie za metodę „jako taką” następuje wtedy, gdy zastrzeżenie dotyczy czysto 
abstrakcyjnej metody matematycznej i nie wymaga żadnych środków technicznych. Na 
przykład metoda przeprowadzania szybkiej transformacji Fouriera na abstrakcyjnych 
danych, która nie określa użycia jakichkolwiek środków technicznych, jest metodą 
matematyczną jako taką. Ponadto czysto abstrakcyjny obiekt lub koncepcja 
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matematyczna, np. szczególny rodzaj figury geometrycznej lub grafu z węzłami 
i krawędziami nie jest wynalazkiem, ponieważ brak mu charakteru technicznego. 

Jeżeli zastrzeżenie dotyczy metody obejmującej wykorzystanie środków 
technicznych (np. komputera), to jest metodą „nie jako taką”. Przy czym podczas 
oceniania wkładu metody matematycznej w techniczny charakter wynalazku, należy 
wziąć pod uwagę, czy metoda ta, w kontekście wynalazku, wywołuje efekt techniczny 
służący celowi technicznemu. 

Przykładami wkładu technicznego metody matematycznej (czyli metody 
matematycznej nie jako takiej) są: poprawa lub analiza cyfrowego dźwięku, obrazu lub 
wideo, np. usuwanie szumu, wykrywanie osób na obrazie cyfrowym, ocena jakości 
transmitowanego cyfrowego sygnału audio; kodowanie danych w celu niezawodnego 
i/lub efektywnego przesyłania lub przechowywania (oraz odpowiednie dekodowanie), 
np. kodowanie korekcji błędów danych w celu przesyłania przez zaszumiony kanał, 
kompresja danych audio lub danych z czujników; dostarczanie szacunkowej oceny 
genotypu na podstawie analizy próbek DNA, jak również dostarczanie przedziału ufności 
dla tej oceny w celu ilościowego określenia jej wiarygodności; dostarczanie diagnozy 
medycznej przez zautomatyzowany system przetwarzający pomiary fizjologiczne. 

Jednak ogólny cel, taki jak „sterowanie systemem technicznym”, nie jest 
wystarczający, aby nadać metodzie matematycznej charakter techniczny. Cel techniczny 
musi być konkretny. Nawet sam fakt, że metoda matematyczna może służyć celowi 
technicznemu, również nie jest wystarczający. Zastrzeżenie musi być funkcjonalnie 
ograniczone do celu technicznego w sposób wyraźny lub domniemany. 

Jeżeli kroki metody matematycznej są wykorzystywane do uzyskania lub 
przewidzenia stanu fizycznego istniejącego obiektu rzeczywistego z pomiarów 
właściwości fizycznych, jak w przypadku pomiarów pośrednich, kroki te wnoszą wkład 
techniczny bez względu na to, jaki jest sposób wykorzystania tych wyników. 

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe opierają się na modelach obliczeniowych 
i algorytmach klasyfikacji, grupowania, regresji i redukcji wymiaru, takich jak sieci 
neuronowe, algorytmy genetyczne, maszyny wektorów nośnych, algorytm k-średnich, 
regresja jądrowa i analiza dyskryminacyjna. Takie modele obliczeniowe i algorytmy mają 
per se abstrakcyjny charakter matematyczny, niezależnie od tego, czy można je 
„wytrenować” na podstawie danych szkoleniowych. Używane tam terminy, takie jak 
„maszyna wektorów nośnych”, „silnik rozumowania” lub „sieć neuronowa”, mogą, 
w zależności od kontekstu, odnosić się jedynie do abstrakcyjnych modeli lub algorytmów, 
a zatem same w sobie nie muszą oznaczać zastosowania środków technicznych. Należy to 
zatem uwzględnić przy badaniu, czy zastrzegany przedmiot ma jako całość charakter 
techniczny – w kontekście art. 24 oraz art. 28 ust. 1 i 2 pwp. 

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe znajdują zastosowanie w różnych 
dziedzinach techniki. Na przykład zastosowanie sieci neuronowej w aparacie do 
monitorowania serca w celu identyfikacji nieregularnych uderzeń serca stanowi wkład 
techniczny. Klasyfikacja obrazów cyfrowych, filmów wideo, sygnałów audio lub mowy na 
podstawie cech niskopoziomowych (np. krawędzi lub atrybutów pikseli w przypadku 
obrazów) to kolejne typowe zastosowania techniczne algorytmów klasyfikacyjnych. 
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Klasyfikacja dokumentów tekstowych wyłącznie ze względu na ich treść nie jest jednak 
uznawana za cel techniczny, lecz językowy. Klasyfikacja abstrakcyjnych rekordów danych 
lub nawet „rekordów danych sieci telekomunikacyjnej” bez wskazania technicznego 
wykorzystania uzyskanej klasyfikacji również nie jest celem technicznym – per se, nawet 
jeśli algorytm klasyfikacji można uznać za posiadający cenne właściwości matematyczne. 

W przypadku symulacji dla ustalenia obecności efektu technicznego nie jest 
decydujące, czy symulowany system lub proces jest techniczny, ani czy symulacja 
odzwierciedla zasady techniczne leżące u podstaw symulowanego systemu i jak 
dokładnie to czyni. 

Symulacje realizowane za pomocą komputera, które zawierają cechy 
odpowiedzialne za interakcję z zewnętrzną rzeczywistością fizyczną na poziomie ich 
wejścia lub wyjścia („wejście” i „wyjście” może występować nie tylko na początku i końcu 
procesu realizowanego przez komputer, ale także w środku tego procesu), także mogą 
zapewnić efekt techniczny związany z tą interakcją. Symulacja komputerowa, która 
wykorzystuje pomiary jako dane wejściowe, może stanowić część pośredniej metody 
pomiarowej, która oblicza lub przewiduje stan fizyczny istniejącego obiektu 
rzeczywistego, a zatem wnosi wkład techniczny niezależnie od sposobu wykorzystania 
wyników. 
2.4. Wytwory o charakterze jedynie estetycznym (art. 28 ust. 1 pkt 2 pwp) 
Przedmiot ochrony odnoszący się do wytworów estetycznych w ogólnym przypadku 
posiada zarówno aspekty techniczne, np. „podłoże” takie jak płótno lub tkanina, jak 
i aspekty estetyczne, których ocena jest zasadniczo subiektywna, np. forma obrazu na 
płótnie lub wzór na tkaninie. Jeśli aspekty techniczne są obecne w takim wytworze 
estetycznym, nie jest on wytworem estetycznym „jako takim” i z tego powodu nie jest 
pozbawiony zdolności patentowej. 

Cecha, która sama w sobie może nie ujawniać aspektu technicznego, może mieć 
charakter techniczny (może przyczyniać się do charakteru technicznego rozwiązania), 
jeśli wywołuje efekt techniczny. Na przykład wzór bieżnika opony może w rzeczywistości 
stanowić dodatkową cechę techniczną opony, jeśli na przykład zapewnia lepsze 
odprowadzanie wody. Przeciwnie, nie byłoby tak w przypadku, gdyby określony kolor 
ściany bocznej opony służył jedynie celom estetycznym. 

Sam efekt estetyczny nie podlega opatentowaniu ani w zastrzeżeniu dotyczącym 
produktu, ani procesu. 
2.5. Schematy, zasady i metody przeprowadzania procesów myślowych (art. 28 

ust. 1 pkt 3 pwp) 
Jeżeli zastrzeżenie dotyczące metody obejmuje czysto umysłową realizację wszystkich 
etapów metody, jest wtedy „jako taką” metodą przeprowadzania procesu myślowego i to 
niezależnie od tego, czy zastrzeżenie obejmuje (zakresem ochrony) także techniczne 
realizacje i czy metoda opiera się na rozważaniach technicznych (rozważania na temat 
techniczny są dalej tylko rozważaniami). 

Dopóki zastrzeżenie nie wyklucza, że wszystkie kroki metody mogą być 
przeprowadzone mentalnie, dopóty przedmiot zastrzeżenia nie posiada zdolności 



Nr 2/2023 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO  73

Klasyfikacja dokumentów tekstowych wyłącznie ze względu na ich treść nie jest jednak 
uznawana za cel techniczny, lecz językowy. Klasyfikacja abstrakcyjnych rekordów danych 
lub nawet „rekordów danych sieci telekomunikacyjnej” bez wskazania technicznego 
wykorzystania uzyskanej klasyfikacji również nie jest celem technicznym – per se, nawet 
jeśli algorytm klasyfikacji można uznać za posiadający cenne właściwości matematyczne. 

W przypadku symulacji dla ustalenia obecności efektu technicznego nie jest 
decydujące, czy symulowany system lub proces jest techniczny, ani czy symulacja 
odzwierciedla zasady techniczne leżące u podstaw symulowanego systemu i jak 
dokładnie to czyni. 

Symulacje realizowane za pomocą komputera, które zawierają cechy 
odpowiedzialne za interakcję z zewnętrzną rzeczywistością fizyczną na poziomie ich 
wejścia lub wyjścia („wejście” i „wyjście” może występować nie tylko na początku i końcu 
procesu realizowanego przez komputer, ale także w środku tego procesu), także mogą 
zapewnić efekt techniczny związany z tą interakcją. Symulacja komputerowa, która 
wykorzystuje pomiary jako dane wejściowe, może stanowić część pośredniej metody 
pomiarowej, która oblicza lub przewiduje stan fizyczny istniejącego obiektu 
rzeczywistego, a zatem wnosi wkład techniczny niezależnie od sposobu wykorzystania 
wyników. 
2.4. Wytwory o charakterze jedynie estetycznym (art. 28 ust. 1 pkt 2 pwp) 
Przedmiot ochrony odnoszący się do wytworów estetycznych w ogólnym przypadku 
posiada zarówno aspekty techniczne, np. „podłoże” takie jak płótno lub tkanina, jak 
i aspekty estetyczne, których ocena jest zasadniczo subiektywna, np. forma obrazu na 
płótnie lub wzór na tkaninie. Jeśli aspekty techniczne są obecne w takim wytworze 
estetycznym, nie jest on wytworem estetycznym „jako takim” i z tego powodu nie jest 
pozbawiony zdolności patentowej. 

Cecha, która sama w sobie może nie ujawniać aspektu technicznego, może mieć 
charakter techniczny (może przyczyniać się do charakteru technicznego rozwiązania), 
jeśli wywołuje efekt techniczny. Na przykład wzór bieżnika opony może w rzeczywistości 
stanowić dodatkową cechę techniczną opony, jeśli na przykład zapewnia lepsze 
odprowadzanie wody. Przeciwnie, nie byłoby tak w przypadku, gdyby określony kolor 
ściany bocznej opony służył jedynie celom estetycznym. 

Sam efekt estetyczny nie podlega opatentowaniu ani w zastrzeżeniu dotyczącym 
produktu, ani procesu. 
2.5. Schematy, zasady i metody przeprowadzania procesów myślowych (art. 28 

ust. 1 pkt 3 pwp) 
Jeżeli zastrzeżenie dotyczące metody obejmuje czysto umysłową realizację wszystkich 
etapów metody, jest wtedy „jako taką” metodą przeprowadzania procesu myślowego i to 
niezależnie od tego, czy zastrzeżenie obejmuje (zakresem ochrony) także techniczne 
realizacje i czy metoda opiera się na rozważaniach technicznych (rozważania na temat 
techniczny są dalej tylko rozważaniami). 

Dopóki zastrzeżenie nie wyklucza, że wszystkie kroki metody mogą być 
przeprowadzone mentalnie, dopóty przedmiot zastrzeżenia nie posiada zdolności 

patentowej. Dotyczy to również sytuacji, w której symulacja obejmuje wartości świata 
rzeczywistego uzyskane w wyniku pomiaru technicznego, jeżeli zastrzeżenie nie zawiera 
etapu przeprowadzenia pomiaru technicznego lub etapu otrzymania zmierzonych 
wartości świata rzeczywistego za pomocą środków technicznych. 

Jeśli środki techniczne (np. komputer) są niezbędne do przeprowadzenia metody, 
są one objęte zastrzeżeniem jako cecha istotna. 

W przypadku gdy zakres ochrony wynikający z zastrzeżenia określającego „jako 
taką” metodę przeprowadzania procesów myślowych jest ograniczony poprzez 
wskazanie, że metoda jest wykonywana przez komputer, nie tylko użycie komputera, ale 
także same czynności wykonywane przez komputer mogą wnosić wkład techniczny, jeżeli 
przyczyniają się do osiągnięcia efektu technicznego. 

Metoda zawierająca kroki, które obejmują wykorzystanie środków technicznych, 
może również określać kroki, które mają być wykonane mentalnie przez użytkownika 
metody. Te czynności umysłowe przyczyniają się do technicznego charakteru metody 
tylko wtedy, gdy w kontekście wynalazku przyczyniają się do wywołania efektu 
technicznego służącego celowi technicznemu. 
2.6. Schematy, zasady i metody rozgrywania gier (art. 28 ust. 1 pkt 3 pwp) 
Zasady gry mają abstrakcyjny, czysto umysłowy charakter i ich znaczenie ogranicza się 
tylko do kontekstu gry. Na przykład warunek wygrania gry wymagający zgodności dwóch 
losowo wybranych liczb jest zasadą gry. 

Współczesne gry, a w szczególności gry wideo, charakteryzują się często złożonymi 
interaktywnymi i narracyjnymi elementami wirtualnego świata gry. Takie elementy gry 
decydują o tym, jak gra rozwija się sama z siebie (np. ewolucja postaci i fabuły), jak 
również o tym, jak przebiega w interakcji z graczem lub graczami (np. stukanie w rytm 
ścieżki dźwiękowej gry – zmuszające postać do tańca). Elementy te mają charakter 
koncepcyjny, a więc kwalifikują się one, w szerszym znaczeniu, jako zasady gry zgodnie 
z art. 28 ust. 1 pkt 3 pwp – i to niezależnie od tego, że mogą one być nieprzedstawione lub 
ujawnione dopiero w trakcie gry. 

Jeżeli zastrzegany przedmiot określa środki techniczne służące do realizacji zasad 
gry, to ma on charakter techniczny. Przykładowo, przy realizacji wspomnianego warunku 
kojarzenia liczb losowych użycie komputera obliczającego ciąg pseudolosowy lub użycie 
środków mechanicznych, takich jak sześcienne kostki do gry, jest wystarczające do 
uniknięcia zarzutu wynikającego z art. 28 ust. 1 pkt 3 w zw. z ust. 2 pwp. 

Poziom wynalazczy zastrzeżenia obejmującego połączenie zasad gry i cech 
technicznych bada się zgodnie z podejściem opartym na metodzie problem–rozwiązanie 
dla wynalazków typu mieszanego. Co do zasady poziom wynalazczy nie może zostać 
stwierdzony na podstawie samych zasad gry, niezależnie od tego, jak bardzo są one 
oryginalne, ani na podstawie ich zwykłej automatyzacji. Musi on raczej opierać się na 
dalszych efektach technicznych technicznej realizacji gry, tj. efektach technicznych, które 
wykraczają poza te, które są już związane z zasadami. Na przykład sieciowa 
implementacja gry losowej, takiej jak bingo, w której liczby fizycznie wylosowane przez 
operatora są poddawane losowemu odwzorowaniu przed przekazaniem ich zdalnym 
graczom, stanowi wkład techniczny, ponieważ zakodowanie wyników ma techniczny 
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skutek zabezpieczenia transmisji danych, analogiczny do szyfrowania, nie mając 
jednocześnie wpływu na rzeczywistą grę. Z kolei zmniejszenie zasobów pamięci, sieci lub 
zasobów obliczeniowych, osiągnięte poprzez ograniczenie złożoności gry, nie 
przezwycięża ograniczenia technicznego za pomocą rozwiązania technicznego. Zamiast 
rozwiązywać problem techniczny polegający na zwiększeniu wydajności implementacji, 
takie ograniczenie w najlepszym razie pozwoliłoby na jego obejście. Podobnie sukces 
komercyjny produktu w postaci gry wynikający z uproszczonych zasad jest skutkiem 
ubocznym – bez bezpośredniej przyczyny technicznej. 

Poziom wynalazczy wdrożonej gry należy oceniać z punktu widzenia osoby 
wykwalifikowanej, zazwyczaj inżyniera lub programisty gier, który ma za zadanie 
wdrożenie zasad gry określonych przez projektanta gry. Samo zredagowanie zastrzeżenia 
patentowego poprzez parafrazowanie nietechnicznych elementów gry („środki 
obliczania wygranej” zamiast „monitorowania liczby żetonów w grze”) lub ich 
streszczanie („obiekty” zamiast „żetonów gry”) przy użyciu terminów z pozoru 
technicznych nie ma wpływu na poziom wynalazczy. 

Wysoce interaktywna rozgrywka, taka jak w grach wideo, wymaga środków 
technicznych do wykrywania informacji wprowadzanych przez użytkownika, 
aktualizowania stanu gry i przekazywania informacji wizualnych, dźwiękowych lub 
dotykowych. Treści poznawcze, które informują gracza o aktualnym stanie gry na 
poziomie nietechnicznym, np. o wyniku gry, układzie i kolorach kart do gry, stanie 
i atrybutach postaci w grze, są uznawane za informacje nietechniczne. Dotyczy to również 
instrukcji prezentowanych na planszach lub kartach do gry, takich jak np. „wróć do 
kwadratu”. Przykładem kontekstu technicznego, w którym sposób prezentacji informacji 
może mieć wkład techniczny, jest interaktywna kontrola manewrów w czasie 
rzeczywistym w świecie gry, której wyświetlanie podlega przeciwstawnym wymogom 
technicznym. Przykładem może być sytuacja, gdy z jednej strony pożądane jest 
wyświetlenie fragmentu obrazu w stosunkowo dużej skali (np. poprzez powiększenie), 
a z drugiej strony obszar wyświetlania ekranu może być wówczas zbyt mały, aby pokazać 
pełną strefę zainteresowania. Rozwiązanie tego konfliktu za pomocą środków 
technicznych oznacza wkład techniczny, który należy uwzględnić w badaniach wynalazku. 

Funkcje, które określają sposób dostarczania danych wejściowych przez 
użytkownika, najczęściej wnoszą wkład techniczny, jednak odwzorowanie parametrów 
uzyskanych ze znanych mechanizmów wejściowych na parametry gry komputerowej 
kwalifikuje się jako zasada gry w szerszym znaczeniu, jeżeli odzwierciedla to wybór 
projektanta gry, dokonany w celu zdefiniowania gry lub uczynienia jej bardziej 
interesującą lub wymagającą (np. warunek określający, że gest przesunięcia na ekranie 
dotykowym określa zarówno siłę, jak i obrót przy wirtualnym uderzeniu w golfie). 
2.7. Schematy, zasady i metody prowadzenia działalności gospodarczej (art. 28 

ust. 1 pkt 3 pwp) 
Jeżeli zastrzegany przedmiot określa środki techniczne, takie jak komputery, sieci 
komputerowe lub inne programowalne urządzenia, do wykonania przynajmniej 
niektórych etapów metody prowadzenia działalności gospodarczej (dalej zwanej też 
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skutek zabezpieczenia transmisji danych, analogiczny do szyfrowania, nie mając 
jednocześnie wpływu na rzeczywistą grę. Z kolei zmniejszenie zasobów pamięci, sieci lub 
zasobów obliczeniowych, osiągnięte poprzez ograniczenie złożoności gry, nie 
przezwycięża ograniczenia technicznego za pomocą rozwiązania technicznego. Zamiast 
rozwiązywać problem techniczny polegający na zwiększeniu wydajności implementacji, 
takie ograniczenie w najlepszym razie pozwoliłoby na jego obejście. Podobnie sukces 
komercyjny produktu w postaci gry wynikający z uproszczonych zasad jest skutkiem 
ubocznym – bez bezpośredniej przyczyny technicznej. 

Poziom wynalazczy wdrożonej gry należy oceniać z punktu widzenia osoby 
wykwalifikowanej, zazwyczaj inżyniera lub programisty gier, który ma za zadanie 
wdrożenie zasad gry określonych przez projektanta gry. Samo zredagowanie zastrzeżenia 
patentowego poprzez parafrazowanie nietechnicznych elementów gry („środki 
obliczania wygranej” zamiast „monitorowania liczby żetonów w grze”) lub ich 
streszczanie („obiekty” zamiast „żetonów gry”) przy użyciu terminów z pozoru 
technicznych nie ma wpływu na poziom wynalazczy. 

Wysoce interaktywna rozgrywka, taka jak w grach wideo, wymaga środków 
technicznych do wykrywania informacji wprowadzanych przez użytkownika, 
aktualizowania stanu gry i przekazywania informacji wizualnych, dźwiękowych lub 
dotykowych. Treści poznawcze, które informują gracza o aktualnym stanie gry na 
poziomie nietechnicznym, np. o wyniku gry, układzie i kolorach kart do gry, stanie 
i atrybutach postaci w grze, są uznawane za informacje nietechniczne. Dotyczy to również 
instrukcji prezentowanych na planszach lub kartach do gry, takich jak np. „wróć do 
kwadratu”. Przykładem kontekstu technicznego, w którym sposób prezentacji informacji 
może mieć wkład techniczny, jest interaktywna kontrola manewrów w czasie 
rzeczywistym w świecie gry, której wyświetlanie podlega przeciwstawnym wymogom 
technicznym. Przykładem może być sytuacja, gdy z jednej strony pożądane jest 
wyświetlenie fragmentu obrazu w stosunkowo dużej skali (np. poprzez powiększenie), 
a z drugiej strony obszar wyświetlania ekranu może być wówczas zbyt mały, aby pokazać 
pełną strefę zainteresowania. Rozwiązanie tego konfliktu za pomocą środków 
technicznych oznacza wkład techniczny, który należy uwzględnić w badaniach wynalazku. 

Funkcje, które określają sposób dostarczania danych wejściowych przez 
użytkownika, najczęściej wnoszą wkład techniczny, jednak odwzorowanie parametrów 
uzyskanych ze znanych mechanizmów wejściowych na parametry gry komputerowej 
kwalifikuje się jako zasada gry w szerszym znaczeniu, jeżeli odzwierciedla to wybór 
projektanta gry, dokonany w celu zdefiniowania gry lub uczynienia jej bardziej 
interesującą lub wymagającą (np. warunek określający, że gest przesunięcia na ekranie 
dotykowym określa zarówno siłę, jak i obrót przy wirtualnym uderzeniu w golfie). 
2.7. Schematy, zasady i metody prowadzenia działalności gospodarczej (art. 28 

ust. 1 pkt 3 pwp) 
Jeżeli zastrzegany przedmiot określa środki techniczne, takie jak komputery, sieci 
komputerowe lub inne programowalne urządzenia, do wykonania przynajmniej 
niektórych etapów metody prowadzenia działalności gospodarczej (dalej zwanej też 

„metodą biznesową”), nie jest on pozbawiony zdolności patentowej na podstawie art. 28 
ust. 1 pkt 3 w zw. z ust. 2 pwp. 

Cechy, które są wynikiem wyborów dotyczących technicznej implementacji i nie są 
częścią metody prowadzenia działalności gospodarczej, przyczyniają się do charakteru 
technicznego, a zatem muszą być odpowiednio uwzględnione. Przykładowo, dane jest 
zastrzeżenie definiujące komputerowy system sieciowy, który umożliwia klientom 
uzyskanie treści audiowizualnych o wybranych produktach przy użyciu komputerów 
zainstalowanych w każdym punkcie sprzedaży przedsiębiorstwa. Wszystkie punkty 
połączone są z centralnym serwerem i z centralną bazą danych przechowującą treści 
audiowizualne w postaci plików elektronicznych. Dystrybucja plików elektronicznych 
z centralnego serwera do punktów sprzedaży może być technicznie zrealizowana albo 
przez umożliwienie pobierania poszczególnych plików bezpośrednio z centralnej bazy 
danych do komputera na żądanie klienta, albo alternatywnie przez przekazanie wielu 
wybranych plików elektronicznych do każdego punktu sprzedaży i przechowywanie tych 
plików w lokalnej bazie danych punktu sprzedaży, a następnie pobieranie odpowiedniego 
pliku z lokalnej bazy danych, gdy klient w punkcie sprzedaży zażąda treści audiowizualnej. 
Wybór jednej implementacji spośród tych dwóch opcji leży w kompetencjach osoby 
wykwalifikowanej technicznie, takiej jak inżynier oprogramowania, w przeciwieństwie 
do – na przykład – określenia, że zestaw oferowanych treści audiowizualnych jest inny dla 
każdego punktu sprzedaży, co zwykle leży w kompetencjach eksperta biznesowego. 
Cechy zastrzeżenia określające którąkolwiek z tych dwóch możliwych realizacji 
technicznych przyczyniają się do technicznego charakteru wynalazku, podczas gdy cechy 
określające sposób prowadzenia działalności gospodarczej nie przyczyniają się do tego. 

W przypadku zastrzeżeń dotyczących technicznej realizacji metody prowadzenia 
działalności gospodarczej nie uważa się, że modyfikacja bazowej metody prowadzenia 
działalności gospodarczej mająca na celu obejście problemu technicznego, a nie 
rozwiązanie tego problemu w sposób z natury techniczny, wnosi wkład techniczny 
w stosunku do wcześniejszego stanu techniki. W kontekście automatyzacji metody 
biznesowej efekty, które są nieodłącznie związane z metodą biznesową, nie kwalifikują 
się jako efekty techniczne. 

Na przykład, zautomatyzowana metoda księgowania, która unika zbędnego 
prowadzenia ksiąg, może być uważana za wymagającą mniejszych zasobów 
komputerowych pod względem obciążenia komputera i wymagań dotyczących pamięci. 
Korzyści te, o ile wynikają ze zmniejszenia liczby operacji do wykonania i ilości danych do 
uwzględnienia ze względu na specyfikę biznesową metody rachunkowości, są 
nieodłącznym elementem samej metody rachunkowości i dlatego nie kwalifikują się jako 
efekty techniczne. 

Sam fakt, że dane wejściowe do metody biznesowej są danymi ze świata 
rzeczywistego, nie wystarcza, by metoda biznesowa przyczyniała się do technicznego 
charakteru przedmiotu zastrzeżenia, nawet jeśli dane te dotyczą parametrów fizycznych. 
2.8. Programy komputerowe (art. 28 ust. 1 pkt 5 pwp) 
Program komputerowy, który po uruchomieniu na komputerze wywołuje „dalszy efekt 
techniczny”, ma charakter techniczny, a zatem nie jest pozbawiony zdolności patentowej. 
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„Dalszy efekt techniczny” to efekt techniczny wykraczający poza „normalne” interakcje 
między programem (oprogramowaniem) a komputerem (sprzętem), na którym jest on 
uruchamiany, czyli wykraczający poza normalne efekty fizyczne. Normalne fizyczne 
efekty wykonania programu, np. przepływ prądu elektrycznego w komputerze, nie są 
same w sobie wystarczające, aby nadać programowi komputerowemu charakter 
techniczny. 

Przykładem dalszych efektów technicznych, które nadają charakter techniczny 
programowi komputerowemu, jest kontrola procesu technicznego lub wewnętrznego 
funkcjonowania samego komputera lub jego interfejsów. 

Obecność dalszego efektu technicznego jest oceniana bez odniesienia do stanu 
techniki. 

Sam fakt, że program komputerowy służący celowi nietechnicznemu wymaga mniej 
czasu obliczeniowego niż wcześniejszy program służący temu samemu celowi 
nietechnicznemu, nie dowodzi obecności dalszego efektu technicznego. Podobnie 
porównanie programu komputerowego z tym, jak człowiek wykonałby to samo zadanie, 
nie stanowi odpowiedniej podstawy do oceny, czy program komputerowy ma charakter 
techniczny. 

Program komputerowy nie może uzyskać charakteru technicznego z samego faktu, 
że został zaprojektowany tak, że może być automatycznie wykonywany przez komputer. 
Konieczne są „dalsze techniczne aspekty”, zwykle związane z technicznymi względami 
wewnętrznego funkcjonowania komputera, wykraczające poza samo znalezienie 
algorytmu komputerowego do wykonania zadania. Muszą one znaleźć odzwierciedlenie 
w powołanych w zastrzeżeniach cechach, które powodują dalszy efekt techniczny. 

„Wynalazek realizowany za pomocą komputera” dotyczy komputerów, sieci 
komputerowych lub innych programowalnych urządzeń, w których co najmniej jedna 
cecha jest realizowana za pomocą programu komputerowego. 

Program komputerowy i odpowiadający mu sposób realizowany za pomocą 
komputera różnią się od siebie. Pierwszy odnosi się do sekwencji instrukcji 
wykonywanych przez komputer, określających sposób, podczas gdy drugi odnosi się do 
sposobu faktycznie wykonywanego na komputerze. 

Zarzutu z art. 28 ust. 1 w zw. z ust. 2 pwp nie można postawić w odniesieniu do 
zastrzeżeń dotyczących sposobu realizowanego za pomocą komputera, nośnika pamięci 
odczytywalnego przez komputer lub urządzenia, ponieważ każdy sposób wykorzystujący 
środki techniczne (np. komputer) i każdy środek techniczny jako taki (np. komputer lub 
nośnik pamięci do odczytu przez komputer) mają charakter techniczny, a zatem stanowią 
wynalazki w rozumieniu art. 24 pwp. 

Przykładami dalszych efektów technicznych, które nadają charakter techniczny 
uruchomionemu na komputerze programowi komputerowemu, są: 
 poprzez kontrolę procesu technicznego: sposób zapobiegania blokowania kół 

w samochodzie; wyznaczanie dawki w urządzeniu rentgenowskim; kompresja 
obrazu; przywracanie zniekształconego obrazu cyfrowego; szyfrowanie transmisji 
danych; 
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„Dalszy efekt techniczny” to efekt techniczny wykraczający poza „normalne” interakcje 
między programem (oprogramowaniem) a komputerem (sprzętem), na którym jest on 
uruchamiany, czyli wykraczający poza normalne efekty fizyczne. Normalne fizyczne 
efekty wykonania programu, np. przepływ prądu elektrycznego w komputerze, nie są 
same w sobie wystarczające, aby nadać programowi komputerowemu charakter 
techniczny. 

Przykładem dalszych efektów technicznych, które nadają charakter techniczny 
programowi komputerowemu, jest kontrola procesu technicznego lub wewnętrznego 
funkcjonowania samego komputera lub jego interfejsów. 

Obecność dalszego efektu technicznego jest oceniana bez odniesienia do stanu 
techniki. 

Sam fakt, że program komputerowy służący celowi nietechnicznemu wymaga mniej 
czasu obliczeniowego niż wcześniejszy program służący temu samemu celowi 
nietechnicznemu, nie dowodzi obecności dalszego efektu technicznego. Podobnie 
porównanie programu komputerowego z tym, jak człowiek wykonałby to samo zadanie, 
nie stanowi odpowiedniej podstawy do oceny, czy program komputerowy ma charakter 
techniczny. 

Program komputerowy nie może uzyskać charakteru technicznego z samego faktu, 
że został zaprojektowany tak, że może być automatycznie wykonywany przez komputer. 
Konieczne są „dalsze techniczne aspekty”, zwykle związane z technicznymi względami 
wewnętrznego funkcjonowania komputera, wykraczające poza samo znalezienie 
algorytmu komputerowego do wykonania zadania. Muszą one znaleźć odzwierciedlenie 
w powołanych w zastrzeżeniach cechach, które powodują dalszy efekt techniczny. 

„Wynalazek realizowany za pomocą komputera” dotyczy komputerów, sieci 
komputerowych lub innych programowalnych urządzeń, w których co najmniej jedna 
cecha jest realizowana za pomocą programu komputerowego. 

Program komputerowy i odpowiadający mu sposób realizowany za pomocą 
komputera różnią się od siebie. Pierwszy odnosi się do sekwencji instrukcji 
wykonywanych przez komputer, określających sposób, podczas gdy drugi odnosi się do 
sposobu faktycznie wykonywanego na komputerze. 

Zarzutu z art. 28 ust. 1 w zw. z ust. 2 pwp nie można postawić w odniesieniu do 
zastrzeżeń dotyczących sposobu realizowanego za pomocą komputera, nośnika pamięci 
odczytywalnego przez komputer lub urządzenia, ponieważ każdy sposób wykorzystujący 
środki techniczne (np. komputer) i każdy środek techniczny jako taki (np. komputer lub 
nośnik pamięci do odczytu przez komputer) mają charakter techniczny, a zatem stanowią 
wynalazki w rozumieniu art. 24 pwp. 

Przykładami dalszych efektów technicznych, które nadają charakter techniczny 
uruchomionemu na komputerze programowi komputerowemu, są: 
 poprzez kontrolę procesu technicznego: sposób zapobiegania blokowania kół 

w samochodzie; wyznaczanie dawki w urządzeniu rentgenowskim; kompresja 
obrazu; przywracanie zniekształconego obrazu cyfrowego; szyfrowanie transmisji 
danych; 

 poprzez kontrolę wewnętrznego funkcjonowania samego komputera lub jego 
interfejsów: programy komputerowe wdrażające środki bezpieczeństwa dla 
ochrony integralności rozruchu (tzn. zabezpieczenia procesu uruchamiania poprzez 
zapobieżenie instalacji złośliwego oprogramowania); środki zaradcze przeciwko 
atakom wynikającym z analizy mocy (tzn. kryptoanalizie wykorzystującej analizę 
pobieranej mocy elektrycznej spowodowanej przejściem wartości bitu z „0” do „1” 
i na odwrót); rozwiązania do równoważenia obciążenia procesora. 
Inaczej jest w przypadku odczytywania parametru typu danych z pliku jako wejścia 

do programu komputerowego, zamiast zdefiniowania typu danych w samym programie. 
Jest to jedynie opcja programistyczna podczas pisania kodu, która sama w sobie nie ma 
charakteru technicznego. To samo dotyczy konwencji nazewniczych dla nazw obiektów 
w celu ułatwienia zrozumienia i zarządzania kodem programu. 

Zdefiniowanie i dostarczenie języka programowania lub paradygmatu 
programowania, takiego jak programowanie zorientowane obiektowo, samo w sobie nie 
rozwiązuje problemu technicznego, nawet jeśli jego szczególna składnia i semantyka 
umożliwiają programiście łatwiejsze opracowanie programu. Ułatwienie wysiłku 
intelektualnego programisty nie jest samo w sobie efektem technicznym. 

Struktura lub format danych przyczyniają się do technicznego charakteru 
wynalazku, jeśli mają zamierzone zastosowanie techniczne i wywołują efekt techniczny, 
gdy są stosowane zgodnie z tym zamierzonym zastosowaniem technicznym. Taki 
potencjalny efekt techniczny związany z dorozumianym zastosowaniem technicznym 
należy uwzględnić przy ocenie poziomu wynalazczego. W szczególności taki efekt może 
występować, jeżeli struktura lub format danych jest funkcjonalny, tj. jeżeli pełni funkcję 
techniczną w systemie technicznym, taką jak kontrolowanie działania urządzenia 
przetwarzającego dane. Dane funkcjonalne z natury obejmują lub odwzorowują 
odpowiednie cechy techniczne urządzenia. Jednocześnie, dane poznawcze (np. fotografia 
osoby lub krajobrazu) to takie dane, których treść i znaczenie są istotne jedynie dla 
ludzkich użytkowników i nie przyczyniają się do wywołania efektu technicznego. 

Struktura danych lub ich format mogą mieć cechy, które nie mogą być 
scharakteryzowane jako dane poznawcze (tj. nie służą do przekazywania informacji 
użytkownikowi), ale które mimo to nie wnoszą wkładu technicznego. Na przykład 
struktura programu komputerowego może mieć na celu jedynie ułatwienie zadania 
programiście, co nie jest efektem technicznym służącym celowi technicznemu. Ponadto 
modele danych i inne modele informacji na abstrakcyjnym poziomie logicznym same 
w sobie nie mają charakteru technicznego. 

Systemy zarządzania bazami danych są systemami technicznymi wdrożonymi na 
komputerach w celu wykonywania zadań technicznych polegających na przechowywaniu 
i wyszukiwaniu danych przy użyciu różnych struktur danych w celu efektywnego 
zarządzania danymi. Metoda wykonywana w systemie zarządzania bazą danych jest 
zatem metodą wykorzystującą środki techniczne i dlatego nie jest pozbawiona zdolności 
patentowej na podstawie art. 28 ust. 1 i w zw. z ust. 2 pwp. 
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2.9. Przedstawienie informacji (art. 28 ust. 1 pkt 6 pwp) 
Przedstawienie informacji rozumiane jest jako przekazywanie informacji użytkownikowi. 
Dotyczy to zarówno treści poznawczej przedstawianej informacji, jak i sposobu jej 
przedstawienia. Przedstawienie informacji nie ogranicza się do informacji wizualnej, ale 
obejmuje również inne możliwości, np. informację dźwiękową lub dotykową. Nie 
obejmuje natomiast środków technicznych wykorzystywanych do generowania takiego 
przedstawienia informacji. 

Przekazywanie informacji użytkownikowi należy odróżnić od technicznych 
przedstawień informacji skierowanych do systemu technicznego, który będzie 
przetwarzał, przechowywał lub przekazywał te informacje. Cechy schematów kodowania 
danych, struktur danych i protokołów komunikacji elektronicznej, które reprezentują 
dane funkcjonalne w przeciwieństwie do danych poznawczych, nie są uważane za 
przedstawienia informacji w rozumieniu art. 28 ust. 1 pkt 6 pwp. 

Cecha określająca przedstawienie informacji wywołuje efekt techniczny, jeżeli 
wiarygodnie pomaga użytkownikowi w wykonaniu zadania technicznego poprzez ciągły 
lub kierowany proces interakcji człowiek–maszyna. Taki efekt techniczny uważa się za 
wiarygodnie osiągnięty, jeżeli pomoc użytkownikowi w wykonaniu zadania technicznego 
jest obiektywnie, wiarygodnie i przyczynowo powiązana z daną cechą. Nie jest tak, gdy 
domniemany efekt zależy od subiektywnych interesów lub preferencji użytkownika. Na 
przykład niektórym użytkownikom łatwiej jest zrozumieć dane, gdy są one wyświetlane 
w postaci wartości liczbowych, podczas gdy inni mogą preferować wyświetlanie ich 
w postaci kodów kolorystycznych. Wybór takiego czy innego sposobu wyświetlania 
danych nie jest uznawany za mający efekt techniczny. 

Na przykład, radzenie sobie z ograniczoną, dostępną powierzchnią ekranu jest 
częścią projektowania przedstawienia informacji dla ludzi i dlatego nie wskazuje na 
techniczność samą w sobie. Ogólny pomysł umożliwiający ogląd wielu obrazów 
w ograniczonym obszarze wyświetlania poprzez wyświetlanie jednego obrazu 
i sekwencyjne zastępowanie go innymi obrazami nie jest oparty na rozważaniach 
technicznych, ale jest kwestią projektowania układu. Podobnie, rozmieszczenie 
obiektów w ramach dostępnej powierzchni ekranu poprzez wyeliminowanie „białego 
obszaru” pomiędzy szybami okiennymi odbywa się na tych samych zasadach co układ 
graficzny okładki magazynu i nie wiąże się z rozważaniami technicznymi. Jednocześnie, 
jeśli sposób prezentacji wiarygodnie pomaga użytkownikowi w wykonaniu zadania 
technicznego poprzez ciągły lub kierowany proces interakcji człowiek–maszyna, 
wywołuje efekt techniczny. Na przykład, wyświetlanie obok siebie kilku obrazów 
w niskiej rozdzielczości i umożliwienie wyboru i wyświetlenia obrazu w wyższej 
rozdzielczości przekazuje użytkownikowi informacje w formie narzędzia technicznego, 
które umożliwia użytkownikowi bardziej efektywne wykonanie zadania technicznego 
polegającego na interaktywnym wyszukiwaniu i pobieraniu przechowywanych obrazów. 
Przechowywanie obrazów cyfrowych w różnych rozdzielczościach daje efekt techniczny 
polegający na umożliwieniu jednoczesnego wyświetlania przeglądowego kilku obrazów. 
Innym przykładem – w grze wideo w piłkę nożną – jest szczególny sposób przekazywania 
użytkownikowi lokalizacji najbliższego kolegi z drużyny poprzez dynamiczne 
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jest obiektywnie, wiarygodnie i przyczynowo powiązana z daną cechą. Nie jest tak, gdy 
domniemany efekt zależy od subiektywnych interesów lub preferencji użytkownika. Na 
przykład niektórym użytkownikom łatwiej jest zrozumieć dane, gdy są one wyświetlane 
w postaci wartości liczbowych, podczas gdy inni mogą preferować wyświetlanie ich 
w postaci kodów kolorystycznych. Wybór takiego czy innego sposobu wyświetlania 
danych nie jest uznawany za mający efekt techniczny. 

Na przykład, radzenie sobie z ograniczoną, dostępną powierzchnią ekranu jest 
częścią projektowania przedstawienia informacji dla ludzi i dlatego nie wskazuje na 
techniczność samą w sobie. Ogólny pomysł umożliwiający ogląd wielu obrazów 
w ograniczonym obszarze wyświetlania poprzez wyświetlanie jednego obrazu 
i sekwencyjne zastępowanie go innymi obrazami nie jest oparty na rozważaniach 
technicznych, ale jest kwestią projektowania układu. Podobnie, rozmieszczenie 
obiektów w ramach dostępnej powierzchni ekranu poprzez wyeliminowanie „białego 
obszaru” pomiędzy szybami okiennymi odbywa się na tych samych zasadach co układ 
graficzny okładki magazynu i nie wiąże się z rozważaniami technicznymi. Jednocześnie, 
jeśli sposób prezentacji wiarygodnie pomaga użytkownikowi w wykonaniu zadania 
technicznego poprzez ciągły lub kierowany proces interakcji człowiek–maszyna, 
wywołuje efekt techniczny. Na przykład, wyświetlanie obok siebie kilku obrazów 
w niskiej rozdzielczości i umożliwienie wyboru i wyświetlenia obrazu w wyższej 
rozdzielczości przekazuje użytkownikowi informacje w formie narzędzia technicznego, 
które umożliwia użytkownikowi bardziej efektywne wykonanie zadania technicznego 
polegającego na interaktywnym wyszukiwaniu i pobieraniu przechowywanych obrazów. 
Przechowywanie obrazów cyfrowych w różnych rozdzielczościach daje efekt techniczny 
polegający na umożliwieniu jednoczesnego wyświetlania przeglądowego kilku obrazów. 
Innym przykładem – w grze wideo w piłkę nożną – jest szczególny sposób przekazywania 
użytkownikowi lokalizacji najbliższego kolegi z drużyny poprzez dynamiczne 

wyświetlanie znaku orientacyjnego na skraju ekranu, gdy kolega z drużyny jest poza 
ekranem. Wywołuje to efekt techniczny polegający na ułatwieniu ciągłej interakcji 
człowiek–maszyna poprzez rozwiązanie sprzecznych wymagań technicznych, 
tj. wyświetlania powiększonej części obrazu z jednoczesnym przeglądem strefy 
zainteresowania, która jest większa niż wyświetlany obszar. 

Przykładem efektu technicznego – w kontekście pomocy wizualnej dla chirurga – jest 
sytuacja, gdy w trakcie operacji aktualna orientacja medycznego implantu przegubu 
kulowego jest wyświetlana w sposób, który wiarygodnie pomaga chirurgowi bardziej 
precyzyjnie skorygować pozycję implantu. Przykładem efektu, który może być uznany za 
efekt techniczny – w kontekście efektu zależnego od fizjologii człowieka – jest 
wyświetlanie strumienia obrazów, w którym parametry opóźnienia i zmiany treści między 
kolejnymi obrazami są obliczane na podstawie fizycznych właściwości ludzkiej percepcji 
wzrokowej w celu osiągnięcia płynnego przejścia, co uznaje się za wkład techniczny. 

Jeżeli informacja (np. bodziec wizualny lub dźwiękowy) jest prezentowana osobie 
w celu wywołania u niej osoby reakcji fizjologicznej (np. mimowolnego skierowania 
wzroku, tj. oczu), którą można zmierzyć w kontekście oceny stanu zdrowia (np. wzroku, 
słuchu lub uszkodzenia mózgu), można uznać, że takie przedstawienie informacji 
wywołuje efekt techniczny. 

Interfejsy użytkownika obejmują funkcje przedstawienia informacji i w odpowiedzi 
odbierania danych – jako część interakcji człowiek–komputer. Przykładem efektu 
technicznego jest zapewnienie w graficznym interfejsie użytkownika alternatywnego 
skrótu graficznego umożliwiającego użytkownikowi bezpośrednie ustawienie różnych 
warunków przetwarzania, takich jak inicjowanie procesu drukowania i ustawienie liczby 
kopii do wydrukowania poprzez przeciąganie i wzajemne przemieszczanie ikony 
dokumentu na ikonę drukarki. Jednocześnie, wspieranie wprowadzania danych przez 
użytkownika poprzez dostarczanie informacji ułatwiających jedynie jego umysłowy 
proces decyzyjny podczas tego zadania (np. pomaganie użytkownikowi w podjęciu 
decyzji, co wprowadzić) nie jest uważane za wnoszenie wkładu technicznego. 

3. Zastrzeżenia patentowe 
3.1. Kategorie 
W przypadku wielu wynalazków do pełnej ochrony potrzebne są zastrzeżenia należące 
do więcej niż jednej kategorii. W rzeczywistości istnieją tylko dwa podstawowe rodzaje 
zastrzeżeń, tj. zastrzeżenia dotyczące postaci fizycznej (produkt, urządzenie) oraz 
zastrzeżenia dotyczące czynności (proces, zastosowanie). 
3.2. Cechy techniczne 
Używane w niniejszych wytycznych pojęcie „cecha techniczna” należy rozumieć jako cechę 
mającą charakter techniczny, gdy jest rozpatrywana oddzielnie – jako taka, zaś pojęcie 
„cecha nietechniczna” należy rozumieć jako cechę niemającą charakteru technicznego 
(sama w sobie nie zostałaby uznana za wynalazek), gdy jest rozpatrywana oddzielnie – 
jako taka. Niezależnym od powyższego jest podział na cechy przyczyniające się do 
rozwiązania problemu technicznego, czyli przyczyniające się do technicznego charakteru 
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wynalazku, i cechy nieprzyczyniające się do rozwiązania problemu technicznego – tym 
samym nieprzyczyniające się do technicznego charakteru wynalazku. W zakresie tych 
dwóch podziałów cech możliwe jest istnienie wszystkich czterech kombinacji. 

Pod pojęciem „cecha techniczna”, w rozumieniu art. 33 ust. 3 pwp, należy rozumieć 
cechę przyczyniającą się do rozwiązania problemu technicznego, czyli przyczyniającą się 
do technicznego charakteru wynalazku bez względu na to, czy rozpatrywana oddzielnie – 
jako taka – byłaby cechą techniczną czy nietechniczną; natomiast znaczenie pojęcia „cecha 
techniczna” dla wzorów użytkowych należy jednak dodatkowo zawęzić do cechy mającej 
charakter techniczny, gdy jest rozpatrywana oddzielnie – jako taka. 
3.3. Zastrzeżenia patentowe dla wynalazków realizowanych za pomocą 

komputera (wybrane przypadki) 
Wyrażenie „wynalazki realizowane za pomocą komputera” (CII) obejmuje zastrzeżenia, 
które dotyczą wynalazków wykorzystujących komputery, sieci komputerowe lub inne 
programowalne urządzenia, przy czym co najmniej jedna cecha jest realizowana za 
pomocą programu. W szczególnym przypadku wszystkie etapy sposobu mogą być w pełni 
przeprowadzone przez instrukcje programu komputerowego działającego na elementach, 
które w kontekście wynalazku zapewniają ogólne funkcje przetwarzania danych. Takie 
środki mogą być na przykład wbudowane w komputer osobisty, smartfon, drukarkę itp. 

Dla takich wynalazków, w celu uzyskania pełnej ochrony, oprócz zastrzeżenia 
dotyczącego sposobu mogą być zredagowane zastrzeżenia w innych kategoriach 
o przedmiocie odpowiadającym sposobowi. 

Jeżeli wynalazek dotyczy oprogramowania, które może być zapisane w pamięci, 
przesłane przez sieć lub rozpowszechniane na nośniku danych, to oprócz sposobu 
realizowanego za pomocą komputera w zgłoszeniu może również występować 
zastrzeżenie dotyczące programu komputerowego rozumianego jako „produkt”. 
Kategorię zastrzeżenia programu komputerowego jako produktu odróżnia się od 
kategorii odpowiadającego mu sposobu realizowanego przy użyciu komputera. 

Zastrzeżenia mogą przykładowo (lista jest otwarta) przybierać poniższą ogólną 
formę: 
1. Zastrzeżenie patentowe dotyczące sposobu (zastrzeżenie nr 1) 

a) Sposób realizowany komputerowo obejmujący etapy A, B…, 
b) Sposób przeprowadzony przez komputer obejmujący etapy A, B…; 

2. Zastrzeżenie patentowe dotyczące urządzenia lub aparatu, lub systemu 
przetwarzania danych (zastrzeżenie nr 2) 
a) Urządzenie do przetwarzania danych obejmujące środki do wykonywania 

etapów sposobu z zastrzeżenia 1, 
b) Urządzenie do przetwarzania danych obejmujące środki do wykonania etapu A, 

środki do wykonania etapu B…, 
c) System do przetwarzania danych obejmujący procesor przystosowany do 

wykonywania etapów sposobu z zastrzeżenia 1; 
3. Zastrzeżenie patentowe dotyczące programu komputerowego jako produktu 

(zastrzeżenie nr 3) 
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wynalazku, i cechy nieprzyczyniające się do rozwiązania problemu technicznego – tym 
samym nieprzyczyniające się do technicznego charakteru wynalazku. W zakresie tych 
dwóch podziałów cech możliwe jest istnienie wszystkich czterech kombinacji. 

Pod pojęciem „cecha techniczna”, w rozumieniu art. 33 ust. 3 pwp, należy rozumieć 
cechę przyczyniającą się do rozwiązania problemu technicznego, czyli przyczyniającą się 
do technicznego charakteru wynalazku bez względu na to, czy rozpatrywana oddzielnie – 
jako taka – byłaby cechą techniczną czy nietechniczną; natomiast znaczenie pojęcia „cecha 
techniczna” dla wzorów użytkowych należy jednak dodatkowo zawęzić do cechy mającej 
charakter techniczny, gdy jest rozpatrywana oddzielnie – jako taka. 
3.3. Zastrzeżenia patentowe dla wynalazków realizowanych za pomocą 

komputera (wybrane przypadki) 
Wyrażenie „wynalazki realizowane za pomocą komputera” (CII) obejmuje zastrzeżenia, 
które dotyczą wynalazków wykorzystujących komputery, sieci komputerowe lub inne 
programowalne urządzenia, przy czym co najmniej jedna cecha jest realizowana za 
pomocą programu. W szczególnym przypadku wszystkie etapy sposobu mogą być w pełni 
przeprowadzone przez instrukcje programu komputerowego działającego na elementach, 
które w kontekście wynalazku zapewniają ogólne funkcje przetwarzania danych. Takie 
środki mogą być na przykład wbudowane w komputer osobisty, smartfon, drukarkę itp. 

Dla takich wynalazków, w celu uzyskania pełnej ochrony, oprócz zastrzeżenia 
dotyczącego sposobu mogą być zredagowane zastrzeżenia w innych kategoriach 
o przedmiocie odpowiadającym sposobowi. 

Jeżeli wynalazek dotyczy oprogramowania, które może być zapisane w pamięci, 
przesłane przez sieć lub rozpowszechniane na nośniku danych, to oprócz sposobu 
realizowanego za pomocą komputera w zgłoszeniu może również występować 
zastrzeżenie dotyczące programu komputerowego rozumianego jako „produkt”. 
Kategorię zastrzeżenia programu komputerowego jako produktu odróżnia się od 
kategorii odpowiadającego mu sposobu realizowanego przy użyciu komputera. 

Zastrzeżenia mogą przykładowo (lista jest otwarta) przybierać poniższą ogólną 
formę: 
1. Zastrzeżenie patentowe dotyczące sposobu (zastrzeżenie nr 1) 

a) Sposób realizowany komputerowo obejmujący etapy A, B…, 
b) Sposób przeprowadzony przez komputer obejmujący etapy A, B…; 

2. Zastrzeżenie patentowe dotyczące urządzenia lub aparatu, lub systemu 
przetwarzania danych (zastrzeżenie nr 2) 
a) Urządzenie do przetwarzania danych obejmujące środki do wykonywania 

etapów sposobu z zastrzeżenia 1, 
b) Urządzenie do przetwarzania danych obejmujące środki do wykonania etapu A, 

środki do wykonania etapu B…, 
c) System do przetwarzania danych obejmujący procesor przystosowany do 

wykonywania etapów sposobu z zastrzeżenia 1; 
3. Zastrzeżenie patentowe dotyczące programu komputerowego jako produktu 

(zastrzeżenie nr 3) 

a) Program komputerowy zawierający instrukcje, które po wykonaniu tego 
programu przez komputer powodują, że komputer wykonuje etapy sposobu 
z zastrzeżenia nr 1, 

b) Program komputerowy zawierający instrukcje, które po wykonaniu tego 
programu przez komputer powodują, że komputer wykonuje etapy A, B…; 

4. Odczytywalny komputerowo nośnik danych lub ich medium – jako produkt 
(zastrzeżenie nr 4) 
a) Odczytywalny komputerowo nośnik danych zawierający instrukcje, które po 

wykonaniu przez komputer powodują, że komputer wykonuje etapy sposobu 
z zastrzeżenia nr 1, 

b) Odczytywalny komputerowo nośnik danych zawierający instrukcje, które po 
wykonaniu przez komputer powodują, że komputer wykonuje etapy A, B…, 

c) Komputerowo odczytywalny nośnik danych zawierający zapisany na nim 
program komputerowy z zastrzeżenia nr 3, 

d) Sygnał nośny danych przenoszący program komputerowy z zastrzeżenia nr 3. 
W przykładzie formy zastrzeżenia nr 2 cechy urządzenia typu środki plus funkcja 

(„środki do…”) są interpretowane jako środki zaadaptowane do wykonywania 
odpowiednich etapów, a nie środki jedynie odpowiednie do ich wykonywania. Ponadto 
nie ma szczególnych preferencji co do sformułowań „obejmujących środki do”, 
„przystosowanych do”, „skonfigurowanych do” lub ich odpowiedników. W ten sposób 
mogą spełnić wymóg nowości niezaprogramowane urządzenia do przetwarzania 
danych lub urządzenia do przetwarzania danych zaprogramowane do wykonywania 
innej funkcji. 
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Poziom wynalazczy (art. 26 pwp) 

1. Informacje ogólne 
Zgodnie z art. 26 ust. 1 pwp wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli 
wynalazek ten nie wynika dla znawcy w sposób oczywisty ze stanu techniki. Termin 
„oczywisty” oznacza wszystko to, co nie wykracza poza zwykły postęp technologiczny, 
a jedynie wynika w sposób jasny i logiczny ze stanu techniki, tj. nie wymaga korzystania 
z umiejętności lub zdolności wykraczających poza te, których oczekuje się od znawcy. 

Zgodnie z art. 26 ust. 2 pwp przy ocenie poziomu wynalazczego nie uwzględnia się 
zgłoszeń, o których mowa w art. 25 ust. 3 pwp, tzn. zgłoszeń ogłoszonych w sposób 
określony w ustawie, korzystających z wcześniejszego pierwszeństwa, lecz 
nieudostępnionych do wiadomości powszechnej w dacie, według której oznacza się 
pierwszeństwo. 

Przy ocenie poziomu wynalazczego brany pod uwagę stan techniki stanowi zatem 
wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania 
patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej. Stan techniki może opierać 
się na powszechnej wiedzy ogólnej, która niekoniecznie musi mieć formę pisemną, 
i jedynie w przypadku jej zakwestionowania wymaga poparcia dokumentami. Zarzut 
braku poziomu wynalazczego stawia się jedynie wtedy, gdy rozwiązanie zdefiniowane 
danym zastrzeżeniem spełnia kryterium nowości. 

2. Znawca 
Pojęcie „znawcy” obejmuje fikcyjną osobę, lub grupę osób, która ma przeciętną wiedzę 
oraz posiada umiejętności praktyczne w danej dziedzinie techniki. Osoba ta jest 
świadoma tego, jaka była ogólna wiedza techniczna w tej dziedzinie w określonej dacie, 
a także jest w stanie urzeczywistnić zgłoszone rozwiązanie, o ile zostało ono ujawnione 
wystarczająco i w sposób zgodny z pwp. 

Znawca ma pełny dostęp do stanu techniki, zwłaszcza do dokumentów cytowanych 
w sprawozdaniu o stanie techniki, a także jest w posiadaniu środków i ma zdolności do 
rutynowej pracy i przeprowadzania doświadczeń, które są typowe dla danej dziedziny 
techniki i które nie wymagają pracy wynalazczej. 

Znawca w przypadku postawienia przed nim konkretnego problemu technicznego 
do rozwiązania, jako wykwalifikowany praktyk, szuka wszelkich wskazówek i pouczeń 
w zbliżonych, jak również w ogólnych dziedzinach techniki. Znawca może również szukać 
rozwiązania postawionego przed nim problemu technicznego w odległych dziedzinach 
techniki, jeśli zostanie do tego zachęcony, np. poprzez sugestie w stanie techniki lub samą 
istotę problemu. Tym samym ocena poziomu wynalazczego danego rozwiązania będzie 
oparta na wiedzy i umiejętnościach znawcy, który jednocześnie powinien być w stanie 
ocenić na podstawie tejże wiedzy i umiejętności prawidłowość i dostateczność 
ujawnienia tego rozwiązania. 
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Poziom wynalazczy (art. 26 pwp) 

1. Informacje ogólne 
Zgodnie z art. 26 ust. 1 pwp wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli 
wynalazek ten nie wynika dla znawcy w sposób oczywisty ze stanu techniki. Termin 
„oczywisty” oznacza wszystko to, co nie wykracza poza zwykły postęp technologiczny, 
a jedynie wynika w sposób jasny i logiczny ze stanu techniki, tj. nie wymaga korzystania 
z umiejętności lub zdolności wykraczających poza te, których oczekuje się od znawcy. 

Zgodnie z art. 26 ust. 2 pwp przy ocenie poziomu wynalazczego nie uwzględnia się 
zgłoszeń, o których mowa w art. 25 ust. 3 pwp, tzn. zgłoszeń ogłoszonych w sposób 
określony w ustawie, korzystających z wcześniejszego pierwszeństwa, lecz 
nieudostępnionych do wiadomości powszechnej w dacie, według której oznacza się 
pierwszeństwo. 

Przy ocenie poziomu wynalazczego brany pod uwagę stan techniki stanowi zatem 
wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania 
patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej. Stan techniki może opierać 
się na powszechnej wiedzy ogólnej, która niekoniecznie musi mieć formę pisemną, 
i jedynie w przypadku jej zakwestionowania wymaga poparcia dokumentami. Zarzut 
braku poziomu wynalazczego stawia się jedynie wtedy, gdy rozwiązanie zdefiniowane 
danym zastrzeżeniem spełnia kryterium nowości. 

2. Znawca 
Pojęcie „znawcy” obejmuje fikcyjną osobę, lub grupę osób, która ma przeciętną wiedzę 
oraz posiada umiejętności praktyczne w danej dziedzinie techniki. Osoba ta jest 
świadoma tego, jaka była ogólna wiedza techniczna w tej dziedzinie w określonej dacie, 
a także jest w stanie urzeczywistnić zgłoszone rozwiązanie, o ile zostało ono ujawnione 
wystarczająco i w sposób zgodny z pwp. 

Znawca ma pełny dostęp do stanu techniki, zwłaszcza do dokumentów cytowanych 
w sprawozdaniu o stanie techniki, a także jest w posiadaniu środków i ma zdolności do 
rutynowej pracy i przeprowadzania doświadczeń, które są typowe dla danej dziedziny 
techniki i które nie wymagają pracy wynalazczej. 

Znawca w przypadku postawienia przed nim konkretnego problemu technicznego 
do rozwiązania, jako wykwalifikowany praktyk, szuka wszelkich wskazówek i pouczeń 
w zbliżonych, jak również w ogólnych dziedzinach techniki. Znawca może również szukać 
rozwiązania postawionego przed nim problemu technicznego w odległych dziedzinach 
techniki, jeśli zostanie do tego zachęcony, np. poprzez sugestie w stanie techniki lub samą 
istotę problemu. Tym samym ocena poziomu wynalazczego danego rozwiązania będzie 
oparta na wiedzy i umiejętnościach znawcy, który jednocześnie powinien być w stanie 
ocenić na podstawie tejże wiedzy i umiejętności prawidłowość i dostateczność 
ujawnienia tego rozwiązania. 

3. Powszechna wiedza ogólna 
Powszechna wiedza ogólna to podstawowy zbiór informacji, o których znawca wiedział 
w dacie pierwszeństwa lub które z łatwością mógł sprawdzić w podstawowych 
podręcznikach i źródłach referencyjnych z danej dziedziny. 

Zbiór ten czerpie z wielu dostępnych źródeł, ale nie musi obejmować konkretnej 
publikacji (dokumentu) w określonej dacie. Uznanie, że coś jest powszechną wiedzą 
ogólną w kontekście określonego wynalazku, powinno być poparte dowodami (np. 
wskazaniem narzędzia dystrybucji danej informacji – nauczanie szkolne, podręcznik itp.), 
jeśli jest to kwestionowane, i o ile nie dotyczy pojęć o charakterze aksjomatycznym, 
uznanych powszechnie za niewymagające udowodnienia. 

Pojedyncza publikacja dotycząca konkretnego problemu technicznego (np. dokument 
patentowy czy artykuł w czasopiśmie technicznym) najczęściej nie jest uważana za 
powszechną wiedzę ogólną, ponieważ tworzy nową wiedzę techniczną. Powszechną 
wiedzę ogólną stanowią natomiast podręczniki, monografie oraz artykuły przeglądowe, 
zawierające przegląd znanych informacji na dany temat. Jeśli te źródła zawierają 
odniesienia kierujące czytelnika do innych publikacji dotyczących konkretnych 
problemów, to takie publikacje również mogą być zaliczane do powszechnej wiedzy 
ogólnej. Jednocześnie informacje zawarte w konkretnym podręczniku, pracy źródłowej itp. 
nie stają się powszechną wiedzą ogólną tylko dlatego, że zostały opublikowane w tychże, 
o ile oczywiście nie były już wcześniej, tj. przed datą opublikowania podręcznika czy pracy 
źródłowej, zaliczane do powszechnej wiedzy ogólnej w danej dziedzinie. 

Nie jest jednak prawidłowe stawianie zarzutu braku poziomu wynalazczego 
opartego jedynie na powszechnej wiedzy ogólnej niezawartej w konkretnej publikacji, 
natomiast wskazane jest łączenie powszechnej wiedzy ogólnej z opublikowanymi 
dokumentami. 

4. Metodologia oceny poziomu wynalazczego 
Zastrzegany wynalazek musi być rozpatrywany jako całość. Kiedy zastrzeżenie składa się 
z kombinacji cech, nie jest prawidłowe dowodzenie, że każda z tych cech – rozważana 
osobno – jest znana lub oczywista. Konieczne jest wykazanie, że połączenie tych cech jest 
dla znawcy oczywiste. 

W celu zapewnienia możliwie obiektywnej oceny poziomu wynalazczego 
i uniknięcia analizy stanu techniki ex post facto, czyli analizy opartej na znajomości 
rozwiązania, należy przeprowadzić trójetapowe badanie poziomu wynalazczego, 
obejmujące następujące główne etapy: 
1. określenie najbliższego stanu techniki; 
2. ustalenie obiektywnego problemu technicznego wymagającego rozwiązania; 
3. rozważenie, czy zastrzegany wynalazek, na tle najbliższego stanu techniki 

i nakreślonego obiektywnego problemu technicznego, byłby oczywisty dla znawcy. 
4.1. Określenie najbliższego stanu techniki 
Za najbliższy stan techniki zasadniczo uznaje się pojedynczy dokument, który ujawnia 
zespół cech, stanowiący najbardziej obiecujący punkt wyjścia prowadzący do dokonania 
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wynalazku. Konieczne jest, aby dokument ten dotyczył tego samego bądź zbliżonego celu 
lub efektu, co zastrzegany wynalazek, lub przynajmniej należał do tej samej bądź bardzo 
zbliżonej dziedziny techniki. Najczęściej jest to dokument odpowiadający podobnemu 
zastosowaniu, wymagający minimum konstrukcyjnych i funkcjonalnych modyfikacji. 

W przypadku gdy istnieje więcej niż jedno rozwiązanie podobne do zastrzeganego 
wynalazku, za najbliższy stan techniki uznaje się dokument, który umożliwiłby znawcy 
dokonanie tego wynalazku w najprostszy sposób. Zwykle jest to dokument mający 
najwięcej cech wspólnych z zastrzeganym rozwiązaniem, który pod względem skutków 
technicznych, celu lub zastosowania jest najbardziej zbliżony do danego wynalazku. 

Jeżeli w przekonujący sposób wykazano, że istnieje więcej dokumentów, które 
w równym stopniu mogą być uznane za najbliższy stan techniki, to jedynie wtedy wymagane 
jest zastosowanie niniejszej metodologii do każdego z tych dokumentów osobno. 

Najbliższy stan techniki powinien być określany z perspektywy znawcy na dzień 
przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa. Nie jest dozwolona sztuczna interpretacja 
najbliższego stanu techniki na podstawie wiedzy zawartej w zgłoszeniu (tzw. analiza ex 
post facto). 
4.2. Ustalenie obiektywnego problemu technicznego 
Po określeniu najbliższego stanu techniki konieczne jest ustalenie w sposób obiektywny 
problemu technicznego wymagającego rozwiązania. W tym celu bada się zastrzegane 
rozwiązanie oraz najbliższy stan techniki pod względem różniących je cech 
(strukturalnych bądź funkcjonalnych), następnie identyfikuje się efekt techniczny 
wynikający z tej różnicy, po czym formułuje się obiektywny problem techniczny. 

Pojęcie „problem techniczny” można zdefiniować jako zamiar lub zadanie 
zmodyfikowania bądź dostosowania najbliższego stanu techniki w celu uzyskania 
efektów technicznych, które wynalazek zapewnia w porównaniu z najbliższym stanem 
techniki. Problem ten może polegać na poprawieniu efektu znanego wcześniej ze stanu 
techniki lub na uzyskaniu zupełnie nowego skutku. Obiektywnym problemem 
technicznym może być zatem poszukiwanie alternatywy dla znanego urządzenia bądź 
procesu, która zapewnia takie same bądź podobne efekty lub jest bardziej opłacalna. 
Sukces komercyjny może być pomocniczym wskaźnikiem przy ocenie nieoczywistości 
jedyne pod warunkiem, że wynika on z cech technicznych rozwiązania, a nie np. ze 
strategii marketingowej. 

Określenie problemu technicznego powinno opierać się na obiektywnie ustalonych 
faktach, które wynikają z dostępnego stanu techniki. Tak sformułowany problem 
techniczny, z uwagi na sposób jego definiowania, określany jest „obiektywnym 
problemem technicznym”. 

Problem ten może różnić się od problemu postawionego przez zgłaszającego 
w pierwotnej wersji zgłoszenia, ponieważ w dniu dokonywania zgłoszenia pełen stan 
techniki mógł być zgłaszającemu nieznany. W szczególności stan techniki wskazany 
w sprawozdaniu o stanie techniki może przedstawić wynalazek w innym świetle niż 
przedstawił to zgłaszający. Problem techniczny przedstawiony w pierwotnej wersji 
zgłoszenia, uznany za „subiektywny problem techniczny”, może wymagać 
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przeformułowania w oparciu o obiektywnie bliższy stan techniki, niż pierwotnie 
uwzględniony przez zgłaszającego. 

Ponadto w odpowiedzi na zarzut braku poziomu wynalazczego zgłaszający może 
przedłożyć uzupełniające dowody wskazujące, że wynalazek prowadzi do uzyskania 
innych skutków niż pierwotnie rozważane, co również może wymagać przeformułowania 
problemu technicznego. Zakres tego przeformułowania zależy jednak od informacji 
ujawnionych w pierwotnej wersji zgłoszenia wynalazku oraz najbliższego stanu techniki. 

Każdy skutek zapewniony przez wynalazek może stanowić podstawę do 
przeformułowania problemu technicznego, o ile można go wywieść z pierwotnej wersji 
zgłoszenia i nie jest on sprzeczny z wcześniejszymi sformułowaniami zawartymi 
w zgłoszeniu. Możliwe jest również powołanie się na nowe skutki wskazane przez 
zgłaszającego w trakcie postępowania przed urzędem, pod warunkiem że znawca rozpozna 
te skutki jako wynikające z pierwotnie sugerowanego problemu technicznego lub 
odnoszące się do tego problemu. Nic nie stoi zatem na przeszkodzie, aby problem 
techniczny został przeformułowany, o ile znawca może wyprowadzić ten problem na 
podstawie pierwotnej wersji dokonanego zgłoszenia, w świetle najbliższego stanu techniki. 

Przeformułowanie problemu technicznego może wiązać się z koniecznością 
przeredagowania w opisie lub wręcz wstawienia do opisu tego przeformułowanego 
problemu. Taka zmiana jest dopuszczalna wyłącznie wtedy, gdy nie narusza przepisu 
art.  nie37 pwp. 

Obiektywny problem techniczny wymaga takiego sformułowania, aby nie zawierał 
wskazówek co do jego rozwiązania ani częściowo nie antycypował rozwiązania, gdyż 
choćby częściowe włączenie rozwiązania zawartego w wynalazku do formułowanego 
problemu technicznego prowadzi w sposób nieunikniony do przyjęcia poglądu ex post 
facto na ocenę poziomu wynalazczego. 

Cechy, które samodzielnie lub w połączeniu z innymi cechami, nie przyczyniają się 
do technicznego charakteru wynalazku, nie mogą być brane pod uwagę przy ocenie 
poziomu wynalazczego. Taka sytuacja może mieć miejsce na przykład wtedy, gdy dana 
cecha przyczynia się jedynie do rozwiązania problemu nietechnicznego, na przykład 
w dziedzinie wyłączonej z patentowania. 

Problem techniczny można uważać za rozwiązany tylko wtedy, gdy ze zgłoszenia 
wynika w sposób wiarygodny, że zasadniczo wszystkie warianty zastrzeganego 
rozwiązania wykazują efekty techniczne, na których oparty jest wynalazek. Podkreślenia 
wymaga także fakt, że korzyści niepoparte wystarczającym materiałem dowodowym nie 
mogą być brane pod uwagę przy definiowaniu obiektywnego problemu technicznego, 
a zatem i przy ocenie poziomu wynalazczego. 

Ocena, czy wynalazek rozwiązuje obiektywny problem techniczny, tj. czy zgłoszone 
rozwiązanie zapewnia pożądane efekty, musi być oparta na danych zawartych 
w pierwotnej wersji zgłoszenia. Zgłaszający może złożyć po dacie zgłoszenia 
uzupełniające dowody potwierdzające, że zastrzegany wynalazek rzeczywiście 
rozwiązuje obiektywny problem techniczny, jednakże dowody te mogą zostać wzięte pod 
uwagę tylko wtedy, gdy z pierwotnego ujawnienia wiarygodnie wynika, że problem ten 
został w tym zgłoszeniu rozwiązany. Innymi słowy, uzupełniające dowody nie mogą 
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służyć jako jedyna podstawa do ustalenia, że obiektywny problem techniczny został 
rozwiązany. Można je uwzględnić wyłącznie jako poparcie dla pouczenia technicznego 
wynikającego z pierwotnej wersji zgłoszenia. Powszechna wiedza ogólna w dacie 
pierwszeństwa może być wykorzystana do interpretacji ujawnienia w zgłoszeniu. 

W przypadku gdy zastrzegany wynalazek różni się od najbliższego stanu techniki 
więcej niż jedną cechą i te cechy odróżniające – potraktowane łącznie – nie prowadzą do 
uzyskania wspólnego efektu technicznego, a raczej wiele problemów cząstkowych jest 
niezależnie rozwiązywanych przez różne zestawy cech wyróżniających, obiektywny 
problem techniczny powinien być traktowany jako zespół połączonych „problemów 
cząstkowych”. 
4.3. Ocena poziomu wynalazczego 
Po określeniu obiektywnego problemu technicznego należy ustalić, czy zastrzegany 
wynalazek, na tle najbliższego stanu techniki i nakreślonego obiektywnego problemu 
technicznego, byłby oczywisty dla znawcy. 

Należy zatem rozważyć, czy znawca, stojący przed określonym, obiektywnym 
problemem technicznym i wyciągający wnioski ze stanu techniki, dokonałby na tej 
podstawie odpowiedniej modyfikacji najbliższego stanu techniki i uzyskałby w ten 
sposób rozwiązanie, które mieści się w zakresie żądanej ochrony i tym samym wywołuje 
takie same skutki co zastrzegany wynalazek. Jeżeli tak jest, to należy uznać, że zgłoszony 
wynalazek wynika w sposób oczywisty ze znanego stanu techniki i nie posiada poziomu 
wynalazczego. Jeżeli nie, uznaje się, że wynalazek wykazuje poziom wynalazczy. 

Wynalazek należy uznać za wynikający dla znawcy w sposób oczywisty ze stanu 
techniki, jeżeli znawca, mający do rozwiązania określony obiektywny problem 
techniczny, doszedłby do zastrzeganego wynalazku poprzez modyfikację rozwiązań 
znanych ze stanu techniki, bez dokonań twórczych, wykorzystując w sposób zawodowy 
i rutynowy znane środki techniczne i ogólną wiedzę techniczną. Prawidłowe kryterium 
nie dotyczy tego, czy znawca mógłby dojść do zastrzeganego wynalazku przez 
modyfikację rozwiązań znanych ze stanu techniki, ale tego, czy zrobiłby to, ponieważ stan 
techniki skłaniał go lub zachęcał do podjęcia takich działań w oczekiwaniu pewnego 
udoskonalenia lub osiągnięcia korzyści, przy czym nawet dorozumiana podpowiedź lub 
zachęta, którą można jedynie wywnioskować ze stanu techniki wystarczy, aby wykazać, 
że znawca połączyłby elementy ze stanu techniki i doszedłby do rozwiązania tożsamego 
z zastrzeganym wynalazkiem. 

5. Wtórne wskaźniki poziomu wynalazczego 
Jednym z pomocniczych wskaźników nieoczywistości może być uzyskanie 
nieoczekiwanego efektu technicznego. Nie jest to jednak warunek konieczny do uznania 
poziomu wynalazczego, podobnie jak nie jest konieczne, aby zastrzegane rozwiązanie 
było „lepsze” od rozwiązań znanych ze stanu techniki. Ważne jest, aby wynalazek 
rozwiązywał postawiony problem techniczny w nieoczywisty sposób. 

Przykładowo, jeżeli w wyniku wzajemnego oddziaływania poszczególnych cech 
znajdujących się w zastrzeżeniu osiągany jest efekt synergiczny, czyli większy od sumy 
efektów tych cech, to takie rozwiązanie można uznać za posiadające poziom wynalazczy, 
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chyba że stan techniki sugerował, poprzez pouczenie techniczne, uzyskanie takiego efektu 
synergicznego. 

W przypadku powoływania się na nieoczekiwany efekt techniczny konieczne jest, 
aby zastrzeżenie patentowe zawierało wszystkie cechy techniczne niezbędne do 
zapewnienia tego efektu. 

Należy mieć na uwadze, że nie każdy uzyskany efekt techniczny może świadczyć 
o istnieniu poziomu wynalazczego. Jeżeli na podstawie informacji dostępnych w stanie 
techniki można było się spodziewać korzystnego efektu technicznego, zastrzegane 
rozwiązanie nie może być uznane za posiadające poziom wynalazczy. Przykładem takiego 
rozwiązana może być efekt addytywny w dziedzinie chemii bądź farmacji. 

Podobnie, jeżeli biorąc pod uwagę stan techniki dla znawcy byłoby oczywiste, jak 
dojść do zastrzeganego rozwiązania, na przykład z powodu braku alternatyw – istniałaby 
jedyna możliwa droga dojścia do wynalazku (tzw. „one-way street”) – wtedy 
nieoczekiwany efekt jest tylko efektem dodatkowym i nie może świadczyć o poziomie 
wynalazczym. Jeżeli natomiast znawca musiałby wybierać spośród szeregu możliwości, 
czyli nie miałby tylko jednej drogi, to w takiej sytuacji nieoczekiwany efekt może być 
przesłanką stanowiącą o nieoczywistości rozwiązania. 

Ponadto pomocniczymi wskaźnikami w ocenie nieoczywistości mogą być także 
następujące przesłanki: 
 zaskoczenie dla znawcy z danej dziedziny techniki, 
 rozwiązanie zagadnienia dotychczas bezskutecznie podejmowanego problemu 

technicznego, 
 rozwiązanie zaspokajające od dawna uświadomioną niezaspokojoną potrzebę 

społeczną, 
 rozwiązanie efektywniejsze z różnych względów od dotychczasowych, 
 rozwiązanie przełamujące dotychczasowe uprzedzenia techniczne. 

6. Łączenie dokumentów 
Przy ocenie poziomu wynalazczego dopuszczalne jest łączenie jednego lub większej 
liczby dokumentów, części takiego dokumentu lub też informacji należących do stanu 
techniki (takich jak uprzednie stosowanie czy powszechna wiedza ogólna) z dokumentem 
stanowiącym najbliższy stan techniki. Należy jednak mieć na uwadze, że już sam fakt, 
iż więcej niż jedno tego rodzaju rozwiązanie musi być połączone z najbliższym stanem 
techniki w celu uzyskania określonej kombinacji cech technicznych, może świadczyć 
o nieoczywistości, o ile zastrzegany wynalazek nie jest zwykłym połączeniem takich cech, 
wprost i logicznie wynikającym ze stanu techniki. 

Jeżeli dzięki wynalazkowi można uzyskać więcej niż jeden skutek techniczny, a tym 
samym rozwiązanie więcej niż jednego cząstkowego problemu technicznego, wówczas 
każdy z tych problemów należy rozpatrywać osobno, oceniając, czy kombinacja cech 
rozwiązujących dany problem cząstkowy nie wynika w sposób oczywisty ze stanu 
techniki. W takiej sytuacji dla każdego problemu cząstkowego możliwe jest łączenie 
innego dokumentu z najbliższym stanem techniki, przy czym aby wynalazek jako całość 
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posiadał poziom wynalazczy, wystarczy, że już jedno z rozwiązań dotyczących problemu 
cząstkowego jest nieoczywiste. 

Przy ocenie, czy połączenie dwóch lub więcej odrębnych, znanych ze stanu techniki 
rozwiązań byłoby oczywiste, ekspert powinien wziąć również pod uwagę następujące 
kwestie: 
 czy z treści ujawnień (np. dokumentów) wynika, że jest prawdopodobne (bądź mało 

prawdopodobne), aby znawca w obliczu problemu rozwiązywanego przez 
wynalazek połączył informacje zawarte w tych ujawnieniach. Przykładowo, jeśli 
dwa ujawnienia, rozważane jako całość, nie mogą być w praktyce łatwo połączone 
ze względu na nieodłączną sprzeczność istotnych dla wynalazku cech, to połączenie 
tych ujawnień nie jest zwykle uważane za oczywiste; 

 czy ujawnienia, np. dokumenty, należą do podobnych, sąsiadujących czy odległych 
dziedzin techniki; 

 połączenie dwóch lub więcej części tego samego ujawnienia jest oczywiste, jeśli 
znawca ma uzasadniony powód do połączenia tych części ze sobą. Zazwyczaj 
oczywiste jest połączenie dokumentu ze stanu techniki z dobrze znanym 
podręcznikiem czy leksykonem. Oczywistym jest też połączenie ujawnienia jednego 
lub więcej dokumentów z powszechną wiedzą ogólną bądź połączenie dwóch 
dokumentów, z których jeden zawiera wyraźne i jednoznaczne odniesienie do 
drugiego. Powyższe kwestie bierze się również pod uwagę przy ustalaniu, czy 
dopuszczalne jest połączenie danego dokumentu z ujawnieniem udostępnionym do 
wiadomości powszechnej w inny sposób (np. przez stosowanie). 

7. Wynalazek selektywny 
Pojęcie wynalazku selektywnego nie występuje w regulacjach prawnych, a jedynie 
w doktrynie, przy czym taki wynalazek musi spełniać te same kryteria zdolności 
patentowej (w sensie warunków ustawowych do uzyskania patentu), jakie spełniają 
pozostałe wynalazki. Wynalazek selektywny dotyczy parametrów w postaci podzakresu 
lub podzbioru wybranego z szerszego, znanego, zakresu lub zbioru określonych wartości. 

Po uznaniu, że wyselekcjonowany podzakres jest nowy, tzn. wąski w stosunku do 
znanego zakresu oraz jednocześnie dostatecznie odbiegający od przykładów ujawnianych 
w stanie techniki i od punktów końcowych znanego zakresu (znaczenie słów „wąski” 
i „dostatecznie odbiegający” jest rozstrzygane indywidualnie w każdym przypadku), 
ocenia się: 
 czy wyselekcjonowany podzakres zapewnia szczególny efekt techniczny, przy czym 

efekt, występujący w wybranym zakresie, może być tym samym efektem, który 
osiąga się w szerszym, znanym zakresie, ale w nieoczekiwanym stopniu, oraz 

 czy znawca dokonałby selekcji takiego podzakresu w oczekiwaniu uzyskania 
pewnej poprawy lub korzyści, np. z powodu wskazówek istniejących w stanie 
techniki, skłaniających do takiej selekcji. Jeżeli okaże się, że nie, a w nowym 
podzakresie jest osiągany szczególny efekt techniczny, uznaje się, że wynalazek 
posiada poziom wynalazczy. 
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Szczególny efekt techniczny musi występować w całym zakresie objętym 
zastrzeżeniem. Jeżeli występuje on tylko w części podanego w zastrzeżeniu zakresu, to 
zastrzegany przedmiot zgłoszenia nie rozwiązuje konkretnego problemu, do którego 
odnosi się ten efekt, a jedynie bardziej ogólny problem uzyskania np. „kolejnego 
produktu X” lub „kolejnego procesu Y”. 

8. Zastrzeżenia zależne 
Jeżeli przedmiot zastrzeżenia niezależnego spełnia warunki nowości i poziomu 
wynalazczego, nie ma potrzeby badania tych warunków w odniesieniu do zastrzeżeń 
zależnych. Zastrzeżenia zależne należy rozpatrywać jako całość w połączeniu 
z zastrzeżeniem bądź zastrzeżeniami, od którego bądź od których one zależą. 

9. Zastrzeżenia zawierające połączenie cech technicznych z cechami 
nietechnicznymi 

Obok cech technicznych, w zastrzeżeniach patentowych mogą występować także cechy 
nietechniczne. Z taką sytuacją można się spotkać, między innymi w przypadku 
wynalazków realizowanych przy użyciu komputera. Przy ocenie poziomu wynalazczego 
rozwiązań określonych w zastrzeżeniach poprzez połączenie cech technicznych 
z cechami nietechnicznymi pod uwagę należy wziąć wszystkie te cechy, które 
przyczyniają się do technicznego charakteru wynalazku, w tym również cechy, które same 
w sobie nie są techniczne, ale prowadzą do uzyskania tzw. dalszego efektu technicznego, 
przekładającego się na techniczny charakter wynalazku. Cechy, które nie prowadzą do 
uzyskania efektu technicznego, na przykład takie cechy, które przyczyniają się jedynie do 
rozwiązania problemu nietechnicznego, nie mogą stanowić o istnieniu poziomu 
wynalazczego. Poziom wynalazczy wiąże się bowiem nieodłącznie z koniecznością 
technicznego rozwiązania określonego problemu technicznego. 

Przystępując do badania wynalazku określonego w zastrzeżeniach poprzez 
połączenie cech technicznych z cechami nietechnicznymi należy: 
1. zidentyfikować wszystkie cechy zastrzeżenia, które wnoszą wkład do technicznego 

charakteru wynalazku, uwzględniając osiągane efekty techniczne; 
2. ustalić najbliższy stan techniki, koncentrując się na cechach, które wnoszą wkład do 

technicznego charakteru wynalazku; 
3. na podstawie zidentyfikowanych różnic pomiędzy stanem techniki a zastrzeganym 

rozwiązaniem określić efekt techniczny wynikający z tych różnic i na tej podstawie 
określić, które odróżniające cechy wnoszą wkład techniczny do stanu techniki, 
a które takiego wkładu nie wnoszą, przy czym: 
a) jeżeli żadne różnice nie występują (nie ma nawet różnicy nietechnicznej), należy 

zakwestionować nowość rozwiązania (art. 25 pwp); 
b) jeżeli różnice obejmują cechy, które nie wnoszą wkładu technicznego do stanu 

techniki, należy zakwestionować poziom wynalazczy rozwiązania (art. 26 pwp); 
c) jeżeli różnice obejmują cechy, które wnoszą wkład techniczny prowadzący do 

uzyskania efektu technicznego, to wówczas w oparciu o ten efekt techniczny 
należy sformułować obiektywny problem techniczny, a następnie rozważyć, czy 
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zastrzegane rozwiązanie tego obiektywnego problemu technicznego jest 
oczywiste dla znawcy w świetle najbliższego stanu techniki – jeśli tak, należy 
zakwestionować poziom wynalazczy rozwiązania. 

Podobnie jak w przypadku wszystkich wynalazków tak i tutaj obiektywny problem 
techniczny musi być tak sformułowany, aby nie zawierał wskazówek co do jego 
rozwiązania. Jednakże zasada ta dotyczy tylko tych cech, określonych w zastrzeżeniu, 
które przyczyniają się do technicznego charakteru wynalazku, a zatem są częścią 
rozwiązania technicznego. Fakt, że jakaś cecha nietechniczna pojawia się w zastrzeżeniu, 
nie wyklucza automatycznie jej pojawienia się w definicji problemu technicznego. 
Przykładowo, gdy zastrzeżenie odnosi się do skutku, który ma zostać osiągnięty 
w dziedzinie nietechnicznej, skutek ten może pojawić się w sformułowaniu obiektywnego 
problemu technicznego, w szczególności jako warunek, który musi być spełniony.  
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Wytyczne z dziedzin biotechnologii i farmacji 

1. Ciało ludzkie i elementy wyizolowane z ciała ludzkiego 
Zgodnie z art. 933 pwp za wynalazek nie uważa się ciała ludzkiego, w różnych jego 
stadiach formowania się i rozwoju oraz zwykłego odkrycia jednego z jego elementów, 
włącznie z sekwencją lub częściową sekwencją genu. Natomiast zgodnie z art. 932 pwp za 
wynalazki biotechnologiczne, na które mogą być udzielane patenty, uważa się 
w szczególności wynalazki stanowiące element wyizolowany z ciała ludzkiego lub w inny 
sposób wytworzony sposobem technicznym, włącznie z sekwencją lub częściową 
sekwencją genu, nawet jeżeli budowa tego elementu jest identyczna z budową elementu 
naturalnego. 

Nie jest zatem wyłączona możliwość udzielenia patentu na wynalazek oparty na 
elemencie wyizolowanym z ciała ludzkiego lub w inny sposób wytworzony sposobem 
technicznym, który nadaje się do przemysłowego zastosowania, nawet w przypadku gdy 
struktura tego elementu jest identyczna z budową elementu naturalnego, zakładając, że 
prawa przyznane przez patent nie rozciągają się na ciało ludzkie i jego elementy w ich 
naturalnym środowisku. 

Nie jest także wyłączona możliwość udzielenia patentu na element wyizolowany 
z ciała ludzkiego lub wytworzony w inny sposób, o ile jest on, na przykład, wynikiem 
sposobu technicznego używanego do identyfikacji, oczyszczenia i zaklasyfikowania oraz 
do reprodukcji poza ciałem ludzkim technikami, które ludzie są w stanie sami zastosować, 
a których natura nie może zrealizować sama z siebie. 

W świetle powyższego organy ludzkie przeznaczone do transplantacji nie są a priori 
wyłączone z patentowania. W praktyce jednak tego typu wynalazki mogą nie nadawać się 
do opatentowania z uwagi na to, że nie spełniają kryterium stosowalności przemysłowej, 
najczęściej są one bowiem indywidualnie oznaczane, stosuje się je w sferze osobistej, 
dotyczą indywidualnych pacjentów i zasadniczo nie mogą być stosowane na skalę 
przemysłową z powtarzalnym rezultatem. Ponadto techniczna możliwość realizacji 
takich wynalazków jest mocno ograniczona z uwagi na fakt, że żywotność danego organu 
od wyizolowania do ponownego wprowadzenia do ciała jest bardzo krótka. 

Dodatkowo w przypadku tego typu rozwiązań najczęściej nie jest możliwe ich 
precyzyjne i jednoznaczne określenie przez cechy techniczne wytworu. Zwykle jedyną 
możliwością określenia takich wytworów jest podanie cech technicznych sposobu, 
w wyniku realizacji którego te wytwory zostały otrzymane lub zmodyfikowane – jest to 
ochrona w kategorii „produkt przez sposób”. Takie określenie zakresu ochrony jest 
dozwolone wyłącznie w sytuacji, gdy wytwór został otrzymany sposobem, który nie jest 
wyłączony spod patentowania, np. na podstawie art. 29 ust. 1 pwp. Możliwe jest 
natomiast opatentowanie sposobu wspomagającego proces transplantacji, np. sposobu 
przedłużającego przydatność transplantu, ułatwiającego jego przechowywanie bądź 
transport. 

Wytwór określony poprzez sposób jego wytworzenia („produkt przez sposób”) nie 
posiada zdolności patentowej, jeżeli sam wytwór lub jeden z etapów jego otrzymywania 
jest wyłączony z patentowania, np. jako wynalazek, którego wykorzystywanie byłoby 
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sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami (art. 29 ust. 1 pkt 1 pwp) 
albo jako sposób leczenia ludzi i zwierząt metodą chirurgiczną lub terapeutyczną (art. 29 
ust. 1 pkt 3 pwp). W pozostałych przypadkach wytwory określone sposobem 
wytwarzania nie są wykluczone z patentowania. 

2. Sposoby leczenia i diagnozowania 
Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 3 pwp patentów nie udziela się na sposoby leczenia ludzi 
i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki 
stosowane na ludziach lub zwierzętach. Przepis ten odnosi się wyłącznie do sposobów 
oddziaływania na żywe organizmy ludzi lub zwierząt przez chirurgię lub terapię oraz do 
sposobów diagnostycznych stosowanych na tych organizmach. Sposoby oddziaływania 
na martwe organizmy ludzi lub zwierząt nie są zatem pozbawione zdolności patentowej. 

Przetwarzanie tkanek lub płynów ustrojowych po ich usunięciu z ciała ludzkiego lub 
zwierzęcego bądź wykorzystujące je sposoby diagnostyczne, nie są pozbawione zdolności 
patentowej, o ile te tkanki lub płyny nie są zwracane do tego samego organizmu. Tak więc 
obróbka krwi w celu przechowywania w banku krwi lub badania diagnostyczne na 
próbkach krwi nie są wyłączone z patentowania, natomiast wyklucza się patentowanie 
sposobów odnoszących się do przetwarzania krwi przez dializę, w wyniku której krew 
wraca do tego samego organizmu. 

Wyłączenie z patentowania nie dotyczy wytworów, a w szczególności substancji lub 
mieszanin, stosowanych w diagnostyce lub leczeniu. Patenty mogą być udzielane także na 
przyrządy terapeutyczne, chirurgiczne lub diagnostyczne i aparaturę stosowaną 
w diagnostyce lub leczeniu. Opatentowaniu mogą podlegać również rozwiązania 
obejmujące wyroby medyczne, programy komputerowe i nośniki informacji, których 
przedmiot obejmuje oddziaływanie na ludzi lub zwierzęta przez chirurgię lub terapię 
bądź sposoby diagnostyczne stosowane na tych organizmach, ponieważ tylko 
rozwiązania dotyczące wynalazków w kategorii sposób podlegają wyłączeniu 
z patentowania. 

Z patentowania nie są wyłączone czysto kosmetyczne sposoby oddziaływania na 
organizmy ludzkie lub zwierzęce, o ile sposoby te nie obejmują żadnego elementu 
o charakterze chirurgicznym lub terapeutycznym. Jeżeli jednak przedmiot zastrzeżenia 
w kategorii sposób może być jednocześnie stosowany zarówno w celach kosmetycznych, 
jak i terapeutycznych i nie jest możliwe jednoznaczne oddzielenie tych efektów, to taki 
sposób o podwójnym skutku nie podlega patentowaniu. 

Ochroną patentową mogą być także objęte jakiekolwiek nieterapeutyczne 
i niechirurgiczne sposoby oddziaływania na organizmy żywe stosowane w hodowli 
zwierząt, np. w celu pobudzenia przyrostu masy zwierząt, poprawy jakości mięsa, 
zwiększenia wydajności wełny. 

Patentów nie udziela się na wieloetapowe sposoby oddziaływania na ludzi lub 
zwierzęta, które obejmują co najmniej jeden etap terapeutyczny lub chirurgiczny. Taki 
terapeutyczny lub chirurgiczny etap musi zostać usunięty z zastrzeżenia albo przez 
wykluczenie, albo pominięcie w zastrzeżeniu, pod warunkiem że nie jest on niezbędny do 
przeprowadzenia zastrzeganego sposobu i nie stanowi naruszenia art. 37 pwp. 
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sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami (art. 29 ust. 1 pkt 1 pwp) 
albo jako sposób leczenia ludzi i zwierząt metodą chirurgiczną lub terapeutyczną (art. 29 
ust. 1 pkt 3 pwp). W pozostałych przypadkach wytwory określone sposobem 
wytwarzania nie są wykluczone z patentowania. 

2. Sposoby leczenia i diagnozowania 
Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 3 pwp patentów nie udziela się na sposoby leczenia ludzi 
i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki 
stosowane na ludziach lub zwierzętach. Przepis ten odnosi się wyłącznie do sposobów 
oddziaływania na żywe organizmy ludzi lub zwierząt przez chirurgię lub terapię oraz do 
sposobów diagnostycznych stosowanych na tych organizmach. Sposoby oddziaływania 
na martwe organizmy ludzi lub zwierząt nie są zatem pozbawione zdolności patentowej. 

Przetwarzanie tkanek lub płynów ustrojowych po ich usunięciu z ciała ludzkiego lub 
zwierzęcego bądź wykorzystujące je sposoby diagnostyczne, nie są pozbawione zdolności 
patentowej, o ile te tkanki lub płyny nie są zwracane do tego samego organizmu. Tak więc 
obróbka krwi w celu przechowywania w banku krwi lub badania diagnostyczne na 
próbkach krwi nie są wyłączone z patentowania, natomiast wyklucza się patentowanie 
sposobów odnoszących się do przetwarzania krwi przez dializę, w wyniku której krew 
wraca do tego samego organizmu. 

Wyłączenie z patentowania nie dotyczy wytworów, a w szczególności substancji lub 
mieszanin, stosowanych w diagnostyce lub leczeniu. Patenty mogą być udzielane także na 
przyrządy terapeutyczne, chirurgiczne lub diagnostyczne i aparaturę stosowaną 
w diagnostyce lub leczeniu. Opatentowaniu mogą podlegać również rozwiązania 
obejmujące wyroby medyczne, programy komputerowe i nośniki informacji, których 
przedmiot obejmuje oddziaływanie na ludzi lub zwierzęta przez chirurgię lub terapię 
bądź sposoby diagnostyczne stosowane na tych organizmach, ponieważ tylko 
rozwiązania dotyczące wynalazków w kategorii sposób podlegają wyłączeniu 
z patentowania. 

Z patentowania nie są wyłączone czysto kosmetyczne sposoby oddziaływania na 
organizmy ludzkie lub zwierzęce, o ile sposoby te nie obejmują żadnego elementu 
o charakterze chirurgicznym lub terapeutycznym. Jeżeli jednak przedmiot zastrzeżenia 
w kategorii sposób może być jednocześnie stosowany zarówno w celach kosmetycznych, 
jak i terapeutycznych i nie jest możliwe jednoznaczne oddzielenie tych efektów, to taki 
sposób o podwójnym skutku nie podlega patentowaniu. 

Ochroną patentową mogą być także objęte jakiekolwiek nieterapeutyczne 
i niechirurgiczne sposoby oddziaływania na organizmy żywe stosowane w hodowli 
zwierząt, np. w celu pobudzenia przyrostu masy zwierząt, poprawy jakości mięsa, 
zwiększenia wydajności wełny. 

Patentów nie udziela się na wieloetapowe sposoby oddziaływania na ludzi lub 
zwierzęta, które obejmują co najmniej jeden etap terapeutyczny lub chirurgiczny. Taki 
terapeutyczny lub chirurgiczny etap musi zostać usunięty z zastrzeżenia albo przez 
wykluczenie, albo pominięcie w zastrzeżeniu, pod warunkiem że nie jest on niezbędny do 
przeprowadzenia zastrzeganego sposobu i nie stanowi naruszenia art. 37 pwp. 

Zakazem patentowania objęte są również sposoby leczenia ludzi i zwierząt 
metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi, nawet jeśli są one realizowane przy 
pomocy komputera. Jeżeli zatem przedmiot zastrzeżenia dotyczy wyłączonego 
z patentowania chirurgicznego lub terapeutycznego sposobu oddziaływania na ludzi lub 
zwierzęta, wyłączeniu będzie podlegał także analogiczny sposób realizowany 
komputerowo. 
2.1. Sposoby chirurgiczne 
Sposoby chirurgiczne obejmują dowolne czynności, przy pomocy których dokonuje się 
ingerencji w strukturę organizmu ludzkiego lub zwierzęcego, przy czym termin chirurgia 
odnosi się bardziej do charakteru oddziaływania niż jego celu. Zakaz patentowania 
dotyczy zatem jakichkolwiek sposobów chirurgicznych, bez względu na to czy są 
one stosowane w celach leczniczych czy nieleczniczych (np. kosmetycznych lub 
eksperymentalnych). Sposoby chirurgiczne obejmują zarówno nieinwazyjne interwencje 
przeprowadzane na strukturze organizmu, jak i interwencje inwazyjne (np. zabiegi 
operacyjne z użyciem narzędzi). Nie ma przy tym znaczenia, czy jest to tzw. mała chirurgia 
czy skomplikowane zabiegi i operacje – wszystkie te sposoby wykonywane na organizmie 
żywym są wyłączone spod patentowania. Wyłączenie dotyczy dowolnych istotnych 
interwencji fizycznych na żywym organizmie, których przeprowadzenie wymaga 
profesjonalnej wiedzy medycznej i które wiążą się z istotnym ryzykiem dla zdrowia, 
nawet jeśli są przeprowadzane z zachowaniem wymaganej profesjonalnej staranności 
i wiedzy. Przykładami wyłączonych zabiegów chirurgicznych są np. wstrzyknięcie środka 
kontrastowego do serca czy endoskopia. 

Z możliwości opatentowania nie są natomiast wyłączone niekrytyczne sposoby 
obejmujące jedynie niewielkie interwencje, które nie niosą istotnego ryzyka dla zdrowia – 
jeśli są wykonywane z wymaganą starannością i umiejętnościami, nie są objęte zakazem 
patentowania. Przykładem takiego sposobu jest retrakcja bruzdy zęba przy użyciu pasty 
i nakładki w celu przygotowania wycisku zęba do wykonania korony dentystycznej: 
ewentualne uszkodzenia ograniczają się do powierzchownego nabłonka, jedynym 
ryzykiem jest powierzchowne krwawienie i stan zapalny, które szybko się goją, 
a specjalistyczne szkolenie potrzebne do wykonania tego sposobu zasadniczo nie jest 
wymagane. 

Zakazem patentowania nie są także objęte techniki inwazyjne o charakterze 
rutynowym, przeprowadzane w niemedycznym środowisku, wykonywane na 
niekrytycznych częściach ciała, takie jak np. tatuaż, kolczykowanie, usuwanie włosów za 
pomocą promieniowania optycznego czy mikrodermabrazję skóry. 

Sposoby wytwarzania protez, sztucznych kończyn, jak również zbieranie na ciele 
ludzkim odpowiednich pomiarów do tego celu (np. wykonanie modelu zębów pacjenta 
w jamie ustnej) nie są wyłączone z patentowania, jeżeli tylko protezy te są wytwarzane 
poza organizmem. Jednakże sposób wytwarzania endoprotezy, chociaż wykonywany 
poza organizmem, będzie wyłączony z ochrony, jeżeli wymaga etapu chirurgicznego, 
obejmującego właściwe umiejscowienie i zamocowanie lub połączenie części, które 
następuje już w organizmie. 
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2.2. Sposoby terapeutyczne 
Za sposoby terapeutyczne uważa się jakiekolwiek sposoby, które mają na celu leczenie, 
łagodzenie, usunięcie lub zmniejszenie objawów zaburzeń funkcjonowania organizmu, 
a także łagodzenie objawów bólu i cierpienia. Za terapię uznaje się również sposoby 
mające zapobiegać takim zaburzeniom lub redukować możliwość ich wystąpienia. 
Z patentowania wyłączone są zatem szczepienia, pod warunkiem że są wykonywane 
w celu zapobiegania stanowi, który ze swej natury jest patologiczny, jak również sposoby 
zapobiegania patologicznym efektom ubocznym substancji niebędących lekami (np. 
środków antykoncepcyjnych) czy stanów niechorobowych (np. zapobieganie wymiotom 
u ciężarnych kobiet). 

Sposoby antykoncepcji, o ile nie obejmują sposobów chirurgicznych lub nie 
wskazują na efekt terapeutyczny, nie są wyłączone spod patentowania, ponieważ stan 
ciąży jest normalnym stanem fizjologicznym. Jednakże sposoby antykoncepcji, które są 
stosowane w sferze osobistej i prywatnej życia ludzkiego, mogą podlegać wyłączeniu 
z patentowania z uwagi na niespełnienie ustawowego warunku przemysłowej 
stosowalności. 

Patentowaniu nie podlegają również sposoby leczenia, które opierają się na 
oddziaływaniu pomiędzy wszczepionym urządzeniem a organizmem. Przykładowo nie 
można uzyskać patentu na sposób kontrolujący rytm tętna, który polega na pomiarze 
ciśnienia i wywołaniu reakcji przez odpowiednie urządzenie regulujące tętno, ponieważ 
taka interakcja wpływa pośrednio na realizację sposobu terapeutycznego. 
2.3. Sposoby diagnostyczne 
Za sposoby diagnozowania uważa się dowolne sposoby stosowane na organizmach ludzi 
lub zwierząt w celu utworzenia indywidualnego obrazu medycznego pacjenta lub 
zwierzęcia, w szczególności rozpoznania, zlokalizowania czy rozróżnienia czynników 
patologicznych. 

Sposób diagnozowania w rozumieniu art. 29 ust. 1 pkt 3 to sposób obejmujący 
łącznie cztery wymienione poniżej etapy: 

i) etap badania obejmujący zebranie potrzebnych danych, 
ii) etap porównania zebranych danych z wartościami standardowymi (normami), 

iii) etap ustalenia ewentualnego znaczącego odchylenia od normy (tj. zidentyfikowanie 
symptomów) 

iv) etap przypisania tego odchylenia do konkretnego obrazu klinicznego, tj. dedukcyjną 
fazę decyzji medycznej lub weterynaryjnej (diagnoza dla celów leczniczych sensu 
stricto). 
Jeżeli w zastrzeżeniu patentowym brakuje cechy lub cech odnoszących się do 

któregokolwiek z tych etapów, a byłyby one istotne dla określenia wynalazku, cechy te 
powinny zostać wprowadzone do zastrzeżenia niezależnego. W szczególności, jeżeli 
zastrzegany sposób obejmuje etap (iv), tj. etap dedukcyjno-decyzyjny, to ten etap nie 
może być pominięty w zastrzeżeniu patentowym. 

Wyłączenie z patentowania nie odnosi się natomiast do poszczególnych etapów, 
służących do pozyskania informacji niezbędnych do przeprowadzenia wyłączonego spod 
patentowania sposobu diagnozowania, obejmujących np. prześwietlenie rentgenowskie, 

pobranie krwi, mierzenie ciśnienia krwi lub jej prędkości np. metodą Dopplera. 
Wyłączenie z patentowania nie dotyczy także sposobów, w których proces diagnostyczny 
wykonywany jest maszynowo, bez udziału człowieka, takich jak np. zbadanie próbki krwi, 
porównanie wyników z przyjętymi normami i określenie odstępstw od normy, 
postawienie diagnozy przez system ekspercki. 

Za wyłączone z patentowania uznaje się tylko takie sposoby diagnostyczne, 
w których wszystkie niezbędne do postawienia diagnozy etapy o charakterze 
technicznym, tj. etapy i–iii, są stosowane na organizmie człowieka lub zwierzęcia, czyli 
sposoby, które spełniają kryterium „stosowania na organizmie ludzkim lub zwierzęcym”. 
Aby spełnić kryterium „stosowania na organizmie ludzkim lub zwierzęcym”, każda 
z czynności technicznych odnoszących się do etapów i–iii musi być przeprowadzona na 
tym organizmie. Decydujące jest zatem, czy dochodzi do interakcji z organizmem ludzkim 
lub zwierzęcym, przy czym rodzaj lub intensywność tej interakcji nie są decydujące. Nie 
jest również wymagany bezpośredni kontakt fizyczny z organizmem. Pod uwagę nie 
bierze się także tego, czy czynności diagnostyczne przeprowadzane są przez lekarzy 
specjalistów czy personel pozalekarski. 

W praktyce etapy ii oraz iii, które polegają na porównaniu zebranych danych 
z wartościami standardowymi oraz ustaleniu znaczących odchyleń od normy, nie 
podlegają temu kryterium, ponieważ czynności te mają głównie charakter nietechniczny 
i zwykle nie są wykonywane na organizmie ludzkim lub zwierzęcym. Dlatego też 
w większości przypadków jedynie etap i, który wiąże się z badaniem pacjenta 
i gromadzeniem potrzebnych danych, będzie miał charakter techniczny, a tym samym 
będzie spełniał kryterium „stosowania na organizmie ludzkim lub zwierzęcym”. 

Jeśli wszystkie powyższe kryteria są spełnione, wówczas zastrzegany sposób odnosi 
się do sposobu diagnozowania stosowanego na ludziach lub zwierzętach i jest wyłączony 
spod opatentowania. 

Patentowaniu mogą podlegać także sposoby diagnozowania oraz prognozowania 
ryzyka zachorowania na podstawie analizy in vitro (w próbkach materiału biologicznego 
wyizolowanego z żywego organizmu) markerów biologicznych (np. ekspresji miRNA, 
mutacji w genach, białkach, stężenia metali ciężkich). 

Zastrzeżenia odnoszące się do diagnozowania in vitro mogą dotyczyć kategorii 
zastosowanie, np.: „Zastosowanie substancji X do diagnozowania in vitro (w próbce krwi) 
choroby Y”, lub kategorii sposób, np.: „Sposób diagnozowania in vitro (w próbce krwi) 
choroby Y przy użyciu substancji X”. 

Zastrzeżenie zredagowane jako: „Biomarker/zestaw do zastosowania 
w diagnozowaniu in vitro choroby Y” należy interpretować jako zastrzeżenie dotyczące 
wytworu, tj. biomarkera lub zestawu odpowiedniego do diagnozowania in vitro 
choroby Y (art. 29 ust. 1 pkt 3 pwp nie wyłącza z ochrony sposobów diagnozowania 
in vitro), a nie wytworu ograniczonego tym zastosowaniem. W rezultacie, jeżeli określone 
biomarker lub zestaw są znane ze stanu techniki, w formie, która mogłaby być 
odpowiednia do diagnozowania danej choroby, to rozwiązanie jest uznawane za 
niespełniające wymogu nowości. 
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pobranie krwi, mierzenie ciśnienia krwi lub jej prędkości np. metodą Dopplera. 
Wyłączenie z patentowania nie dotyczy także sposobów, w których proces diagnostyczny 
wykonywany jest maszynowo, bez udziału człowieka, takich jak np. zbadanie próbki krwi, 
porównanie wyników z przyjętymi normami i określenie odstępstw od normy, 
postawienie diagnozy przez system ekspercki. 

Za wyłączone z patentowania uznaje się tylko takie sposoby diagnostyczne, 
w których wszystkie niezbędne do postawienia diagnozy etapy o charakterze 
technicznym, tj. etapy i–iii, są stosowane na organizmie człowieka lub zwierzęcia, czyli 
sposoby, które spełniają kryterium „stosowania na organizmie ludzkim lub zwierzęcym”. 
Aby spełnić kryterium „stosowania na organizmie ludzkim lub zwierzęcym”, każda 
z czynności technicznych odnoszących się do etapów i–iii musi być przeprowadzona na 
tym organizmie. Decydujące jest zatem, czy dochodzi do interakcji z organizmem ludzkim 
lub zwierzęcym, przy czym rodzaj lub intensywność tej interakcji nie są decydujące. Nie 
jest również wymagany bezpośredni kontakt fizyczny z organizmem. Pod uwagę nie 
bierze się także tego, czy czynności diagnostyczne przeprowadzane są przez lekarzy 
specjalistów czy personel pozalekarski. 

W praktyce etapy ii oraz iii, które polegają na porównaniu zebranych danych 
z wartościami standardowymi oraz ustaleniu znaczących odchyleń od normy, nie 
podlegają temu kryterium, ponieważ czynności te mają głównie charakter nietechniczny 
i zwykle nie są wykonywane na organizmie ludzkim lub zwierzęcym. Dlatego też 
w większości przypadków jedynie etap i, który wiąże się z badaniem pacjenta 
i gromadzeniem potrzebnych danych, będzie miał charakter techniczny, a tym samym 
będzie spełniał kryterium „stosowania na organizmie ludzkim lub zwierzęcym”. 

Jeśli wszystkie powyższe kryteria są spełnione, wówczas zastrzegany sposób odnosi 
się do sposobu diagnozowania stosowanego na ludziach lub zwierzętach i jest wyłączony 
spod opatentowania. 

Patentowaniu mogą podlegać także sposoby diagnozowania oraz prognozowania 
ryzyka zachorowania na podstawie analizy in vitro (w próbkach materiału biologicznego 
wyizolowanego z żywego organizmu) markerów biologicznych (np. ekspresji miRNA, 
mutacji w genach, białkach, stężenia metali ciężkich). 

Zastrzeżenia odnoszące się do diagnozowania in vitro mogą dotyczyć kategorii 
zastosowanie, np.: „Zastosowanie substancji X do diagnozowania in vitro (w próbce krwi) 
choroby Y”, lub kategorii sposób, np.: „Sposób diagnozowania in vitro (w próbce krwi) 
choroby Y przy użyciu substancji X”. 

Zastrzeżenie zredagowane jako: „Biomarker/zestaw do zastosowania 
w diagnozowaniu in vitro choroby Y” należy interpretować jako zastrzeżenie dotyczące 
wytworu, tj. biomarkera lub zestawu odpowiedniego do diagnozowania in vitro 
choroby Y (art. 29 ust. 1 pkt 3 pwp nie wyłącza z ochrony sposobów diagnozowania 
in vitro), a nie wytworu ograniczonego tym zastosowaniem. W rezultacie, jeżeli określone 
biomarker lub zestaw są znane ze stanu techniki, w formie, która mogłaby być 
odpowiednia do diagnozowania danej choroby, to rozwiązanie jest uznawane za 
niespełniające wymogu nowości. 
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Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2022 r. wydaną na podstawie art. 25 ust. 1 w związku 
z art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 944 i z 2022 r poz. 2185), skreślono 
z listy rzeczników patentowych z dniem 1 stycznia 2023 r. w poz. nr: 

2039 Zwolińska-Mytko Anna Ewa Gliwice

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2022 r. wydaną na podstawie art. 25 ust. 1 w związku 
z art. 24 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 944), skreślono z  listy rzeczników 
patentowych w poz. nr: 

3243 Słowikowski Tomasz Jarosław Bydgoszcz

lista rZecZniKÓW patentoWYcH 
(WpisY i sKreślenia)
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