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patentY

UDZielone praWa 
(od nr 242 131 do nr 242 190  
oraz nr 228 314, nr 228534)

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) 242159 (41) 2022 05 16 
(51) A01C 1/02 (2006 01) 
 A01C 1/06 (2006 01)
(21) 435938 (22) 2020 11 12

(72) ZAGUŁA GRZEGORZ, Rzeszów (PL); 
SALETNIK BOGDAN, Iwierzyce (PL); BAJCAR MARCIN, Rzeszów (PL); 
PUCHALSKI CZESŁAW, Rzeszów (PL)
(73) UNIWERSYTET RZESZOWSKI, Rzeszów (PL)
(54) Sposób poprawy parametrów kiełkowania nasion poprzez za-
stosowanie pulsującego strumienia światła

(B1) (11) 242180 (41) 2022 05 23 
(51) A01D 34/66 (2006 01) 
 A01D 34/63 (2006 01) 
 A01D 34/00 (2006 01) 
 A01D 34/03 (2006 01)
(21) 435976 (22) 2020 11 16
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(72) ŚWIĘTOCHOWSKI ADAM, Brwinów (PL); 
NOWAKOWSKI TOMASZ, Warszawa (PL); 
GACH STANISŁAW, Warszawa (PL)
(73) SKONIECZNY IRENEUSZ EXPARTO  
AGATA I IRENEUSZ SKONIECZNI SPÓŁKA CYWILNA, Sokółka (PL); 
SKONIECZNA AGATA EXPARTO AGATA I IRENEUSZ SKONIECZNI 
SPÓŁKA CYWILNA, Sokółka (PL)
(54) Zespół napędowo-tnący kosiarki rotacyjnej bębnowej

(B1) (11) 242178 (41) 2022 05 02 
(51) A01D 34/84 (2006 01) 
 A01D 34/00 (2006 01)
(21) 435775 (22) 2020 10 26
(72) STOLARSKI ANTONI, Zabłudów (PL); KIERKOWICZ ADAM, 
Zabłudów (PL); JAWORSKI BARTŁOMIEJ, Zabłudów (PL)
(73) SAMASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zabłudów (PL)
(54) Mechanizm napinający z hamulcem do przystawki koszącej

(B1) (11) 242170 (41) 2022 04 19 
(51) A01D 45/02 (2006 01) 
 A01D 43/08 (2006 01) 
 A01D 34/83 (2006 01)
(21) 435667 (22) 2020 10 13
(72) GIERZ ŁUKASZ, Czołowo (PL);  
SZYMENDERSKI JAN, Książ Wielkopolski (PL);  
BISZCZANIK ALEKSANDRA, Poznań (PL); WAŁĘSA KRZYSZTOF, 
Poznań (PL); SUDNIK-LISIECKA MAŁGORZATA, Klęka (PL); 
PĘDZIŃSKI MARCIN, Poznań (PL); WYSOCZYŃSKI DAWID, Jarocin (PL)
(73) SAGGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Wolica Pusta (PL)
(54) Adapter do przyrządu żniwnego do zbioru kukurydzy

(B1) (11) 242169 (41) 2022 04 11 
(51) A01D 46/26 (2006 01) 
 A01D 46/00 (2006 01)
(21) 435646 (22) 2020 10 09
(72) WEREMCZUK ROBERT, Lublin (PL);  
SKORZYŃSKA JOANNA, Lublin (PL); WEREMCZUK JÓZEF, Lublin (PL)
(73) WEREMCZUK FMR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niedrzwica Duża (PL)
(54) Kombajn do zbioru borówek, malin i innych owoców jagodo-
wych zaczepiany do ciągnika rolniczego

(B1) (11) 242181 (41) 2022 07 11 
(51) A01D 78/10 (2006 01) 
 A01D 75/20 (2006 01) 
 A01B 73/06 (2006 01) 
 A01D 80/00 (2006 01)
(21) 436619 (22) 2021 01 08
(72) STOLARSKI ANTONI, Białystok (PL); ROGOWSKI GRZEGORZ, 
Białystok (PL); SOKOŁOWSKI RADOSŁAW, Białystok (PL)
(73) SAMASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zabłudów (PL)
(54) Maszyna rolnicza

(B1) (11) 242168 (41) 2022 03 07 
(51) A01F 15/07 (2006 01) 
 B65B 11/00 (2006 01) 
 A01F 15/00 (2006 01)
(21) 435151 (22) 2020 09 01
(72) JAKUBOWSKI ŁUKASZ, Kleszczele (PL);  
ONOSZKO PAWEŁ, Sokółka (PL); ALEKSANDROWICZ ROMAN, 
Sokółka (PL); ANDRUSZKIEWICZ ŁUKASZ, Sokółka (PL);  
GALEJ DANIEL, Sokółka (PL); SZCZEPANIAK JAN, Poznań (PL); 
WOJCIECHOWSKI JACEK, Poznań (PL); ZAWADA MICHAŁ, 
Zalasewo (PL); SZYMCZYK SEBASTIAN, Wałcz (PL); 

MAC JAROSŁAW, Kamionki (PL); SZULC TOMASZ, Komorniki (PL); 
SZYCHTA MAREK, Czapury (PL); MARCHWICKI PATRYK, Poznań (PL); 
SZCZEPANIAK MARCIN, Kraśnica (PL); 
GOŚCIAŃSKA-ŁOWIŃSKA JULIA, Komorniki (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – PRZEMYSŁOWY 
INSTYTUT MASZYN ROLNICZYCH, Poznań (PL); 
METAL-FACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Sokółka (PL)
(54) Prasoowijarka

(B1) (11) 242179 (41) 2022 05 02 
(51) A01G 2/10 (2018 01) 
 A01G 2/00 (2018 01) 
 A01G 7/00 (2006 01)
(21) 435823 (22) 2020 10 30
(72) PAWŁOWSKA BOŻENA, Kraków (PL); KAPCZYŃSKA ANNA, 
Kraków (PL); MARCINKOWSKI PAWEŁ, Zaborze (PL)
(73) UNIWERSYTET ROLNICZY IM  HUGONA KOŁŁĄTAJA 
W KRAKOWIE, Kraków (PL); PLANTPOL – PRODUKCJA I HODOWLA 
ROŚLIN OZDOBNYCH W ZABORZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FIRMA SKRÓCONA – PLANTPOL  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zaborze (PL)
(54) Sposób rozmnażania rozplenicy Pennisetum ‚Vertigo’

(B1) (11) 242177 (41) 2022 04 19 
(51) A41D 13/11 (2006 01) 
 A61F 9/06 (2006 01)
(21) 435675 (22) 2020 10 14
(72) SIKORA JACEK, Nowy Sącz (PL)
(73) SIKORA JACEK VITBERG, Nowy Sącz (PL)
(54) Urządzenie do ochrony twarzy z pomiarem temperatury

(B1) (11) 242164 (41) 2021 06 28 
(51) A41D 19/00 (2006 01)
(21) 432318 (22) 2019 12 20
(72) WAŁACH ZDZISŁAW, Kraków (PL)
(73) WAŁACH ZDZISŁAW, Kraków (PL)
(54) Rękawica

(B1) (11) 242163 (41) 2020 05 18 
(51) A61F 2/24 (2006 01) 
 C12N 5/00 (2006 01)
(21) 427652 (22) 2018 11 05
(72) SIONDALSKI PIOTR, Pręgowo (PL);  
KOŁACZKOWSKA MAGDALENA, Gdynia (PL);  
WILANDT WALDEMAR, Jurata (PL); BOBIŃSKI DARIUSZ, Jurata (PL); 
DŁUGA ALDONA, Jastarnia (PL); DAWIDOWSKA KINGA, Bytów (PL); 
DITRICH MICHAŁ, Gdańsk (PL); WILCZYŃSKI LESZEK, Gdańsk (PL); 
STAROSZCZYK HANNA, Kraków (PL); DEDERKO PAULINA, Bonin (PL); 
MALINOWSKA-PAŃCZYK EDYTA, Gdynia (PL);  
SOMMER AGATA, Reszel (PL); SINKIEWICZ IZABELA,  
Pruszcz Gdański (PL); KOŁODZIEJSKA ILONA, Gdynia (PL);  
SZKODO MAREK, Gdańsk (PL); STANISŁAWSKA ALICJA, Gdańsk (PL);  
BORMAN ANDRZEJ, Gdańsk (PL);  
ŚWIERGIEL ARTUR HUGO, Warszawa (PL); PAŁCZYŃSKA PAULINA, 
Gdańsk (PL); JABŁOŃSKI GRZEGORZ, Olsztyn (PL);  
GLAC WOJCIECH, Wejherowo (PL); WILCZEK PIOTR, Dąb (PL); 
GAWLIKOWSKI MACIEJ, Zabrze (PL)
(73) GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Gdańsk (PL);  
BOWIL BIOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Władysławowo (PL);  
CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk (PL); 
POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL); UNIWERSYTET GDAŃSKI, 
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Gdańsk (PL); FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII  
IM  PROFESORA ZBIGNIEWA RELIGI, Zabrze (PL)
(54) Element do wykonania zastawki serca oraz sposób wytwa-
rzania zmodyfikowanej bakteryjnej celulozy do wytwarzania tego 
elementu

(B1) (11) 242139 (41) 2019 05 06 
(51) A61K 36/355 (2006 01) 
 A61P 3/06 (2006 01) 
 A23L 33/105 (2016 01)
(21) 423329 (22) 2017 10 31
(72) BRONKOWSKA MONIKA, Wrocław (PL);  
ŁOŹNA KAROLINA, Wrocław (PL); FIGURSKA-CIURA DANUTA, 
Kiełczów (PL); ORZEŁ DAGMARA, Dobrzykowice (PL);  
STYCZYŃSKA MARZENA, Wrocław (PL); KUCHARSKA ALICJA ZOFIA,  
Wrocław (PL); SOZAŃSKI TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL);  
UNIWERSYTET MEDYCZNY IM  PIASTÓW ŚLĄSKICH, Wrocław (PL)
(54) Ekstrakt z jagody kamczackiej Lonicera caerulea L  var  Kamt-
schatica do zastosowania jako lek obniżający poziom trójglicerydów 
oraz jako suplement diety

(B1) (11) 242182 (41) 2022 10 17 
(51) B01D 45/08 (2006 01)
(21) 437567 (22) 2021 04 13
(72) SIERADZKI PAWEŁ, Radom (PL)
(73) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Kolektor kolumnowy do separacji cząstek stałych z kropel cieczy 
w aerozolu oraz sposób separacji cząstek stałych z kropel cieczy 
w aerozolu za pomocą kolektora kolumnowego

(B1) (11) 242138 (41) 2022 05 02 
(51) B23K 26/60 (2014 01) 
 B23K 26/70 (2014 01)
(21) 435829 (22) 2020 10 29
(72) JUNG SZYMON, Środa Wielkopolska (PL);  
SOBKOWIAK DARIUSZ, Łowęcin (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE  
SPAWSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Środa Wielkopolska (PL)
(54) Sposób wytwarzania wielkogabarytowych konstrukcji stalo-
wych

(B1) (11) 242173 (41) 2022 06 13 
(51) B27M 1/06 (2006 01)
(21) 436280 (22) 2020 12 09
(72) SCHNEIDER MARCIN, Białachowo (PL);  
POBORCA ANDRZEJ, Gdynia (PL)
(73) TIMBERTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Białachowo (PL)
(54) Urządzenie do powierzchniowego opalania materiałów drew-
nianych

(B1) (11) 242131 (41) 2021 03 22 
(51) B27M 3/08 (2006 01) 
 B32B 3/12 (2006 01) 
 B27D 5/00 (2006 01) 
 B32B 3/10 (2006 01) 
 E04B 1/86 (2006 01)
(21) 431094 (22) 2019 09 09
(72) SMARDZEWSKI JERZY, Gruszczyn (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Drewniane płyty komórkowe z  rdzeniem pryzmatycznym 
i sposób wytwarzania drewnianych płyt komórkowych z rdzeniem 
pryzmatycznym

(B1) (11) 242132 (41) 2021 03 22 
(51) B27M 3/08 (2006 01) 
 B32B 3/12 (2006 01) 
 B27D 5/00 (2006 01) 
 B32B 3/10 (2006 01) 
 E04B 1/86 (2006 01)
(21) 431095 (22) 2019 09 09
(72) SMARDZEWSKI JERZY, Gruszczyn (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Drewniane płyty komórkowe z auksetycznym rdzeniem o ko-
mórkach owalnych i sposób wytwarzania drewnianych płyt komór-
kowych z auksetycznym rdzeniem o komórkach owalnych

(B1) (11) 242145 (41) 2021 09 27 
(51) B29C 64/153 (2017 01) 
 B29C 64/20 (2017 01)
(21) 436345 (22) 2020 12 14
(72) ZYGARLICKI JAROSŁAW, Przylesie (PL)
(73) POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole (PL)
(54) Drukarka 3D proszkowa z ruchomą głowicą drukującą

(B1) (11) 242137 (41) 2020 08 24 
(51) B60J 1/14 (2006 01)
(21) 428966 (22) 2019 02 19
(72) RADO DAWID, Rawicz (PL)
(73) RAWICKA FABRYKA WYPOSAŻENIA WAGONÓW RAWAG 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rawicz (PL)
(54) Okno uchylne do pojazdu, zwłaszcza do pojazdu transportu 
publicznego

(B1) (11) 242140 (41) 2020 08 24 
(51) B64C 27/54 (2006 01) 
 B63H 5/14 (2006 01)
(21) 428861 (22) 2019 02 11
(72) STRZELCZYK PIOTR, Rzeszów (PL);  
MUSZYŃSKI TOMASZ, Chełm (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM  IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, 
Rzeszów (PL)
(54) Obudowa pędnika

(B1) (11) 242136 (41) 2020 08 10 
(51) B65D 33/25 (2006 01) 
 B65D 30/10 (2006 01) 
 B65D 50/02 (2006 01)
(21) 428856 (22) 2019 02 08
(72) PAWELAK MARCIN, Katowice (PL)
(73) ELPLAST EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żory (PL)
(54) Zamknięcie strunowe z zabezpieczeniem przed otwarciem oraz 
opakowanie z zamknięciem strunowym z zabezpieczeniem przed 
otwarciem

(B1) (11) 242171 (41) 2021 11 29 
(51) B65D 41/28 (2006 01) 
 B65D 39/04 (2006 01) 
 B65D 41/58 (2006 01) 
 B65D 39/00 (2006 01) 
 B65D 51/00 (2006 01)
(21) 437327 (22) 2021 03 17
(30) UA202003234  2020 05 28 UA
(72) PAKHOMOV DIMITRY IVANOVICH, Gomel (BY);  
ZOCHTCHOUK JAROSLAV VALERIEVICH, Klimovka (BY)
(73) Proizvodstvennoe Unitarnoje Predpriyatie ALCOPACK,  
Gomel (BY)
(54) Korek farmaceutyczny

(B1) (11) 242184 (41) 2021 03 22 
(51) B65D 88/76 (2006 01) 
 E04H 7/02 (2006 01) 
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 F17C 1/00 (2006 01) 
 E04H 7/06 (2006 01)
(21) 431156 (22) 2019 09 16
(72) BARTELA ŁUKASZ, Pilchowice (PL);  
LUTYŃSKI MARCIN, Gliwice (PL); SMOLNIK GRZEGORZ, 
Gierałtowice (PL); WANICZEK SEBASTIAN, Pilchowice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Podziemny magazyn na  sprężone powietrze zabudowany 
zwłaszcza w poeksploatacyjnym szybie kopalnianym

(B1) (11) 242155 (41) 2020 11 02 
(51) C01B 39/02 (2006 01) 
 B01J 20/18 (2006 01)
(21) 429709 (22) 2019 04 23
(72) JAROSZEWSKA KAROLINA, Prusice (PL); FEDYNA MONIKA, 
Studniska Górne (PL); TRAWCZYŃSKI JANUSZ, Długołęka (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób otrzymywania materiałów mikro-mezoporowatych 
zawierających AISBA-15 o dużej zawartości glinu

(B1) (11) 242156 (41) 2019 12 02 
(51) C02F 1/52 (2006 01) 
 G01N 23/02 (2006 01) 
 G01N 33/18 (2006 01)
(21) 430362 (22) 2019 06 25
(72) POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL); STĘPNIEWSKI WITOLD, 
Lublin (PL); POŁEDNIK ALEKSANDRA, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób i urządzenie do wyznaczania optymalnych dawek flo-
kulanta przy klarowaniu i zagęszczaniu zawiesin

(B1) (11) 242157 (41) 2019 12 02 
(51) C02F 1/52 (2006 01) 
 G01N 23/02 (2006 01) 
 G01N 33/18 (2006 01)
(21) 430384 (22) 2019 06 25
(72) POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL); STĘPNIEWSKI WITOLD, 
Lublin (PL); POŁEDNIK ALEKSANDRA, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Urządzenie i sposób do wyznaczania optymalnej dawki floku-
lanta przy klarowaniu oraz przy zagęszczaniu zawiesin

(B1) (11) 242167 (41) 2022 01 10 
(51) C07C 51/21 (2006 01) 
 C07C 51/245 (2006 01) 
 C07C 51/31 (2006 01) 
 B01J 27/24 (2006 01)
(21) 434562 (22) 2020 07 03
(72) LISICKI DAWID, Rybnik (PL); ORLIŃSKA BEATA, Gliwice (PL); 
KAMIŃSKA OLGA, Podchojny (PL); TADASIEWICZ DARIUSZ, 
Kajetanów (PL); SCHIMMELPFENNIG LECH, Puławy (PL);  
DZIUBA KRZYSZTOF, Kolonia Góra Puławska (PL);  
MARTYNIUK TOMASZ, Puławy (PL)
(73) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY  
SPÓŁKA AKCYJNA, Puławy (PL); POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób wytwarzania kwasów dikarboksylowych

(B1) (11) 242158 (41) 2021 10 25 
(51) C07C 209/12 (2006 01) 
 C07C 211/63 (2006 01) 
 A01N 25/00 (2006 01) 
 A01N 33/12 (2006 01)
(21) 433625 (22) 2020 04 21
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); KACZMAREK DAMIAN,  
Izabelin (PL); PRACZYK TADEUSZ, Luboń (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Nowe ciecze jonowe z kationem (2-hydroksyetylo)dodecylodime-
tyloamoniowym, sposób otrzymywania i zastosowanie jako adiuwanty

(B1) (11) 242186 (41) 2022 08 16 
(51) C07C 271/12 (2006 01) 
 C07C 211/63 (2006 01) 
 C07C 269/02 (2006 01) 
 A61K 6/00 (2020 01)
(21) 436992 (22) 2021 02 15
(72) BARSZCZEWSKA-RYBAREK IZABELA, Zabrze (PL);  
CHRÓSZCZ MARTA, Marklowice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Żywica uretanowo-dimetakrylanowa, sposób jej otrzymywania 
i zastosowanie

(B1) (11) 242187 (41) 2022 08 16 
(51) C07C 271/12 (2006 01) 
 C07C 211/63 (2006 01) 
 C07C 269/02 (2006 01) 
 A61K 6/00 (2020 01)
(21) 436993 (22) 2021 02 15
(72) BARSZCZEWSKA-RYBAREK IZABELA, Zabrze (PL);  
CHRÓSZCZ MARTA, Marklowice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Żywica uretanowo-dimetakrylanowa, sposób jej otrzymywania 
i zastosowanie

(B1) (11) 242188 (41) 2022 08 16 
(51) C07C 271/12 (2006 01) 
 C07C 211/63 (2006 01) 
 C07C 269/02 (2006 01) 
 A61K 6/00 (2020 01)
(21) 436994 (22) 2021 02 15
(72) BARSZCZEWSKA-RYBAREK IZABELA, Zabrze (PL);  
CHRÓSZCZ MARTA, Marklowice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Żywica uretanowo-dimetakrylanowa, sposób jej otrzymywania 
i zastosowanie

(B1) (11) 242189 (41) 2022 08 16 
(51) C07C 271/12 (2006 01) 
 C07C 211/63 (2006 01) 
 C07C 269/02 (2006 01) 
 A61K 6/00 (2020 01)
(21) 436995 (22) 2021 02 15
(72) BARSZCZEWSKA-RYBAREK IZABELA, Zabrze (PL);  
CHRÓSZCZ MARTA, Marklowice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Żywica uretanowo-dimetakrylanowa, sposób jej otrzymywania 
i zastosowanie

(B1) (11) 242190 (41) 2022 08 16 
(51) C07C 271/12 (2006 01) 
 C07C 211/63 (2006 01) 
 C07C 269/02 (2006 01) 
 A61K 6/00 (2020 01)
(21) 436996 (22) 2021 02 15
(72) BARSZCZEWSKA-RYBAREK IZABELA, Zabrze (PL);  
CHRÓSZCZ MARTA, Marklowice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Żywica uretanowo-dimetakrylanowa, sposób jej otrzymywania 
i zastosowanie

(B1) (11) 242183 (41) 2022 10 03 
(51) C07D 307/94 (2006 01) 
 C08G 63/02 (2006 01) 
 C09D 5/03 (2006 01)
(21) 437469 (22) 2021 03 31
(72) WIERZBICKA EWA, Warszawa (PL);  
OSSOWICZ-RUPNIEWSKA PAULA, Mierzyn (PL);  
KUGLER SZYMON, Szczecin (PL); KLEBEKO JOANNA, Szczecin (PL)
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(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY 
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób modyfikacji kwasu maleopimarowego

(B1) (11) 242154 (41) 2020 01 27 
(51) C12M 1/00 (2006 01) 
 C12M 1/04 (2006 01) 
 C12M 1/12 (2006 01)
(21) 429507 (22) 2019 04 04
(72) BRZYCHCZYK BEATA, Kraków (PL);  
PEDRYC NORBERT, Kraków (PL); HEBDA TOMASZ, Kraków (PL);  
FRANCIK SŁAWOMIR, Kraków (PL); GIEŁŻECKI JAN, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET ROLNICZY IM  HUGONA KOŁŁĄTAJA 
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Układ do hodowli mikroorganizmów fotosyntetyzujących

(B1) (11) 242152 (41) 2020 05 04 
(51) C12M 3/00 (2006 01) 
 C12Q 1/00 (2006 01) 
 F15D 1/00 (2006 01) 
 B01L 3/02 (2006 01) 
 B05B 1/02 (2006 01)
(21) 427606 (22) 2018 10 31
(72) KAO YU-TING, Warszawa (PL); GARSTECKI PIOTR,  
Warszawa (PL); KAMIŃSKI TOMASZ, Wilkołaz Pierwszy (PL); 
POSTEK WITOLD, Konstancin (PL); GUZOWSKI JAN, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK, 
Warszawa (PL)
(54) Przenośne urządzenie do napędzanego grawitacją podziału 
kropli na emulsję monodyspersyjnych kropel

(B1) (11) 242142 (41) 2022 06 13 
(51) C12N 15/82 (2006 01)
(21) 436296 (22) 2020 12 09
(72) SARKAR SHAYAN, Kraków (PL); YAMADA KENJI, Kraków (PL); 
STEFANIK NATALIA, Strzyżów (PL); HARA-NISHIMURA IKUKO, 
Kitashirakawa (JP); KUNIEDA TADASHI, Nara (JP)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Promotor aktywowany przez białko NAI1 oraz zawierający 
go układ ekspresyjny

(B1) (11) 242134 (41) 2021 10 18 
(51) C12P 3/00 (2006 01) 
 C01G 9/02 (2006 01) 
 C12R 1/225 (2006 01) 
 B82Y 30/00 (2011 01)
(21) 435325 (22) 2020 09 17
(72) KRÓL-GÓRNIAK ANNA, Mogilno (PL); POMASTOWSKI PAWEŁ, 
Golub-Dobrzyń (PL); RAILEAN-PLUGARU VIORICA, Toruń (PL); 
BUSZEWSKI BOGUSŁAW, Stary Toruń (PL)
(73) UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, Toruń (PL)
(54) Sposób otrzymania antybakteryjnych nanokompozytów tlenku 
cynku

(B1) (11) 242160 (41) 2022 09 19 
(51) C22C 9/01 (2006 01) 
 C22C 9/05 (2006 01) 
 C22C 9/06 (2006 01) 
 B21C 37/04 (2006 01) 
 C22C 1/02 (2006 01)
(21) 437304 (22) 2021 03 15
(72) KRUKOWSKI KAROL, Lublin (PL); MARSZOWSKI KRZYSZTOF, 
Gliwice (PL); KULASA JOANNA, Będzin (PL); DRAJEWICZ RAFAŁ, 
Sosnowiec (PL); KOWALSKI ALEKSANDER, Gliwice (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT METALI 
NIEŻELAZNYCH, Gliwice (PL)
(54) Sposób otrzymywania drutu ze stopu Cu-AI-Mn-Ni-Fe, zwłasz-
cza do stosowania w technologii przyrostowej

(B1) (11) 242153 (41) 2020 05 18 
(51) C25B 11/04 (2006 01) 
 H01M 4/88 (2006 01)
(21) 427754 (22) 2018 11 14
(72) ĆWIEKA KAROL, Kraśnik (PL); WEJRZANOWSKI TOMASZ, 
Piastów (PL); BARON ROBERT, Gorlice (PL); MILEWSKI JAROSŁAW, 
Podkowa Leśna (PL); SZABŁOWSKI ŁUKASZ, Ostrołęka (PL); 
SZCZĘŚNIAK ARKADIUSZ, Kobyłka (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania katody węglanowego ogniwa paliwowe-
go o wysokiej porowatości otwartej

(B1) (11) 242133 (41) 2021 12 27 
(51) D01D 5/00 (2006 01) 
 D01D 5/06 (2006 01)
(21) 434432 (22) 2020 06 24
(72) MAJKA TOMASZ, Kraków (PL); HEBDA EDYTA, Brzesko (PL); 
PIELICHOWSKI KRZYSZTOF, Kraków (PL); GUZIK MACIEJ, Kraków (PL)
(73) INSTYTUT KATALIZY I FIZYKOCHEMII POWIERZCHNI  
IM  JERZEGO HABERA POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Kraków (PL); 
POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM  TADEUSZA KOŚCIUSZKI,  
Kraków (PL)
(54) Sposób elektroprzędzenia polihydroksyoktanianu z roztworu

(B1) (11) 242161 (41) 2020 01 02 
(51) E02D 17/20 (2006 01) 
 E02D 3/08 (2006 01)
(21) 426101 (22) 2018 06 27
(72) DUDA ALEKSANDER, Dynów (PL); SIWOWSKI TOMASZ, 
Rzeszów (PL); SIRY JÓZEF, Dębica (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA  
IM  IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, Rzeszów (PL); REMOST  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębica (PL)
(54) Geosiatka do wzmacniania podłoża gruntowego lub budowli 
ziemnych oraz sposób wzmacniania podłoża gruntowego lub bu-
dowli ziemnych z wykorzystaniem geosiatki

(B1) (11) 242162 (41) 2020 01 02 
(51) E02D 17/20 (2006 01) 
 E02D 3/08 (2006 01)
(21) 426102 (22) 2018 06 27
(72) DUDA ALEKSANDER, Dynów (PL);  
SIWOWSKI TOMASZ, Rzeszów (PL); SIRY JÓZEF, Dębica (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA  
IM  IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, Rzeszów (PL); REMOST  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębica (PL)
(54) Geomaterac z opon oraz sposób wzmacniania podłoża grun-
towego lub budowli ziemnych z wykorzystaniem geomateraca

(B1) (11) 242172 (41) 2022 01 17 
(51) E04B 1/00 (2006 01) 
 E04B 1/34 (2006 01) 
 E04B 1/38 (2006 01)
(21) 434660 (22) 2020 07 13
(72) RADWAŃSKI DAMIAN, Piekary Śląskie (PL)
(73) TREKO LASER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skawina (PL)
(54) Balkon dostawny

(B1) (11) 242176 (41) 2022 06 13 
(51) E04G 11/08 (2006 01) 
 E04G 15/00 (2006 01) 
 B28B 7/16 (2006 01) 
 B24C 1/00 (2006 01)
(21) 436313 (22) 2020 12 11
(72) GOWIN GRZEGORZ, Warka (PL)
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(73) KLAMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Radom (PL)
(54) Sposób wytwarzania płyt formujących do produkcji elementów 
betonowych

(B1) (11) 242165 (41) 2021 01 25 
(51) E04H 1/12 (2006 01) 
 A61H 33/06 (2006 01)
(21) 433433 (22) 2020 04 02
(72) PASTUREK SEBASTIAN BOGDAN, Mała Nieszawka (PL)
(73) PASTUREK SEBASTIAN BOGDAN AS PRODUKT,  
Mała Nieszawka (PL)
(54) Kabina sauny

(B3) (11) 242166 (41) 2021 02 08 
(51) E21D 15/60 (2006 01) 
 E21D 11/40 (2006 01) 
 E21D 19/02 (2006 01) 
 E21D 23/00 (2006 01) 
 E21D 15/10 (2006 01) 
 E21F 13/00 (2006 01)
(21) 430698 (22) 2019 07 25
(61) 240598
(72) KUSKA JERZY, Piotrowice (PL); BUKOWIECKI BARTOSZ,  
Bytom (PL); ŻYREK LESZEK, Rybnik (PL); BUDNIOK TOMASZ, Żory (PL)
(73) BECKER-WARKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świerklany (PL)
(54) Stanowisko przeładunkowe sekcji obudowy zmechanizowanej

(B1) (11) 242174 (41) 2022 06 06 
(51) F01L 1/24 (2006 01) 
 F01L 1/26 (2006 01)
(21) 439699 (22) 2020 07 02
(30) 202010334819 7  2020 04 24 CN
(86) 2020 07 02  PCT/CN20/99813
(87) 2021 10 28  WO21/212663
(72) WU YOULIN, Wuhan (CN); ZHANG FANG, Wuhan (CN);  
WAN HU, Wuhan (CN); FAN YU, Wuhan (CN); LI QINGHUA, Wuhan (CN)
(73) DONGFENG COMMERCIAL VEHICLE COMPANY LIMITED, 
Wuhan (CN)
(54) Zespół mostka zaworowego o zmiennej wysokości z poprzecz-
nym tłokiem swobodnym

(B1) (11) 242143 (41) 2022 09 05 
(51) F16K 3/08 (2006 01) 
 F16K 47/00 (2006 01) 
 F16K 31/08 (2006 01) 
 F16K 3/24 (2006 01)
(21) 437173 (22) 2021 03 02
(72) RANACHOWSKI MICHAŁ, Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT LOTNICTWA, 
Warszawa (PL)
(54) Zawór dławiący w szczególności kawitacyjny

(B1) (11) 242141 (41) 2021 06 28 
(51) F23H 11/10 (2006 01) 
 F23M 9/06 (2006 01) 
 F23B 30/08 (2006 01) 
 F23L 1/02 (2006 01) 
 F23N 3/00 (2006 01) 
 F23M 9/10 (2006 01)
(21) 432320 (22) 2019 12 20
(72) KOZIOŁ JOACHIM, Zabrze (PL); KOZIOŁ MICHAŁ, Zabrze (PL)
(73) UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI, Zielona Góra (PL); 
POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Urządzenie do regulacji rozdziału strumienia powietrza pier-
wotnego w palenisku rusztowym

(B1) (11) 242185 (41) 2022 08 01 
(51) F25J 1/00 (2006 01) 
 F25J 3/06 (2006 01) 
 F25J 5/00 (2006 01) 
 F17D 1/075 (2006 01)
(21) 436762 (22) 2021 01 25
(72) PAJĄCZEK KRZYSZTOF, Toruń (PL);  
KOSTOWSKI WOJCIECH, Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) System i sposób wstępnego schładzania gazu ziemnego

(B1) (11) 242146 (41) 2021 11 08 
(51) F41C 23/14 (2006 01) 
 F41C 23/12 (2006 01) 
 F41C 23/04 (2006 01) 
 F41C 23/06 (2006 01) 
 F41C 23/10 (2006 01) 
 F41C 23/00 (2006 01)
(21) 433802 (22) 2020 05 06
(72) DZIUBEK IRENEUSZ TEODOR, Kalisz (PL);  
SCHEFFS WALDEMAR WOJCIECH, Ząbki (PL)
(73) AKADEMIA KALISKA  
IM  PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO, Kalisz (PL)
(54) Sposób przekształcania broni, korzystnie śrutowej

(B1) (11) 242150 (41) 2022 07 11 
(51) G01B 5/00 (2006 01) 
 G01M 17/10 (2006 01) 
 B61K 9/12 (2006 01)
(21) 436594 (22) 2021 01 06
(72) ANISZEWICZ ANDRZEJ, Czarny Las (PL)
(73) INSTYTUT KOLEJNICTWA, Warszawa (PL)
(54) Przyrząd do pomiaru różnicy odległości pomiędzy płaszczyzną 
czołową czopa osi i płaszczyzną czołową wewnętrzną obręczy lub 
wieńca koła bezobręczowego po jednej i po drugiej stronie zestawu 
kołowego z niezamontowanymi lub z zamontowanymi pierścieniami 
wewnętrznymi łożysk

(B1) (11) 242151 (41) 2022 07 11 
(51) G01B 5/00 (2006 01) 
 G01M 17/10 (2006 01) 
 B61K 9/12 (2006 01)
(21) 436595 (22) 2021 01 06
(72) ANISZEWICZ ANDRZEJ, Czarny Las (PL)
(73) INSTYTUT KOLEJNICTWA, Warszawa (PL)
(54) Przyrząd do pomiaru różnicy odległości pomiędzy płaszczyzną 
czołową czopa osi i płaszczyzną czołową wewnętrzną obręczy lub 
wieńca koła bezobręczowego po jednej i po drugiej stronie zestawu 
kołowego z niezamontowanymi lub z zamontowanymi pierścieniami 
wewnętrznymi łożysk

(B1) (11) 228534 (41) 2017 05 08 
(51) G01M 11/00 (2006 01) 
 G01M 11/02 (2006 01) 
 G01M 11/08 (2006 01) 
 G01B 11/00 (2006 01) 
 G02B 6/00 (2006 01) 
 G02B 6/28 (2006 01)
(21) 414705 (22) 2015 11 06
(72) ŻYCZKOWSKI MAREK, Warszawa (PL);  
KAROL MATEUSZ, Bydgoszcz (PL)
(73) SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ MINISTRA 
OBRONY NARODOWEJ, Warszawa (PL)
(54) Kwantowy detektor zaburzeń mechanicznych światłowodowej 
linii transmisyjnej i sposób detekcji zaburzeń mechanicznych świa-
tłowodowej linii transmisyjnej



10 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 4/2023

 Symbol Nr 
 MKP patentu

 1 2

 Symbol Nr 
 MKP patentu

 1 2

(B1) (11) 242147 (41) 2022 03 07 
(51) G01M 99/00 (2011 01) 
 F25B 30/00 (2006 01) 
 F25B 49/00 (2006 01)
(21) 435184 (22) 2020 09 03
(72) WOJTAS KAZIMIERZ, Batowice (PL);  
SAMBORSKI TOMASZ, Radom (PL);  
ZBROWSKI ANDRZEJ, Radom (PL);  
KOZIOŁ STANISŁAW, Radom (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT TECHNOLOGII 
EKSPLOATACJI W RADOMIU, Radom (PL)
(54) Hydrauliczny układ stanowiska do badania pomp ciepła lub 
rekuperatorów

(B1) (11) 242135 (41) 2022 08 16 
(51) G01N 1/28 (2006 01) 
 E04C 5/01 (2006 01)
(21) 436938 (22) 2021 02 11
(72) SĘDEK PIOTR, Smolnica (PL); KUBIK KAMIL, Katowice (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT SPAWALNICTWA, 
Gliwice (PL)
(54) Sposób formowania próbki do badania podatności na pękanie 
prętów do zbrojenia betonu

(B1) (11) 242148 (41) 2022 06 27 
(51) G01N 3/40 (2006 01) 
 G01L 5/00 (2006 01) 
 B23C 5/20 (2006 01) 
 G01N 21/898 (2006 01) 
 G01N 33/46 (2006 01)
(21) 436473 (22) 2020 12 23
(72) WARGUŁA ŁUKASZ, Poznań (PL);  
KUKLA MATEUSZ, Stargard (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Urządzenie pomiarowe do  wyznaczania wartości pola po-
wierzchni deformacji i odkształceń na potrzeby modelowania siły 
cięcia drewna mechanizmem tnącym o geometrii frezu walcowego

(B1) (11) 242175 (41) 2021 11 22 
(51) G10K 11/16 (2006 01) 
 F16F 15/02 (2006 01) 
 G11B 33/08 (2006 01) 
 G11B 3/61 (2006 01)
(21) 434019 (22) 2020 05 20
(72) CZMER KRZYSZTOF, Kudowa Zdrój (PL)
(73) CZMER KRZYSZTOF, Kudowa Zdrój (PL)
(54) Urządzenie tłumiące drgania pokrywy gramofonu oraz monito-
rujące prawidłowość ruchu obrotowego jego płyty gramofonowej

(B1) (11) 242144 (41) 2021 01 25 
(51) H01Q 1/00 (2006 01) 
 G01R 29/10 (2006 01) 
 G01S 7/40 (2006 01) 
 H05K 1/03 (2006 01)
(21) 433629 (22) 2020 04 21
(72) ZYGARLICKI JAROSŁAW, Przylesie (PL);  
ZYGARLICKA MAŁGORZATA, Przylesie (PL)
(73) POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole (PL)
(54) Urządzenie do prototypowania anten płaskich

(B1) (11) 242149 (41) 2022 03 07 
(51) H01R 39/64 (2006 01)
(21) 435203 (22) 2020 09 05
(72) KONOWROCKI ROBERT, Otwock (PL);  
WYSOCKI GRZEGORZ, Tabor (PL)

(73) INSTYTUT KOLEJNICTWA, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do transmisji sygnału w ruchu obrotowym zwłasz-
cza z zestawów kołowych pojazdów szynowych

(B1) (11) 228314 (41) 2017 04 24 
(51) H04J 13/00 (2011 01) 
 H04J 13/10 (2011 01) 
 H04J 14/00 (2006 01) 
 G11B 20/10 (2006 01) 
 H03M 5/00 (2006 01) 
 H04B 10/00 (2013 01)
(21) 414425 (22) 2015 10 20
(72) KOWALSKI MARCIN, Warszawa (PL);  
ŻYCZKOWSKI MAREK, Warszawa (PL)
(73) SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ MINISTRA 
OBRONY NARODOWEJ, Warszawa (PL)
(54) Sposób optycznego szyfrowania informacji i układ do optycz-
nego szyfrowania informacji

INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW, 
WEDŁUG SYMBOLI MKP

A01B 73/06 (2006 01) 242181*
A01C 1/02 (2006 01) 242159
A01C 1/06 (2006 01) 242159*
A01D 34/66 (2006 01) 242180
A01D 34/63 (2006 01) 242180*
A01D 34/00 (2006 01) 242180*
A01D 34/03 (2006 01) 242180*
A01D 34/84 (2006 01) 242178
A01D 34/00 (2006 01) 242178*
A01D 45/02 (2006 01) 242170
A01D 43/08 (2006 01) 242170*
A01D 34/83 (2006 01) 242170*
A01D 46/26 (2006 01) 242169
A01D 46/00 (2006 01) 242169*
A01D 78/10 (2006 01) 242181
A01D 75/20 (2006 01) 242181*
A01D 80/00 (2006 01) 242181*
A01F 15/07 (2006 01) 242168
A01F 15/00 (2006 01) 242168*
A01G 2/10 (2018 01) 242179
A01G 2/00 (2018 01) 242179*
A01G 7/00 (2006 01) 242179*
A01N 25/00 (2006 01) 242158*
A01N 33/12 (2006 01) 242158*
A23L 33/105 (2016 01) 242139*
A41D 13/11 (2006 01) 242177
A41D 19/00 (2006 01) 242164
A61F 9/06 (2006 01) 242177*
A61F 2/24 (2006 01) 242163
A61H 33/06 (2006 01) 242165*
A61K 36/355 (2006 01) 242139
A61K 6/00 (2020 01) 242186*
A61K 6/00 (2020 01) 242187*
A61K 6/00 (2020 01) 242188*
A61K 6/00 (2020 01) 242189*

A61K 6/00 (2020 01) 242190*
A61P 3/06 (2006 01) 242139*
B01D 45/08 (2006 01) 242182
B01J 20/18 (2006 01) 242155*
B01J 27/24 (2006 01) 242167*
B01L 3/02 (2006 01) 242152*
B05B 1/02 (2006 01) 242152*
B21C 37/04 (2006 01) 242160*
B23C 5/20 (2006 01) 242148*
B23K 26/60 (2014 01) 242138
B23K 26/70 (2014 01) 242138*
B24C 1/00 (2006 01) 242176*
B27D 5/00 (2006 01) 242131*
B27D 5/00 (2006 01) 242132*
B27M 1/06 (2006 01) 242173
B27M 3/08 (2006 01) 242131
B27M 3/08 (2006 01) 242132
B28B 7/16 (2006 01) 242176*
B29C 64/153 (2017 01) 242145
B29C 64/20 (2017 01) 242145*
B32B 3/12 (2006 01) 242131*
B32B 3/10 (2006 01) 242131*
B32B 3/12 (2006 01) 242132*
B32B 3/10 (2006 01) 242132*
B60J 1/14 (2006 01) 242137
B61K 9/12 (2006 01) 242150*
B61K 9/12 (2006 01) 242151*
B63H 5/14 (2006 01) 242140*
B64C 27/54 (2006 01) 242140
B65B 11/00 (2006 01) 242168*
B65D 33/25 (2006 01) 242136
B65D 30/10 (2006 01) 242136*
B65D 50/02 (2006 01) 242136*
B65D 41/28 (2006 01) 242171
B65D 39/04 (2006 01) 242171*

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



Nr 4/2023 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 11

 Nr Symbol 
 patentu MKP

 1 2

 Nr Symbol 
 patentu MKP

 1 2

 1 2  1 2

B65D 41/58 (2006 01) 242171*
B65D 39/00 (2006 01) 242171*
B65D 51/00 (2006 01) 242171*
B65D 88/76 (2006 01) 242184
B82Y 30/00 (2011 01) 242134*
C01B 39/02 (2006 01) 242155
C01G 9/02 (2006 01) 242134*
C02F 1/52 (2006 01) 242156
C02F 1/52 (2006 01) 242157
C07C 51/21 (2006 01) 242167
C07C 51/245 (2006 01) 242167*
C07C 51/31 (2006 01) 242167*
C07C 209/12 (2006 01) 242158
C07C 211/63 (2006 01) 242158*
C07C 271/12 (2006 01) 242186
C07C 211/63 (2006 01) 242186*
C07C 269/02 (2006 01) 242186*
C07C 271/12 (2006 01) 242187
C07C 211/63 (2006 01) 242187*
C07C 269/02 (2006 01) 242187*
C07C 271/12 (2006 01) 242188
C07C 211/63 (2006 01) 242188*
C07C 269/02 (2006 01) 242188*
C07C 271/12 (2006 01) 242189
C07C 211/63 (2006 01) 242189*
C07C 269/02 (2006 01) 242189*
C07C 271/12 (2006 01) 242190
C07C 211/63 (2006 01) 242190*
C07C 269/02 (2006 01) 242190*
C07D 307/94 (2006 01) 242183
C08G 63/02 (2006 01) 242183*
C09D 5/03 (2006 01) 242183*
C12M 1/00 (2006 01) 242154
C12M 1/04 (2006 01) 242154*
C12M 1/12 (2006 01) 242154*
C12M 3/00 (2006 01) 242152
C12N 5/00 (2006 01) 242163*
C12N 15/82 (2006 01) 242142
C12P 3/00 (2006 01) 242134
C12Q 1/00 (2006 01) 242152*
C12R 1/225 (2006 01) 242134*
C22C 9/01 (2006 01) 242160
C22C 9/05 (2006 01) 242160*
C22C 9/06 (2006 01) 242160*
C22C 1/02 (2006 01) 242160*
C25B 11/04 (2006 01) 242153
D01D 5/00 (2006 01) 242133
D01D 5/06 (2006 01) 242133*
E02D 17/20 (2006 01) 242161
E02D 3/08 (2006 01) 242161*
E02D 17/20 (2006 01) 242162
E02D 3/08 (2006 01) 242162*
E04B 1/86 (2006 01) 242131*
E04B 1/86 (2006 01) 242132*
E04B 1/00 (2006 01) 242172
E04B 1/34 (2006 01) 242172*
E04B 1/38 (2006 01) 242172*
E04C 5/01 (2006 01) 242135*
E04G 11/08 (2006 01) 242176
E04G 15/00 (2006 01) 242176*
E04H 7/02 (2006 01) 242184*
E04H 7/06 (2006 01) 242184*
E04H 1/12 (2006 01) 242165
E21D 15/60 (2006 01) 242166
E21D 11/40 (2006 01) 242166*
E21D 19/02 (2006 01) 242166*

E21D 23/00 (2006 01) 242166*
E21D 15/10 (2006 01) 242166*
E21F 13/00 (2006 01) 242166*
F01L 1/24 (2006 01) 242174
F01L 1/26 (2006 01) 242174*
F15D 1/00 (2006 01) 242152*
F16F 15/02 (2006 01) 242175*
F16K 3/08 (2006 01) 242143
F16K 47/00 (2006 01) 242143*
F16K 31/08 (2006 01) 242143*
F16K 3/24 (2006 01) 242143*
F17C 1/00 (2006 01) 242184*
F17D 1/075 (2006 01) 242185*
F23B 30/08 (2006 01) 242141*
F23H 11/10 (2006 01) 242141
F23L 1/02 (2006 01) 242141*
F23M 9/06 (2006 01) 242141*
F23M 9/10 (2006 01) 242141*
F23N 3/00 (2006 01) 242141*
F25B 30/00 (2006 01) 242147*
F25B 49/00 (2006 01) 242147*
F25J 1/00 (2006 01) 242185
F25J 3/06 (2006 01) 242185*
F25J 5/00 (2006 01) 242185*
F41C 23/14 (2006 01) 242146
F41C 23/12 (2006 01) 242146*
F41C 23/04 (2006 01) 242146*
F41C 23/06 (2006 01) 242146*
F41C 23/10 (2006 01) 242146*
F41C 23/00 (2006 01) 242146*
G01B 5/00 (2006 01) 242150
G01B 5/00 (2006 01) 242151
G01B 11/00 (2006 01) 228534*
G01L 5/00 (2006 01) 242148*
G01M 17/10 (2006 01) 242150*
G01M 17/10 (2006 01) 242151*
G01M 11/00 (2006 01) 228534
G01M 11/02 (2006 01) 228534*
G01M 11/08 (2006 01) 228534*
G01M 99/00 (2011 01) 242147
G01N 23/02 (2006 01) 242156*
G01N 33/18 (2006 01) 242156*
G01N 23/02 (2006 01) 242157*
G01N 33/18 (2006 01) 242157*
G01N 1/28 (2006 01) 242135
G01N 3/40 (2006 01) 242148
G01N 21/898 (2006 01) 242148*
G01N 33/46 (2006 01) 242148*
G01R 29/10 (2006 01) 242144*
G01S 7/40 (2006 01) 242144*
G02B 6/00 (2006 01) 228534*
G02B 6/28 (2006 01) 228534*
G10K 11/16 (2006 01) 242175
G11B 33/08 (2006 01) 242175*
G11B 3/61 (2006 01) 242175*
G11B 20/10 (2006 01) 228314*
H01M 4/88 (2006 01) 242153*
H01Q 1/00 (2006 01) 242144
H01R 39/64 (2006 01) 242149
H03M 5/00 (2006 01) 228314*
H04B 10/00 (2013 01) 228314*
H04J 13/00 (2011 01) 228314
H04J 13/10 (2011 01) 228314*
H04J 14/00 (2006 01) 228314*
H05K 1/03 (2006 01) 242144*

INDEKS NUMEROWY 
UDZIELONYCH PATENTÓW

228314 H04J 13/00 (2011 01)
228534 G01M 11/00 (2006 01)
242131 B27M 3/08 (2006 01)
242132 B27M 3/08 (2006 01)
242133 D01D 5/00 (2006 01)
242134 C12P 3/00 (2006 01)
242135 G01N 1/28 (2006 01)
242136 B65D 33/25 (2006 01)
242137 B60J 1/14 (2006 01)
242138 B23K 26/60 (2014 01)
242139 A61K 36/355 (2006 01)
242140 B64C 27/54 (2006 01)
242141 F23H 11/10 (2006 01)
242142 C12N 15/82 (2006 01)
242143 F16K 3/08 (2006 01)
242144 H01Q 1/00 (2006 01)
242145 B29C 64/153 (2017 01)
242146 F41C 23/14 (2006 01)
242147 G01M 99/00 (2011 01)
242148 G01N 3/40 (2006 01)
242149 H01R 39/64 (2006 01)
242150 G01B 5/00 (2006 01)
242151 G01B 5/00 (2006 01)
242152 C12M 3/00 (2006 01)
242153 C25B 11/04 (2006 01)
242154 C12M 1/00 (2006 01)
242155 C01B 39/02 (2006 01)
242156 C02F 1/52 (2006 01)
242157 C02F 1/52 (2006 01)
242158 C07C 209/12 (2006 01)
242159 A01C 1/02 (2006 01)

242160 C22C 9/01 (2006 01)
242161 E02D 17/20 (2006 01)
242162 E02D 17/20 (2006 01)
242163 A61F 2/24 (2006 01)
242164 A41D 19/00 (2006 01)
242165 E04H 1/12 (2006 01)
242166 E21D 15/60 (2006 01)
242167 C07C 51/21 (2006 01)
242168 A01F 15/07 (2006 01)
242169 A01D 46/26 (2006 01)
242170 A01D 45/02 (2006 01)
242171 B65D 41/28 (2006 01)
242172 E04B 1/00 (2006 01)
242173 B27M 1/06 (2006 01)
242174 F01L 1/24 (2006 01)
242175 G10K 11/16 (2006 01)
242176 E04G 11/08 (2006 01)
242177 A41D 13/11 (2006 01)
242178 A01D 34/84 (2006 01)
242179 A01G 2/10 (2018 01)
242180 A01D 34/66 (2006 01)
242181 A01D 78/10 (2006 01)
242182 B01D 45/08 (2006 01)
242183 C07D 307/94 (2006 01)
242184 B65D 88/76 (2006 01)
242185 F25J 1/00 (2006 01)
242186 C07C 271/12 (2006 01)
242187 C07C 271/12 (2006 01)
242188 C07C 271/12 (2006 01)
242189 C07C 271/12 (2006 01)
242190 C07C 271/12 (2006 01)

WYGaśniĘcie praWa

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

(B1) (11) 217005 2019 05 10 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 231657 2020 10 19 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 234807 2021 05 28 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 234935 2021 05 14 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 235029 2021 05 15 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 235374 2021 05 09 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 235375 2021 05 16 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 235376 2021 05 21 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 235431 2021 05 21 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 235809 2021 05 07 Patent wygasł w całości 
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DecYZJe o ZMianie, UcHYleniU lUb stWierDZeniU 
nieWaŻności DecYZJi opUbliKoWanYcH  

W WiaDoMościacH UrZĘDU patentoWeGo

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

(B1) (11) 211243 04/2012 2022 05 10 
Na podstawie art  891 ust  3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r  Prawo 
własności przemysłowej (Dz U  z 2021 r  poz  324) Urząd Patento-
wy RP, działając na wniosek MERCK SHARP & DOHME CORP , RAH-
WAY, Stany Zjednoczone Ameryki, ogranicza patent na wynalazek  
pt  „Kompozycja farmaceutyczna antagonisty receptora tachykini-
ny”, nr Pat  211243 poprzez zmianę zastrzeżeń patentowych  Zmie-
niony opis patentowy podlega publikacji na mocy art  891 ust  9 Pwp 

WpisY i ZMianY W reJestrZe nieUWZGlĘDnione  
W innYcH saMoDZielnYcH oGŁosZeniacH

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

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

ce patentu 
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu

(11) 218694 A  Wykreślono: SMAY SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356295933; Wpisa-
no: SMAY SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Podłęże, Polska 356295933

(11) 241588 D  Wpisano: „W dniu 04 lutego 2022 r  na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego w  Białymstoku Wy-
dział X Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn  akt BI X Ns-Rej 
Za  6947/21/431) wpisano do  Rejestru Zastawów pod pozycją 
2707402 zastaw rejestrowy na  prawie ze  zgłoszenia patentu 
o numerze zgłoszenia P 405742 w celu zabezpieczenia wierzy-
telności przysługujących spółce THOMAS BETONBAUTEILE VER-
WALTUNGS-GMBH1 z siedzibą w Dornburg-Camburg, Niemcy 
wobec spółki LSA SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ z siedzibą w Białymstoku” 

patentY eUropeJsKie

ZŁoŻone tŁUMacZenia  
patentÓW eUropeJsKicH

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

(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 2352614 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 2442912 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 EP 2634484 B1

(T3) (97) 21 09 2022 2022/38 EP 2665436 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 2696953 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 2916716 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 2945996 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 2949603 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 2956421 B1
(T3) (97) 21 09 2022 2022/38 EP 2999666 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3026092 B1
(T3) (97) 21 09 2022 2022/38 EP 3033256 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3050482 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 3057785 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3082878 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3092176 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3113782 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3150704 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3229483 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3233875 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3245536 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3265487 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3278136 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3286325 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3314030 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3328271 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3334789 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3337791 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3347289 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3354263 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3356350 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3377500 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3389620 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3390590 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3393468 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3396767 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3397321 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3400019 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3406453 B1
(T3) (97) 21 09 2022 2022/38 EP 3406544 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3408247 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3416836 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3418794 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3437130 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3439466 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3442657 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3448775 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3451333 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 3459933 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3460495 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3476189 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3481193 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3481474 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3485969 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3500734 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3501339 B1
(T3) (97) 21 09 2022 2022/38 EP 3502949 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3503281 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3504382 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3512199 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3512495 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3523263 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3527409 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3528299 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3537077 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3541214 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3555324 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3555793 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3578846 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3590971 B1
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(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3592932 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3604656 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3609497 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3620714 B1
(T3) (97) 21 09 2022 2022/38 EP 3623016 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3627028 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3632659 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 EP 3636059 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3649177 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3660532 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3661237 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3665196 B1
(T3) (97) 21 09 2022 2022/38 EP 3696988 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3697817 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3699347 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3702035 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3702546 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3708331 B1
(T4) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3708331 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3712074 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3727260 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3728271 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3735778 B1
(T4) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3735778 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3743481 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3745811 B1
(T3) (97) 21 09 2022 2022/38 EP 3752432 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3754789 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3757769 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3767115 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3780327 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3784036 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3789038 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3791112 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3796798 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3797884 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3801037 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3808534 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3808537 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3813172 B1
(T3) (97) 21 09 2022 2022/38 EP 3814595 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3817884 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 3819416 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 3823952 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3824046 B1
(T3) (97) 21 09 2022 2022/38 EP 3829767 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3833490 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3840896 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3845817 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3849923 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3851579 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3853271 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3858686 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3860990 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3863778 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3863856 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3869064 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3873438 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3875857 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3880818 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3894766 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3912643 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3913187 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3919339 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3920682 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3930676 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3931275 B1

(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3937004 B1
(T3) (97) 21 09 2022 2022/38 EP 3942589 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3969659 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 3983312 B1
(T3) (97) 21 09 2022 2022/38 EP 3992269 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 4009841 B1

WYGaśniĘcie praWa

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

(T3) (11) 1621658 2021 06 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1622428 2021 07 21 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1624506 2021 07 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1626064 2021 07 30 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1632631 2021 07 01 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1634027 2021 07 08 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1635933 2021 06 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1636010 2021 06 09 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1636192 2021 06 04 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1636415 2021 06 10 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1638624 2021 06 18 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1638715 2021 06 23 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1638970 2021 06 11 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1639177 2021 06 09 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1641607 2021 07 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1641783 2021 06 10 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1642494 2021 07 30 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1644397 2021 07 09 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1644398 2021 07 09 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1644440 2021 07 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1644447 2021 06 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1644737 2021 07 08 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1646876 2021 07 08 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1648216 2021 07 08 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1648244 2021 07 30 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1648587 2021 06 12 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1648779 2021 07 19 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1648954 2021 07 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1648972 2021 07 23 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1649478 2021 07 20 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1766007 2021 06 08 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1767090 2021 07 12 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1771326 2021 07 07 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1772145 2021 07 15 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1773479 2021 06 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1773627 2021 06 30 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1773722 2021 07 01 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1773726 2021 07 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1776171 2021 07 20 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1776384 2021 07 18 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1778833 2021 07 01 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1779222 2021 07 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1781766 2021 06 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1781995 2021 07 12 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1782441 2021 06 03 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1786490 2021 07 21 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1788905 2021 07 13 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1789212 2021 06 16 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1799557 2021 07 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1867378 2021 06 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1867509 2021 06 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1870306 2021 06 04 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1872845 2021 06 21 Patent wygasł w całości 
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(T3) (11) 1878528 2021 07 13 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1880780 2021 07 03 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1881084 2021 06 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1881286 2021 07 11 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1882679 2021 07 19 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1884506 2021 07 19 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1885036 2021 07 20 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1885209 2021 06 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1890115 2021 07 11 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1890968 2021 06 13 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1891378 2021 06 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1891609 2021 06 08 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1893350 2021 06 07 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1893450 2021 06 19 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2138405 2021 06 23 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2138751 2021 06 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2138870 2021 06 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2138878 2021 06 23 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2143854 2021 07 07 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2146198 2021 07 09 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2147782 2021 07 17 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2148004 2021 06 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2148040 2021 07 20 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2148041 2021 07 21 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2595961 2021 07 19 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2596264 2021 07 11 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2596409 2021 07 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2596450 2021 07 19 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2596623 2021 07 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2596859 2021 07 15 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2598274 2021 07 21 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2598392 2021 07 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2598680 2021 07 18 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2599203 2021 07 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2603316 2021 07 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2603469 2021 07 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2605942 2021 07 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2606147 2021 07 30 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2606259 2021 07 21 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2614004 2021 07 25 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2616116 2021 07 21 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2616244 2021 07 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2616590 2021 07 11 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2622226 2021 07 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2748383 2021 07 19 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2749297 2021 07 25 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2769089 2021 06 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2772559 2021 06 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2776048 2021 06 08 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2789599 2021 06 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2792677 2021 06 25 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2803663 2021 06 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2811028 2021 06 03 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2813152 2021 06 01 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2815739 2021 06 16 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2816002 2021 06 21 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2816775 2021 06 21 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2818037 2021 06 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2818502 2021 06 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2818563 2021 06 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2818611 2021 06 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2818922 2021 06 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2819241 2021 06 06 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2820418 2021 07 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2823969 2021 06 06 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2838776 2021 06 06 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2854764 2021 06 05 Patent wygasł w całości 

(T3) (11) 2858940 2021 06 07 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2859138 2021 06 06 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2951077 2020 10 15 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3006123 2020 10 09 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3006636 2020 10 10 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3006878 2020 10 08 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3009460 2020 10 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3010084 2020 10 17 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3011978 2020 10 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3012858 2020 10 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3015035 2020 10 21 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3015391 2020 10 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3016078 2020 10 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3016300 2020 10 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3018270 2020 10 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3020268 2020 10 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3026201 2020 10 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3027068 2020 10 01 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3038479 2020 10 18 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3051965 2020 10 03 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3052840 2020 10 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3053358 2020 10 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3055325 2020 10 03 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3057485 2020 10 18 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3057553 2020 10 13 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3057728 2020 10 13 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3150737 2021 05 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3151757 2021 05 01 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3151995 2021 05 15 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3154374 2021 05 15 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3154379 2021 05 08 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3154503 2021 05 15 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3155319 2021 05 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3170958 2021 05 09 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3184275 2021 05 21 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3234517 2021 05 13 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3241470 2021 05 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3241472 2021 05 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3242271 2021 05 03 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3244001 2021 05 11 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3246269 2021 05 03 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3249692 2021 05 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3266899 2021 05 17 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3270102 2021 05 13 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) 2100364 A  Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co  KG,  
Monachium, Niemcy
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(11) 2100368 A  Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co  KG,  
Monachium, Niemcy

(11) 2100365 A  Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co  KG,  
Monachium, Niemcy

(11) 2100366 A  Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co  KG,  
Monachium, Niemcy

(11) 2122817 A  Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co  KG,  
Monachium, Niemcy

(11) 2109591 A  Wykreślono: WAM Industriale S p A , Mode-
na, Włochy; Wpisano: Wamgroup S p A , Modena, Włochy

(11) 2094799 A  Wykreślono: Avery Dennison Corporation, 
Pasadena, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Avery Dennison 
Corporation, Mentor, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2128406 A  Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co  KG,  
Monachium, Niemcy

(11) 2087938 A  Wykreślono: General Electric Technology 
GmbH, Baden, Szwajcaria; Wpisano: ANDRITZ Aktiebolag, Örn-
sköldsvik, Szwecja

(11) 2079034 A  Wykreślono: Compagnie Industrielle et Fi-
nanciere d’Ingenierie Ingenico, Neuilly sur Seine, Francja; Wpisano: 
Banks and Acquirers International Holding, Suresnes, Francja

(11) 2072168 A  Wykreślono: LARTH HAVLU RADYATÖR SA-
NAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Izmir, Turcja; Wpisano: GROUPE 
ATLANTIC IZMIR RADYATÖR SISTEMLERI SANAYI VE TICARET ANO-
NIM ŞIRKETI, Gaziemir/İzmir, Turcja

(11) 2118402 A  Wykreślono: Peri AG, Weißenhorn, Niemcy; 
Wpisano: PERI SE, Weissenhorn, Niemcy

(11) 2126248 A  Wykreślono: Peri AG, Weißenhorn, Niemcy; 
Wpisano: PERI SE, Weissenhorn, Niemcy

(11) 2137076 A  Wykreślono: ABTS - Advanced Bag Techno-
logy & Service GmbH, Rendsburg, Niemcy; Wpisano: ABTS - Advan-
ced Bag Technology & Services GmbH, Rendsburg, Niemcy

oGŁosZenia

sprostoWania opisÓW patentoWYcH

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

(B1) (11) 228314 Postanowiono opis patentowy ponownie wy-
drukować ze względu na sprostowanie w części dotyczącej upraw-
nionego z patentu (poz  73) - w miejsce “WOJSKOWA AKADEMIA 
TECHNICZNA IM  JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO, Warszawa, PL” 
wpisuje się: SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ MINISTRA 
OBRONY NARODOWEJ, Warszawa, PL 

(B1) (11) 228534 Postanowiono opis patentowy ponownie wy-
drukować ze względu na sprostowanie w części dotyczącej upraw-
nionego (poz  73) : w miejsce “WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZ-
NA IM  JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO, Warszawa, PL” wpisuje się: 
“SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ MINISTRA OBRONY 
NARODOWEJ, Warszawa, Polska” 

(B1) (11) 238780 Postanowiono opis patentowy ponownie wy-
drukować ze względu na zauważone błędy drukarskie 

(B1) (11) 241016 Postanowiono opis patentowy ponownie wy-
drukować ze względu na zauważone błędy drukarskie  

(11) 2110478 A  Wykreślono: Square Systems Limited, Dro-
gheda, Irlandia; Wpisano: INNOVATIVE PRODUCTS LIMITED, Dro-
gheda, Irlandia

(11) 2091028 A  Wykreślono: Ingenico Group, Paris, Francja; 
Wpisano: Banks and Acquirers International Holding, Suresnes, 
Francja

(11) 2099089 A  Wykreślono: Ingenico Group, Paris, Francja; 
Wpisano: Banks and Acquirers International Holding, Suresnes, 
Francja
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praWa ocHronne  
na WZorY UŻYtKoWe

UDZielone praWa 
(od nr 72 873 do nr 72 876)

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) 72873 (41) 2019 02 25 
(51) B66C 23/52 (2006 01) 
 B63B 27/10 (2006 01)
(62) 123952
(21) 127877 (22) 2015 03 31
(72) PASZKIEWICZ TOMASZ, Gdańsk (PL)
(73) PROTEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gdańsk (PL)
(54) Zespół wielofunkcyjnych żurawi okrętowych

(Y1) (11) 72874 (41) 2022 04 11 
(51) F23C 5/28 (2006 01)
(21) 129530 (22) 2020 10 09
(72) PETELA ANDRZEJ, Bytom (PL); SIWIŃSKI JAN, Nowa Wieś (PL); 
GRABOWSKI KRZYSZTOF, Warszawa (PL); POKORSKI WOJCIECH, 
Piastów (PL); KULPA ANDRZEJ, Warszawa (PL)

(73) ECOENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Komora paleniskowa kotła energetycznego z niskoemisyjnymi 
palnikami na paliwo płynne zabudowanymi w układzie „V” i „odwró-
cone V”

(Y1) (11) 72876 (41) 2022 05 30 
(51) F23C 5/28 (2006 01)
(21) 129635 (22) 2020 11 24
(72) PETELA ANDRZEJ, Bytom (PL); SIWIŃSKI JAN, Nowa Wieś (PL);  
GRABOWSKI KRZYSZTOF, Warszawa (PL); POKORSKI WOJCIECH, 
Piastów (PL); KULPA ANDRZEJ, Warszawa (PL)
(73) ECOENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Komora paleniskowa kotła energetycznego z zabudowanymi 
na ścianach niskoemisyjnymi palnikami na paliwo płynne

(Y1) (11) 72875 (41) 2022 05 30 
(51) H01R 11/28 (2006 01) 
 H01R 4/20 (2006 01)
(21) 129632 (22) 2020 11 25
(72) TOMASZEK BOGDAN, Łódź (PL)
(73) ZAKŁAD APARATURY ELEKTRYCZNEJ ERGOM  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(54) Podwójna izolowana końcówka tulejkowa
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 Nr prawa Symbol 
 ochronn  MKP

 1 2

 Nr prawa Symbol 
 ochronn  MKP

 1 2

 Symbol Nr prawa 
 MKP ochronn 

 1 2

 Symbol Nr prawa 
 MKP ochronn 

 1 2

INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH, 
WEDŁUG SYMBOLI MKP

B63B 27/10 (2006 01) 72873*
B66C 23/52 (2006 01) 72873
F23C 5/28 (2006 01) 72874

F23C 5/28 (2006 01) 72876
H01R 11/28 (2006 01) 72875
H01R 4/20 (2006 01) 72875*

INDEKS NUMEROWY 
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH

72873 B66C 23/52 (2006 01)
72874 F23C 5/28 (2006 01)

72875 H01R 11/28 (2006 01)
72876 F23C 5/28 (2006 01)

WYGaśniĘcie praWa

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa 
ochronnego, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(Y1) (11) 67026 2020 01 04 Prawo ochronne wygasło w całości 
(Y1) (11) 67027 2020 01 13 Prawo ochronne wygasło w całości 
(Y1) (11) 67034 2020 11 29 Prawo ochronne wygasło w całości 
(Y1) (11) 67112 2020 02 03 Prawo ochronne wygasło w całości 
(Y1) (11) 67114 2020 02 08 Prawo ochronne wygasło w całości 
(Y1) (11) 67118 2020 02 16 Prawo ochronne wygasło w całości 
(Y1) (11) 67124 2020 06 01 Prawo ochronne wygasło w całości 
(Y1) (11) 67129 2020 10 24 Prawo ochronne wygasło w całości 

(Y1) (11) 67164 2019 10 28 Prawo ochronne wygasło w całości 
(Y1) (11) 67177 2020 02 27 Prawo ochronne wygasło w całości 
(Y1) (11) 67183 2020 04 12 Prawo ochronne wygasło w całości 
(Y1) (11) 67184 2020 05 19 Prawo ochronne wygasło w całości 
(Y1) (11) 67188 2020 07 23 Prawo ochronne wygasło w całości 
(Y1) (11) 67301 2020 12 20 Prawo ochronne wygasło w całości 
(Y1) (11) 67316 2019 10 31 Prawo ochronne wygasło w całości 
(Y1) (11) 67325 2019 12 16 Prawo ochronne wygasło w całości 
(Y1) (11) 67330 2020 01 23 Prawo ochronne wygasło w całości 
(Y1) (11) 67332 2020 02 13 Prawo ochronne wygasło w całości 
(Y1) (11) 67380 2019 12 30 Prawo ochronne wygasło w całości 
(Y1) (11) 67381 2019 12 30 Prawo ochronne wygasło w całości 
(Y1) (11) 67382 2019 12 30 Prawo ochronne wygasło w całości 
(Y1) (11) 67383 2019 12 30 Prawo ochronne wygasło w całości 
(Y1) (11) 67384 2019 12 30 Prawo ochronne wygasło w całości 
(Y1) (11) 67385 2019 12 30 Prawo ochronne wygasło w całości 
(Y1) (11) 67386 2019 12 30 Prawo ochronne wygasło w całości 
(Y1) (11) 67387 2019 12 30 Prawo ochronne wygasło w całości 
(Y1) (11) 67388 2020 01 02 Prawo ochronne wygasło w całości 
(Y1) (11) 67390 2020 02 06 Prawo ochronne wygasło w całości 
(Y1) (11) 67394 2020 02 24 Prawo ochronne wygasło w całości 
(Y1) (11) 67395 2020 02 28 Prawo ochronne wygasło w całości 
(Y1) (11) 67426 2020 02 20 Prawo ochronne wygasło w całości 
(Y1) (11) 67427 2020 02 20 Prawo ochronne wygasło w całości 
(Y1) (11) 67428 2020 02 20 Prawo ochronne wygasło w całości 
(Y1) (11) 67429 2020 02 27 Prawo ochronne wygasło w całości 
(Y1) (11) 67430 2020 03 20 Prawo ochronne wygasło w całości 
(Y1) (11) 67433 2020 04 20 Prawo ochronne wygasło w całości 
(Y1) (11) 67438 2020 05 14 Prawo ochronne wygasło w całości 
(Y1) (11) 67442 2020 06 01 Prawo ochronne wygasło w całości 
(Y1) (11) 67446 2020 06 25 Prawo ochronne wygasło w całości 
(Y1) (11) 67449 2020 07 02 Prawo ochronne wygasło w całości 
(Y1) (11) 67450 2020 07 03 Prawo ochronne wygasło w całości 
(Y1) (11) 67460 2020 06 25 Prawo ochronne wygasło w całości 
(Y1) (11) 67482 2020 07 02 Prawo ochronne wygasło w całości 
(Y1) (11) 67489 2020 09 26 Prawo ochronne wygasło w całości 
(Y1) (11) 67498 2020 06 25 Prawo ochronne wygasło w całości 
(Y1) (11) 67507 2020 01 05 Prawo ochronne wygasło w całości 
(Y1) (11) 67508 2020 01 11 Prawo ochronne wygasło w całości 
(Y1) (11) 67537 2020 10 19 Prawo ochronne wygasło w całości 

* Prawo ochronne oznaczone więcej niż jednym symbolem klasyfikacyjnym  
Ogłoszenie dotyczące tego prawa ochronnego można znaleźć pod symbolem 
klasyfikacyjnym odpowiadającym numerowi bez gwiazdki 
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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 28 408 do nr 28 416)

(51) 25-03 (11) 28408 (22) 2022 10 14 (21) 31092
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(72) JABŁOŃSKI ŁUKASZ, GÓRECKI MARCIN,  
JABŁOŃSKI WOJCIECH, PRZESMYCKA NATALIA
(54) Budynek modułowy jednorodzinny
(55) 

(51) 19-08 (11) 28409 (22) 2022 10 14 (21) 31093
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(72) JABŁOŃSKI ŁUKASZ, GÓRECKI MARCIN,  
JABŁOŃSKI WOJCIECH, PRZESMYCKA NATALIA
(54) Plan architektoniczny modułowego budynku jednorodzinnego
(55) 

(51) 26-01 (11) 28410 (22) 2022 08 08 (21) 30986
(73) MAN IRENEUSZ SILVER-MAN, Kuźnica Lechowa (PL)
(72) MAN IRENEUSZ
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(54) Ozdoba znicza nagrobnego
(55) 

(51) 21-99 (11) 28411 (22) 2022 09 22 (21) 31056
(73) YOSHI INNOVATION SPÓŁKA AKCYJNA, Chorzów (PL)
(72) SPRAWKA MARCIN, FLAK TOMASZ
(54) Manekin
(55) 

(51) 19-07 (11) 28412 (22) 2022 09 09 (21) 31048
(73) RULSKI RAFAŁ, Milanówek (PL)
(72) RULSKI RAFAŁ
(54) Rama symulatora samochodowego
(55) 

(51) 25-99 (11) 28413 (22) 2022 10 21 (21) 31108
(73) ZAŁOGOWSKA SYLWIA MANUFAKTURA TEX, Częstochowa (PL)
(72) ZAŁOGOWSKA SYLWIA
(54) Poduszka wałek-uszczelniacz do drzwi lub okien
(55) 

(51) 06-09 (11) 28414 (22) 2022 10 19 (21) 31104
(73) ZAŁOGOWSKA SYLWIA MANUFAKTURA TEX, Częstochowa (PL)
(72) ZAŁOGOWSKA SYLWIA
(54) Poduszka na krzesło
(55) 

(51) 25-01 (11) 28415 (22) 2022 10 18 (21) 31102
(73) MALOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Suwałki (PL)
(72) KASZKIEL ERYK
(54) Profil drzwi
(55) 
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(51) 08-05 (11) 28416 (22) 2022 10 03 (21) 31072
(73) PASTOR KRZYSZTOF, Łuków (PL)
(72) PASTOR KRZYSZTOF
(54) Obręcz kierunkowa robotów koszących
(55) 

WYGaśniĘcie praWa

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

(11) 03026 2021 10 04 Prawo wygasło w całości 
(11) 03098 2021 10 29 Prawo wygasło w całości 
(11) 03111 2021 11 28 Prawo wygasło w całości 
(11) 03112 2021 11 28 Prawo wygasło w całości 
(11) 03113 2021 12 10 Prawo wygasło w całości 
(11) 03122 2021 11 02 Prawo wygasło w całości 

(11) 03123 2021 11 05 Prawo wygasło w całości 
(11) 03124 2021 11 05 Prawo wygasło w całości 
(11) 03125 2021 11 05 Prawo wygasło w całości 
(11) 03126 2021 11 05 Prawo wygasło w całości 
(11) 03127 2021 11 06 Prawo wygasło w całości 
(11) 03131 2021 11 06 Prawo wygasło w całości 
(11) 03183 2021 10 24 Prawo wygasło w całości 
(11) 03292 2021 11 30 Prawo wygasło w całości 
(11) 03293 2021 11 30 Prawo wygasło w całości 
(11) 03602 2021 11 07 Prawo wygasło w całości 
(11) 03623 2021 10 10 Prawo wygasło w całości 
(11) 03624 2021 10 10 Prawo wygasło w całości 
(11) 03625 2021 10 10 Prawo wygasło w całości 
(11) 11338 2021 10 02 Prawo wygasło w całości 
(11) 11357 2021 10 13 Prawo wygasło w całości 
(11) 11370 2021 10 16 Prawo wygasło w całości 
(11) 11371 2021 10 27 Prawo wygasło w całości 
(11) 11597 2021 11 30 Prawo wygasło w całości 
(11) 11859 2021 10 12 Prawo wygasło w całości 
(11) 11971 2021 10 23 Prawo wygasło w całości 
(11) 11975 2021 11 08 Prawo wygasło w całości 
(11) 18021 2021 10 20 Prawo wygasło w całości 
(11) 18105 2021 09 22 Prawo wygasło w całości 
(11) 18165 2021 11 08 Prawo wygasło w całości 
(11) 18205 2021 10 28 Prawo wygasło w całości 
(11) 18206 2021 10 28 Prawo wygasło w całości 
(11) 18226 2021 11 08 Prawo wygasło w całości 
(11) 18266 2021 10 06 Prawo wygasło w całości 
(11) 18275 2021 10 10 Prawo wygasło w całości 
(11) 18278 2021 10 10 Prawo wygasło w całości 
(11) 18279 2021 10 10 Prawo wygasło w całości 
(11) 18299 2021 11 16 Prawo wygasło w całości 
(11) 18316 2021 11 10 Prawo wygasło w całości 
(11) 18318 2021 11 10 Prawo wygasło w całości 
(11) 18337 2021 11 17 Prawo wygasło w całości 
(11) 18344 2021 11 27 Prawo wygasło w całości 
(11) 18345 2021 11 28 Prawo wygasło w całości 
(11) 18380 2021 10 05 Prawo wygasło w całości 
(11) 18383 2021 10 07 Prawo wygasło w całości 
(11) 18385 2021 10 28 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 358 227 do nr 358 385)

(111) 358227 (220) 2022 06 29 (210) 544531
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) MAGIERA MAGDALENA MAGDALENA MAGIERA-MAGUR, 
Złotniki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MAGUR
(510), (511) 29 Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy 
i  nasiona roślin strączkowych, Ryby, owoce morza i  mięczaki, nie-
żywe, Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Oleje i  tłuszcze, Jaja ptasie 
i  produkty z  jaj, Mięso i  wyroby mięsne, Nabiał i  substytuty nabia-
łu, Naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, Oleje i  tłuszcze jadalne, 
Przetworzone owady i  larwy, Konserwowane, mrożone, suszone 
i  gotowane owoce i  warzywa, Potrawy mięsne gotowane, Gotowe 
posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z  drobiu, 
Gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie 
z dziczyzny, Gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub 
głównie z  mięsa, Gotowe posiłki gotowane składające się głównie 
z  indyka, Mieszanki owoców suszonych, Mieszanki przekąsek skła-
dające się z  przetworzonych owoców i  przetworzonych orzechów, 
Mieszanki przekąsek składające się z suszonych owoców i orzechów 
przetworzonych, Potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, 
Zupy, Gotowe dania warzywne, Gotowe dania z mięsa, Gotowe po-
siłki na bazie warzyw dla małych dzieci, Gotowe posiłki zawierające 

[głównie] boczek, Gotowe posiłki zawierające [głównie] kurczaka, 
Gotowe posiłki zawierające [głównie] jajka, Gotowe posiłki z zamien-
ników owoców morza, Gotowe posiłki z  mięsa [mięso jako główny 
składnik], Gotowe posiłki z drobiu [drób jako główny składnik], Go-
towe posiłki składające się głównie z  kebaba, Gotowe posiłki skła-
dające się głównie z  indyka, Gotowe posiłki składające się głównie 
z kaczki, Gotowe posiłki składające się głównie z ryb, Gotowe posiłki 
składające się głównie z substytutów mięsa, Gotowe posiłki składają-
ce się głównie z owoców morza, Gotowe posiłki składające się głów-
nie z  dziczyzny, Gotowe posiłki przygotowane z  zamienników ryb, 
Koncentraty zup, Pokrojone warzywa, 31 Karmy i pasze dla zwierząt, 
Płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i  leśne, Zarodniki 
do celów rolniczych, Produkty rolne (nieprzetworzone), Nieprzetwo-
rzone produkty leśne, Nieprzetworzone produkty akwakultury, Nie-
przetworzone produkty ogrodnicze, Kukurydza, Rośliny i ich świeże 
produkty, Grzyby, Żywe zwierzęta, organizmy do  hodowli, Surowe 
i nieprzetworzone produkty ogrodnicze, Surowe i nieprzetworzone 
produkty rolne, Surowe i  nieprzetworzone produkty akwakultury, 
Surowe i nieprzetworzone produkty leśne, Surowe produkty akwa-
kultury, Surowe produkty leśne, Surowe produkty ogrodnicze, Suro-
we produkty rolne, 39 Pakowanie i składowanie towarów, Transport, 
Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, Usłu-
gi wynajmu związane z pojazdami, transportem i magazynowaniem, 
Parkowanie, przechowywanie pojazdów, cumowanie łodzi, Usługi 
nawigacji transportu, Usługi przewozu, Usługi wynajmu związane 
z  transportem i  magazynowaniem, Parkowanie i  przechowywa-
nie pojazdów, Magazynowanie żywności, Pakowanie, Pakowanie 
artykułów do  transportu, Pakowanie i  opakowywanie towarów, 
Pakowanie produktów spożywczych, Pakowanie żywności, Maga-
zynowanie i  składowanie, Przewożenie i  dostarczanie towarów, 40 
Przetwarzanie żywności i  napojów, Usługi rzeźnicze, Ubój zwierząt 
gospodarskich, Skórnictwo, Konserwowanie napojów i  żywności, 
Konserwowanie żywności, Mielenie kawy, Mielenie żywności, Mły-
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narstwo, Mrożenie żywności, Obróbka żywności gotowanej, Palenie 
i  przetwarzanie kawy, Produkcja cydru na  rzecz innych, Produkcja 
wina na rzecz osób trzecich, Przetwarzanie artykułów spożywczych 
do  użytku w  produkcji, Przetwarzanie liści herbaty, Przetwarzanie 
mleka, Przetwarzanie paszy, Przetwarzanie żywności gotowanej, 
Puszkowanie żywności, Rozdrabnianie żywności, Usługi destylacji 
alkoholu, Usługi browarnicze, Usługi konserwacji żywności, Usługi 
pasteryzacji żywności i napojów, Usługi produkcji moszczu, Warze-
nie piwa, Wędzenie produktów żywnościowych, Wyciskanie owoców 
na rzecz osób trzecich, Wytłaczanie owoców, Zabiegi zabezpiecza-
jące żywność przed pleśnią, Żywność (wędzenie-), 43 Tymczasowe 
zakwaterowanie, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakre-
sie dostarczania żywności i  napojów, Usługi informacji, doradztwa 
i  rezerwacji w  zakresie zakwaterowania tymczasowego, Usługi za-
opatrzenia w  żywność i  napoje, Wynajem mebli, bielizny stołowej, 
serwisów stołowych i  sprzętu do  podawania jedzenia i  napojów, 
Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Usługi w  zakresie 
zakwaterowania na pobyt czasowy, Wynajmowanie kwater, Wynaj-
mowanie pomieszczeń na  pobyt czasowy, Zakwaterowanie na  po-
byt czasowy, Zapewnianie czasowego wynajmu powierzchni biuro-
wej, Zapewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy, Zapewnianie 
zakwaterowania tymczasowego, Zwierzęta (Pomieszczenia dla-), 
Dekorowanie żywności, Dostarczanie żywności i  napojów za  po-
średnictwem furgonetek, Kontraktowe usługi w  zakresie żywności, 
Lodziarnie, Przygotowywanie i  zaopatrywanie w  żywność i  napoje 
do bezpośredniego spożycia, Usługi barów i restauracji, Usługi klu-
bów w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi w zakresie 
dostarczania napojów, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi 
w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, Usługi w zakresie 
przygotowywania posiłków, Usługi zaopatrzenia w żywność, Usługi 
zaopatrzenia w napoje, Usługi w zakresie żywności i napojów na wy-
nos, Usługi w  zakresie sprzedaży posiłków na  wynos, Zapewnianie 
żywności i napojów w restauracjach, Organizacja przyjęć weselnych 
[żywność i napoje], Oferowanie żywności i napojów dla gości, Ofero-
wanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Oferowanie żyw-
ności i napojów w bistrach, Pizzerie, Przygotowywanie żywności dla 
innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, Przygotowywanie posiłków 
i napojów, Serwowanie jedzenia i napojów, Usługi restauracji sprze-
dających posiłki na wynos, Usługi restauracji szybkiej obsługi, Usługi 
restauracyjne, Usługi w zakresie bankietów, Usługi w zakresie barów 
szybkiej obsługi, Usługi w zakresie gotowania posiłków, Zapewnia-
nie pomieszczeń na uroczystości 

(111) 358228 (220) 2022 06 29 (210) 544532
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) MAGIERA MAGDALENA MAGDALENA MAGIERA-MAGUR, 
Złotniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAGUR
(540) 

(591) biały, niebieski, brązowy, szary, ciemnoczerwony
(531) 04 05 02, 11 01 25, 26 02 16, 26 11 12, 27 05 01, 27 05 02, 29 01 15
(510), (511) 29 Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i na-
siona roślin strączkowych, Ryby, owoce morza i  mięczaki, nieżywe, 
Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Przetworzone owady i larwy, Ole-
je i tłuszcze jadalne, Naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, Nabiał 
i substytuty nabiału, Mięso i wyroby mięsne, Jaja ptasie i produkty 
z jaj, Konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzy-
wa, Potrawy mięsne gotowane, Gotowe posiłki gotowane składające 
się całkowicie lub głównie z drobiu, Gotowe posiłki gotowane skła-
dające się całkowicie lub głównie z dziczyzny, Gotowe posiłki goto-
wane składające się całkowicie lub głównie z mięsa, Gotowe posiłki 
gotowane składające się głównie z indyka, Gotowe posiłki na bazie 

warzyw dla małych dzieci, Gotowe posiłki przygotowane z zamienni-
ków ryb, Gotowe posiłki składające się głównie z dziczyzny, Gotowe 
posiłki składające się głównie z owoców morza, Gotowe posiłki skła-
dające się głównie z substytutów mięsa, Gotowe posiłki składające się 
głównie z ryb, Gotowe posiłki składające się głównie z kaczki, Gotowe 
posiłki składające się głównie z indyka, Gotowe posiłki z drobiu [drób 
jako główny składnik], Gotowe posiłki składające się głównie z keba-
ba, Gotowe posiłki z mięsa [mięso jako główny składnik], Gotowe po-
siłki zawierające [głównie] boczek, Gotowe posiłki zawierające [głów-
nie] kurczaka, Gotowe posiłki zawierające [głównie] jajka, Gotowe 
posiłki z zamienników owoców morza, Koncentraty zup, Pokrojone 
warzywa, 31 Karmy i pasze dla zwierząt, Płody rolne i z akwakultury, 
produkty ogrodnicze i leśne, Żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, 
Produkty rolne (nieprzetworzone), Nieprzetworzone produkty leśne, 
Nieprzetworzone produkty akwakultury, Nieprzetworzone produkty 
ogrodnicze, Kukurydza, Rośliny i ich świeże produkty, Grzyby, Suro-
we i  nieprzetworzone produkty ogrodnicze, Surowe i  nieprzetwo-
rzone produkty rolne, Surowe i nieprzetworzone produkty akwakul-
tury, Surowe i  nieprzetworzone produkty leśne, Surowe produkty 
akwakultury, Surowe produkty leśne, Surowe produkty ogrodnicze, 
Surowe produkty rolne, Zarodniki do celów rolniczych, 39 Pakowa-
nie i składowanie towarów, Parkowanie i przechowywanie pojazdów, 
Transport, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie trans-
portu, Usługi wynajmu związane z pojazdami, transportem i maga-
zynowaniem, Parkowanie, przechowywanie pojazdów, cumowanie 
łodzi, Usługi nawigacji transportu, Usługi przewozu, Usługi wynajmu 
związane z  transportem i  magazynowaniem, Transport pasażerów 
i  ładunków, Magazynowanie i  składowanie, Magazynowanie żyw-
ności, Pakowanie, Pakowanie artykułów do  transportu, Pakowanie 
i  opakowywanie towarów, Pakowanie produktów spożywczych, 
Pakowanie żywności, Przewożenie i dostarczanie towarów, 40 Prze-
twarzanie żywności i napojów, Konserwowanie napojów i żywności, 
Mielenie żywności, Mrożenie żywności, Obróbka żywności gotowa-
nej, Przetwarzanie artykułów spożywczych do  użytku w  produkcji, 
Przetwarzanie paszy, Przetwarzanie żywności gotowanej, Puszkowa-
nie żywności, Rozdrabnianie żywności, Usługi konserwacji żywności, 
Usługi browarnicze, Usługi destylacji alkoholu, Usługi pasteryzacji 
żywności i napojów, Usługi produkcji moszczu, Wędzenie produktów 
żywnościowych, Wyciskanie owoców na rzecz osób trzecich, Wytła-
czanie owoców, Zabiegi zabezpieczające żywność przed pleśnią, 
Żywność (wędzenie-), Warzenie piwa, Konserwacja napojów, Do-
radztwo w dziedzinie wytwarzania wina, Mielenie kawy, Młynarstwo, 
Palenie i przetwarzanie kawy, Produkcja cydru na rzecz innych, Prze-
twarzanie liści herbaty, Przetwarzanie mleka, Usługi rzeźnicze, Ubój 
zwierząt gospodarskich, Skórnictwo, Produkcja wina na  rzecz osób 
trzecich, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi informa-
cji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napo-
jów, Wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów stołowych i sprzętu 
do  podawania jedzenia i  napojów, Tymczasowe zakwaterowanie, 
Wynajmowanie pomieszczeń na  pobyt czasowy, Zakwaterowanie 
na  pobyt czasowy, Zapewnianie czasowego wynajmu powierzchni 
biurowej, Zapewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy, Zapew-
nianie zakwaterowania tymczasowego, Usługi informacji, doradztwa 
i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, Udostępnia-
nie zakwaterowania tymczasowego, Usługi w zakresie zakwaterowa-
nia na pobyt czasowy, Wynajmowanie kwater, Dekorowanie żywno-
ści, Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, 
Kontraktowe usługi w zakresie żywności, Lodziarnie, Przygotowywa-
nie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spoży-
cia, Usługi barów i restauracji, Usługi klubów w zakresie dostarczania 
żywności i napojów, Usługi w zakresie dostarczania napojów, Usługi 
w zakresie jedzenia na wynos, Usługi w zakresie przygotowywania 
jedzenia i  napojów, Usługi w  zakresie przygotowywania posiłków, 
Usługi zaopatrzenia w  żywność, Usługi zaopatrzenia w  napoje, 
Usługi w  zakresie żywności i  napojów na  wynos, Usługi w  zakresie 
sprzedaży posiłków na  wynos, Zapewnianie żywności i  napojów 
w restauracjach, Organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], 
Oferowanie żywności i napojów dla gości, Oferowanie żywności i na-
pojów w restauracjach i barach, Pizzerie, Przygotowywanie żywności 
dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, Przygotowywanie po-
siłków i napojów, Serwowanie jedzenia i napojów, Usługi restauracji 
sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracji szybkiej obsługi 
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(111) 358229 (220) 2022 07 04 (210) 544725
(151) 2022 11 04 (441) 2022 07 18
(732) NATURE PETS STACHOWICZ-ZAREMBA SPÓŁKA JAWNA, 
Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NaturePets z miłości do natury
(540) 

(591) biały, zielony, ciemnozielony
(531) 29 01 12, 27 05 01, 27 05 04, 27 05 08, 27 05 09, 27 05 10, 
27 05 24, 03 06 03, 26 13 01
(510), (511) 31 Karma dla ptaków domowych, Karma dla dzikiego 
ptactwa, Karma dla drobiu, Karma dla psów biorących udział w go-
nitwach, Ściółka dla zwierząt, Ściółka dla małych zwierząt, Karma dla 
zwierząt domowych, Siano, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z  akcesoriami do  pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży de-
talicznej w  związku ze  ściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży deta-
licznej w  związku z  przyborami higienicznymi dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze ściółką dla zwierząt 

(111) 358230 (220) 2022 07 04 (210) 544726
(151) 2022 11 04 (441) 2022 07 18
(732) NATURE PETS STACHOWICZ-ZAREMBA SPÓŁKA JAWNA, 
Bydgoszcz (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) czarny, szary, brązowy, biały, jasnobrązowy, jasnoszary, 
różowy
(531) 29 01 15, 03 05 01, 03 05 07, 03 05 17, 03 05 24, 03 05 26, 03 05 28
(510), (511) 31 Ściółka dla małych zwierząt, Ściółka dla zwierząt, Siano 

(111) 358231 (220) 2022 07 04 (210) 544682
(151) 2022 11 04 (441) 2022 07 18
(732) MADEJ MACIEJ VAPEPRO, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SEKSI BOOH
(540) 

(591) żółty, pomarańczowy, czarny, biały
(531) 29 01 14, 27 05 01, 27 05 03, 27 05 09
(510), (511) 34 Papierosy elektroniczne 

(111) 358232 (220) 2022 07 11 (210) 544977
(151) 2022 11 08 (441) 2022 07 25
(732) REWERS ALICJA, Szczecin (PL)
(540) (znak słowny)

(540) soul surfer
(510), (511) 3 Balsamy do  opalania [kosmetyki], Balsamy samoopa-
lające [kosmetyki], Kosmetyki, Kosmetyki blokujące promienio-
wanie słoneczne, Kosmetyki do  makijażu, Kosmetyki i  preparaty 
kosmetyczne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki w  postaci kremów, 
Kosmetyki w formie olejków, Kosmetyki w formie mleczek, Kosmety-
ki w formie żeli, Kosmetyki w postaci płynów, Kremy chroniące przed 
słońcem [kosmetyki], Kremy do twarzy [kosmetyki], Kremy do ciała 
[kosmetyki], Maseczki do skóry [kosmetyki], Olejki po opalaniu [ko-
smetyki], Pianki [kosmetyki], Środki do  oczyszczania skóry twarzy 
[kosmetyki], Środki nawilżające [kosmetyki], Produkty przeciwsło-
neczne do  ust [kosmetyki], Krem do  opalania, Kremy BB, Odżywki 
stosowane na  włosy, Środki toaletowe, Preparaty do  mycia i  pielę-
gnacji ciała, Chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi 

(111) 358233 (220) 2022 06 27 (210) 544449
(151) 2022 10 31 (441) 2022 07 18
(732) JANOWSKI FILIP, Zielonka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEBLARK
(540) 

(531) 26 11 07, 26 11 12, 26 03 23, 27 05 05
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zasłonami i fira-
nami tekstylnymi lub z tworzyw sztucznych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z zasłonami i firanami tekstylnymi lub z tworzyw sztucznych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  meblami tapicerowanymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami tapicerowanymi 

(111) 358234 (220) 2022 06 27 (210) 544456
(151) 2022 10 31 (441) 2022 07 18
(732) GANDALF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GANDALF com pl
(540) 

(531) 02 01 16, 02 01 23, 27 05 01, 27 05 05
(510), (511) 35 Sprzedaż detaliczna książek, książek audio, gazet, pod-
ręczników, multimediów, filmów, płyt CD z muzyką, programów kom-
puterowych, gier komputerowych, Sprzedaż detaliczna artykułów: 
e-gazety, e-podręczniki, e-książki, e-książki audio, puzzle, literatura 
obcojęzyczna, Sprzedaż komputerów i sprzętu telekomunikacyjnego, 
Sprzedaż artykułów papierniczych, Sprzedaż gier i  zabawek, Usłu-
gi reklamy na stronie internetowej, Sprzedaż perfum i kosmetyków, 
sprzedaż artykułów biurowych i szkolnych, sprzedaż artykułów spo-
żywczych dla zwierząt domowych, sprzedaż w  odniesieniu do  pro-
duktów dla zwierząt domowych, 39 Pakowanie towarów i produktów, 
dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjne i/lub przez 
Internet drogą pocztową lub kurierską, składowanie przesyłek, maga-
zynowanie, dystrybucja paczek i przesyłek, składowanie towarów 

(111) 358235 (220) 2022 04 22 (210) 542327
(151) 2022 10 21 (441) 2022 06 27
(732) OKAZAKI-PINDUR TOKO ANNA, Warszawa (PL);
PACEWICZ PIOTR, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
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(540) 

(531) 26 07 25, 26 01 06, 26 01 08
(510), (511) 35 Agencje informacji handlowej, Agencje reklamowe, 
Badania opinii publicznej, Obróbka tekstów, Publikowanie tekstów 
reklamowych, Reklama, Reklama online za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, Rozpowszechnianie reklam, Tworzenie tekstów reklamo-
wych, Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego 
i mediów, 38 Podcasting, Usługi transmisji cyfrowej, Usługi transmisji 
komputerowej, Usługi transmisji danych, Usługi transmisji audiowi-
zualnej, Usługi elektronicznej transmisji głosu, Usługi elektronicznej 
transmisji danych, Usługi w  zakresie przekazywania wiadomości, 
Nadawanie programów za  pośrednictwem Internetu, Zapewnianie 
dostępu do treści, stron internetowych i portali, Transmisja materiałów 
wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych przez 
użytkownika, treści audio i  informacji za  pośrednictwem Internetu, 
41 Elektroniczna publikacja tekstów i  druków, innych niż reklamo-
we, w  Internecie, Multimedialne wydania publikacji elektronicznych, 
Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Pisanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, do  nadawania za  pośrednic-
twem usług teletekstu, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tek-
stów, Publikacja i  redagowanie materiałów drukowanych, Publikacja 
treści redakcyjnych stron dostępnych za  pośrednictwem globalnej 
sieci komputerowej, Publikowanie, Publikowanie druków w  formie 
elektronicznej w Internecie, Publikowanie druków, również w formie 
elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, Publikowanie elek-
troniczne, Publikowanie materiałów drukowanych i  publikacji dru-
kowanych, Publikowanie tekstów, Udostępnianie publikacji on-line, 
Udostępnianie publikacji elektronicznych, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych, nie  do  pobrania, Udostępnianie z  globalnej sieci 
komputerowej lub Internetu publikacji, które mogą być przegląda-
ne, Usługi reporterskie, Usługi w zakresie publikowania online, Usługi 
wydawnicze, Usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, 
Usługi w zakresie organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, 
rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, 
rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z  wyko-
rzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik 
audiowizualnych, Udostępnianie informacji o  tematyce politycznej, 
społecznej i  kulturalnej za  pomocą portalu on-line, Opracowywanie 
podcastów, Opracowywanie treści edukacyjnych do podcastów   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 358236 (220) 2022 04 22 (210) 542328
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) OKAZAKI-PINDUR TOKO ANNA, Warszawa (PL);
PACEWICZ PIOTR, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) czarny, szary, czerwony, biały
(531) 26 02 01, 26 02 12, 26 01 01, 26 01 03, 26 04 01, 26 04 05, 
26 04 12, 29 01 14

(510), (511) 35 Agencje informacji handlowej, Agencje reklamowe, 
Badania opinii publicznej, Obróbka tekstów, Publikowanie tekstów 
reklamowych, Reklama, Reklama online za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, Rozpowszechnianie reklam, Tworzenie tekstów reklamo-
wych, Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego 
i mediów, 38 Podcasting, Usługi transmisji cyfrowej, Usługi transmisji 
komputerowej, Usługi transmisji danych, Usługi transmisji audiowi-
zualnej, Usługi elektronicznej transmisji głosu, Usługi elektronicznej 
transmisji danych, Usługi w  zakresie przekazywania wiadomości, 
Nadawanie programów za  pośrednictwem Internetu, Zapewnianie 
dostępu do treści, stron internetowych i portali, Transmisja materiałów 
wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych przez 
użytkownika, treści audio i  informacji za  pośrednictwem Internetu, 
41 Elektroniczna publikacja tekstów i  druków, innych niż reklamo-
we, w  Internecie, Multimedialne wydania publikacji elektronicznych, 
Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Pisanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, do  nadawania za  pośrednic-
twem usług teletekstu, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tek-
stów, Publikacja i  redagowanie materiałów drukowanych, Publikacja 
treści redakcyjnych stron dostępnych za  pośrednictwem globalnej 
sieci komputerowej, Publikowanie, Publikowanie druków w  formie 
elektronicznej w Internecie, Publikowanie druków, również w formie 
elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, Publikowanie elek-
troniczne, Publikowanie materiałów drukowanych i  publikacji dru-
kowanych, Publikowanie tekstów, Udostępnianie publikacji on-line, 
Udostępnianie publikacji elektronicznych, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych, nie  do  pobrania, Udostępnianie z  globalnej sieci 
komputerowej lub Internetu publikacji, które mogą być przegląda-
ne, Usługi reporterskie, Usługi w zakresie publikowania online, Usługi 
wydawnicze, Usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, 
Usługi w zakresie organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, 
rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, 
rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z  wyko-
rzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik 
audiowizualnych, Udostępnianie informacji o  tematyce politycznej, 
społecznej i  kulturalnej za  pomocą portalu on-line, Opracowywanie 
podcastów, Opracowywanie treści edukacyjnych do podcastów   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 358237 (220) 2022 04 22 (210) 542329
(151) 2022 10 21 (441) 2022 06 27
(732) OKAZAKI-PINDUR TOKO ANNA, Warszawa (PL);
PACEWICZ PIOTR, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OKO
(510), (511) 35 Agencje informacji handlowej, Agencje reklamowe, 
Badania opinii publicznej, Obróbka tekstów, Publikowanie tekstów 
reklamowych, Reklama, Reklama online za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, Rozpowszechnianie reklam, Tworzenie tekstów reklamo-
wych, Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego 
i mediów, 38 Podcasting, Usługi transmisji cyfrowej, Usługi transmisji 
komputerowej, Usługi transmisji danych, Usługi transmisji audiowi-
zualnej, Usługi elektronicznej transmisji głosu, Usługi elektronicznej 
transmisji danych, Usługi w  zakresie przekazywania wiadomości, 
Nadawanie programów za  pośrednictwem Internetu, Zapewnianie 
dostępu do treści, stron internetowych i portali, Transmisja materiałów 
wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych przez 
użytkownika, treści audio i  informacji za  pośrednictwem Internetu, 
41 Elektroniczna publikacja tekstów i  druków, innych niż reklamo-
we, w  Internecie, Multimedialne wydania publikacji elektronicznych, 
Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Pisanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, do  nadawania za  pośrednic-
twem usług teletekstu, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tek-
stów, Publikacja i  redagowanie materiałów drukowanych, Publikacja 
treści redakcyjnych stron dostępnych za  pośrednictwem globalnej 
sieci komputerowej, Publikowanie, Publikowanie druków w  formie 
elektronicznej w Internecie, Publikowanie druków, również w formie 
elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, Publikowanie elek-
troniczne, Publikowanie materiałów drukowanych i  publikacji dru-
kowanych, Publikowanie tekstów, Udostępnianie publikacji on-line, 
Udostępnianie publikacji elektronicznych, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych, nie  do  pobrania, Udostępnianie z  globalnej sieci 
komputerowej lub Internetu publikacji, które mogą być przegląda-
ne, Usługi reporterskie, Usługi w zakresie publikowania online, Usługi 
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wydawnicze, Usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, 
Usługi w zakresie organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, 
rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, 
rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z  wyko-
rzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik 
audiowizualnych, Udostępnianie informacji o  tematyce politycznej, 
społecznej i  kulturalnej za  pomocą portalu on-line, Opracowywanie 
podcastów, Opracowywanie treści edukacyjnych do podcastów   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 358238 (220) 2022 06 08 (210) 543933
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE PORTY LOTNICZE, 
Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) żółty
(531) 29 01 02, 18 05 03, 26 11 03, 26 11 12, 26 01 01, 26 01 04, 26 01 16
(510), (511) 16 Artykuły biurowe [z  wyjątkiem mebli], Bilety dla usług 
lotniskowych, Broszury, Czasopisma [periodyki], Drukowane karty abo-
namentowe i vouchery dla usług lotniskowych, Artykuły biurowe, Dru-
kowane rozkłady, Etui na  identyfikatory [artykuły biurowe], Etykiety 
papierowe odprawionego bagażu, Etykiety z papieru lub kartonu, For-
mularze [blankiety, druki], Fotografie [wydrukowane], Kalendarze, Kata-
logi, Przepustki i  identyfikatory, Katalogi, foldery i prospekty, Materiały 
biurowe, Marketingowe materiały drukowane, Drukowane materiały 
informacyjne, Drukowane materiały reklamowe, Materiały szkoleniowe 
i instruktażowe, Drukowane materiały wizerunkowe, Drukowane publi-
kacje, Czasopisma i biuletyny, Formularze [blankiety, druki], Drukowane 
komunikaty prasowe, Raporty, 20 Szyldy z drewna lub tworzyw sztucz-
nych, Konstrukcje wystawowo-reklamowe, Tablice ogłoszeniowe, Stojaki 
do wystawiania gazet, Stoiska wystawowe, 35 Imprezy promocyjne, Ak-
cje promocyjne, Usługi marketingowe, reklamowe i  promocyjne, Two-
rzenie materiałów marketingowych, reklamowych i promocyjnych, Kam-
panie reklamowe, Badania marketingowe, Badania opinii publicznych, 
Badania rynku, Badania satysfakcji, Badania zwyczajów i postaw w celach 
marketingowych, Pogłębione analizy statystyczne, rynkowe i biznesowe, 
Filmy i animacje wizerunkowe i promocyjne, Identyfikacja wizualna mar-
ki, Organizacji pokazów i prezentacji, Promocja [reklama] turystyki i po-
dróży, Promocja regionu i miasta, Marketing usług lotniczych i pozalot-
niczych, System identyfikacji wizualnej lotniska, Wynajem powierzchni 
reklamowych, Reklama w Internecie i Intranecie, Wynajem powierzchni 
pod punkt wystawienniczy materiałów reklamowych oraz informacyj-
nych, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośred-
nictwem strony internetowej, Indeksowanie stron internetowych w ce-
lach handlowych lub reklamowych, Optymalizacja stron internetowych, 
Sprzedaż paliwa, 36 Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, 
Zarządzania nieruchomościami związanymi z  lotnictwem, Zarządzanie 
infrastrukturą lotniskową i około lotniskową, Inwestycje w infrastrukturę 
lotniskową i około lotniskową, Udostępnienie powierzchni do przepro-
wadzania badań marketingowych, Usługi finansowe (kantory/banki/
bankomaty), Wynajem powierzchni komercyjnej pod punkty handlowe, 
gastronomiczne i usługowe na  lotnisku, Wynajem stanowisk recepcyj-
nych i  standów usługi powiernictwa inwestycji, Wynajem powierzchni 
biurowej, 37 Usługi utrzymania obiektów i  infrastruktury lotniskowej, 
Instalacja systemów komputerowych, Konserwacja i naprawy obiektów 
i infrastruktury lotniskowej, Usługi nadzoru budowlanego, Usługi myjni 
samochodowej, Usługi warsztatu samochodowego, Usługi wodno-ka-
nalizacyjne, Usługi bazy technicznej, 38 Usługi teletechniczne i teleinfor-
matyczne, Poczta elektroniczna przesyłanie faksów, Przesyłanie on-line 
kartek z życzeniami, Usługi telewizji w obwodzie zamkniętym, Zapew-

nianie łączności radiowej, Udostępnianie systemu informacji lotniskowej, 
39 Usługi parkingowe, Udostępnianie miejsc postojowych i dróg dojaz-
dowych lotniska, Usługi terminalowe i pasażerskie, Transport po płycie 
lotniska, Usługa szybkiego przejścia kontroli bezpieczeństwa i dostępu 
pasażera (Fast Track) oraz pasażera VIP, Wynajem powierzchni magazy-
nowej, Dystrybucja czasopism, Wynajem sprzętu i  pojazdów lotnisko-
wych, Wynajem wózków bagażowych, Udostępnianie infrastruktury 
lotniska przewoźnikom i użytkownikom statków powietrznych, Udostęp-
nianie infrastruktury lotniska dla zaopatrzenia pokładowego, Udostęp-
nianie miejsca do parkowania sprzętu i pojazdów służących do wykony-
wania czynności obsługi naziemnej, Udostępnianie miejsc postojowych 
do odladzania statków powietrznych, Udostępnianie stanowisk odprawy 
biletowo-bagażowej wraz z wyposażeniem, Udostępnianie sortowni ba-
gażu wraz z taśmociągami, Usługi parkowania samolotów w hangarach, 
Udostępnianie pomostów pasażerskich, Udostępnianie urządzeń do za-
silania statków powietrznych w energię elektryczną, Przewóz pasażerów, 
Przewóz towarów, Obsługa transportu lotniczego, Obsługa pasażersko
-bagażowa, Obsługa naziemna przewoźników lotniczych, Ratownictwo 
lotniskowe, Usługa przechowywania bagażu, 41 Organizacja konferencji 
prasowych, Imprezy okolicznościowe, Imprezy firmowe i spotkania biz-
nesowe, Szkolenia z zakresu przepisów ruchu pojazdów i pieszych na lot-
nisku, Lotniskowe szkolenia operacyjne, Szkolenia lotniskowe, Szkolenia 
korporacyjne, Szkolenia BHP, Szkolenia ochrony lotnictwa cywilnego, 
Szkolenia w  zakresie przepisów ochrony przeciwpożarowej i  procedur 
postępowania alarmowego, Szkolenia ratowników lotniskowej straży 
pożarnej, Usługi publikowania tekstów, czasopism, wydawnictw niepe-
riodycznych i publikacji elektronicznych, w tym on-line, Szkolenia edu-
kacyjne, Usługi edukacyjne, Wynajem obiektów sportowych, Wynajem 
strzelnicy, Usługa filmowania i  fotografowania, 42 Nadzór techniczny 
nad obiektami lotniczymi, Usługi programowania i  tworzenia aplikacji, 
Hostingi stron internetowych, Instalacja programów komputerowych, 
43 Usługi gastronomiczne na  lotnisku, Wynajem pomieszczeń szkole-
niowych i konferencyjnych, Wynajem powierzchni pod wystawy i eks-
pozycje, Udostępnianie pomieszczeń do modlitw, 44 Ratownictwo me-
dyczne, Usługi medyczne, 45 Usługi w zakresie ochrony lotnisk, Usługi 
w zakresie bezpieczeństwa osób i bagażu na lotniskach, Konwoje, asysty, 
eskorty na terenie lotnisk, Przechowanie przedmiotów w biurze rzeczy 
znalezionych, Wydawanie przepustek i dostępów, Usługi kontroli dostę-
pu i bezpieczeństwa statków powietrznych, Wynajem urządzeń ochro-
ny osób, sprzętu i bagaży, Lotniskowa straż pożarna, Udzielanie licencji 
na korzystanie ze zdjęć, filmów i multimediów 

(111) 358239 (220) 2022 05 20 (210) 543291
(151) 2022 10 20 (441) 2022 06 27
(732) DEREWOŃKO STANISŁAWA NUMAZU SUSHI,  
Czarna Wielka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NUMAZU
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z  własnym zapleczem, pro-
duktami i  transportem, Restauracje, Restauracje oferujące dania 
na  wynos, Usługi restauracji przygotowujących potrawy na  żywo, 
Usługi restauracji sprzedających sushi, Usługi restauracyjne, Usługi 
cateringu zewnętrznego, Zapewnianie pomieszczeń na uroczystości 

(111) 358240 (220) 2022 04 26 (210) 542450
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) MAGIC RECORDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) sanah
(510), (511) 9 Płyty fonograficzne, nagrane media i  media do  po-
brania, Nagrania, 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 Reklama 
i promocja w tym prasowa, telewizyjna, internetowa, radiowa, na bil-
bordach, Marketing, Impresariat w działalności artystycznej, 41 Pro-
dukcja filmów na  płytach DVD i  CD-ROM, organizacja koncertów, 
imprez rozrywkowych, Impresariat artystyczny 

(111) 358241 (220) 2022 04 26 (210) 542454
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) MAGIC RECORDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) sanah
(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 24
(510), (511) 9 Płyty fonograficzne, nagrane media i  media do  po-
brania, Nagrania, 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 Reklama 
i promocja w tym prasowa, telewizyjna, internetowa, radiowa, na bil-
bordach, Marketing, Impresariat w działalności artystycznej, 41 Pro-
dukcja filmów na  płytach DVD i  CD-ROM, organizacja koncertów, 
imprez rozrywkowych, Impresariat artystyczny 

(111) 358242 (220) 2022 05 19 (210) 543221
(151) 2022 10 20 (441) 2022 07 04
(732) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY  
SPÓŁKA AKCYJNA, Puławy (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) ciemnoniebieski, jasnoniebieski
(531) 05 03 13, 05 03 15, 29 01 12
(510), (511) 1 Nawozy, w tym nawozy mineralne nawozy azotowe, 35 
Sprzedaż produktów nawozowych, preparatów, środków chemicz-
nych i  agrochemicznych powiązanych z  rolnictwem, Publikowanie 
tekstów reklamowych, sponsorowanych, promocyjnych, handlo-
wych, przygotowywanie reklam w tym papierowych, radiowych, tele-
wizyjnych, Prezentowanie produktów w mediach, za pośrednictwem 
sieci komputerowych, internetowych, online, Rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, promocyjnych, Promocja sprzedaży pro-
duktów nawozów, preparatów, środków chemicznych i agrochemicz-
nych powiązanych z  rolnictwem w  celach handlowych, organizacja 
wystaw, targów w celach handlowych lub reklamowych, komunikacja 
marketingowa z  wykorzystaniem mediów społecznościowych, 44 
Usługi doradcze z dziedziny rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa 

(111) 358243 (220) 2022 06 27 (210) 544454
(151) 2022 10 31 (441) 2022 07 18
(732) BROKEN RULES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROKEN RULES SINCE 1979
(540) 

(591) biały, czarny, fioletowy
(531) 27 05 01, 27 05 05, 27 05 10, 27 05 12, 27 05 17, 29 01 13
(510), (511) 25 Obuwie, Odzież, Nakrycia głowy, Części odzieży, obu-
wia i nakryć głowy 

(111) 358244 (220) 2022 05 25 (210) 543401
(151) 2022 11 02 (441) 2022 07 18
(732) PRAGMASOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PRAGMILE
(510), (511) 42 Opracowywanie oprogramowania komputerowego, 
Programowanie komputerowe dla osób trzecich, Opracowywanie opro-
gramowania systemowego, Opracowywanie języków komputerowych, 
Opracowywanie oprogramowania gier komputerowych, Opracowywa-
nie oprogramowania komputerowego dla osób trzecich, Opracowywa-
nie oprogramowania rzeczywistości wirtualnej, Opracowywanie i testo-
wanie oprogramowania, Diagnozowanie błędów w  oprogramowaniu 
komputerowym, Naprawa uszkodzonych programów komputerowych, 
Opracowywanie baz danych, Projektowanie i opracowywanie stron in-
ternetowych, Programowanie animacji komputerowych, Programowa-
nie komputerowe w zakresie gier wideo, Programowanie komputerowe 
w  zakresie gier komputerowych, Rozwój, programowanie i  wdrażanie 
oprogramowania komputerowego, Prace badawczo-rozwojowe w zakre-
sie oprogramowania komputerowego, Znajdowanie i usuwanie błędów 
w  oprogramowaniu komputerowym dla osób trzecich [debugowanie], 
Doradztwo w  zakresie projektowania i  opracowywania oprogramowa-
nia komputerowego, Doradztwo specjalistyczne związane z programo-
waniem komputerowym, Doradztwo w  zakresie testowania systemów 
aplikacyjnych, Doradztwo w  zakresie komputerowych programów baz 
danych, Doradztwo związane z  projektowaniem i  opracowywaniem 
programów komputerowych baz danych, Doradztwo związane z  two-
rzeniem i projektowaniem stron internetowych, Instalacja, konserwacja, 
aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego, Doradztwo 
komputerowe, Badania i doradztwo w zakresie oprogramowania kom-
puterowego, Badania dotyczące programów komputerowych, Edycja 
programów komputerowych, Wdrażanie programów komputerowych 
w sieciach, Instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramo-
wania komputerowego, Instalacja i konserwacja oprogramowania do do-
stępu do Internetu, Instalacja, konserwacja i naprawa oprogramowania 
komputerowego dla systemów komputerowych, Instalacja, konserwacja 
i aktualizowanie oprogramowania bazy danych, Inżynieria oprogramo-
wania, Konfiguracja komputerowego oprogramowania sprzętowego, 
Konfiguracja oprogramowania komputerowego, Konfiguracja systemów 
i sieci komputerowych, Udzielanie informacji w zakresie programowania 
komputerów, Dostarczanie informacji o technologii komputerowej i pro-
gramowaniu za pośrednictwem strony internetowej 

(111) 358245 (220) 2022 06 01 (210) 543628
(151) 2022 10 27 (441) 2022 07 11
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLIS HAPPY KARPATKA coconut
(540) 

(591) biały, czarny, granatowy, niebieski, pomarańczowy
(531) 29 01 15, 27 05 01, 27 05 03, 27 05 08, 27 05 09, 27 05 10, 
27 05 17, 27 05 24, 24 09 02, 24 09 03, 24 09 05, 24 09 11, 26 01 02, 
26 01 03, 26 01 16, 26 01 18, 26 01 22
(510), (511) 30 Słodycze, Wyroby cukiernicze, Wafle, Rurki waflowe, 
Ciastka 

(111) 358246 (220) 2022 06 02 (210) 543685
(151) 2022 10 31 (441) 2022 07 18
(732) SOBÓŁ MAŁGORZATA ANNA P P H U , Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIELONE SKARPETKI
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(540) 

(591) zielony, czerwony
(531) 03 06 03, 26 01 06, 26 03 07, 26 03 06, 27 05 01, 27 05 17, 29 01 12
(510), (511) 20 Budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, Me-
ble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Łóżka, pościel, matera-
ce, poduszki, Wieszaki na ubrania, wieszaki stojące do ubrań [meble] 
i haczyki na ubrania, 25 Odzież, Nakrycia głowy 

(111) 358247 (220) 2022 06 13 (210) 544040
(151) 2022 11 02 (441) 2022 07 11
(732) LEGALNA SZTANGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sulejówek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOT BIG YET BUT STRONG
(540) 

(591) czarny, biały, szary
(531) 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 25 Odzież 

(111) 358248 (220) 2022 06 13 (210) 544060
(151) 2022 11 02 (441) 2022 07 18
(732) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Destresan
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Substancje dietetyczne 
do celów leczniczych, Odżywki wzmacniające do celów leczniczych, 
Suplementy diety, Preparaty z  witaminami do  celów leczniczych, 
Preparaty wspomagające leczenie 

(111) 358249 (220) 2022 06 13 (210) 544061
(151) 2022 11 02 (441) 2022 07 18
(732) RESPEKT PERSONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubicz Górny (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RESPEKT PERSONAL GROUP
(540) 

(591) szary, biały
(531) 29 01 12, 27 05 01, 27 05 05, 02 07 23, 26 01 03, 26 01 14, 26 01 18

(510), (511) 35 Usługi agencji pośrednictwa pracy i  rekrutacji pra-
cowników, Usługi dotyczące rekrutacji kadry pracowniczej, Agencje 
zatrudnienia tymczasowego, Dostarczanie informacji dotyczących 
rekrutacji pracowników, Organizowanie i  prowadzenie targów pra-
cy, Konsultacje i  doradztwo w  zakresie rekrutacji personelu, Ogło-
szenia odnoszące się do rekrutacji personelu, Leasing pracowniczy, 
Usługi informacyjne dotyczące stanowisk pracy i kariery zawodowej, 
Dostarczanie informacji na  temat zatrudnienia za  pośrednictwem 
globalnej sieci komputerowej, Przeprowadzanie testów na potrzeby 
sprawdzenia kompetencji zawodowych, Doradztwo w zakresie zaso-
bów ludzkich, Usługi nawiązywania kontaktów zawodowych, Usługi 
doradcze w  zakresie zatrudnienia, Usługi marketingowe, Opraco-
wanie koncepcji i strategii marketingowych, Prowadzenie kampanii 
marketingowych, Marketing internetowy, Usługi reklamowe i  mar-
ketingowe dla agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji pracowników, 
Doradztwo biznesowe dla agencji pośrednictwa pracy i  rekrutacji 
pracowników, Wsparcie biznesowe dotyczące rozpoczęcia i prowa-
dzenia działalności agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji pracow-
ników, Pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu fran-
czyzowego, Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami 
działającymi w oparciu o franczyzę, Usługi świadczone przez franczy-
zodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu agencji pośrednictwa 
pracy i rekrutacji pracowników, Outsourcing [doradztwo biznesowe], 
Usługi wsparcia administracyjnego, Pomoc w  prowadzeniu działal-
ności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością go-
spodarczą, Usługi w zakresie pozycjonowania marki, 36 Doradztwo 
finansowe związane z  franchisingiem, Zapewnianie finansowania, 
Obsługa płatności, 38 Udostępnianie sprzętu telekomunikacyjnego, 
39 Usługi transportowe, Usługi przewozu, 41 Organizacja szkoleń, 
Szkolenia w dziedzinie biznesu, Szkolenia w dziedzinie marketingu, 
Usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z BHP, Szkolenia w dzie-
dzinie prawa, Szkolenia pracowników rekrutacji personelu, Szkole-
nia pracowników administracyjnych, Usługi edukacyjne związane 
z  nauką języków obcych obsługą klienta, Prowadzenie kursów do-
tyczących szkoleń administracyjnych, 42 Usługi wsparcia technicz-
nego w zakresie oprogramowania komputerowego, Udostępnianie 
sprzętu komputerowego, Usługi w zakresie projektowania logo, 43 
Zapewnianie tymczasowego zakwaterowania na czas pracy, Usługi 
w zakresie zakwaterowania, 45 Licencjonowanie koncepcji franczy-
zowych [usługi prawne], Licencjonowanie własności intelektualnej, 
w  szczególności znaków towarowych, Doradztwo prawne, Pomoc 
prawna przy tworzeniu umów, Rejestrowanie nazw domen 

(111) 358250 (220) 2022 06 20 (210) 544259
(151) 2022 11 02 (441) 2022 07 18
(732) BARTOSZEWSKA JOANNA DOLMAGO, Osiek (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DOLMAGO
(510), (511) 1 Środki ochrony roślin przeciw patogenom, Nawozy 

(111) 358251 (220) 2022 06 22 (210) 544301
(151) 2022 11 02 (441) 2022 07 18
(732) CZAPIEWSKA-SREBERSKA ANNA, Klawkowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SilverYacht
(540) 

(591) niebieski, biały
(531) 01 15 24, 26 11 01, 26 11 13, 27 05 01, 27 05 05, 29 01 12
(510), (511) 12 Jachty, Jachty silnikowe, Łodzie, Pojazdy do porusza-
nia się po wodzie 

(111) 358252 (220) 2022 06 22 (210) 544317
(151) 2022 11 02 (441) 2022 07 18
(732) DUDA GRZEGORZ FIRMA DUDA-AUTO, Ryglice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DUDA GARAGE
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(540) 

(531) 15 01 17, 27 05 01, 27 05 05
(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu 

(111) 358253 (220) 2022 06 24 (210) 544408
(151) 2022 10 31 (441) 2022 07 18
(732) PRW DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRW DESIGN
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 42 Usługi w zakresie architektury i projektowania wnętrz 

(111) 358254 (220) 2022 06 28 (210) 544519
(151) 2022 11 02 (441) 2022 07 18
(732) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OSTRA RIPOSTA
(540) 

(591) niebieski, biały
(531) 26 04 06, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Gry towarzyskie, 
Gry-łamigłówki logiczne, Karty do gry i gry w karty, Gry elektroniczne 

(111) 358255 (220) 2022 06 28 (210) 544521
(151) 2022 11 02 (441) 2022 07 18
(732) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Piotruś PAKA
(540) 

(591) czerwony, szary, czarny, żółty, brązowy, niebieski
(531) 26 04 06, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Gry towarzyskie, 
Gry polegające na budowaniu, Gry elektroniczne 

(111) 358256 (220) 2022 06 28 (210) 544522
(151) 2022 11 02 (441) 2022 07 18

(732) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SZALONE CZOŁO
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Gry towarzyskie, 
Gry karciane, Gry – łamigłówki, Karty do gry 

(111) 358257 (220) 2022 06 28 (210) 544523
(151) 2022 11 02 (441) 2022 07 18
(732) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZALONECZOŁO
(540) 

(591) niebieski, żółty, czerwony
(531) 26 11 01, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Gry towarzyskie, 
Gry karciane, Gry – łamigłówki, Karty do gry 

(111) 358258 (220) 2022 06 28 (210) 544524
(151) 2022 11 02 (441) 2022 07 18
(732) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Poluś
(540) 

(591) fioletowy, biały
(531) 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Zabawki pluszo-
we, Elektroniczne zabawki wielofunkcyjne 

(111) 358259 (220) 2022 06 28 (210) 544525
(151) 2022 11 02 (441) 2022 07 18
(732) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Projekt Plusz
(540) 

(591) czarny, biały, niebieski, różowy, fioletowy, zielony
(531) 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Zestawy kreatywne 
do  zabawy, Modelowane figurki zabawkowe z  tworzyw sztucznych, 
Zestawy do wykonywania figurek do zabawy, Zabawki pluszowe 

(111) 358260 (220) 2022 06 28 (210) 544526
(151) 2022 11 02 (441) 2022 07 18
(732) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowny)
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(540) Pluszki Kłębuszki
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Zestawy kreatyw-
ne do zabawy, Zabawki pluszowe 

(111) 358261 (220) 2022 06 28 (210) 544527
(151) 2022 11 02 (441) 2022 07 18
(732) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pluszki Kłębuszki
(540) 

(591) różowy, czerwony, biały, niebieski, zielony
(531) 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Zestawy kreatyw-
ne do zabawy, Zabawki pluszowe 

(111) 358262 (220) 2022 04 20 (210) 542199
(151) 2022 10 21 (441) 2022 06 27
(732) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH 
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) szpital specjalistyczny matopat
(540) 

(591) zielony, biały, granatowy
(531) 27 05 01, 29 01 13, 24 13 01, 24 13 23
(510), (511) 44 Badania medyczne, specjalistyczne zabiegi medycz-
ne, diagnostyka i analityka medyczna, poradnictwo medyczne, usłu-
gi w  zakresie opieki medycznej świadczone przez szpitale, usługi 
opieki medycznej poza szpitalnej 

(111) 358263 (220) 2022 04 20 (210) 542201
(151) 2022 10 21 (441) 2022 06 27
(732) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH 
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) szpital specjalistyczny matopat
(540) 

(591) biały, granatowy, zielony
(531) 24 13 01, 24 13 23, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 44 Badania medyczne, specjalistyczne zabiegi medycz-
ne, diagnostyka i analityka medyczna, poradnictwo medyczne, usłu-
gi w  zakresie opieki medycznej świadczone przez szpitale, usługi 
opieki medycznej poza szpitalnej 

(111) 358264 (220) 2022 06 06 (210) 543797
(151) 2022 10 17 (441) 2022 06 27
(732) STRZĘPEK GRZEGORZ, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HydroBloker

(540) 

(591) niebieski, biały, czarny
(531) 01 15 15, 27 05 05, 27 05 17, 29 01 13
(510), (511) 37 Dezynfekcja powierzchni we  wnętrzach domowych 
do  celu zmniejszenia rozprzestrzeniania się wirusów i  mikroorani-
zmów, Dezynfekcja pomieszczeń, 40 Osuszanie budynków 

(111) 358265 (220) 2022 06 08 (210) 543942
(151) 2022 10 26 (441) 2022 07 11
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE PORTY LOTNICZE, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WARSAW-RADOM AIRPORT
(540) 

(591) żółty, ciemnoniebieski
(531) 18 05 03, 27 05 05, 29 01 12
(510), (511) 16 Artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], Bilety dla usług 
lotniskowych, Broszury, Czasopisma [periodyki], Drukowane karty 
abonamentowe i vouchery dla usług lotniskowych, Artykuły biuro-
we, Drukowane rozkłady, Etui na  identyfikatory [artykuły biurowe], 
Etykiety papierowe odprawionego bagażu, Etykiety z  papieru lub 
kartonu, Formularze [blankiety,druki], Fotografie (wydrukowane], 
Kalendarze, Katalogi, Przepustki i  identyfikatory, Katalogi, foldery 
i prospekty, Materiały biurowe, Marketingowe materiały drukowane, 
Drukowane materiały informacyjne, Drukowane materiały reklamo-
we, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Drukowane materiały wi-
zerunkowe, Drukowane publikacje, Czasopisma i biuletyny, Formu-
larze [blankiety, druki], Drukowane komunikaty prasowe, Raporty, 
20 Szyldy z drewna lub tworzyw sztucznych, Konstrukcje wystawo-
wo-reklamowe, Tablice ogłoszeniowe, Stojaki do wystawiania gazet, 
Stoiska wystawowe, 35 Akcje promocyjne, Usługi marketingowe, 
reklamowe i  promocyjne, Tworzenie materiałów marketingowych, 
reklamowych i  promocyjnych, Kampanie reklamowe, Badania mar-
ketingowe, Badania opinii publicznych, Badania rynku, Badania sa-
tysfakcji, Badania zwyczajów i postaw w celach marketingowych, Po-
głębione analizy statystyczne, rynkowe i biznesowe, Filmy i animacje 
wizerunkowe i promocyjne, Identyfikacja wizualna marki, Organiza-
cji pokazów i prezentacji, Promocja [reklama] turystyki i podróży, Pro-
mocja regionu i miasta, Marketing usług lotniczych i pozalotniczych, 
System identyfikacji wizualnej lotniska, Wynajem powierzchni rekla-
mowych, Reklama w  Internecie i  Intranecie, Wynajem powierzchni 
pod punkt wystawienniczy y materiałów reklamowych oraz infor-
macyjnych, Udostępnianie informacji o  działalności gospodarczej 
za  pośrednictwem strony internetowej, Indeksowanie stron inter-
netowych w  celach handlowych lub reklamowych, Optymalizacja 
stron internetowych, Sprzedaż paliwa, Imprezy promocyjne, 36 Ad-
ministrowanie i  zarządzanie nieruchomościami, Zarządzania nieru-
chomościami związanymi z  lotnictwem, Zarządzanie infrastrukturą 
lotniskową i około lotniskową, Inwestycje w infrastrukturę lotnisko-
wą i  około lotniskową, Udostępnienie powierzchni do  przeprowa-
dzania badań marketingowych, Usługi finansowe (kantory/banki/
bankomaty), Wynajem powierzchni komercyjnej pod punkty han-
dlowe, gastronomiczne i usługowe na lotnisku, Wynajem stanowisk 
recepcyjnych i  standów usługi powiernictwa inwestycji, Wynajem 
powierzchni biurowej, 37 Usługi utrzymania obiektów i  infrastruk-
tury lotniskowej, Instalacja systemów komputerowych, Konserwa-
cja i naprawy obiektów i  infrastruktury lotniskowej, Usługi nadzoru 
budowlanego, Usługi myjni samochodowej, Usługi warsztatu samo-
chodowego, Usługi wodno-kanalizacyjne, Usługi bazy technicznej, 
38 Usługi teletechniczne i  teleinformatyczne, Poczta elektroniczna 
przesyłanie faksów, Przesyłanie on-line kartek z  życzeniami, Usługi 
telewizji w obwodzie zamkniętym, Zapewnianie łączności radiowej, 
Udostępnianie systemu informacji lotniskowej, 39 Usługi parkingo-
we, Udostępnianie miejsc postojowych i dróg dojazdowych lotniska, 
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Usługi terminalowe i pasażerskie, Transport po płycie lotniska, Usłu-
ga szybkiego przejścia kontroli bezpieczeństwa i dostępu pasażera 
(Fast Track) oraz pasażera VIP, Wynajem powierzchni magazynowej, 
Dystrybucja czasopism, Wynajem sprzętu i pojazdów lotniskowych, 
Wynajem wózków bagażowych, Udostępnianie infrastruktury lot-
niska przewoźnikom i  użytkownikom statków powietrznych, Udo-
stępnianie infrastruktury lotniska dla zaopatrzenia pokładowego, 
Udostępnianie miejsca do  parkowania sprzętu i  pojazdów służą-
cych do wykonywania czynności obsługi naziemnej, Udostępnianie 
miejsc postojowych do odladzania statków powietrznych, Udostęp-
nianie stanowisk odprawy biletowo-bagażowej wraz z  wyposaże-
niem, Udostępnianie sortowni bagażu wraz z taśmociągami, Usługi 
parkowania samolotów w hangarach, Udostępnianie pomostów pa-
sażerskich, Udostępnianie urządzeń do  zasilania statków powietrz-
nych w energię elektryczną, Przewóz pasażerów, Przewóz towarów, 
Obsługa transportu lotniczego, Obsługa pasażersko-bagażowa, Ob-
sługa naziemna przewoźników lotniczych, Ratownictwo lotniskowe, 
Usługa przechowywania bagażu, 41 Organizacja konferencji praso-
wych, Imprezy okolicznościowe, Imprezy firmowe i  spotkania biz-
nesowe, Szkolenia z  zakresu przepisów ruchu pojazdów i  pieszych 
na lotnisku, Lotniskowe szkolenia operacyjne, Szkolenia lotniskowe, 
Szkolenia korporacyjne, Szkolenia BHP, Szkolenia ochrony lotnictwa 
cywilnego, Szkolenia w  zakresie przepisów ochrony przeciwpoża-
rowej i procedur postępowania alarmowego, Szkolenia ratowników 
lotniskowej straży pożarnej, Usługi publikowania tekstów, czaso-
pism, wydawnictw nieperiodycznych i  publikacji elektronicznych, 
w  tym on-line, Szkolenia edukacyjne, Usługi edukacyjne, Wynajem 
obiektów sportowych, Wynajem strzelnicy, Usługa filmowania i foto-
grafowania, 42 Nadzór techniczny nad obiektami lotniczymi, Usługi 
programowania i tworzenia aplikacji, Hostingi stron internetowych, 
Instalacja programów komputerowych, 43 Usługi gastronomiczne 
na  lotnisku, Wynajem pomieszczeń szkoleniowych i  konferencyj-
nych, Wynajem powierzchni pod wystawy i  ekspozycje, Udostęp-
nianie pomieszczeń do modlitw, 44 Ratownictwo medyczne, Usługi 
medyczne, 45 Usługi w  zakresie ochrony lotnisk, Usługi w  zakresie 
bezpieczeństwa osób i bagażu na lotniskach, Konwoje, asysty, eskor-
ty na  terenie lotnisk, Przechowanie przedmiotów w  biurze rzeczy 
znalezionych, Wydawanie przepustek i dostępów, Usługi kontroli do-
stępu i  bezpieczeństwa statków powietrznych, Wynajem urządzeń 
ochrony osób, sprzętu i bagaży, Lotniskowa straż pożarna, Udzielanie 
licencji na korzystanie ze zdjęć, filmów i multimediów 

(111) 358266 (220) 2020 01 16 (210) 509108
(151) 2020 10 15 (441) 2020 04 27
(732) STOWARZYSZENIE CENTRALNY KLUB STUDENTÓW 
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ STODOŁA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Złota Tarka
(510), (511) 9 płyty gramofonowe, płyty kompaktowe [audio-wideo], 
muzyka cyfrowa do pobrania, nagrane płyty kompaktowe z muzyką, 
nagrane dyski laserowe zawierające muzykę, nagrania wideo z mu-
zyką, do pobrania, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych pu-
blikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, 16 afisze, 
plakaty, fotografie [wydrukowane], kalendarze, katalogi, reprodukcje 
graficzne, zapisy nutowe, 25 odzież, nakrycia głowy, 41 organizowa-
nie festiwali, organizowanie festiwali związanych z  muzyką jazzo-
wą, organizowanie i prowadzenie koncertów, produkcja muzyczna, 
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, udostępnianie 
muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, usługi klubowe [roz-
rywka lub nauczanie], usługi orkiestry, usługi prezenterów muzyki, 
usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi rozrywkowe, usługi 
studiów nagrań, wystawianie spektakli na żywo, usługi edukacyjne 
w zakresie muzyki, udostępnianie publikacji elektronicznych online 
z dziedziny muzyki, nie do pobrania, udzielanie informacji, komenta-
rzy i artykułów w dziedzinie muzyki za pośrednictwem sieci kompu-
terowych, organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, 
wydawanie nagrań na płytach kompaktowych i dyskach laserowych 

(111) 358267 (220) 2022 03 02 (210) 540544
(151) 2022 07 13 (441) 2022 03 28
(732) BANASZAK AGATA, Zabrze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IZMA PRACOWNIA

(540) 

(531) 26 04 03, 27 05 01
(510), (511) 18 Torebki, Torebki damskie, Torebki na biodra [nerki], Skó-
rzane torebki, Torby na pas i na biodra [nerki], Torebki do przewieszenia 
przez ramię, Saszetki biodrowe, Paski naramienne, Paski do torebek na ra-
mie, Małe plecaki, Torebki modułowe, Torebki-worki, Klapki do torebek 

(111) 358268 (220) 2022 06 09 (210) 543968
(151) 2022 10 26 (441) 2022 07 11
(732) OVERA PEST SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jaworzno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ŚlimKat
(510), (511) 5 Preparaty do tępienia ślimaków nagich, Pestycydy 

(111) 358269 (220) 2022 05 18 (210) 543169
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) KUBERA DOMINIK, Osieczna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K Kubera
(540) 

(591) biały, granatowy, bordowy
(531) 01 01 01, 01 01 03, 01 01 10, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 41 Edukacja sportowa 

(111) 358270 (220) 2022 05 18 (210) 543171
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) KUBERA DOMINIK, Osieczna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kubera RACING
(540) 

(591) biały, granatowy, bordowy
(531) 27 05 01, 01 01 01, 01 01 02, 01 01 10, 29 01 13
(510), (511) 41 Edukacja sportowa 

(111) 358271 (220) 2022 05 18 (210) 543176
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) KUBERA DOMINIK, Osieczna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 415 Kubera
(540) 

(591) granatowy, biały, bordowy
(531) 27 05 01, 27 07 01, 29 01 13, 01 01 01, 01 01 02, 01 01 10
(510), (511) 41 Edukacja sportowa 
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(111) 358272 (220) 2022 05 18 (210) 543184
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO JBB 
IMPORT-EKSPORT, Łyse (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JBB Bałdyga KIEŁBASA PARÓWKOWA 100% Polski Kapitał
(540) 

(591) czerwony, brązowy, żółty, zielony, jasnobrązowy, biały
(531) 25 01 15, 27 05 01, 27 07 01, 24 17 05, 25 05 02, 25 05 25, 
26 11 03, 26 11 06, 26 11 08, 05 09 24, 08 05 03, 29 01 15
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do  celów leczniczych, Dodatki 
odżywcze do celów leczniczych, Tłuszcze zwierzęce do celów lecz-
niczych lub farmaceutycznych, Pokarm dla niemowląt, 29 Drób, Eks-
trakty mięsne, Kiełbaski w cieście, Kiełbasy, Pasty zawierające tłuszcz 
do  kanapek, Produkty gotowe na  bazie mięsa, Tłuszcze jadalne, 
Wędliny, Produkty gotowe na bazie wędlin, Wyroby gotowe na ba-
zie drobiu, 35 Badania opinii publicznej, Badanie rynku, Doradztwo 
specjalistyczne w  sprawach działalności gospodarczej, Ekspertyzy 
w  działalności 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 
przedsiębiorstw, Usługi umożliwiające odbiorcom dogodny wybór 
i zakup towarów w hurtowni, sklepach, przez Internet z: dietetyczną 
żywnością do celów leczniczych, dodatkami odżywczymi do celów 
leczniczych lub farmaceutycznych, pokarmem dla niemowląt, to-
warami branży mięsnej: drób, ekstrakty mięsne, kiełbaski w cieście, 
kiełbasy, pasty zawierające tłuszcz do  kanapek, produkty gotowe 
na bazie mięsa, produkty gotowe na bazie wędlin, przetwory z mięsa 
włączając wyroby z drobiu i królików, podroby mięsne i z krwi, pro-
dukty mięsopodobne, produkty z branż: spożywczej, tłuszcze jadal-
ne, wątroba, wędliny, wyroby gotowe na bazie drobiu 

(111) 358273 (220) 2022 05 27 (210) 543495
(151) 2022 11 02 (441) 2022 07 18
(732) ANDROS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łopatki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DŻEMISIE
(540) 

(591) czerwony, ciemnozielony
(531) 27 05 01, 27 05 02, 27 05 17, 29 01 12
(510), (511) 29 Dżemy, galaretki, przetwory owocowe i warzywne 

(111) 358274 (220) 2022 05 30 (210) 543567
(151) 2022 10 26 (441) 2022 07 11
(732) KUBICKI BARTOSZ CLEVER NAME STUDIO, Szewna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GATES of NESPHERA X XI XII I II III

(540) 

(591) czarny, jasnozłoty, szary, ciemnoszary
(531) 29 01 14, 27 05 01, 17 01 02, 17 01 05, 27 07 23, 25 01 25
(510), (511) 9 Mobilna aplikacja, Aplikacje komputerowe do pobrania, 
Aplikacje mobilne do pobrania, Dyski kompaktowe audio, video i au-
dio-video, Dyski magnetyczne, Nośniki do rejestracji dźwięku i obrazu, 
Płyty CD i DVD wysokiej rozdzielczości do gier, Oprogramowanie gier, 
Programy do  gier telewizyjnych, Oprogramowanie gier, Programy 
gier dla urządzeń przenośnych, w tym telefonów komórkowych, Pro-
gramy komputerowe nagrane, Programy komputerowe [oprogramo-
wanie do pobrania], Publikacje elektroniczne do pobrania w postaci 
magazynów, Interfejsy komputerowe, 16 Czasopisma, Przewodniki, 
Broszury, Komiksy, Biznesowe materiały piśmienne, Etykiety, fotogra-
fie, Teczki [artykuły papiernicze], Karty pocztowe, Kartki z życzenia-
mi, Notesy, Kalendarze, Koperty [artykuły piśmienne], Afisze, plakaty, 
Afisze, plakaty, Okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], Nalepki, 
naklejki [materiały piśmienne], Artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], 
Albumy do wklejania, Bloczki do pisania, Bloki [artykuły papiernicze], 
Zakładki do  książek, Przyrządy do  pisania, Przyrządy do  rysowania, 
Ołówki, Ołówki automatyczne, Książki, Pudełka z  papieru i  kartonu, 
Podpórki do książek, podstawki papierowe 

(111) 358275 (220) 2022 06 13 (210) 544098
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPOTKAJ BISONA
(540) 

(591) zielony, jasnozielony, ciemnozielony, niebieski, 
jasnoniebieski, brązowy, biały, czarny
(531) 03 04 04, 05 01 03, 03 07 16, 26 04 04, 26 04 18, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, w tym piwo, 33 Napoje alko-
holowe, z wyjątkiem piwa 

(111) 358276 (220) 2022 06 14 (210) 544145
(151) 2022 10 26 (441) 2022 07 11
(732) KARPIŃSKI KRZYSZTOF, Łopacianka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEZ DER
(540) 

(591) granatowy, pomarańczowy
(531) 27 05 01, 29 01 12, 03 05 07, 03 13 02
(510), (511) 5 Preparaty do zwalczania szkodników, pasożytów i insek-
tów, Środki do zwalczania gryzoni, Trutki na szczury, Pestycydy, Her-
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bicydy, Fungicydy, Insektycydy, Środki odstraszające szkodniki, paso-
żyty i insekty, Preparaty do sterylizacji gleby, Preparaty do niszczenia 
grzyba domowego, Środki do  tępienia larw, Środki grzybobójcze, 
owadobójcze, bakteriobójcze, Środki do tępienia ślimaków, Biologicz-
ne preparaty do celów medycznych, Biologiczne preparaty do celów 
weterynaryjnych, Preparaty chemiczne do zwalczania mączniaka zbo-
żowego, Lepy i środki do tępienia much, Obroże przeciwpasożytnicze 
dla zwierząt, Suplementy dla zwierząt, Preparaty do usuwania śnieci 
zbożowej, Preparaty do mycia zwierząt, 35 Usługi sprzedaży detalicz-
nej, hurtowej, katalogowej, wysyłkowej, za pośrednictwem Internetu 
(sprzedaż on-line) oraz poprzez ofertę bezpośrednią: produktów, ma-
szyn, urządzeń i narzędzi przeznaczonych dla rolnictwa, ogrodnictwa, 
leśnictwa oraz przemysłu rolno-spożywczego, Organizowanie sprze-
daży w trybie aukcji i przetargów publicznych, Badania marketingo-
we, opinii publicznej, w dziedzinie działalności gospodarczej, Usługi 
porównywania cen, Doradztwo w zakresie organizowania, prowadze-
nia, zarządzania działalnością gospodarczą, Ekspertyzy, wyceny i pro-
gnozy, Agencje eksport-import, Kolportaż próbek produktów, Pozy-
skiwanie danych i  systematyzacja danych w  komputerowych baza 
danych, Księgowość, Rachunkowość, Prognozy ekonomiczne, Public 
relations, Telemarketing, Organizowanie imprez, wystaw, targów i po-
kazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, Promo-
wanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych dla 
klientów, Zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji na to-
wary i  usługi dla osób trzecich, Wyceny handlowe, Wynajmowanie 
przestrzeni reklamowych, Administrowanie i  zarządzanie zbiorami 
informatycznymi, Administrowanie w sprzedaży produktów i usług, 
Pośrednictwo w zawieraniu umów sprzedaży na rzecz osób trzecich, 
Reklama i  marketing, 37 Usługi w  zakresie dezynsekcji, dezynfekcji, 
deratyzacji, fumigacji, ozonowania powietrza i wody, Odkomarzanie, 
Osuszanie, Odgrzybianie, Ochrona przed ptakami, Gazowanie zboża 
i  budynków, Ochrona przed wszelkimi szkodnikami upraw rolnych, 
płodów rolnych, pomieszczeń i  obiektów, Zwalczanie wszelkich 
szkodników w  uprawach rolnych, w  magazynach płodów rolnych, 
w  pomieszczeniach i  obiektach, Sprzątanie i  czyszczenie obiektów 
i magazynów, 39 Usługi w zakresie: przewożenia ładunków, składo-
wania, spedycji transportu samochodowego, dystrybucji artykułów, 
materiałów, urządzeń i wyrobów przemysłu chemicznego, farmaceu-
tycznego, rolno-spożywczego, 41 Usługi wydawnicze w zakresie: ser-
wisów informacyjnych dotyczących wydawnictw naukowych i  edu-
kacyjnych, Dydaktyki, nauczania m in  drogą elektroniczną poprzez 
Internet, Publikacji książek, czasopism, materiałów informacyjno
-edukacyjno-szkoleniowych także w sieci on-line, Elektronicznej ma-
łej poligrafii, Cyfrowego obrazowania, Prowadzenia on-line publikacji 
elektronicznych, Nauczania bezpośredniego za pośrednictwem me-
diów informatycznych i korespondencyjnego organizowania szkoleń 
w dziedzinach multimedialnych, Organizowanie imprez o charakterze 
edukacyjnym i kulturalnym, Usługi w zakresie produkcji programów 
radiowych, telewizyjnych, filmów oraz przedstawień, usługi w zakre-
sie rozrywki telewizyjnej i radiowej, usługi w zakresie organizowania 
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, 42 Analizy chemiczne, 
Analizy chemiczne gleby, Analizy wody, Analizy i badania bakteriolo-
giczne, biologiczne, chemiczne, biochemiczne, geologiczne, badania 
i rozwój w dziedzinie mikroorganizmów i komórek, Badania kliniczne, 
Badania mikrobiologiczne, Badania naukowe w  dziedzinie farmacji, 
Badania naukowe w zakresie genetyki roślin, Badania naukowe z za-
kresu biologii, Badania naukowe z zakresu bakteriologii, techniczne, 
w zakresie ochrony środowiska naturalnego, Analizy i oceny dotyczą-
ce projektowania i  opracowywania produktów, Analizy zachowania 
środków chemicznych, Analizy działania mieszanin chemicznych 
na  zwierzętach, Analizy toksyczności, Badania dotyczące hodowli 
roślin i zwierząt, Badania dotyczące produkcji nasion, Badania doty-
czące upraw rolnych, Badania, testy i analizy bakteriologiczne, Bada-
nia i rozwój w dziedzinie biotechnologii, Prace badawczo-rozwojowe 
w  dziedzinie farmaceutycznej i  biotechnologicznej, Specjalistyczne 
usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie chemii rolniczej, Badania 
z zakresu upraw ogrodniczych, Opracowywanie i ocena analiz, syntez 
chemicznych, Opracowywanie procesów przemysłowych, Opraco-
wywanie produktów, Testowanie materiałów i środków chemicznych 

(111) 358277 (220) 2022 05 13 (210) 543038
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Remedio
(540) 

(591) szary, fioletowy, pomarańczowy
(531) 26 01 01, 26 11 03, 26 11 07, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Preparaty farmaceutyczne 
do  zastosowania doustnego, Suplementy diety, Suplementy diety 
w postaci kapsułek, tabletek i zawiesin, Dietetyczna żywność przy-
stosowana do  celów medycznych, Dietetyczne substancje przysto-
sowane do  celów medycznych, Dodatki witaminowe i  mineralne, 
Leki, Wyroby medyczne w postaci tabletek, kapsułek i zawiesin 

(111) 358278 (220) 2022 05 13 (210) 543040
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FITOPROST
(540) 

(591) ciemnozielony, biały
(531) 27 05 01
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Preparaty farmaceutyczne 
do  zastosowania doustnego, Suplementy diety, Suplementy diety 
w postaci kapsułek, tabletek i zawiesin, Suplementy diety do celów lecz-
niczych, Dietetyczna żywność przystosowana do  celów medycznych, 
Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Dodatki 
witaminowe i  mineralne, Leki, Wyroby medyczne w  postaci tabletek, 
kapsułek i zawiesin, Preparaty stosowane w schorzeniach prostaty 

(111) 358279 (220) 2022 06 02 (210) 543690
(151) 2022 10 31 (441) 2022 07 11
(732) Hangzhou Huacheng Network Technology Co , Ltd , 
Hangzhou (CN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) imou
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 7 Instalacje odsysające pył do  czyszczenia, Maszyny 
i  urządzenia do  czyszczenia [elektryczne], Zamiatarki elektryczne, 
Odkurzacze do  suchych i  mokrych zanieczyszczeń, Odkurzacze ro-
boty, Odkurzacze bezprzewodowe, Odkurzacze, Przyrządy do  za-
suwania zasłon, sterowane elektrycznie, Bezdotykowe odkurzacze 
stacjonarne, Roboty przemysłowe, Narzędzia ręczne o napędzie in-
nym niż ręczny, Maszyny do usuwania odpadów, Maszyny kuchen-
ne, elektryczne, Urządzenia do mycia naczyń stołowych, Elektryczne 
urządzenia do  otwierania okien, Urządzenia podnośnikowe, Elek-
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tryczne sokowirówki, Maszyny do wyżymania prania, 9 Magnetowi-
dy, Kamery wideo, Kamery internetowe, Kamery cofania do  pojaz-
dów, Aparaty fotograficzne, Fotopułapki, Elektryczne i elektroniczne 
instalacje do  wideomonitoringu, Systemy nadzoru wideo, Kamery 
wideo przystosowane do celów monitoringowych, Zamki do drzwi 
na  odcisk palca, Elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, Zamki 
elektroniczne, Elektryczne dzwonki do  drzwi, Dzwonki [urządzenia 
ostrzegające], Wizjery do drzwi [judasze], Alarmy, Elektroniczne alar-
my antywłamaniowe, Wykrywacze [detektory], Wykrywacze dymu, 
Urządzenia do  detekcji podczerwieni, Routery sieciowe, Routery 
bezprzewodowe, Panele sterowania do  alarmów bezpieczeństwa, 
Przełączniki elektryczne, Gniazdka elektryczne, Baterie do  ponow-
nego ładowania, Urządzenia zdalnego sterowania do użytku domo-
wego, Urządzenia zdalnego sterowania, Ogniwa i baterie elektrycz-
ne, Elektroniczne nośniki do przechowywania danych, Karty pamięci 
SD, Karty pamięci z obwodami scalonymi, Karty inteligentne [karty 
z  układem scalonym], Programy komputerowe nagrane, Programy 
komputerowe [oprogramowanie do  pobrania], Aplikacje kompute-
rowe do  pobrania, Kamery do  desek rozdzielczych, Adaptery elek-
tryczne, Wzbudniki elektryczne, Czujniki, Roboty do nadzoru bezpie-
czeństwa, Urządzenia do  monitorowania niemowląt, Interaktywne 
terminale z  ekranami dotykowymi, Urządzenia do  komunikacji sie-
ciowej, Urządzenia do  przetwarzania danych, Urządzenia sterujące 
oświetleniem, Ekrany wideo, Brzęczyki, Tablice połączeń, 11 Urzą-
dzenia i  instalacje oświetleniowe, Urządzenia do oświetlania za po-
mocą diod elektroluminescencyjnych [LED], Lampy oświetleniowe, 
Oprawy elektryczne, Lampy bakteriobójcze do  oczyszczania po-
wietrza, Urządzenia i  maszyny do  oczyszczania powietrza, Oczysz-
czacze powietrza, Nawilżacze powietrza, Instalacje grzewcze, Kalo-
ryfery elektryczne, Elektryczne suszarki do rąk na gorące powietrze, 
Urządzenia do  celów sanitarnych, Instalacje do  uzdatniania wody, 
Czajniki elektryczne, Indukcyjne podgrzewacze wody, Urządzenia 
i  instalacje do  gotowania, Sterylizatory ultradźwiękowe do  celów 
gospodarstwa domowego, Przenośne chłodziarki, Aparatura i insta-
lacje chłodnicze, 42 Platforma jako usługa [PaaS], Oprogramowanie 
jako usługa [SaaS], Chmura obliczeniowa, Projektowanie systemów 
komputerowych, Projektowanie oprogramowania komputerowe-
go, Projektowanie i  opracowywanie oprogramowania w  dziedzinie 
aplikacji mobilnych, Instalacja, naprawa i  utrzymanie oprogramo-
wania komputerowego, Monitoring systemów komputerowych przy 
użyciu dostępu zdalnego, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa 
danych, Badania technologiczne, Przechowywanie danych elektro-
nicznych, Usługi szyfrowania danych, Tworzenie zapasowych kopii 
danych poza lokalizacją użytkownika, Wzornictwo przemysłowe, 
Prace badawcze nad nowymi produktami dla osób trzecich 

(111) 358280 (220) 2022 06 08 (210) 543931
(151) 2022 10 26 (441) 2022 07 11
(732) ZUBALA ZBIGNIEW PRZEDSIĘBIORSTWO  
PRODUKCYJNO-HANDLOWE EKODARPOL, Dębno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OBORNIK EXTRA
(540) 

(591) brązowy, zielony, czerwony
(531) 29 01 13, 27 05 01, 05 09 17
(510), (511) 1 Nawozy, biostymulatory roślin, preparaty z  mikroele-
mentów dla roślin, środki do  konserwacji kwiatów, preparaty bio-
logiczne do celów innych niż medyczne lub weterynaryjne, humus, 
kompost, preparaty poprawiające kondycję gleby 

(111) 358281 (220) 2022 03 24 (210) 541390
(151) 2022 11 02 (441) 2022 07 18

(732) PALINKA ARTUR, PALINKA MARCIN UNDERFIT  
SPÓŁKA CYWILNA, Biłgoraj (PL)
(540) (znak słowny)
(540) UNDERFIT
(510), (511) 28 Artykuły gimnastyczne i sportowe 

(111) 358282 (220) 2022 05 17 (210) 543122
(151) 2022 10 26 (441) 2022 07 11
(732) BEP MEDICA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HelpNow
(510), (511) 5 Preparaty i  substancje farmaceutyczne, Farmaceutyki 
i  naturalne środki lecznicze, Dietetyczne substancje przystosowane 
do celów medycznych, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Su-
plementy diety do użytku dietetycznego, Suplementy diety do użyt-
ku medycznego, Suplementy żywnościowe, Apteczki pierwszej po-
mocy, wyposażone, Przenośne apteczki pierwszej pomocy, Środki 
opatrunkowe pierwszej pomocy, Preparaty i  artykuły higieniczne, 
Waciki do  celów medycznych, Żywność dla diabetyków, Żywność 
dietetyczna do celów leczniczych, Preparaty diagnostyczne do celów 
medycznych, Roztwory do szkieł kontaktowych, Dietetyczne napoje 
przystosowane do celów medycznych, Plastry, Materiały opatrunko-
we, Leki dla ludzi, Wody mineralne do celów medycznych, Prepara-
ty do diagnostyki medycznej, Odczynniki do diagnostyki klinicznej, 
Napoje dietetyczne do celów leczniczych dla niemowląt, Chusteczki 
odkażające, Preparaty higieniczne do celów medycznych, Probiotyki 
(suplementy), Spraye do nosa do użytku leczniczego, Maści do celów 
farmaceutycznych, Maści lecznicze, Olejki lecznicze, Krople do nosa 
do celów medycznych, Krople do oczu, Kompresy, Bandaże higienicz-
ne, Lecznicze napoje izotoniczne, Artykuły spożywcze dla diabety-
ków [specjalnie wyprodukowane], Wata antyseptyczna, Nasączane 
chusteczki antyseptyczne, Dietetyczne preparaty żywnościowe przy-
stosowane do celów medycznych, Antybakteryjny preparat do mycia 
rąk, Substancje dietetyczne dla niemowląt, Pokarmy dietetyczne uży-
wane w żywieniu klinicznym, Suplementy diety dla osób ze specjalny-
mi wymaganiami dietetycznymi, Toniki [lecznicze], Jodyna, Preparaty 
dietetyczne do  użytku medycznego, Materiały do  naprawy zębów, 
39 Usługi ratownictwa, Ratownictwo osób, Akcje ratunkowe, Usługi 
w zakresie prowadzenia akcji ratunkowych i ratownictwa, Usługi po-
gotowia ratunkowego w  zakresie transportu chorych, Usługi trans-
portu, Usługi transportu dla personelu medycznego, Usługi zwią-
zane z karetkami, Transport karetkami ratunkowymi wyposażonymi 
w infrastrukturę wykorzystującą sieci telekomunikacyjne, w tym sieć 
5G, Transport karetkami ratunkowymi, Transport pacjentów karetką, 
Transport sanitarny i medyczny krajowy i międzynarodowy, Przewóz 
chorych, 41 Kursy szkoleniowe, Kursy szkoleniowe związane z medy-
cyną, Usługi w zakresie organizacji i prowadzenia kursów szkolenio-
wych, Prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkole-
niowych dla młodych ludzi i  dorosłych, Usługi edukacji medycznej, 
Usługi edukacyjne w zakresie pierwszej pomocy, Usługi szkoleniowe 
w  zakresie zdrowia i  bezpieczeństwa, Usługi szkoleniowe w  zakre-
sie udzielania pomocy medycznej, Usługi szkoleniowe z  zakresu 
udzielania pierwszej pomocy, Organizowanie seminariów i  kongre-
sów o  tematyce medycznej, Organizowanie i  prowadzenie kursów, 
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, szkoleń i  zjazdów 
w zakresie medycyny, farmacji i ochrony zdrowia, Usługi edukacyjne 
i  szkoleniowe odnoszące się do  służby zdrowia, Publikowanie ksią-
żek i broszur z zakresu medycyny i ochrony zdrowia, 44 Usługi me-
dyczne, Usługi oceny medycznej, Usługi poradnictwa medycznego, 
Usługi informacji medycznej, Usługi informacji medycznej świad-
czone za  pośrednictwem Internetu, Usługi informacyjne w  zakresie 
opieki medycznej, Świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej, 
Świadczenie usług z  zakresu opieki zdrowotnej w  domach, Usługi 
w zakresie lekarskich wizyt domowych, Świadczenie usług z zakresu 
diagnostyki medycznej [testy i analizy] w domach, Usługi medyczne 
w zakresie pielęgniarstwa, Usługi pielęgniarskiej pomocy domowej, 
Usługi obrazowania medycznego, Usługi ultrasonograficzne dla ce-
lów medycznych, Medyczne badania osób, Usługi diagnostyki me-
dycznej [testy i analizy], Usługi w zakresie diagnostyki chirurgicznej, 
Analizy medyczne do diagnostyki i  leczenia ludzi, Usługi medyczne 
do celów diagnostyki chorób ciała człowieka, Usługi paramedyczne, 
Pomoc medyczna, Pomoc medyczna w  nagłych wypadkach, Usługi 
pogotowia ratunkowego w zakresie udzielania pomocy medycznej, 
Usługi pomocy medycznej świadczone przez zespół pogotowia ra-
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tunkowego w  przypadku nagłych wezwań chorobowych i  wypad-
kowych, Usługi pomocy medycznej świadczone przy wykorzystaniu 
karetek wyposażonych w  infrastrukturę telemedyczną, Konsultacje 
medyczne, Konsultacje dentystyczne, Konsultacje z dziedziny żywie-
nia, Ochrona zdrowia, Doradztwo związane ze stomatologią, Doradz-
two żywieniowe, Doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, Doradztwo 
psychologiczne, Opieka medyczna, Opieka pielęgniarska, Ośrodki 
zdrowia, Prowadzenie placówek medycznych, Przeprowadzanie ba-
dań medycznych, Badania przesiewowe, Badania przesiewowe w ra-
mach wizyt domowych, Badania genetyczne do celów medycznych, 
Badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, Badania w celu oceny za-
grożenia dla zdrowia, Badania medyczne w celach diagnostycznych 
lub leczenia, Przeprowadzanie diagnozy chorób, Przygotowywanie 
raportów dotyczących kwestii medycznych, Świadczenie usług w za-
kresie prowadzenia dokumentacji medycznej online, z wyjątkiem sto-
matologii, Szpitale, Usługi prywatnych szpitali, Usługi lekarskie, Usługi 
w zakresie leczenia medycznego, Usługi medyczne służące zachowa-
niu, poprawianiu lub przywracaniu zdrowia, Usługi dentystyczne, 
Usługi telemedyczne, Konsultacje medyczne świadczone drogą elek-
troniczną w  formie telefonicznej konsultacji oraz wideo konsultacji, 
Usługi medycyny mobilnej, Usługi farmaceutyczne, Usługi doradztwa 
farmaceutycznego, Usługi transtelefonicznego monitorowania serca, 
Usługi w zakresie medycyny sportowej, Usługi medyczne w zakresie 
oceny stanu zdrowia, Usługi badań krwi, Usługi w  zakresie badania 
moczu, Usługi promocji zdrowia i  profilaktyki chorób, Zapewnie-
nie zaplecza medycznego podczas imprez sportowych i  wydarzeń, 
Usługi analiz medycznych do  celów diagnostycznych i  leczniczych 
świadczone przez laboratoria medyczne, Usługi medyczne w zakresie 
wydawania orzeczeń lekarskich na odległość [tele-reporting] 

(111) 358283 (220) 2022 06 10 (210) 544018
(151) 2022 11 02 (441) 2022 07 18
(732) MELVIT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZCZYTNO PREMIUM Kasza jęczmienna perłowa Tradycja 
smaku! High Quality product po 100g=400g 4 saszetki
(540) 

(591) biały, czerwony, niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy, 
brązowy, szary, srebrny
(531) 29 01 15, 27 05 01, 27 05 05, 27 05 13, 11 03 20, 25 01 15, 
11 01 04, 06 19 15, 26 04 04, 26 04 18, 26 01 03, 26 01 18
(510), (511) 30 Kasze spożywcze, Mąka, Mąka zbożowe, Przekąski 
na  bazie mąki, Płatki zbożowe, Przekąski na  bazie zbóż, Przekąski 
sporządzone z  produktów zbożowych, Przekąski wieloziarniste, 
Konserwowane ziarna pełnego zboża, Przekąski z produktów zbożo-
wych, Produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spo-
życia przez ludzi, Mieszanki spożywcze składające się z  płatków 
zbożowych i suszonych owoców, Kasza perłowa, Jęczmień łuskany, 
Jęczmień zmielony, Jęczmień gnieciony, Płatki jęczmienne, Jęczmień 
do spożycia przez ludzi 

(111) 358284 (220) 2022 06 10 (210) 544019
(151) 2022 11 02 (441) 2022 07 18
(732) MELVIT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZCZYTNO PREMIUM KASZA JĘCZMIENNA PERŁOWA 
ŚREDNIA

(540) 

(591) różowy, fioletowy, czerwony, zielony, biały, czarny, żółty, 
pomarańczowy, brązowy, szary
(531) 06 19 05, 06 19 15, 06 03 01, 29 01 15, 27 05 01, 27 05 05, 
25 01 15, 25 07 01, 19 01 11, 26 04 02
(510), (511) 30 Kasze spożywcze, Mąka, Mąka zbożowe, Przekąski 
na  bazie mąki, Płatki zbożowe, Przekąski na  bazie zbóż, Przekąski 
sporządzone z  produktów zbożowych, Przekąski wieloziarniste, 
Konserwowane ziarna pełnego zboża, Przekąski z produktów zbożo-
wych, Produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spo-
życia przez ludzi, Mieszanki spożywcze składające się z  płatków 
zbożowych i suszonych owoców, Kasza perłowa, Jęczmień łuskany, 
Jęczmień zmielony, Jęczmień gnieciony, Płatki jęczmienne, Jęczmień 
do spożycia przez ludzi 

(111) 358285 (220) 2022 06 23 (210) 544386
(151) 2022 11 03 (441) 2022 07 18
(732) DOBRA SYNERGIA DOMINIK SITARZ SPÓŁKA JAWNA, 
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Udriver
(540) 

(591) zielony, niebieski, granatowy
(531) 26 03 23, 26 11 12, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 35 Usługi dotyczące rekrutacji kadry pracowniczej, Usługi 
w zakresie pośrednictwa pracy, Usługi w zakresie rejestrowania pra-
cowników, Usługi w  zakresie przenoszenia pracowników, 39 Dorę-
czanie paczek przez kuriera, Dostarczanie paczek, Dostarczanie prze-
syłek, Dostarczanie towarów przez kuriera, Dostawa paczek drogą 
lądową, Dostawa paczek przez kuriera, Dostawa przesyłek, Dostawa 
towarów poprzez kuriera, Odbieranie paczek, Odbieranie paczek dro-
gą lądową, Organizowanie transportu lądowego paczek, Organizowa-
nie transportu paczek, Transport drogą kurierską, Transport paczek, 
Usługi doręczania paczek, Usługi kurierów i  posłańców, Usługi ku-
rierskie, Usługi kurierskie dotyczące towarów, Usługi kurierskie w za-
kresie dostarczania paczek, Usługi kurierskie w zakresie dostarczania 
towarów, Usługi kurierskie w zakresie dostarczania pakunków, Usługi 
odbierania paczek, Usługi przewozu paczek, Transport samochodo-
wy, Dostarczanie koszy zawierających żywność i napoje, Dostarczanie 
towarów zamówionych korespondencyjnie, Dostarczanie żywności 
przez restauracje, Dostawa droga lądową, Dostawa pizzy, Dostawa 
produktów spożywczych, Dostawa towarów, Dostawa żywności, Do-
stawa żywności i napojów przygotowanych do spożycia, Ekspresowa 
dostawa towarów, Odbiór, transport i dostawa towarów, Organizacja 
dostarczania towarów, Organizowanie i świadczenie usług w zakresie 
dostarczania towarów zamówionych korespondencyjnie, Przewóz 
towarów, Przewożenie, Transport pasażerów i  ich bagażu, Transport 
towarów, Transport żywności, Usługi dostawcze, Usługi przewozowe 
towarów, Usługi przewoźnika, Usługi transportowe, Usługi transportu 
żywności, Usługi w zakresie dostarczania żywności, Usługi w zakresie 
transportu towarów, Organizacja transportu osobowego na  rzecz 



Nr 4/2023 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 35

osób trzecich za  pośrednictwem aplikacji, Organizacja transportu 
osobowego na rzecz osób trzecich poprzez aplikację online, Organi-
zowanie samochodowego transportu pasażerskiego, Organizowanie 
transportu pasażerskiego, Organizowanie transportu taksówkowego, 
Pasażerski transport samochodowy, Transport drogowy pasażerów, 
Transport drogowy podróżnych, Transport lądowy osób, Transport 
podróżnych samochodem, Transport podróżnych taksówką, Usługi 
kierowców, Usługi taksówek, Usługi taksówkarskie, Usługi transportu 
drogowego dla pasażerów, Usługi w zakresie transportu drogowego 
dla osób, Organizowanie i świadczenie usług transportowych drogą 
lądową, morską i  powietrzną, Organizowanie transportu i  podróży, 
Transport drogowy, Transport dwukołowymi pojazdami mechanicz-
nymi, Transport i dostawy towarów, Transport lądowy, Transport pa-
sażerów i  ładunków, Transport pojazdami napędzanymi przez czło-
wieka, Usługi prowadzenia pojazdów, Usługi transportu drogowego, 
Usługi transportu pojazdami silnikowymi, Usługi transportu samo-
chodami silnikowymi, Usługi w  zakresie organizowania transportu, 
Usługi w zakresie organizowania transportu drogowego, Kontrakto-
wy wynajem pojazdów, Organizacja wynajmu pojazdów, Organizo-
wanie wynajmu samochodów, Organizowanie wynajmu wszelkich 
środków transportu, Organizowanie wypożyczania pojazdów, Udo-
stępnianie pojazdów do  wynajmu, Usługi w  zakresie wypożyczania 
samochodów, Usługi w zakresie wypożyczania pojazdów samocho-
dowych, Usługi współdzielenia rowerów, Usługi wynajmu lądowych 
pojazdów silnikowych, Usługi wynajmu pojazdów samochodowych, 
Wynajem pojazdów, Wynajem pojazdów silnikowych, Wynajem po-
jazdów transportowych, Wynajem samochodów, Wynajmowanie 
pojazdów, Wynajmowanie silnikowych pojazdów lądowych, Wynaj-
mowanie silnikowych pojazdów drogowych, Wypożyczanie i  wyna-
jem pojazdów, Wypożyczanie pojazdów drogowych, Wypożyczanie 
pojazdów na umowę, Wypożyczanie pojazdów silnikowych na umo-
wę, Wypożyczanie pojazdów silnikowych, Wypożyczanie pojazdów 
wyposażonych w GPS, Wypożyczanie pojazdów, zwłaszcza samocho-
dów osobowych i ciężarówek, Wypożyczanie rowerów, Wypożycza-
nie rowerów elektrycznych, Wypożyczanie samochodów, Zapewnia-
nie wynajętych pojazdów do transportu pasażerów, Usługi wynajmu 
związane z transportem i magazynowaniem, Usługi przewozu 

(111) 358286 (220) 2022 06 27 (210) 544463
(151) 2022 11 03 (441) 2022 07 18
(732) MESTER SZKOŁA JĘZYKÓW SKANDYNAWSKICH  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(531) 02 01 02, 02 01 23, 04 05 21, 23 05 05
(510), (511) 41 Organizacja kursów językowych, Usługi edukacyjne 
związane z  nauką języków obcych, Nauczanie języków, Nauczanie 
języków obcych, Edukacja językowa, Kursy językowe, Usługi nauki 
języka obcego, Organizowanie i przeprowadzanie zajęć dla niewiel-
kiej grupy uczniów, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie 
tekstów edukacyjnych, Udostępnianie elektronicznych publikacji 
on-line, Udostępnianie publikacji on-line, Edukacja dorosłych, Edu-
kacja, Wydawanie audiobooków, Elektroniczna publikacja tekstów 
i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Pisanie i publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publikowanie drukowanych 
materiałów edukacyjnych, Publikowanie dydaktycznych materiałów 
edukacyjnych, Publikowanie książek edukacyjnych, Publikowanie 

książek i  czasopism elektronicznych online, Publikowanie materia-
łów drukowanych dotyczących edukacji, Publikowanie materiałów 
drukowanych, Publikowanie podręczników, Publikowanie tekstów 
i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych niż do celów rekla-
mowych, Usługi wydawnicze, Edukacja [nauczanie], Nauka indywi-
dualna, Organizowanie indywidualnej nauki języków, Organizowa-
nie imprez edukacyjnych, Organizowanie konferencji edukacyjnych, 
Organizacja zajęć, Organizowanie warsztatów, Prowadzenie kursów, 
Świadczenie usług w zakresie szkół i kursów językowych, Usługi edu-
kacyjne w zakresie nauki drugiego języka, Usługi nauki na odległość 
świadczone online, Usługi w  zakresie edukacji i  nauczania, Usługi 
w zakresie nauczania języków obcych 

(111) 358287 (220) 2022 04 25 (210) 542345
(151) 2022 10 27 (441) 2022 06 27
(732) BOJDO MARCIN PRZEDSIĘBIORSTWO  
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE BOFERM, Górki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BOVIDINO
(510), (511) 5 Preparaty i  artykuły weterynaryjne takie jak leki we-
terynaryjne, dodatki antybiotykowe do  pasz dla zwierząt, Dodatki 
do paszy dla zwierząt do celów medycznych, dodatki suplementują-
ce dietę zwierząt, mineralne suplementy diety, 31 Karmy dla zwierząt 
gospodarskich i domowych, Pasze, mieszanki paszowe, Koncentraty 
i superkoncentraty paszowe, Prenuksy paszowe, Wapno do pasz, Śru-
ty poekstrakcyjne, Otręby, Oleje paszowe, Dodatki do pasz nie do ce-
lów leczniczych, Spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, Pro-
dukty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, 
Ziarna jako nasiona i zboże, Świeże owoce i warzywa, zioła ogrodowe 
świeże, świeże grzyby, rośliny i kwiaty naturalne, żywe zwierzęta, or-
ganizmy do hodowli, żywy drób, 35 Usługi agencji importowo-eks-
portowej, Usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych 
i  zagranicznych, Usługi prowadzenia sprzedaży w  sklepach i/lub 
hurtowniach oraz za  pośrednictwem strony internetowej towarów 
takich jak: preparaty i artykuły weterynaryjne, leki weterynaryjne, su-
plementy diety, karmy dla zwierząt, pasze, mieszanki paszowe, kon-
centraty paszowe, premiksy paszowe dla zwierząt, dodatki do pasz, 
materiał siewny, produkty rolne, ogrodnicze, leśne, Ziarna jako nasio-
na i zboże, żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, żywy drób, Usługi 
marketingowe, Usługi reklamowe, dystrybucja materiałów reklamo-
wych, próbek i wzorów wyrobów, Usługi w zakresie organizacji poka-
zów, wystaw i targów w celach handlowych i promocyjnych, Doradz-
two i  pomoc w  zakresie organizowania i  prowadzenia działalności 
gospodarczej, Usługi badania rynku 

(111) 358288 (220) 2021 05 12 K (210) 543984
(151) 2022 10 27 (441) 2022 07 04
(732) BRADAS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olesno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EASY BORDER
(510), (511) 19 Obrzeża do trawników, niemetalowe 

(111) 358289 (220) 2022 06 10 (210) 544006
(151) 2022 10 19 (441) 2022 07 04
(732) TERESIAK PATRYK LOVEYA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LoveYa
(540) 

(591) złoty
(531) 02 09 01, 27 05 01, 29 01 02
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, 
Obuwie, Odzież, 26 Dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne 
artykuły tekstylne 
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(111) 358290 (220) 2022 05 19 (210) 543222
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY  
SPÓŁKA AKCYJNA, Puławy (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) niebieski, żółty
(531) 05 03 13, 05 03 15, 29 01 12
(510), (511) 1 Nawozy, w tym nawozy mineralne nawozy azotowe, 35 
Sprzedaż produktów nawozowych, preparatów, środków chemicz-
nych i  agrochemicznych powiązanych z  rolnictwem, Publikowanie 
tekstów reklamowych, sponsorowanych, promocyjnych, handlo-
wych, przygotowywanie reklam w tym papierowych, radiowych, tele-
wizyjnych, Prezentowanie produktów w mediach, za pośrednictwem 
sieci komputerowych, internetowych, online, Rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, promocyjnych, Promocja sprzedaży pro-
duktów nawozów, preparatów, środków chemicznych i agrochemicz-
nych powiązanych z  rolnictwem w  celach handlowych, organizacja 
wystaw, targów w celach handlowych lub reklamowych, komunikacja 
marketingowa z  wykorzystaniem mediów społecznościowych, 44 
Usługi doradcze z dziedziny rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa 

(111) 358291 (220) 2022 05 20 (210) 543238
(151) 2022 11 03 (441) 2022 06 13
(732) SZEWCZYK MICHAEL, Myślenice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iH iHome
(540) 

(591) jasnozielony, zielony, czarny, biały
(531) 27 05 01, 26 04 18, 29 01 14
(510), (511) 36 Agencje nieruchomości 

(111) 358292 (220) 2022 05 20 (210) 543240
(151) 2022 11 03 (441) 2022 06 13
(732) UNIPOLCOM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) UNIPOLCOM
(510), (511) 1 Kazeina dla przemysłu spożywczego, Kazeina do celów 
przemysłowych, Kazeiniany do  celów przemysłowych, Kazeiniany 
do celów spożywczych, Siara do użytku w przemyśle spożywczym, 
Enzymy do użytku w artykułach spożywczych, Proteiny do stosowa-
nia w produkcji artykułów spożywczych, Proteiny do artykułów spo-
żywczych dla ludzi tworzące emulsje w procesie produkcyjnym, Pro-
teiny do artykułów spożywczych dla ludzi tworzące żele jako część 
procesu produkcji, Białko, Aminokwasy do  celów przemysłowych, 

Laktoza dla przemysłu spożywczego, Laktoza do  celów przemy-
słowych, Laktoza [surowy materiał], 29 Nabiał i  substytuty nabiału, 
Mleko, Mleko w  proszku, Natłuszczane mleka w  proszku, Śmietana 
[produkty mleczarskie], Śmietana w  proszku [produkty mleczne], 
Serwatka, Suszona serwatka, Maślanka, Masło, Produkty serowarskie, 
Tłuszcze jadalne, Białko do  celów kulinarnych, Tłuszcze zwierzęce 
do celów spożywczych 

(111) 358293 (220) 2022 05 26 (210) 543411
(151) 2022 11 02 (441) 2022 07 18
(732) CREDIPASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CREDIPASS
(510), (511) 35 Usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalno-
ści gospodarczej finansowej, Usługi dotyczące zarządzania działal-
nością gospodarczą finansową, Usługi doradztwa w zakresie organi-
zowania i  zarządzania działalnością gospodarczą finansową, Usługi 
doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności gospodarczej 
finansowej, Usługi agencji public relations, Usługi w zakresie kreowa-
nia wizerunku towaru, usługi, firmy, Usługi marketingowe, Usługi 
pozyskiwanie i udostępnianie informacji o działalności gospodarczej 
finansowej, Usługi doradztwa w zakresie zarządzania personalnego, 
Doradztwo podatkowe, Usługi księgowości i  rachunkowości, Eks-
pertyzy w działalności gospodarczej, Promocja sprzedaży, Reklama, 
Reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, Publikowanie tek-
stów reklamowych, Reklama radiowa i  telewizyjna, Organizowanie 
targów i wystaw celach handlowych i reklamowych, Rozpowszech-
nianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, Badania rynku, Badanie 
opinii publicznej, Usługi w zakresie marketingu i prezentacji, Pokazy 
towarów i  prezentowanie usług w  celach handlowych i  reklamo-
wych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Wynajmo-
wanie miejsc na  umieszczanie ogłoszeń lub reklam, Uaktualnianie 
materiałów reklamowych, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, 
Pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych dla komputerowych 
baz danych, Sortowanie danych w  bazach danych, Komputerowe 
zarządzanie plikami, Powielanie dokumentów, Wycena działalności 
gospodarczej, Audyt, Pozyskiwania informacji o działalności gospo-
darczej, Prognozy ekonomiczne, Weryfikacja rachunków, 36 Dzia-
łalność finansowa, Usługi w zakresie operacji finansowych, Doradz-
two finansowe, Usługi pośrednictwa w sprawach finansowych oraz 
ubezpieczeniowych, Usługi doradztwa w  sprawach finansowych 
oraz ubezpieczeniowych, Usługi inwestycyjne ze środków własnych 
i  powierzonych, Pozyskiwanie środków finansowych, Pośrednictwo 
kredytowe, Pośrednictwo inwestycyjne, Agencje nieruchomości, 
Usługi agencji pośrednictwa w  handlu i  wynajmu nieruchomości, 
Usługi obsługi wynajmu nieruchomości, Wynajmowanie i dzierżawa 
majątku nieruchomego, Administrowanie i zarządzanie nieruchomo-
ściami, Sporządzanie umów najmu, Usługi w zakresie wyceny nieru-
chomości, Wynajmowanie powierzchni biurowych, Sprzedaż hurto-
wa i detaliczna papierów wartościowych, akcji, papierów dłużnych, 
walut i kryptowalut, Sprzedaż za pośrednictwem Internetu papierów 
wartościowych akcji, papierów dłużnych, walut i  kryptowalut, Po-
średnictwo i  doradztwo przy udzielaniu kredytów inwestycyjnych, 
konsumpcyjnych i  hipotecznych, usługi leasingowych, sprzedaży 
na  raty, Obsługa transakcji finansowych dotyczących kredytów in-
westycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, usług leasingowych, 
sprzedaży na  raty, Zarządzanie finansami, Zarządzanie majątkiem 
ruchomym i  nieruchomym, Prowadzenie rachunków finansowych, 
Prowadzenie rozliczeń pieniężnych, Pośrednictwo w  transakcjach 
finansowych inwestycyjnych, konsumpcyjnych i  hipotecznych, 
Usługi w  zakresie ubezpieczeń, Prowadzenie analiz finansowych, 
Ekspertyzy dla celów finansowych, Informacja finansowa, Eksper-
tyzy i wyceny dla celów podatkowych, Usługi powiernicze, Sporzą-
dzanie i  publikowanie raportów i  ocen ekonomiczno-finansowych 
przedsiębiorstw, Opracowanie i publikowanie raportów w sprawach 
zobowiązań finansowych osób fizycznych i  przedsiębiorstw wobec 
banków i  instytucji finansowych, Inwestycje kapitałowe, Depono-
wanie walorów, Przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i  lokat 
terminowych, Maklerstwo giełdowe, Pośrednictwo giełdowe, Agen-
cje finansowe, Agencje ściągania wierzytelności, Usługi monetarne, 
Kantory wymiany walut, 41 Usługi dotyczące organizowania szkoleń 
o tematyce finansowo-ekonomicznej i prawniczej, Edukacja, Kształ-
cenie praktyczne, Informacja o  edukacji, Doskonalenie zawodo-
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we, Publikowanie tekstów i  książek ekonomicznych i  prawniczych, 
Publikacje elektroniczne on-line książek i  periodyków o  tematyce 
ekonomicznej i  prawniczej, Obsługa oraz udostępnianie publikacji 
elektronicznych on-line, Komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji, Organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, se-
minariów, sympozjów, zjazdów 

(111) 358294 (220) 2022 06 13 (210) 544095
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Duda KAŻDA OKAZJA DOBRA NA   
(540) 

(591) biały, czerwony, zielony, szary
(531) 05 03 13, 05 03 14, 26 01 02, 26 01 03, 26 01 15, 26 01 18, 
26 04 02, 26 04 18, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 29 Przetwory mięsne, przetwory drobiowe, szynki, kieł-
basy, wędliny i  wędzonki, wyroby garmażeryjne na  bazie mięsa 
i drobiu, pasztety mięsne, dania gotowe na bazie mięsa i drobiu, 35 
Sprzedaż hurtowa i detaliczna przetworów mięsnych i drobiowych, 
Doradztwo w sprawie organizowania i prowadzenia działalności go-
spodarczej, 39 Magazynowanie, składowanie i dystrybucja przetwo-
rów mięsnych i drobiowych 

(111) 358295 (220) 2022 06 14 (210) 544146
(151) 2022 10 27 (441) 2022 07 11
(732) KARPIŃSKI KRZYSZTOF, Łopacianka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DEZ DER
(510), (511) 5 Preparaty do  zwalczania szkodników, pasożytów i  in-
sektów, Środki do zwalczania gryzoni, Trutki na szczury, Pestycydy, 
Herbicydy, Fungicydy, Insektycydy, Środki odstraszające szkodniki, 
pasożyty i insekty, Preparaty do sterylizacji gleby, Preparaty do nisz-
czenia grzyba domowego, Środki do  tępienia larw, Środki grzybo-
bójcze, owadobójcze, bakteriobójcze, Środki do tępienia ślimaków, 
Biologiczne preparaty do celów medycznych, Biologiczne prepara-
ty do  celów weterynaryjnych, Preparaty chemiczne do  zwalczania 
mączniaka zbożowego, Lepy i środki do tępienia much, Obroże prze-
ciwpasożytnicze dla zwierząt, Suplementy dla zwierząt, Preparaty 
do usuwania śnieci zbożowej, Preparaty do mycia zwierząt, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej, hurtowej, katalogowej, wysyłkowej, za  po-
średnictwem Internetu (sprzedaż on-line) oraz poprzez ofertę bez-
pośrednią: produktów, maszyn, urządzeń i narzędzi przeznaczonych 
dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa oraz przemysłu rolno-spo-
żywczego, Organizowanie sprzedaży w  trybie aukcji i  przetargów 
publicznych, Badania marketingowe, opinii publicznej, w dziedzinie 
działalności gospodarczej, Usługi porównywania cen, Doradztwo 
w  zakresie organizowania, prowadzenia, zarządzania działalnością 
gospodarczą, Ekspertyzy, wyceny i  prognozy, Agencje eksport-im-
port, Kolportaż próbek produktów, Pozyskiwanie danych i  syste-
matyzacja danych w  komputerowych baza danych, Księgowość, 
Rachunkowość, Prognozy ekonomiczne, Public relations, Telemar-
keting, Organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów 
handlowych, promocyjnych i reklamowych, Promowanie sprzedaży 
za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klientów, Zarob-
kowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla 
osób trzecich, Wyceny handlowe, Wynajmowanie przestrzeni rekla-
mowych, Administrowanie i zarządzanie zbiorami informatycznymi, 
Administrowanie w  sprzedaży produktów i  usług, Pośrednictwo 
w zawieraniu umów sprzedaży na rzecz osób trzecich, Reklama i mar-
keting, 37 Usługi w  zakresie dezynsekcji, dezynfekcji, deratyzacji, 
fumigacji, ozonowania powietrza i wody, Odkomarzanie, Osuszanie, 

Odgrzybianie, Ochrona przed ptakami, Gazowanie zboża i  budyn-
ków, Ochrona przed wszelkimi szkodnikami upraw rolnych, płodów 
rolnych, pomieszczeń i obiektów, Zwalczanie wszelkich szkodników 
w uprawach rolnych, w magazynach płodów rolnych, w pomieszcze-
niach i obiektach, Sprzątanie i czyszczenie obiektów i magazynów, 
39 Usługi w zakresie: przewożenia ładunków, składowania, spedycji 
transportu samochodowego, dystrybucji artykułów, materiałów, 
urządzeń i  wyrobów przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, 
rolno-spożywczego, 41 Usługi wydawnicze w zakresie: serwisów in-
formacyjnych dotyczących wydawnictw naukowych i edukacyjnych, 
Dydaktyki, nauczania m in  drogą elektroniczną poprzez Internet, 
Publikacji książek, czasopism, materiałów informacyjno-edukacyjno
-szkoleniowych także w sieci on-line, Elektronicznej małej poligrafii, 
Cyfrowego obrazowania, Prowadzenia on-line publikacji elektronicz-
nych, Nauczania bezpośredniego za pośrednictwem mediów infor-
matycznych i  korespondencyjnego organizowania szkoleń w  dzie-
dzinach multimedialnych, Organizowanie imprez o  charakterze 
edukacyjnym i kulturalnym, Usługi w zakresie produkcji programów 
radiowych, telewizyjnych, filmów oraz przedstawień, usługi w zakre-
sie rozrywki telewizyjnej i radiowej, usługi w zakresie organizowania 
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, 42 Analizy chemiczne, 
Analizy chemiczne gleby, Analizy wody, Analizy i badania bakterio-
logiczne, biologiczne, chemiczne, biochemiczne, geologiczne, ba-
dania i  rozwój w  dziedzinie mikroorganizmów i  komórek, Badania 
kliniczne, Badania mikrobiologiczne, Badania naukowe w dziedzinie 
farmacji, Badania naukowe w  zakresie genetyki roślin, Badania na-
ukowe z zakresu biologii, Badania naukowe z zakresu bakteriologii, 
techniczne, w  zakresie ochrony środowiska naturalnego, Analizy 
i oceny dotyczące projektowania i opracowywania produktów, Ana-
lizy zachowania środków chemicznych, Analizy działania mieszanin 
chemicznych na  zwierzętach, Analizy toksyczności, Badania doty-
czące hodowli roślin i zwierząt, Badania dotyczące produkcji nasion, 
Badania dotyczące upraw rolnych, Badania, testy i analizy bakterio-
logiczne, Badania i rozwój w dziedzinie biotechnologii, Prace badaw-
czo-rozwojowe w dziedzinie farmaceutycznej i biotechnologicznej, 
Specjalistyczne usługi konsultacyjne i  doradcze w  zakresie chemii 
rolniczej, Badania z  zakresu upraw ogrodniczych, Opracowywanie 
i ocena analiz, syntez chemicznych, Opracowywanie procesów prze-
mysłowych, Opracowywanie produktów, Testowanie materiałów 
i środków chemicznych 

(111) 358296 (220) 2022 06 23 (210) 544384
(151) 2022 11 03 (441) 2022 07 18
(732) TRYBULEC MIKOŁAJ TRIBBS, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TRIBBS
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Części odzieży, obu-
wia i nakryć głowy 

(111) 358297 (220) 2022 06 23 (210) 544385
(151) 2022 11 03 (441) 2022 07 18
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BIPOL  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BIPOL
(510), (511) 4 Ropa naftowa (surowa lub rafinowana), paliwo gazowe, 
produkty rafinacji ropy naftowej, oleje przemysłowe, oleje technolo-
giczne, smary, paliwa i  tłuszcze zawarte w tej klasie, oleje smarowe, 
napędowe, opałowe, podstawowe, hydrauliczne, hydrauliczno-prze-
kładniowe, sprężarkowe, turbinowe, maszynowe, żeglugowe, oleje 
do farb graficznych, do konserwacji: murów, skór i tkanin, oleje do sil-
ników benzynowych i  wysokoprężnych: mineralne, półsyntetyczne, 
syntetyczne, oleje do sprzętu rolniczego, ogrodniczego, drogowego 
oraz małych urządzeń pomocniczych, oleje do obróbki metali, do pro-
wadnic, oleje wazelinowe, olej jako nośnik ciepła, oleje do honowa-
nia i docierania w procesie obróbki metali, do obróbki skrawaniem, 
oleje i smary do smarowania urządzeń w przemyśle, wielofunkcyjne 
smary syntetyczne, smary do  narzędzi tnących, gazy techniczne, 
propan, butan, gaz płynny propan-butan, benzyny, benzyna lekka 
i  ciężka, komponenty do  produkcji benzyn, paliwa, biopaliwa, pali-
wa na  bazie alkoholu, paliwo lotnicze i  żeglugowe, parafina, woski, 
świece, olej rzepakowy do celów przemysłowych, olej słonecznikowy 
do celów przemysłowych, olej sojowy do celów przemysłowych, 35 
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Usługi związane z prowadzeniem hurtowni: paliw, olejów, wyrobów 
chemicznych i wszelkich akcesoriów samochodowych oraz sklepów 
na stacjach paliwowych w zakresie towarów: artykułów spożywczych, 
przemysłowych, map, czasopism, książek, atlasów samochodowych 
oraz innych artykułów powszechnego użytku, usługi związane z tan-
kowaniem paliw do  pojazdów, doradztwo handlowe, dystrybucja 
materiałów reklamowych, badanie rynku, reklama, promocja i sprze-
daż wyrobów, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów, pozwa-
lające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary hurtowo lub 
detalicznie w sklepach, komisach lub salonach w zakresie pojazdów 
mechanicznych, akcesoriów do  tych pojazdów i  ich  silników oraz 
motocykli, usługi w zakresie organizacji i zarządzania programami lo-
jalnościowymi dla klientów, usługi w zakresie zarządzania zakupami 
i transakcjami, prowadzenie programu zachęcania konsumentów, Re-
klama radiowa, telewizyjna, reklama za pośrednictwem sieci kompu-
terowej, reklama prasowa, rozpowszechnianie materiałów reklamo-
wych, pośrednictwo handlowe z  zakresie obrotu paliwami stałymi, 
ciekłymi, gazowymi, produktami pochodnymi, olejami i wszelkimi ak-
cesoriami samochodowymi, wyrobami chemicznymi i ich półproduk-
tami polegające na kojarzeniu kontrahentów, dobór personelu, pro-
wadzenie kampanii reklamowych, reklamowo-promocyjnych, także 
bonów promocyjnych, prowadzenie programów promocji sprzedaży 
dla detalicznych kanałów dystrybucji takich jak: stacje paliw, punkty 
wymiany olejów i  warsztaty samochodowe i  sklepy motoryzacyjne, 
39 Dystrybucja paliw, olejów, transport kolejowy, drogowy, rzeczny, 
rurociągowy, morski i  statkami, pakowanie towarów, przeładunek 
i załadunek, magazynowanie, składowanie i przechowywanie towa-
rów, spedycja, wynajmowanie samochodów osobowych, środków 
transportu lądowego i  morskiego, usługi transportowo-dźwigowe, 
przewóz osób i  rzeczy transportem samochodowym, kolejowym 
i morskim, pojazdami specjalistycznymi i uniwersalnymi 

(111) 358298 (220) 2022 06 24 (210) 544398
(151) 2022 11 03 (441) 2022 07 18
(732) GRABOWSKI PAWEŁ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mądre ubezpieczenia Jabłońska-Grabowski
(540) 

(591) jasnoniebieski, niebieski, granatowy, biały
(531) 26 04 01, 26 04 09, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 36 Usługi ubezpieczeniowe, Ubezpieczenia na życie 

(111) 358299 (220) 2022 06 24 (210) 544400
(151) 2022 11 03 (441) 2022 07 18
(732) SIEWIERSKA EWA, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ES PRESTIGE KANCELARIA KSIĘGOWO PODATKOWA
(540) 

(591) złoty, czarny, biały
(531) 20 07 01, 20 07 02, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 35 Rachunkowość, księgowość i  audyt, Rachunkowość, 
Doradztwo podatkowe [rachunkowość], Audyt przedsiębiorstw, Audyt 
finansowy, Audyt działalności gospodarczej, Audyt sprawozdań finan-
sowych, Doradztwo związane z audytem, Księgowość i rachunkowość 

(111) 358300 (220) 2022 06 27 (210) 544464
(151) 2022 11 03 (441) 2022 07 18
(732) MESTER SZKOŁA JĘZYKÓW SKANDYNAWSKICH  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MESTER
(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 17
(510), (511) 41 Organizacja kursów językowych, Usługi edukacyjne 
związane z  nauką języków obcych, Nauczanie języków, Nauczanie 
języków obcych, Edukacja językowa, Kursy językowe, Usługi nauki 
języka obcego, Organizowanie i przeprowadzanie zajęć dla niewiel-
kiej grupy uczniów, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie 
tekstów edukacyjnych, Udostępnianie elektronicznych publikacji 
on-line, Udostępnianie publikacji on-line, Edukacja dorosłych, Edu-
kacja, Wydawanie audiobooków, Elektroniczna publikacja tekstów 
i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Pisanie i publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publikowanie drukowanych 
materiałów edukacyjnych, Publikowanie dydaktycznych materiałów 
edukacyjnych, Publikowanie książek edukacyjnych, Publikowanie 
książek i  czasopism elektronicznych online, Publikowanie materia-
łów drukowanych dotyczących edukacji, Publikowanie materiałów 
drukowanych, Publikowanie podręczników, Publikowanie tekstów 
i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych niż do celów rekla-
mowych, Usługi wydawnicze, Edukacja [nauczanie], Nauka indywi-
dualna, Organizowanie indywidualnej nauki języków, Organizowa-
nie imprez edukacyjnych, Organizowanie konferencji edukacyjnych, 
Organizacja zajęć, Organizowanie warsztatów, Prowadzenie kursów, 
Świadczenie usług w zakresie szkół i kursów językowych, Usługi edu-
kacyjne w zakresie nauki drugiego języka, Usługi nauki na odległość 
świadczone online, Usługi w  zakresie edukacji i  nauczania, Usługi 
w zakresie nauczania języków obcych 

(111) 358301 (220) 2022 06 27 (210) 544465
(151) 2022 11 03 (441) 2022 07 18
(732) MESTER SZKOŁA JĘZYKÓW SKANDYNAWSKICH  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(531) 23 05 05, 26 04 03
(510), (511) 41 Organizacja kursów językowych, Usługi edukacyjne 
związane z  nauką języków obcych, Nauczanie języków, Nauczanie 
języków obcych, Edukacja językowa, Kursy językowe, Usługi nauki 
języka obcego, Organizowanie i przeprowadzanie zajęć dla niewiel-
kiej grupy uczniów, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie 
tekstów edukacyjnych, Udostępnianie elektronicznych publikacji 
on-line, Udostępnianie publikacji on-line, Edukacja dorosłych, Edu-
kacja, Wydawanie audiobooków, Elektroniczna publikacja tekstów 
i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Pisanie i publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publikowanie drukowanych 
materiałów edukacyjnych, Publikowanie dydaktycznych materiałów 
edukacyjnych, Publikowanie książek edukacyjnych, Publikowanie 
książek i  czasopism elektronicznych online, Publikowanie materia-
łów drukowanych dotyczących edukacji, Publikowanie materiałów 
drukowanych, Publikowanie podręczników, Publikowanie tekstów 
i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych niż do celów rekla-
mowych, Usługi wydawnicze, Edukacja [nauczanie], Nauka indywi-
dualna, Organizowanie indywidualnej nauki języków, Organizowa-
nie imprez edukacyjnych, Organizowanie konferencji edukacyjnych, 
Organizacja zajęć, Organizowanie warsztatów, Prowadzenie kursów, 
Świadczenie usług w zakresie szkół i kursów językowych, Usługi edu-
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kacyjne w zakresie nauki drugiego języka, Usługi nauki na odległość 
świadczone online, Usługi w  zakresie edukacji i  nauczania, Usługi 
w zakresie nauczania języków obcych 

(111) 358302 (220) 2022 06 27 (210) 544466
(151) 2022 11 03 (441) 2022 07 18
(732) MESTER SZKOŁA JĘZYKÓW SKANDYNAWSKICH  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MESTER
(510), (511) 41 Organizacja kursów językowych, Usługi edukacyjne 
związane z  nauką języków obcych, Nauczanie języków, Nauczanie 
języków obcych, Edukacja językowa, Kursy językowe, Usługi nauki 
języka obcego, Organizowanie i przeprowadzanie zajęć dla niewiel-
kiej grupy uczniów, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie 
tekstów edukacyjnych, Udostępnianie elektronicznych publikacji 
on-line, Udostępnianie publikacji on-line, Edukacja dorosłych, Edu-
kacja, Wydawanie audiobooków, Elektroniczna publikacja tekstów 
i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Pisanie i publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publikowanie drukowanych 
materiałów edukacyjnych, Publikowanie dydaktycznych materiałów 
edukacyjnych, Publikowanie książek edukacyjnych, Publikowanie 
książek i  czasopism elektronicznych online, Publikowanie materia-
łów drukowanych dotyczących edukacji, Publikowanie materiałów 
drukowanych, Publikowanie podręczników, Publikowanie tekstów 
i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych niż do celów rekla-
mowych, Usługi wydawnicze, Edukacja [nauczanie], Nauka indywi-
dualna, Organizowanie indywidualnej nauki języków, Organizowa-
nie imprez edukacyjnych, Organizowanie konferencji edukacyjnych, 
Organizacja zajęć, Organizowanie warsztatów, Prowadzenie kursów, 
Świadczenie usług w zakresie szkół i kursów językowych, Usługi edu-
kacyjne w zakresie nauki drugiego języka, Usługi nauki na odległość 
świadczone online, Usługi w  zakresie edukacji i  nauczania, Usługi 
w zakresie nauczania języków obcych 

(111) 358303 (220) 2022 04 25 (210) 542346
(151) 2022 10 27 (441) 2022 06 27
(732) BOJDO MARCIN PRZEDSIĘBIORSTWO  
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE BOFERM, Górki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BOVO
(510), (511) 5 Preparaty i  artykuły weterynaryjne takie jak leki we-
terynaryjne, dodatki antybiotykowe do  pasz dla zwierząt, Dodatki 
do paszy dla zwierząt do celów medycznych, dodatki suplementują-
ce dietę zwierząt, mineralne suplementy diety, 31 Karmy dla zwierząt 
gospodarskich i domowych, Pasze, mieszanki paszowe, Koncentraty 
i superkoncentraty paszowe, Premiksy paszowe, Wapno do pasz, Śru-
ty poekstrakcyjne, Otręby, Oleje paszowe, Dodatki do pasz nie do ce-
lów leczniczych, Spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, Pro-
dukty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, 
Ziarna jako nasiona i zboże, Świeże owoce i warzywa, zioła ogrodowe 
świeże, świeże grzyby, rośliny i kwiaty naturalne, żywe zwierzęta, or-
ganizmy do hodowli, żywy drób, 35 Usługi agencji importowo-eks-
portowej, Usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych 
i  zagranicznych, Usługi prowadzenia sprzedaży w  sklepach i/lub 
hurtowniach oraz za  pośrednictwem strony internetowej towarów 
takich jak: preparaty i artykuły weterynaryjne, leki weterynaryjne, su-
plementy diety, karmy dla zwierząt, pasze, mieszanki paszowe, kon-
centraty paszowe, premiksy paszowe dla zwierząt, dodatki do pasz, 
materiał siewny, produkty rolne, ogrodnicze, leśne, Ziarna jako nasio-
na i zboże, żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, żywy drób, Usługi 
marketingowe, Usługi reklamowe, dystrybucja materiałów reklamo-
wych, próbek i wzorów wyrobów, Usługi w zakresie organizacji poka-
zów, wystaw i targów w celach handlowych i promocyjnych, Doradz-
two i  pomoc w  zakresie organizowania i  prowadzenia działalności 
gospodarczej, Usługi badania rynku 

(111) 358304 (220) 2022 04 26 (210) 542397
(151) 2022 10 26 (441) 2022 06 20
(732) E-REMEDIUM SKLEP INTERNETOWY  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dęba (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) OXYvit
(540) 

(591) niebieski, turkusowy, biały
(531) 27 05 01, 27 05 17, 29 01 13
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne 

(111) 358305 (220) 2022 06 08 (210) 543938
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE PORTY LOTNICZE, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOTNISKO WARSZAWA-RADOM WARSAW-RADOM AIRPORT
(540) 

(591) żółty, ciemnoniebieski
(531) 29 01 12, 27 05 01, 26 11 03, 26 11 12, 18 05 03
(510), (511) 16 Artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], Bilety dla usług 
lotniskowych, Broszury, Czasopisma [periodyki], Drukowane karty 
abonamentowe i vouchery dla usług lotniskowych, Artykuły biuro-
we, Drukowane rozkłady, Etui na  identyfikatory [artykuły biurowe], 
Etykiety papierowe odprawionego bagażu, Etykiety z  papieru lub 
kartonu, Formularze [blankiety,druki], Fotografie (wydrukowane], 
Kalendarze, Katalogi, Przepustki i  identyfikatory, Katalogi, foldery 
i  prospekty, Materiały biurowe, Marketingowe materiały druko-
wane, Drukowane materiały informacyjne, Drukowane materiały 
reklamowe, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Drukowane ma-
teriały wizerunkowe, Drukowane publikacje, Czasopisma i  biulety-
ny, Formularze [blankiety, druki], Drukowane komunikaty prasowe, 
Raporty, 20 Szyldy z  drewna lub tworzyw sztucznych, Konstrukcje 
wystawowo-reklamowe, Tablice ogłoszeniowe, Stojaki do wystawia-
nia gazet, Stoiska wystawowe, 35 Imprezy promocyjne, Akcje pro-
mocyjne, Usługi marketingowe, reklamowe i promocyjne, Tworzenie 
materiałów marketingowych, reklamowych i promocyjnych, Kampa-
nie reklamowe, Badania marketingowe, Badania opinii publicznych, 
Badania rynku, Badania satysfakcji, Badania zwyczajów i  postaw 
w celach marketingowych, Pogłębione analizy statystyczne, rynko-
we i biznesowe, Filmy i animacje wizerunkowe i promocyjne, Identy-
fikacja wizualna marki, Organizacji pokazów i prezentacji, Promocja 
[reklama] turystyki i podróży, Promocja regionu i miasta, Marketing 
usług lotniczych i  pozalotniczych, System identyfikacji wizualnej 
lotniska, Wynajem powierzchni reklamowych, Reklama w Internecie 
i Intranecie, Wynajem powierzchni pod punkt wystawienniczy mate-
riałów reklamowych oraz informacyjnych, Udostępnianie informacji 
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, 
Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub rekla-
mowych, Optymalizacja stron internetowych, Sprzedaż paliwa, 36 
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, Zarządzania nie-
ruchomościami związanymi z lotnictwem, Zarządzanie infrastrukturą 
lotniskową i około lotniskową, Inwestycje w infrastrukturę lotnisko-
wą i  około lotniskową, Udostępnienie powierzchni do  przeprowa-
dzania badań marketingowych, Usługi finansowe (kantory/banki/
bankomaty), Wynajem powierzchni komercyjnej pod punkty han-
dlowe, gastronomiczne i usługowe na lotnisku, Wynajem stanowisk 
recepcyjnych i  standów, Usługi powiernictwa inwestycji, Wynajem 
powierzchni biurowej, 37 Usługi utrzymania obiektów i  infrastruk-
tury lotniskowej, Instalacja systemów komputerowych, Konserwa-
cja i naprawy obiektów i  infrastruktury lotniskowej, Usługi nadzoru 
budowlanego, Usługi myjni samochodowej, Usługi warsztatu samo-
chodowego, Usługi wodno-kanalizacyjne, Usługi bazy technicznej, 
38 Usługi teletechniczne i teleinformatyczne, Poczta elektroniczna, 
Przesyłanie faksów, Przesyłanie on-line kartek z  życzeniami, Usługi 
telewizji w obwodzie zamkniętym, Zapewnianie łączności radiowej, 
Udostępnianie systemu informacji lotniskowej, 39 Usługi parkingo-
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we, Udostępnianie miejsc postojowych i dróg dojazdowych lotniska, 
Usługi terminalowe i pasażerskie, Transport po płycie lotniska, Usłu-
ga szybkiego przejścia kontroli bezpieczeństwa i dostępu pasażera 
(Fast Track) oraz pasażera VIP, Wynajem powierzchni magazynowej, 
Dystrybucja czasopism, Wynajem sprzętu i pojazdów lotniskowych, 
Wynajem wózków bagażowych, Udostępnianie infrastruktury lot-
niska przewoźnikom i  użytkownikom statków powietrznych, Udo-
stępnianie infrastruktury lotniska dla zaopatrzenia pokładowego, 
Udostępnianie miejsca do  parkowania sprzętu i  pojazdów służą-
cych do wykonywania czynności obsługi naziemnej, Udostępnianie 
miejsc postojowych do odladzania statków powietrznych, Udostęp-
nianie stanowisk odprawy biletowo-bagażowej wraz z  wyposaże-
niem, Udostępnianie sortowni bagażu wraz z taśmociągami, Usługi 
parkowania samolotów w hangarach, Udostępnianie pomostów pa-
sażerskich, Udostępnianie urządzeń do  zasilania statków powietrz-
nych w energię elektryczną, Przewóz pasażerów, Przewóz towarów, 
Obsługa transportu lotniczego, Obsługa pasażersko-bagażowa, Ob-
sługa naziemna przewoźników lotniczych, Ratownictwo lotniskowe, 
Usługa przechowywania bagażu, 41 Organizacja konferencji praso-
wych, Imprezy okolicznościowe, Imprezy firmowe i  spotkania biz-
nesowe, Szkolenia z  zakresu przepisów ruchu pojazdów i  pieszych 
na lotnisku, Lotniskowe szkolenia operacyjne, Szkolenia lotniskowe, 
Szkolenia korporacyjne, Szkolenia BHP, Szkolenia ochrony lotnictwa 
cywilnego, Szkolenia w  zakresie przepisów ochrony przeciwpoża-
rowej i procedur postępowania alarmowego, Szkolenia ratowników 
lotniskowej straży pożarnej, Usługi publikowania tekstów, czaso-
pism, wydawnictw nieperiodycznych i  publikacji elektronicznych, 
w  tym on-line, Szkolenia edukacyjne, Usługi edukacyjne, Wynajem 
obiektów sportowych, Wynajem strzelnicy, Usługa filmowania i foto-
grafowania, 42 Nadzór techniczny nad obiektami lotniczymi, Usługi 
programowania i tworzenia aplikacji, Hostingi stron internetowych, 
Instalacja programów komputerowych, 43 Usługi gastronomiczne 
na  lotnisku, Wynajem pomieszczeń szkoleniowych i  konferencyj-
nych, Wynajem powierzchni pod wystawy i  ekspozycje, Udostęp-
nianie pomieszczeń do modlitw, 44 Ratownictwo medyczne, Usługi 
medyczne, 45 Usługi w  zakresie ochrony lotnisk, Usługi w  zakresie 
bezpieczeństwa osób i bagażu na lotniskach, Konwoje, asysty, eskor-
ty na  terenie lotnisk, Przechowanie przedmiotów w  biurze rzeczy 
znalezionych, Wydawanie przepustek i dostępów, Usługi kontroli do-
stępu i  bezpieczeństwa statków powietrznych, Wynajem urządzeń 
ochrony osób, sprzętu i bagaży, Lotniskowa straż pożarna, Udzielanie 
licencji na korzystanie ze zdjęć, filmów i multimediów 

(111) 358306 (220) 2022 05 30 (210) 543564
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RIVERTAXO
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do  celów 
medycznych, Dietetyczna żywność i  substancje dietetyczne do  ce-
lów leczniczych, Suplementy diety, Środki specjalnego przeznacze-
nia żywieniowego do celów zdrowotnych, Żywność dla niemowląt, 
Zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, Wy-
roby medyczne do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, 
pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli, gum, lizaków 

(111) 358307 (220) 2022 06 14 (210) 544135
(151) 2022 10 27 (441) 2022 07 11
(732) ORŁOWSKI MAREK, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MDOM GROUP
(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 21, 26 04 02, 26 04 05
(510), (511) 36 Agencje nieruchomości, Zarządzanie nieruchomo-
ściami, Administrowanie nieruchomościami, Wynajem nieruchomo-
ści, Doradztwo w  zakresie nieruchomości, Wycena nieruchomości, 
37 Usługi budowlane, Wznoszenie budynków mieszkalnych, han-

dlowych i przemysłowych, Remont nieruchomości, Usługi w zakresie 
instalacji elektrycznych, Usługi hydrauliczne, Układanie nawierzchni 
drogowych, Budowa dróg, Konserwacja dróg, 42 Projektowanie bu-
dowlane, Usługi w zakresie inżynierii budowlanej 

(111) 358308 (220) 2022 01 20 (210) 538901
(151) 2022 11 02 (441) 2022 07 18
(732) CITROSUCO S/A AGROINDÚSTRIA, Matao (BR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bleasy
(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 17
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Bezalkoholowe napoje z  so-
ków owocowych, Bezalkoholowe preparaty do  wytwarzania napo-
jów, Soki owocowe, Syropy do  napojów, Napoje na  bazie syropu, 
Syropy owocowe 

(111) 358309 (220) 2022 01 20 (210) 538903
(151) 2022 11 02 (441) 2022 07 18
(732) CITROSUCO S/A AGROINDÚSTRIA, Matao (BR)
(540) (znak słowny)
(540) BLEASY
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Bezalkoholowe napoje z  so-
ków owocowych, Bezalkoholowe preparaty do  wytwarzania napo-
jów, Soki owocowe, Syropy do  napojów, Napoje na  bazie syropu, 
Syropy owocowe 

(111) 358310 (220) 2022 03 30 (210) 541231
(151) 2022 11 02 (441) 2022 07 18
(732) CITROSUCO S/A AGROINDÚSTRIA, Matao (BR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) allset orange
(540) 

(591) biały, pomarańczowy
(531) 29 01 01, 29 01 06, 29 01 12, 27 05 01, 27 05 17, 27 05 24, 01 15 15
(510), (511) 32 Piwo, Wody [napoje], Wody mineralne Wody napo-
wietrzane, Wody gazowane, Wody stołowe, Napoje bezalkoholowe, 
Bezalkoholowe napoje owocowe, Soki owocowe, Napoje bezalkoho-
lowe z soków owocowych, Syropy do napojów, Bezalkoholowe pre-
paraty do przygotowywania napojów 

(111) 358311 (220) 2022 03 30 (210) 541233
(151) 2022 11 02 (441) 2022 07 18
(732) CITROSUCO S/A AGROINDÚSTRIA, Matao (BR)
(540) (znak słowny)
(540) NEOFUSION
(510), (511) 32 Piwo, Wody [napoje], Wody mineralne, Wody napo-
wietrzane, Wody gazowane, Wody stołowe, Napoje bezalkoholowe, 
Bezalkoholowe napoje owocowe, Soki owocowe, Napoje bezalkoho-
lowe z soków owocowych, Syropy do napojów, Bezalkoholowe pre-
paraty do przygotowywania napojów 

(111) 358312 (220) 2022 04 29 (210) 542634
(151) 2022 11 02 (441) 2022 07 18
(732) Mastercard International Incorporated, Purchase (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) mastercard bezcenna niespodzianka
(540) 

(591) czerwony, pomarańczowy, czarny
(531) 27 05 01, 29 01 13, 26 01 01, 26 01 06
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, Administrowanie działalnością gospo-
darczą, Prace biurowe, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospo-
darczej, Badania biznesowe, Agencje informacji handlowej, Prezentowa-
nie produktów w  mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi 
porównywania cen, Organizacja wystaw w celach handlowych lub rekla-
mowych, Usługi doradcze w zakresie działalności handlowej, Badania ryn-
kowe, Śledzenie, analiza, przewidywanie i sporządzanie raportów doty-
czących zachowań nabywczych posiadaczy kart płatniczych, Promocja 
sprzedaży towarów i usług na rzecz osób trzecich za pomocą nagród i ini-
cjatyw motywacyjnych tworzonych w związku z używaniem kart kredyto-
wych, debetowych i płatniczych, Zarządzanie programami lojalnościowy-
mi i  programami oferującymi nagrody, Pomoc w  zakresie zarządzania 
działalnością handlową, przemysłową i gospodarczą, Wycena gospodar-
cza, Usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 
Opracowania marketingowe, Statystyczne informacje gospodarcze, Spo-
rządzanie sprawozdań rachunkowych, Prowadzenie ksiąg rachunkowych, 
usługi księgowe, Badania w dziedzinie działalności gospodarczej, Usługi 
kreowania wizerunku (public relations), Publikowanie tekstów reklamo-
wych, Wydawanie ulotek promocyjnych, Zarządzanie komputerowymi 
bazami danych, Promocja koncertów i  wydarzeń kulturalnych na  rzecz 
osób trzecich, organizacja wystaw w  celach handlowych lub reklamo-
wych, Reklama usług transportowych, turystycznych, hoteli, zakwatero-
wania, żywności i posiłków, sportu, rozrywki i zwiedzania, Dostarczanie 
informacji odnośnie zakupów towarów i usług online przez Internet i inne 
sieci komputerowe, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne doty-
czące wszystkich wyżej wymienionych usług, 36 Usługi ubezpieczenio-
we, Usługi związane ze sprawami finansowymi, Działalność monetarna, 
Usługi związane z  nieruchomościami, Usługi konsultacji finansowych, 
Udzielanie informacji finansowych, Sponsoring finansowy, Usługi finanso-
we, a mianowicie usługi bankowe, usługi związane z kartami kredytowy-
mi, kartami debetowymi, kartami obciążeniowymi, usługi związane z kar-
tami przedpłaconymi oferowane za  pomocą kart z  nagromadzoną 
wartością, elektroniczne transakcje kredytowe i debetowe, usługi w za-
kresie regulowania i  prezentacji rachunków, usługi w  zakresie wypłaty 
gotówki, usługi weryfikacji czeków, usługi realizacji czeków, usługi dostę-
pu do depozytów oraz usługi bankomatowe, Usługi finansowe, a miano-
wicie uwierzytelnianie i rozliczanie transakcji, uzgadnianie transakcji, za-
rządzanie gotówką, zbiorcze rozliczanie funduszy, rozliczanie funduszy 
konsolidacyjnych, zbiorcze regulowanie sporów, informacje finansowe 
w związku z repozytoriami danych oraz usługi udzielania informacji o pro-
filach klientów oraz związane z nimi usługi dotyczące przełączania, komu-
tacji, bram, rozliczania / uzgadniania oraz przenoszenia środków pienięż-
nych w zakresie kart płatniczych, elektroniczne przetwarzanie płatności, 
uwierzytelnianie i  weryfikacja transakcji płatniczych, Usługi finansowe, 
a mianowicie usługi w zakresie wymiany wartości, mianowicie bezpieczne 
transakcje za pomocą elektronicznej gotówki oraz transmisja elektronicz-
nej gotówki przez publiczne sieci komputerowe w celu ułatwiania handlu 
elektronicznego, dostarczanie informacji finansowych, mianowicie da-
nych i  raportów dotyczących kart kredytowych i  debetowych, elektro-
niczny transfer środków pieniężnych i usługi wymiany walut, usługi wyce-
ny finansowej i zarządzania ryzykiem świadczone na rzecz osób trzecich 
w  zakresie kredytów konsumenckich, Rozpowszechnianie informacji fi-
nansowych poprzez światową sieć komputerową, informacji finansowych 
przygotowywanych przez komputery za pomocą sieci komputerowych 
przystosowanych do  bezpiecznego przesyłania informacji oraz doradz-
two dotyczące wszystkich wyżej wymienionych usług, Świadczenie usług 
finansowych w  celu wsparcia usług sprzedaży świadczonych poprzez 
przenośne środki łączności, mianowicie usługi w zakresie płatności przez 
urządzenia bezprzewodowe, Świadczenie usług finansowych w  celu 
wsparcia usług sprzedaży świadczonych online, przez sieci elektroniczne, 
Analizy i konsultacje finansowe, Usługi bankowe i kredytowe, Usługi do-
stępu do usług bankowych, płatniczych, kredytowych, debetowych, ob-
ciążeniowych, wypłat gotówki, zdeponowanych środków w formie przed-
płat, Usługi weryfikacji czeków, Realizacja transakcji finansowych, zarówno 
online przez komputerową bazę danych lub przez telekomunikację, jak 
i w punkcie sprzedaży, Usługi przetwarzania dla transakcji finansowych 

dokonywanych przez posiadaczy kart za pośrednictwem bankomatów, 
Udostępnianie szczegółów dotyczących sald, umożliwianie składania de-
pozytów i podejmowania pieniędzy posiadaczom kart za pośrednictwem 
bankomatów, Usługi rozliczania i  autoryzacji finansowych w  związku 
z przeprowadzaniem transakcji płatności finansowych, Usługi w zakresie 
ubezpieczeń dla podróżnych, Emisja i wykup czeków podróżnych i bo-
nów podróżnych, Usługi uwierzytelniania płatników, Weryfikacja informa-
cji finansowych, Utrzymywanie dokumentacji finansowej, Usługi w zakre-
sie płatności zdalnych, Usługi związane z elektronicznymi portmonetkami 
(cyfrowymi portfelami) z nagromadzoną wartością, elektroniczne usługi 
płatnicze z nagromadzoną wartością oraz usługi w zakresie zatwierdzania 
i rozliczania transakcji z nagromadzoną wartością, Świadczenie usług de-
betowych i kredytowych za pośrednictwem urządzeń do identyfikacji ra-
diowej (transponderów), Świadczenie usług debetowych i kredytowych 
za  pośrednictwem urządzeń komunikacyjnych i  telekomunikacyjnych, 
Świadczenie usług finansowych w celu wsparcia usług sprzedaży świad-
czonych poprzez przenośne środki łączności, w tym usługi w zakresie płat-
ności przez urządzenia bezprzewodowe, Przetwarzanie transakcji kredy-
towych i  debetowych poprzez telefon i  łącza telekomunikacyjne, 
Świadczenie usług finansowych w celu wsparcia usług sprzedaży świad-
czonych online, przez sieci lub inne środki elektroniczne przy wykorzysta-
niu informacji elektronicznie przetworzonych do postaci cyfrowej, Usługi 
w  zakresie wymiany środków wartościowych, mianowicie bezpieczna 
wymiana środków wartościowych, w tym elektronicznej gotówki, przez 
sieci komputerowe dostępne za  pomocą kart elektronicznych, Usługi 
płatności rachunków świadczone za  pośrednictwem witryn interneto-
wych, Bankowość online, Usługi finansowe świadczone przez telefon 
i za pośrednictwem światowej sieci komputerowej lub Internetu, Usługi 
finansowe, mianowicie udostępnianie przenośnych płatności bezstyko-
wych u  sprzedawców detalicznych, online oraz w  punktach sprzedaży 
hurtowej, Usługi finansowe, mianowicie udostępnianie cyfrowego portfe-
la opartego na technologii przetwarzania w chmurze, w którym zapisywa-
na jest informacja o koncie klienta, aby uzyskać dostęp do kuponów, bo-
nów, talonów, kodów rabatowych i  rabatów u  sprzedawców oraz aby 
otrzymywać nagrody lojalnościowe lub pieniężne, które mogą być zapisa-
ne na koncie klienta poprzez system zwrotu wydatków, Usługi dotyczące 
nieruchomości, Wycena nieruchomości, Zarządzanie inwestycjami w nie-
ruchomości, Inwestycje dotyczące nieruchomości, Usługi ubezpieczania 
nieruchomości, Ubezpieczenia dla właścicieli nieruchomości, Usługi ubez-
pieczeniowe dotyczące mienia, Finansowanie nieruchomości, Działalność 
w zakresie pośrednictwa w branży nieruchomości, Usługi w zakresie wy-
ceny i szacowania majątku nieruchomego, Usługi agencji nieruchomości, 
Szacowanie nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami, Administro-
wanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, Udzielanie 
pożyczek i kredytów dotyczących nieruchomości, Usługi finansowe doty-
czące rozbudowy nieruchomości lub usług developerskich, Usługi po-
średnictwa finansowego w zakresie nieruchomości, Usługi finansowe do-
tyczące mienia nieruchomego i budynków, Usługi finansowania zakupu 
nieruchomości, Ustalanie umów pożyczki i kredytów pod zastaw nieru-
chomości, Ustalanie współwłasności nieruchomości, Aranżowanie finan-
sowania zakupu nieruchomości, Pomoc w nabywaniu nieruchomości lub 
udziałów w nieruchomościach, Inwestycje kapitałowe w nieruchomości, 
Usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne, Usługi finansowe do-
tyczące nabywania mienia, Usługi finansowe dotyczące sprzedaży mie-
nia, Wyceny finansowe nieruchomości z prawem własności nieograniczo-
nej, Wyceny finansowe nieruchomości dzierżawionych, Organizowanie 
wynajmu nieruchomości, Organizowanie dzierżawy nieruchomości, 
Dzierżawa mienia, Dzierżawa majątku nieruchomego, Dzierżawa majątku 
nieruchomego z prawem własności nieograniczonej, Usługi zarządzania 
majątkiem dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, Wycena mająt-
ku, Zarządzanie portfelem nieruchomości, Zarządzanie mieniem, Usługi 
doradcze dotyczące własności nieruchomości, Usługi doradcze dotyczą-
ce wyceny nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości na-
leżących do  przedsiębiorstw, Skomputeryzowane usługi informacyjne 
dotyczące nieruchomości, Usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomo-
ści, Udostępnianie informacji dotyczących nieruchomości, Udostępnianie 
informacji dotyczących rynku nieruchomości, Usługi badawcze dotyczą-
ce nabywania nieruchomości, Usługi badawcze dotyczące wyboru nieru-
chomości, Finansowanie kredytów hipotecznych i  sekurytyzacja akty-
wów, Usługi konsultacyjne dotyczące sposobów płatności, usług 
bankowych, usług związanych z  kartami kredytowymi, debetowymi 
i płatniczymi, Zarządzanie dokumentami i rejestrami finansowymi, Udzie-
lanie informacji w zakresie usług finansowych za pośrednictwem kompu-
terowej bazy danych lub Internetu, Usługi informacyjne, doradcze i kon-
sultacyjne dotyczące wszystkich wyżej wymienionych usług 
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(111) 358313 (220) 2022 06 02 (210) 543665
(151) 2022 10 31 (441) 2022 07 18
(732) SENDROWSKI PAWEŁ CENTRUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
PAWEŁ SENDROWSKI, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ASYSTENT POSTĘPOWANIA
(540) 

(591) czerwony, granatowy
(531) 26 11 03, 26 11 07, 26 11 08, 26 11 12, 27 05 01, 27 05 11, 27 05 17, 
29 01 12
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Mobilne aplikacje, Aplikacje 
do  pobrania do  użytku z  telefonami komórkowymi, Komputerowe 
bazy danych, Oprogramowanie interaktywne bazy danych, Elek-
troniczne bazy danych, Oprogramowanie do  odczytywania i  prze-
szukiwania baz danych, Oprogramowanie komputerowe i  aplikacje 
mobilne do prowadzenia postępowania o udzielenie zamówień, 42 
Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Zapewnianie oprogramowania 
online, nie do pobrania, do zarządzania bazami danych, Zapewnianie 
oprogramowania online, nie do pobrania, do odczytywania i przeszu-
kiwania baz danych, Zapewnianie oprogramowania online, nie do po-
brania, do prowadzenia postępowania o udzielenie zamówień 

(111) 358314 (220) 2022 06 02 (210) 543677
(151) 2022 10 31 (441) 2022 07 18
(732) EVEREST FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PORTMONETA
(510), (511) 9 Aplikacje mobilne, Aplikacje do  pobrania, Aplikacje 
do pobrania na telefony komórkowe i smartfony, Aplikacje biurowe 
i biznesowe, Aplikacje i oprogramowanie do urządzeń przenośnych, 
Edukacyjne aplikacje mobilne, 35 Pośrednictwo w kontaktach han-
dlowych i  gospodarczych, Usługi reklamowe i  promocyjne online, 
Pośrednictwo w  kontraktach na  kupno i  sprzedaż produktów, Po-
średnictwo w  zakresie transakcji handlowych i  umów handlowych, 
Pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, Pośrednic-
two w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, 
Promowanie towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem 
programów kart rabatowych, 36 Usługi finansowe, Usługi udzielania 
pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, Usługi w zakresie udzielania 
kredytów, Udzielanie kredytów, Finansowanie kredytów, Doradz-
two kredytowe, Leasing finansowy, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi 
doradcze, konsultacyjne i  informacyjne dotyczące ubezpieczenia, 
Pośrednictwo w umowach kredytowych, Pośrednictwo w sprawach 
inwestycji finansowych, Pośrednictwo w  zakresie instrumentów fi-
nansowych, 42 Oprogramowanie jako usługa (SaaS), Zapewnianie 
oprogramowania online, nie do pobrania 

(111) 358315 (220) 2022 06 02 (210) 543679
(151) 2022 10 31 (441) 2022 07 18
(732) EVEREST FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PORT
(540) 

(591) granatowy, jasnoniebieski, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 26 01 06, 27 05 01, 27 05 17, 29 01 14

(510), (511) 9 Aplikacje mobilne, Aplikacje do  pobrania, Aplikacje 
do pobrania na telefony komórkowe i smartfony, Aplikacje biurowe 
i biznesowe, Aplikacje i oprogramowanie do urządzeń przenośnych, 
Edukacyjne aplikacje mobilne, żaden z wyżej wymienionych towarów 
nie  jest związany z  windami, schodami ruchomymi, chodnikami ru-
chomymi i systemami kontroli dostępu, 35 Pośrednictwo w kontak-
tach handlowych i  gospodarczych, Usługi reklamowe i  promocyjne 
online, Pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, 
Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, 
Pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, Pośrednic-
two w  zawieraniu umów kupna i  sprzedaży na  rzecz osób trzecich, 
Promowanie towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem 
programów kart rabatowych, żadna z  wyżej wymienionych usług 
nie  jest związana z  windami, schodami ruchomymi, chodnikami ru-
chomymi i systemami kontroli dostępu, 36 Usługi finansowe, Usługi 
udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, Usługi w zakresie 
udzielania kredytów, Udzielanie kredytów, Finansowanie kredytów, 
Doradztwo kredytowe, Leasing finansowy, Usługi ubezpieczeniowe, 
Usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne dotyczące ubezpiecze-
nia, Pośrednictwo w  umowach kredytowych, Pośrednictwo w  spra-
wach inwestycji finansowych, Pośrednictwo w zakresie instrumentów 
finansowych, żadna z  wyżej wymienionych usług nie  jest związana 
z windami, schodami ruchomymi, chodnikami ruchomymi i systema-
mi kontroli dostępu, 42 Oprogramowanie jako usługa (SaaS), Zapew-
nianie oprogramowania online, nie do pobrania, żadna z wyżej wy-
mienionych usług nie jest związana z windami, schodami ruchomymi, 
chodnikami ruchomymi i systemami kontroli dostępu 

(111) 358316 (220) 2022 02 12 (210) 539785
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) RÓŻAŃSKI RAFAŁ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REBEL MEDIA
(540) 

(591) pomarańczowy, czarny
(531) 27 05 25, 29 01 12, 27 05 17
(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 
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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, 
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) 358317 (220) 2022 06 07 (210) 543888
(151) 2022 10 18 (441) 2022 07 04
(732) OPOZDA MAGDALENA MADLENS STUDIO, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MADLENS
(510), (511) 41 Kursy szkoleniowe, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia 
biznesowe, Szkolenie zaawansowane, Szkolenia personelu, Na-
uczanie i  szkolenia, Usługi szkolenia personelu, Usługi szkolenia 
zawodowego, Szkolenie i  instruktaż, Szkolenia dla dorosłych, Pro-
wadzenie seminariów szkoleniowych, Organizowanie seminariów 
szkoleniowych, Podyplomowe kursy szkoleniowe, Organizowanie 
kursów szkoleniowych, Wypożyczanie symulatorów szkoleniowych, 
Produkcja filmów szkoleniowych, Zapewnianie kursów szkolenio-
wych, Publikowanie podręczników szkoleniowych, Organizowanie 
programów szkoleniowych, Usługi szkolenia dla personelu, Szkole-
nia w  dziedzinie medycyny, Przekazywanie know-how [szkolenia], 
Zapewnianie kursów szkolenia ustawicznego, Udzielanie kursów 
szkolenia zawodowego, Szkolenie w zakresie higieny, Szkolenie w za-
kresie akupunktury, Szkolenie w zakresie homeopatii, Usługi instruk-
tażowe i szkoleniowe, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Zapewnianie 
seminariów szkoleniowych online, Zapewnianie kursów szkolenio-
wych online, Pokazy [do celów szkoleniowych], Warsztaty w celach 
szkoleniowych, Zapewnianie szkoleniowych kursów medycznych, 
Szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, Szkolenie związane z karierą 
zawodową, Szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych, Szkolenie 
w  zakresie zajęć rekreacyjnych, Usługi w  zakresie szkolenia zawo-
dowego, Doradztwo w  zakresie szkolenia zawodowego, Edukacja, 
Edukacja zawodowa, Edukacja dorosłych, Pokazy edukacyjne, Testy 
edukacyjne, Usługi edukacyjne, Badania edukacyjne, Seminaria edu-
kacyjne, Sprawdziany edukacyjne, Rozpowszechnianie materiałów 
edukacyjnych, Dostarczanie informacji edukacyjnych, Organizowa-
nie seminariów edukacyjnych, Doradztwo zawodowe [edukacja], 
Organizacja egzaminów [edukacja], Edukacyjne usługi doradcze, 
Przyznawanie świadectw edukacyjnych, Wynajmowanie robotów 
edukacyjnych, Prowadzenie imprez edukacyjnych, Organizowanie 
imprez edukacyjnych, Prowadzenie kursów edukacyjnych, Zarzą-
dzanie usługami edukacyjnymi, Opracowywanie materiałów edu-
kacyjnych, Usługi doradztwa edukacyjnego, Zapewnianie pokazów 
edukacyjnych, Kursy instruktażowe, Wypożyczanie materiałów in-
struktażowych, Zapewnianie kursów instruktażowych, Organizowa-
nie kursów instruktażowych, Prowadzenie kursów instruktażowych, 
Usługi edukacyjne i  instruktażowe, Usługi szkół pielęgnacji urody, 
Nauczanie w zakresie pielęgnacji urody, Szkolenie w zakresie kosme-
tyki i urody, Usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, Nauczanie w za-
kresie zdrowia, Kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, Szkolenie w za-
kresie zdrowia i wellness, Świadczenie usług edukacyjnych w zakresie 
zdrowia, Szkolenie kosmetyczek dla zwierząt, Seminaria edukacyjne 
dotyczące terapii kosmetycznej, Usługi edukacyjne dotyczące tera-
pii kosmetycznej, Usługi edukacyjne w postaci szkół kosmetycznych, 
Szkolenia dla kosmetyczek z zakresu pielęgnacji sierści zwierząt, 44 
Zabiegi kosmetyczne, Usługi kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne 
dla ciała, Zabiegi kosmetyczne dla twarzy, Zabiegi kosmetyczne dla 
włosów, Kosmetyczny zabieg laserowy skóry, Usługi kosmetycznej 
pielęgnacji ciała, Laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, Usługi 
chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Nakładanie produktów kosme-
tycznych na  twarz, Usługi w zakresie porad kosmetycznych, Nakła-

danie produktów kosmetycznych na  ciało, Analiza kosmetyczna, 
Analiza kolorów [usługi kosmetyczne], Elektroliza kosmetyczna, Ko-
smetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, Elektroliza do celów 
kosmetycznych, Usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, Zabiegi 
kosmetyczne na  ciało, twarz i  włosy, Usługi zabiegów kosmetycz-
nych na twarz i ciało, Usługi opalania skóry dla ludzi w celach kosme-
tycznych, Usługi kosmetyczne w  zakresie pielęgnacji ciała świad-
czone przez uzdrowiska typu SPA, Elektroliza kosmetyczna w  celu 
usuwania owłosienia, Usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania 
makijażu, Kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, Kosme-
tyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera, Kosmetyczne wykony-
wanie tatuaży za pomocą lasera, Usługi klinik chirurgii kosmetycznej 
i  plastycznej, Wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do  celów ko-
smetycznych, Pielęgnacja urody, Usługi w  zakresie higieny i  pielę-
gnacji i urody ludzi, Usługi pielęgnacji urody, w szczególności w za-
kresie rzęs, Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Usługi 
w  zakresie higieny i  pielęgnacji urody, Higiena i  pielęgnacja urody 
dla ludzi, Usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, Usługi 
doradcze dotyczące pielęgnacji urody, Udzielanie informacji o uro-
dzie, Higiena i pielęgnacja urody, Usługi doradcze dotyczące urody, 
Doradztwo w  zakresie urody, Pielęgnacja urody dla ludzi, Doradz-
two dotyczące urody, Usługi pielęgnacji urody, Zabiegi pielęgnacji 
urody, Doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dzie-
dzinie pielęgnacji ciała i urody, Usługi w zakresie pielęgnacji urody 
świadczone przez uzdrowisko [spa], Wynajem sprzętu do  higieny 
i pielęgnacji urody u ludzi, Zabiegi depilacyjne, Zabiegi higieniczne 
dla ludzi, Zabiegi terapeutyczne dla twarzy, Zabiegi terapeutyczne 
dla ciała, Zabiegi pielęgnacyjne zwierząt domowych, Usługi zabie-
gów na cellulitis, Usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, Usługi zabie-
gów na  cellulit, Usługi w  zakresie zabiegów upiększających, Usługi 
solariów i salonów oferujących zabiegi brązujące, Opieka zdrowotna 
w zakresie terapii relaksacyjnej, Informacje dotyczące masażu, Usługi 
masażu stóp, Usługi konsultacji związane z masażami, Masaż, Usłu-
gi spa, Usługi opieki medycznej świadczone przez uzdrowiska [spa], 
Fryzjerstwo, Usługi fryzjerskie, Usługi kształtowania brwi, Usługi ta-
tuażu brwi, Usługi koloryzacji brwi, Usługi farbowania brwi, Usługi 
nitkowania brwi, Usługi przedłużania rzęs, Usługi podkręcania rzęs, 
Usługi koloryzacji rzęs, Usługi farbowania rzęs, Usługi trwałego pod-
kręcania rzęs, Usługi w zakresie makijażu, Usługi doradztwa dotyczą-
cego makijażu i  nakładania makijażu, Usługi doradztwa w  zakresie 
makijażu, Usługi w  zakresie makijażu permanentnego, Usługi do-
radztwa online w zakresie makijażu, Usługi doradztwa dotyczącego 
makijażu świadczone online lub osobiście 

(111) 358318 (220) 2022 05 26 (210) 543473
(151) 2022 10 17 (441) 2022 06 20
(732) ĆWIK TOMASZ SOLAR KONTAKT, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Solar Kontakt
(540) 

(591) ciemnoniebieski, pomarańczowy, szary
(531) 26 11 05, 26 11 25, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami 
fotowoltaicznymi do wytwarzania energii elektrycznej, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z  instalacjami fotowoltaicznymi do wy-
twarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], Usługi 
sprzedaży detalicznej w  związku z  akumulatorami energii fotowol-
taicznej, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z fotowoltaicznymi 
modułami słonecznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z fa-
lownikami fotowoltaicznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z urządzeniami fotowoltaicznymi do przekształcania promieniowa-
nia słonecznego na energię elektryczną, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z fotowoltaicznymi urządzeniami i instalacjami do wy-
twarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  urządzeniami do  magazynowania energii 
elektrycznej, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  konwerte-
rami energii elektrycznej, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
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z  aparaturą i  urządzeniami do  przekształcania energii elektrycznej, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami elektrycznymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  pompami ciepła, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z płytami grzejnymi, Usługi sprze-
daży detalicznej w  związku z  instalacjami centralnego ogrzewania, 
Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  klimatyzatorami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w  związku z  urządzeniami wytwarzającymi 
ciepło, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  urządzeniami foto-
woltaicznymi do wytwarzania energii elektrycznej, Usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku z  instalacjami fotowoltaicznymi do  wytwarza-
nia energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z akumulatorami energii fotowoltaicznej, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z fotowoltaicznymi modułami 
słonecznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  falownikami 
fotowoltaicznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządze-
niami fotowoltaicznymi do przekształcania promieniowania słonecz-
nego na energię elektryczną, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z  fotowoltaicznymi urządzeniami i  instalacjami do  wytwarzania 
energii elektrycznej z energii słonecznej, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z urządzeniami do magazynowania energii elektrycznej, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z konwerterami energii elek-
trycznej, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  aparaturą i  urzą-
dzeniami do przekształcania energii elektrycznej, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z  instalacjami elektrycznymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku z  pompami ciepła, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z płytami grzejnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z instalacjami centralnego ogrzewania, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z klimatyzatorami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z  urządzeniami wytwarzającymi ciepło, 37 Montaż i  konserwacja 
instalacji fotowoltaicznych, Instalacja ogniw i  modułów fotowolta-
icznych, Konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i  instalacji foto-
woltaicznych, Montaż urządzeń grzewczych, Konserwacja i naprawy 
instalacji grzewczej, Konserwacja i  naprawa instalacji grzewczej, 
Montaż i naprawa instalacji grzewczych, Konserwacja nieelektrycz-
nych kuchennych płytek grzewczych, Naprawa nieelektrycznych 
kuchennych płytek grzewczych, Naprawa i  konserwacja urządzeń 
grzewczych, Usługi wykonawców-w  zakresie instalacji grzewczej, 
Instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego, Konserwacja 
i naprawa instalacji grzewczych zasilanych energią słoneczną, Usługi 
doradcze w zakresie instalacji systemów grzewczych na paliwa stałe, 
Instalacja urządzeń sanitarnych, Instalowanie urządzeń sanitarnych, 
Naprawa instalacji sanitarnych, Czyszczenie ruchomych obiektów 
sanitarnych, Usługi wykonawców instalacji elektrycznych, Usługi 
w zakresie instalacji elektrycznych, Naprawa sprzętu elektrycznego 
i  instalacji elektrotechnicznych, Renowacja, naprawa i  konserwacja 
przewodów instalacji elektrycznej, Naprawa i konserwacja instalacji 
gazowych i elektrycznych, Renowacja instalacji elektrycznych, Napra-
wa lub konserwacja elektrycznych urządzeń i  instalacji do gotowa-
nia, Instalacja systemów odprowadzania ciepła, Naprawa urządzeń 
do odzyskiwania ciepła, Usługi w zakresie napraw wymienników cie-
pła, Instalowanie domowych urządzeń zabezpieczających, Instalacja 
systemów zabezpieczających, Instalowanie, konserwacja i  naprawa 
systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i  klimatyzacja), Instalacja 
urządzeń klimatyzacyjnych, Konserwacja systemów elektronicznych 
lub klimatyzacyjnych, Modernizacja instalacji do klimatyzacji budyn-
ków, Regularne serwisowanie urządzeń do  klimatyzacji, Udzielanie 
informacji związanych z naprawą lub konserwacją urządzeń do kli-
matyzacji, Konserwacja urządzeń automatycznych, Instalacja sprzętu 
do automatyki budynkowej, Instalacja alarmów, Naprawa alarmów, 
Instalowanie, konserwacja i naprawa alarmów, zamków i kas pancer-
nych, Montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, 
Instalacja, konserwacja i naprawa alarmów antywłamaniowych, Kon-
serwacja i  serwisowanie systemów alarmów przeciwpożarowych, 
Usługi w zakresie instalowania alarmów, Konserwacja i serwisowanie 
alarmów antywłamaniowych, Instalowanie alarmów przeciwpożaro-
wych, Naprawa alarmów przeciwpożarowych 

(111) 358319 (220) 2022 06 01 (210) 543649
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) GMINA MIASTO GOLUB-DOBRZYŃ, Golub-Dobrzyń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bieg o Wschodzie Słońca
(510), (511) 41 Edukacja, rozrywka i  sport, Organizowanie społecz-
nych imprez sportowych i kulturalnych, Sport i fitness, Usługi spor-

towe i  w  zakresie fitnessu, Zajęcia sportowe i  kulturalne, Zajęcia 
sportowe i  rekreacyjne, Zajęcia sportowe, Organizowanie imprez 
sportowych, zawodów i  turniejów sportowych, Organizowanie im-
prez sportowych, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i  sportowe, Pro-
dukcja nagrań audio i  video oraz produkcja multimedialna i  usługi 
fotograficzne, Usługi edukacyjne i  instruktażowe, Usługi wynajmu 
związane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kul-
tury, Fotoreportaże, Organizacja i przeprowadzanie aktywności roz-
rywkowych, Organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywko-
wych i sportowych, Organizowanie imprez w celach rozrywkowych, 
Organizowanie zajęć rekreacyjnych, Szkolenia ruchowe dla dzieci, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, Udostępnia-
nie obiektów i sprzętu do celów rekreacyjnych, Udzielanie informacji 
w dziedzinie rekreacji, Usługi rekreacyjne, Usługi rezerwacji biletów 
i rezerwacji miejsc na wydarzenia rekreacyjne i rozrywkowe, Usługi 
rozrywkowe w  postaci organizacji społecznych imprez rozrywko-
wych, Usługi rozrywkowe w  postaci organizowania społecznych 
imprez rozrywkowych, Usługi sportowe i kulturalne, Usługi rozryw-
kowe, zajęcia sportowe i kulturalne 

(111) 358320 (220) 2022 06 11 (210) 544025
(151) 2022 11 04 (441) 2022 07 18
(732) INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC I SZCZEPIONEK 
BIOMED SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) lactobene
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do  higieny intymnej, Kosmety-
ki na  bazie mikroorganizmów, Mleczka i  żele kosmetyczne, Kremy 
kosmetyczne, Maści do  celów kosmetycznych, Mydła, Chusteczki 
nasączane, Pudry, Szampony, Maseczki kosmetyczne, 5 Żywność 
dietetyczna do  celów leczniczych, Preparaty bakteryjne do  celów 
medycznych, Substancje dietetyczne do  celów leczniczych, Guma 
do żucia do celów medycznych, Herbata lecznicza, Plastry do celów 
leczniczych, Suplement diety do celów wspomagania leczenia, Kul-
tury mikroorganizmów do  celów leczniczych, Preparaty z  mikroor-
ganizmów do celów leczniczych, Napoje lecznicze, Leki wspierające, 
Gałki dopochwowe, Leki do  celów medycznych, Preparaty farma-
ceutyczne, Preparaty medyczne do  celów leczniczych lub diagno-
stycznych zawarte w tej klasie, Tampony menstruacyjne i podpaski, 
Chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, Środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia medycznego 

(111) 358321 (220) 2022 06 11 (210) 544027
(151) 2022 11 04 (441) 2022 07 18
(732) INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC I SZCZEPIONEK 
BIOMED SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) alkofresh
(510), (511) 5 Żywność dietetyczna do celów leczniczych, Preparaty 
bakteryjne do  celów medycznych, Substancje dietetyczne do  ce-
lów leczniczych, Guma do  żucia do  celów medycznych, Herbata 
lecznicza, Plastry do  celów leczniczych, Suplement diety do  celów 
wspomagania leczenia, Kultury mikroorganizmów do celów leczni-
czych, Preparaty z mikroorganizmów do celów leczniczych, Napoje 
lecznicze, Leki wspierające, Leki do  celów medycznych, Preparaty 
farmaceutyczne, Preparaty medyczne do celów leczniczych lub dia-
gnostycznych zawarte w  tej klasie, Środki spożywcze specjalnego 
przeznaczenia medycznego, Leki wzmacniające, Mentol, Pastylki 
do  ssania do  celów farmaceutycznych, Preparaty witaminowe, Ta-
bletki musujące do celów medycznych, Preparaty zmniejszające ob-
jawy nadużycia alkoholu 

(111) 358322 (220) 2022 06 12 (210) 544029
(151) 2022 11 03 (441) 2022 07 18
(732) SUKHONOSOV ALEKSEI, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Great Alex
(510), (511) 20 Pościel, oprócz bielizny pościelowej 

(111) 358323 (220) 2022 06 14 (210) 544115
(151) 2022 11 04 (441) 2022 07 18
(732) MELVIT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZCZYTNO PREMIUM Kasza gryczana prażona Tradycja 
smaku! High Quality product po 100g=400g 4 saszetki
(540) 

(591) biały, czerwony, zielony, pomarańczowy, brązowy, żółty, 
szary, niebieski
(531) 29 01 15, 27 05 01, 27 05 08, 27 05 09, 27 05 10, 27 05 11, 27 05 17, 
27 05 24, 27 07 01, 27 07 11, 27 07 24, 24 17 01, 24 17 04, 24 17 05, 
24 17 07, 06 19 15, 11 01 04, 11 03 09, 11 03 20, 11 03 23, 25 01 15, 
25 01 19, 26 01 01, 26 01 02, 26 01 16, 26 01 18, 26 01 20, 26 01 22, 
26 04 02, 26 04 04, 26 04 06, 26 04 08, 26 04 10, 26 04 15, 26 04 16, 
26 04 17, 26 04 18, 26 04 22, 19 03 05, 08 07 25, 05 03 11, 05 03 16
(510), (511) 30 Kasze spożywcze, Mąka, Mąka zbożowe, Przekąski 
na bazie mąki, Płatki zbożowe, Przekąski na bazie zbóż, Przekąski spo-
rządzone z produktów zbożowych, Przekąski wieloziarniste, Konser-
wowane ziarna pełnego zboża, Przekąski z  produktów zbożowych, 
Produkty żywnościowe na  bazie zbóż przeznaczone do  spożycia 
przez ludzi, Mieszanki spożywcze składające się z płatków zbożowych 
i suszonych owoców, Kasza gryczana, Gryka, przetworzona, Makaron 
gryczany, Mąka gryczana do celów spożywczych, Płatki gryczane 

(111) 358324 (220) 2022 06 14 (210) 544116
(151) 2022 11 04 (441) 2022 07 18
(732) MELVIT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZCZYTNO PREMIUM Orkiszowe płatki błyskawiczne 
INSTANT SPELT FLAKES PEŁNOZIARNISTE ŹRÓDŁO BŁONNIKA 
I BIAŁKA
(540) 

(591) czarny, biały, brązowy, szary, czerwony, zielony, fioletowy
(531) 29 01 15, 27 05 01, 27 05 08, 27 05 09, 27 05 10, 27 05 24, 
06 19 15, 05 03 11, 05 03 13, 05 03 15, 05 07 02, 11 03 08, 11 03 20, 
08 07 25, 09 01 10, 26 01 01, 26 01 02, 26 01 15, 26 01 16, 26 01 18, 
26 01 20, 26 01 21, 25 01 15, 25 01 19, 26 04 02, 26 04 04, 26 04 06, 
26 04 08, 26 04 10, 26 04 15, 26 04 16, 26 04 18, 26 04 22

(510), (511) 30 Kasze spożywcze, Mąka, Mąka zbożowe, Przekąski 
na  bazie mąki, Płatki zbożowe, Przekąski na  bazie zbóż, Przekąski 
sporządzone z  produktów zbożowych, Przekąski wieloziarniste, 
Konserwowane ziarna pełnego zboża, Przekąski z produktów zbożo-
wych, Produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spoży-
cia przez ludzi, Mieszanki spożywcze składające się z płatków zbożo-
wych i suszonych owoców, Płatki śniadaniowe, Płatki orkiszowe 

(111) 358325 (220) 2022 02 08 (210) 539638
(151) 2022 10 20 (441) 2022 05 16
(732) SOŁTYSIAK URSZULA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AGRI+EKO+INFO
(540) 

(531) 05 05 03, 05 05 20, 24 17 05, 27 05 01
(510), (511) 41 Przekazywanie know-how, Szkolenia 

(111) 358326 (220) 2022 06 13 (210) 544057
(151) 2022 11 04 (441) 2022 07 11
(732) H2R HYDROGEN RENEWABLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) H2R
(540) 

(591) zielony, niebieski
(531) 01 15 15, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 7 Generatory elektryczności, Generatory wytwarzające 
energię elektryczną z  energii słonecznej, Generatory prądu wyko-
rzystujące ogniwa wodorowe, 9 Urządzenia fotowoltaiczne do  wy-
twarzania energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia do sterowania 
przepływu energii elektrycznej, Aparatura i  urządzenia do  groma-
dzenia i przechowywania energii elektrycznej, Stacje ładowania dla 
pojazdów elektrycznych, Ogniwa paliwowe, Aparatura i urządzenia 
do  kontrolowania elektryczności, Komponenty elektryczne i  elek-
troniczne, Jednostki energii elektrycznej, Urządzenia do  poprawy 
efektywności energetycznej, Urządzenia do  regulowanego zasila-
nia, Urządzenia energetyczne sieci zasilających, Urządzenia i  przy-
rządy do  prowadzenia dystrybucji energii elektrycznej, Urządzenia 
do  transmisji za  pośrednictwem linii elektroenergetycznych, Apa-
ratura i  urządzenia do  regulowania elektryczności, Transformatory, 
Szafy rozdzielcze [elektryczność], Transformatory rozdzielcze, Pul-
pity rozdzielcze [elektryczność], Skrzynki rozdzielcze elektryczne, 
Tablice rozdzielcze, Rozdzielacze układowe, 37 Usługi instalacyjne 
następujących produktów: generatory elektryczności, generatory 
wytwarzające energię elektryczną z  energii słonecznej, generatory 
prądu wykorzystujące ogniwa wodorowe, urządzenia fotowolta-
iczne do  wytwarzania energii elektrycznej, aparatura i  urządzenia 
do  sterowania przepływu energii elektrycznej, aparatura i  urzą-
dzenia do  gromadzenia i  przechowywania energii elektrycznej, 
stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, ogniwa paliwowe, 
aparatura i  urządzenia do  kontrolowania elektryczności, kompo-
nenty elektryczne i  elektroniczne, jednostki energii elektrycznej, 
urządzenia do  poprawy efektywności energetycznej, urządzenia 
do  regulowanego zasilania, urządzenia energetyczne sieci zasila-
jących, urządzenia i  przyrządy do  prowadzenia dystrybucji energii 
elektrycznej, urządzenia do  transmisji za  pośrednictwem linii elek-
troenergetycznych, aparatura i  urządzenia do  regulowania elek-
tryczności, transformatory, szafy rozdzielcze [elektryczność], trans-
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formatory rozdzielcze, pulpity rozdzielcze [elektryczność], skrzynki 
rozdzielcze elektryczne, tablice rozdzielcze, rozdzielacze układowe, 
Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produk-
tami: generatory elektryczności, generatory wytwarzające energię 
elektryczną z  energii słonecznej, generatory prądu wykorzystujące 
ogniwa wodorowe, urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania ener-
gii elektrycznej, aparatura i  urządzenia do  sterowania przepływu 
energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do gromadzenia i prze-
chowywania energii elektrycznej, stacje ładowania dla pojazdów 
elektrycznych, ogniwa paliwowe, aparatura i urządzenia do kontro-
lowania elektryczności, komponenty elektryczne i  elektroniczne, 
jednostki energii elektrycznej, urządzenia do poprawy efektywności 
energetycznej, urządzenia do  regulowanego zasilania, urządzenia 
energetyczne sieci zasilających, urządzenia i  przyrządy do  prowa-
dzenia dystrybucji energii elektrycznej, urządzenia do  transmisji 
za pośrednictwem linii elektroenergetycznych, aparatura i urządze-
nia do  regulowania elektryczności, transformatory, szafy rozdziel-
cze [elektryczność], transformatory rozdzielcze, pulpity rozdzielcze 
[elektryczność], skrzynki rozdzielcze elektryczne, tablice rozdzielcze, 
rozdzielacze układowe 

(111) 358327 (220) 2022 06 13 (210) 544058
(151) 2022 11 04 (441) 2022 07 11
(732) DRATWA MATEUSZ MDS, Burkatów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIELIK
(540) 

(531) 03 07 01, 27 05 01
(510), (511) 21 Elektroniczne urządzenia do odstraszania zwierząt 

(111) 358328 (220) 2022 06 13 (210) 544063
(151) 2022 11 04 (441) 2022 07 11
(732) PRZEGOŃ JACEK, Wysocko Wielkie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) pompeo
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży w  sklepach, hurtowniach oraz 
za  pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line), sprzedaż wysyłko-
wa i katalogowa następujących towarów: metalowe akcesoria i czę-
ści do  urządzeń oraz instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, 
grzewczych, sanitarnych, chłodniczych i  odpylających, metalowe 
elementy instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, grzewczych, 
sanitarnych, chłodniczych i odpylających, metalowe przewody wen-
tylacyjne i klimatyzacyjne, metalowe: przewody giętkie i elastyczne, 
rury, kanały, kanały wentylacyjne, kształtki, przepustnice, czerpnie 
i wyrzutnie dachowe, filtry i obudowy filtrów, króćce, tłumiki, zawory 
nawiewne i  wyciągowe, podstawy dachowe, akcesoria kominowe, 
klapy przeciwpożarowe, klapy dymowe, skrzynki rozprężne, na-
wiewniki, anemostaty, kratki, zawory, dysze, obejmy, opaski, opaski 
zaciskowe, elementy kotwiące, pręty gwintowane, kształtowniki, 
kształtowniki do  instalacji wentylacyjnych, profile, narożniki, kola-
na, trójniki, redukcje, zaślepki, sztucery, nyple, mufy, mechanizmy 
przepustnic, budowlane materiały metalowe, przenośne konstrukcje 
metalowe, bramy metalowe, metalowe materiały zbrojeniowe dla 
budownictwa, dachówki metalowe, dachy i daszki metalowe, drzwi, 
futryny i okna metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, nadpro-
ża metalowe, ogrodzenia metalowe, schody metalowe, słupy i komi-
ny metalowe, urządzenia klimatyzacyjne, wentylacyjne, grzewcze, 
sanitarne, chłodnicze, odpylające, urządzenia do  oświetlania, wy-
twarzania pary, suszenia, zaopatrzenia w wodę, wentylatory, Usługi 
sprzedaży w sklepach, hurtowniach oraz za pośrednictwem Interne-
tu (sprzedaż on-line), sprzedaż wysyłkowa i  katalogowa następują-
cych towarów: klimatyzatory, agregaty wentylacyjne, wywietrzaki, 

kurtyny powietrzne, pompy ciepła, zawory powietrzne, nagrzewni-
ce powietrza, aparaty grzewczo-wentylacyjne, regulatory, zestawy 
rozruchowe do  instalacji klimatyzacyjnych, centrale rekuperacyjne, 
kolektory słoneczne, materiały uszczelniające, pakuły, materiały izo-
lacyjne, uszczelki do instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, ta-
śmy izolacyjne, izolacje techniczne z tworzyw sztucznych, rury gięt-
kie niemetalowe, przewody niemetalowe do wentylacji, klimatyzacji, 
kanalizacji, ogrzewania, wody, rury drenażowe niemetalowe, rury 
spustowe, rury sztywne niemetalowe, balustrady, belki metalowe, 
beton, betonowe elementy budowlane, boazerie, bramy niemetalo-
we, drewno budowlane, konstrukcje budowlane niemetalowe, szkło, 
płyty niemetalowe, cegła, dachówka, drzwi, futryny i  okna nieme-
talowe, rury giętkie niemetalowe, przewody niemetalowe do  wen-
tylacji, klimatyzacji, kanalizacji, ogrzewania, wody, rury drenażowe 
niemetalowe, rury spustowe, rury sztywne niemetalowe, materiały 
budowlane niemetalowe, budynki przenośne niemetalowe, urzą-
dzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, panele 
fotowoltaiczne, elementy konstrukcyjne paneli fotowoltaicznych, 
inwertery elektryczne, falowniki fotowoltaiczne, złącza elektryczne, 
przewody elektryczne, liczniki, liczniki energii elektrycznej, urządze-
nia do magazynowania energii elektrycznej, magazyny energii elek-
trycznej, aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, 
stacje ładowania pojazdów elektrycznych, stacje ładowania samo-
chodów elektrycznych, Usługi w zakresie promocji towarów, Usługi 
marketingowe, Reklama, Reklama internetowa, Rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych promujących powyższe towary, Organi-
zowanie i  współudział w  targach, wystawach i  pokazach w  celach 
handlowych lub reklamowych informacja handlowa, 37 Usługi na-
praw budowlanych, Usługi budowlane w szczególności przebudowa 
lub remont, Usługi budowlane związane z wznoszeniem budynków 
mieszkalnych i niemieszkalnych, w tym jednorodzinnych oraz wielo-
rodzinnych, Usługi budowlane związane z budową rurociągów, linii 
telekomunikacyjnych i  elektroenergetycznych, Usługi budowlane 
związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej, Usłu-
gi rozbiórki i  przygotowania terenu pod budowę, roboty ziemne, 
Usługi w  zakresie wykończeniowych robót budowlanych, w  tym 
tynkowanie, zakładanie stolarki budowlanej, posadzkarstwo, tape-
towanie, malowanie, szklenie, układanie płytek ceramicznych pod-
łogowych i  ściennych, układnie pokryć dywanowych i  parkietów, 
cyklinowanie podłóg, zewnętrzne mycie budynków, Usługi w zakre-
sie specjalistycznych robót budowlanych, w tym wykonywanie kon-
strukcji i  pokryć dachowych, instalowanie rynien i  rur spustowych, 
budowa fundamentów, zakładanie izolacji przeciwwilgociowych 
i  wodochronnych, dźwiękochłonnych, systemów oświetleniowych, 
Usługi wznoszenia konstrukcji z cegieł, kamienia i innych materiałów 
budowlanych, Roboty podpowierzchniowe, Usługi instalacyjne, wy-
konywanie, uruchamianie, montaż, rozruch, konserwacja, remonty, 
serwis oraz naprawa instalacji i  urządzeń: klimatyzacyjnych, wen-
tylacyjnych, chłodniczych, grzewczych, sanitarnych, odpylających, 
elektrycznych, Montaż automatyki sterowniczej do  central wenty-
lacyjnych, klimatyzacyjnych, grzewczych, Usługi doradcze związane 
z instalacją urządzeń do wentylacji, ogrzewania i chłodzenia 

(111) 358329 (220) 2021 10 14 (210) 535224
(151) 2022 07 19 (441) 2022 04 04
(732) KORCZYK MARCIN MERITO, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PAN TABLETKA
(510), (511) 5 Produkty lecznicze, Produkty farmaceutyczne, Suple-
menty diety, Żywność fortyfikowana, Dietetyczne środki spożyw-
cze specjalnego przeznaczenia medycznego [żywność dietetyczna 
do celów leczniczych], Farmaceutyczne substancje aktywne, Nalewki 
do celów leczniczych, Preparaty ziołowe, Balsamiczne [aromatyczne] 
preparaty do celów leczniczych, Żywność dla niemowląt, Preparaty 
witaminowe, Preparaty weterynaryjne, Wody mineralne do  celów 
leczniczych, Produkty stomatologiczne, Wywary farmaceutyczne, 
Zioła do palenia do celów leczniczych, Węgiel drzewny do celów far-
maceutycznych, Środki biobójcze, Preparaty medycyny estetycznej, 
Produkty antyseptyczne, Herbaty lecznicze i zdrowotne, Przyprawy 
lecznicze i zdrowotne, Preparaty lecznicze i zdrowotne do stosowa-
nia zewnętrznego [w szczególności na skórę, włosy lub paznokcie], 
Olejki lecznicze i  zdrowotne, Żywność lecznicza i  zdrowotna [m in  
Woda, produkty pszczele, nabiał, mieszanki suszonych owoców, 
nasion, orzechów, wody, soki, przeciery, owoce, warzywa, grzyby, 
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przetworzone owoce, przetworzone warzywa, przetworzone grzy-
by, przetwory, produkty mączne, syropy, batony, czekolady, cukierki, 
ciasta i ciastka], Żywność lecznicza i zdrowotna dla dzieci, Repelen-
ty, 35 Sprzedaż detaliczna lub hurtowa, również online lub w formie 
wysyłkowej takich produktów jak: produkty lecznicze, produkty 
farmaceutyczne, suplementy diety, żywność fortyfikowana, diete-
tyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego 
[żywność dietetyczna do celów leczniczych], wyroby medyczne, sub-
stancje aktywne, nalewki do celów leczniczych, preparaty ziołowe, 
produkty aromaterapeutyczne, żywność dla niemowląt, preparaty 
witaminowe, preparaty weterynaryjne, wody mineralne do  celów 
leczniczych, produkty stomatologiczne, wywary farmaceutyczne, 
zioła do palenia do celów leczniczych, węgiel drzewny do celów far-
maceutycznych, środki biobójcze, preparaty medycyny estetycznej, 
produkty antyseptyczne, herbaty lecznicze i zdrowotne, przyprawy 
lecznicze i zdrowotne, preparaty lecznicze i zdrowotne do stosowa-
nia zewnętrznego [w szczególności na skórę, włosy lub paznokcie], 
olejki lecznicze i  zdrowotne, żywność lecznicza i  zdrowotna [m in  
woda, produkty pszczele, nabiał, mieszanki suszonych owoców, na-
sion, orzechów, wody, soki, przeciery, owoce, warzywa, grzyby, prze-
tworzone owoce, przetworzone warzywa, przetworzone grzyby, 
przetwory, produkty mączne, syropy, batony, czekolady, cukierki, cia-
sta i ciastka], żywność lecznicza i zdrowotna dla dzieci, rośliny leczni-
cze i zdrowotne, repelenty, przybory kuchenne, kiełkownice, suszarki 
do żywności, materiały edukacyjne dla dorosłych, materiały eduka-
cyjne dla dzieci, gry, zabawki, produkty dla niemowląt, książki, prze-
wodniki, albumy, poradniki, kalendarze, ebooki, podcasty, filmy, ro-
śliny, kosmetyki, środki czystości, przybory łazienkowe, odświeżacze 
do powietrza, substancje zapachowe, środki ochrony roślin, odzież, 
obuwie, bielizna, fartuchy i rękawice kuchenne, naczynia kuchenne, 
sztućce, materiały piśmiennicze, torebki, pojemniki do  przechowy-
wania, narzędzia ogrodowe, artykuły dla służby zdrowia, Reklama, 
Doradztwo w  zakresie reklamy, Marketing, Doradztwo w  zakresie 
marketingu, 41 Prowadzenie blogów, Prowadzenie videoblogów, 
Prowadzenie podcastów, Prowadzenie kanałów mediów społecz-
nościowych, Usługi wydawnicze, Usługi publicystyczne, Usługi roz-
rywkowe, Usługi rozrywkowe w  postaci programów telewizyjnych 
transmitowanych za pomocą kamery internetowej, Tworzenie perio-
dyków, Pisanie książek, Fotografia, Produkcja podcastów, Produkcja 
programów radiowych, Produkcja videoblogów, Produkcja wideo, 
Tworzenie tekstów, Publikowanie videoblogów, Publikowanie wideo, 
Publikowanie periodyków, Publikowanie tekstów, Wydawanie ksią-
żek, Publikowanie zdjęć, Publikowanie podcastów, Usługi wystąpień 
publicznych, Usługi wystąpień medialnych, Organizacja i prowadze-
nie szkoleń, również online, Organizacja i prowadzenie warsztatów, 
Organizacja i  prowadzenie konferencji, Organizacja i  prowadzenie 
wykładów, Prowadzenie wydarzeń publicznych i  prywatnych [np  
imprezy firmowe], Organizacja i prowadzenie konkursów, Fotorepor-
taże, Reportaże, Wywiady, Prowadzenie zajęć edukacyjnych, Usługi 
edukacyjne dotyczące zdrowia, Udostępnianie informacji edukacyj-
nych w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej, Kursy szkoleniowe 
z  zakresu zdrowia, Nauczanie w  zakresie zdrowia, Organizowanie 
szkoleń w dziedzinie opieki zdrowotnej i żywienia, Nauczanie w za-
kresie ziołolecznictwa, Szkolenie w zakresie ziołolecznictwa, Usługi 
edukacyjne w sektorze opieki zdrowotnej, Usługi edukacyjne i szko-
leniowe odnoszące się do  służby zdrowia, Prowadzenie edukacyj-
nych programów wspierających dla pracowników służby zdrowia, 
Przygotowanie zawodowe dotyczące zapobiegania problemom 
zdrowotnym, Świadczenie usług edukacyjnych w  zakresie zdrowia, 
Elektroniczna publikacja tekstów i  druków, innych niż reklamowe, 
w Internecie, 44 Usługi farmaceutyczne, Tworzenie receptur, Udzie-
lanie informacji farmaceutycznych, Usługi doradcze i  informacyjne 
świadczone za  pośrednictwem Internetu, związane z  produktami 
farmaceutycznymi, Usługi doradcze i  informacyjne związane z pro-
duktami farmaceutycznymi, Usługi doradztwa farmaceutycznego, 
Usługi farmaceutyczne w  zakresie sporządzania leków recepturo-
wych, Wydawanie środków farmaceutycznych, Akupunktura, Opieka 
zdrowotna związana z  medycyną tradycyjną i  medycyną wschodu, 
Usługi w zakresie chiropraktyki, Zielarstwo, Diagnostyka medyczna 
i  laboratoryjna, Fizykoterapia, Fizjoterapia, Usługi lekarskie, Masaż, 
Usługi klinik medycznych, Usługi klinik prywatnych i  lecznic, Usługi 
placówek opieki medycznej, Usługi szpitali, Opieka pielęgniarska, 
Opieka i pomoc medyczna, Opieka zdrowotna, Rehabilitacja, Rekon-
walescencja, Porady w zakresie farmakologii, Usługi salonów fryzjer-
skich, salonów piękności oraz salonów kosmetycznych, Tatuowanie, 

Usługi kosmetyczne, Usługi kuracji uzdrowiskowych, Usługi teleme-
dycyny, Usługi doradcze, Poradnictwo w  dziedzinie medycyny, far-
macji, dietetyki i zdrowia, Wizaż, Usługi dentystyczne, Usługi kliniki 
dentystycznej, Badania genetyczne do celów medycznych, Badania 
medyczne, Badania medyczne w celach diagnostycznych lub lecze-
nia, Badania rentgenowskie w celach medycznych, Badania w zakre-
sie diagnozy stanu zdrowia, Medyczne badania osób, Usługi badania 
wzroku [zakłady optyczne] 

(111) 358330 (220) 2021 10 14 (210) 535223
(151) 2022 07 19 (441) 2022 04 04
(732) KORCZYK MARCIN MERITO, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pan Tabletka
(540) 

(591) ciemnoniebieski
(531) 27 05 05, 02 01 01, 02 01 10, 29 01 04
(510), (511) 5 Produkty lecznicze, Produkty farmaceutyczne, Suple-
menty diety, Żywność fortyfikowana, Dietetyczne środki spożyw-
cze specjalnego przeznaczenia medycznego [żywność dietetyczna 
do celów leczniczych], Farmaceutyczne substancje aktywne, Nalewki 
do celów leczniczych, Preparaty ziołowe, Balsamiczne [aromatyczne] 
preparaty do celów leczniczych, Żywność dla niemowląt, Preparaty wi-
taminowe, Preparaty weterynaryjne, Wody mineralne do celów lecz-
niczych, Produkty stomatologiczne, Wywary farmaceutyczne, Zioła 
do palenia do celów leczniczych, Węgiel drzewny do celów farmaceu-
tycznych, Środki biobójcze, Preparaty medycyny estetycznej, Produk-
ty antyseptyczne, Herbaty lecznicze i zdrowotne, Przyprawy lecznicze 
i zdrowotne, Preparaty lecznicze i zdrowotne do stosowania zewnętrz-
nego [w szczególności na skórę, włosy lub paznokcie], Olejki lecznicze 
i  zdrowotne, Żywność lecznicza i  zdrowotna [m in  Woda, produkty 
pszczele, nabiał, mieszanki suszonych owoców, nasion, orzechów, 
wody, soki, przeciery, owoce, warzywa, grzyby, przetworzone owoce, 
przetworzone warzywa, przetworzone grzyby, przetwory, produkty 
mączne, syropy, batony, czekolady, cukierki, ciasta i ciastka], Żywność 
lecznicza i zdrowotna dla dzieci, Repelenty, 35 Sprzedaż detaliczna lub 
hurtowa, również online lub w formie wysyłkowej takich produktów 
jak: produkty lecznicze, produkty farmaceutyczne, suplementy diety, 
żywność fortyfikowana, dietetyczne środki spożywcze specjalnego 
przeznaczenia medycznego [żywność dietetyczna do  celów leczni-
czych], wyroby medyczne, substancje aktywne, nalewki do  celów 
leczniczych, preparaty ziołowe, produkty aromaterapeutyczne, żyw-
ność dla niemowląt, preparaty witaminowe, preparaty weterynaryjne, 
wody mineralne do  celów leczniczych, produkty stomatologiczne, 
wywary farmaceutyczne, zioła do palenia do celów leczniczych, wę-
giel drzewny do celów farmaceutycznych, środki biobójcze, preparaty 
medycyny estetycznej, produkty antyseptyczne, herbaty lecznicze 
i  zdrowotne, przyprawy lecznicze i  zdrowotne, preparaty lecznicze 
i zdrowotne do stosowania zewnętrznego [w szczególności na skórę, 
włosy lub paznokcie], olejki lecznicze i zdrowotne, żywność lecznicza 
i zdrowotna [m  in  woda, produkty pszczele, nabiał, mieszanki suszo-
nych owoców, nasion, orzechów, wody, soki, przeciery, owoce, warzy-
wa, grzyby, przetworzone owoce, przetworzone warzywa, przetwo-
rzone grzyby, przetwory, produkty mączne, syropy, batony, czekolady, 
cukierki, ciasta i  ciastka], żywność lecznicza i  zdrowotna dla dzieci, 
rośliny lecznicze i zdrowotne, repelenty, przybory kuchenne, kiełkow-
nice, suszarki do żywności, materiały edukacyjne dla dorosłych, ma-
teriały edukacyjne dla dzieci, gry, zabawki, produkty dla niemowląt, 
książki, przewodniki, albumy, poradniki, kalendarze, ebooki, podcasty, 
filmy, rośliny, kosmetyki, środki czystości, przybory łazienkowe, od-
świeżacze do powietrza, substancje zapachowe, środki ochrony roślin, 
odzież, obuwie, bielizna, fartuchy i rękawice kuchenne, naczynia ku-
chenne, sztućce, materiały piśmiennicze, torebki, pojemniki do prze-
chowywania, narzędzia ogrodowe, artykuły dla służby zdrowia, Rekla-
ma, Doradztwo w zakresie reklamy, Marketing, Doradztwo w zakresie 
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marketingu, 41 Prowadzenie blogów, Prowadzenie videoblogów, Pro-
wadzenie podcastów, Prowadzenie kanałów mediów społecznościo-
wych, Usługi wydawnicze, Usługi publicystyczne, Usługi rozrywkowe, 
Usługi rozrywkowe w postaci programów telewizyjnych transmitowa-
nych za  pomocą kamery internetowej, Tworzenie periodyków, Pisa-
nie książek, Fotografia, Produkcja podcastów, Produkcja programów 
radiowych, Produkcja videoblogów, Produkcja wideo, Tworzenie tek-
stów, Publikowanie videoblogów, Publikowanie wideo, Publikowanie 
periodyków, Publikowanie tekstów, Wydawanie książek, Publikowa-
nie zdjęć, Publikowanie podcastów, Usługi wystąpień publicznych, 
Usługi wystąpień medialnych, Organizacja i  prowadzenie szkoleń, 
również online, Organizacja i  prowadzenie warsztatów, Organizacja 
i prowadzenie konferencji, Organizacja i prowadzenie wykładów, Pro-
wadzenie wydarzeń publicznych i prywatnych [np  imprezy firmowe], 
Organizacja i  prowadzenie konkursów, Fotoreportaże, Reportaże, 
Wywiady, Prowadzenie zajęć edukacyjnych, Usługi edukacyjne doty-
czące zdrowia, Udostępnianie informacji edukacyjnych w  dziedzinie 
zdrowia i sprawności fizycznej, Kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, 
Nauczanie w  zakresie zdrowia, Organizowanie szkoleń w  dziedzinie 
opieki zdrowotnej i żywienia, Nauczanie w zakresie ziołolecznictwa, 
Szkolenie w  zakresie ziołolecznictwa, Usługi edukacyjne w  sektorze 
opieki zdrowotnej, Usługi edukacyjne i  szkoleniowe odnoszące się 
do służby zdrowia, Prowadzenie edukacyjnych programów wspiera-
jących dla pracowników służby zdrowia, Przygotowanie zawodowe 
dotyczące zapobiegania problemom zdrowotnym, Świadczenie usług 
edukacyjnych w  zakresie zdrowia, Elektroniczna publikacja tekstów 
i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, 44 Usługi farmaceutycz-
ne, Tworzenie receptur, Udzielanie informacji farmaceutycznych, Usłu-
gi doradcze i informacyjne świadczone za pośrednictwem Internetu, 
związane z produktami farmaceutycznymi, Usługi doradcze i informa-
cyjne związane z  produktami farmaceutycznymi, Usługi doradztwa 
farmaceutycznego, Usługi farmaceutyczne w  zakresie sporządzania 
leków recepturowych, Wydawanie środków farmaceutycznych, Aku-
punktura, Opieka zdrowotna związana z medycyną tradycyjną i me-
dycyną wschodu, Usługi w zakresie chiropraktyki, Zielarstwo, Diagno-
styka medyczna i  laboratoryjna, Fizykoterapia, Fizjoterapia, Usługi 
lekarskie, Masaż, Usługi klinik medycznych, Usługi klinik prywatnych 
i  lecznic, Usługi placówek opieki medycznej, Usługi szpitali, Opieka 
pielęgniarska, Opieka i pomoc medyczna, Opieka zdrowotna, Rehabi-
litacja, Rekonwalescencja, Porady w zakresie farmakologii, Usługi salo-
nów fryzjerskich, salonów piękności oraz salonów kosmetycznych, Ta-
tuowanie, Usługi kosmetyczne, Usługi kuracji uzdrowiskowych, Usługi 
telemedycyny, Usługi doradcze, poradnictwo w dziedzinie medycyny, 
farmacji, dietetyki i zdrowia, Wizaż, Usługi dentystyczne, Usługi kliniki 
dentystycznej, Badania genetyczne do  celów medycznych, Badania 
medyczne, Badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, 
Badania rentgenowskie w celach medycznych, Badania w zakresie dia-
gnozy stanu zdrowia, Medyczne badania osób, Usługi badania wzroku 
[zakłady optyczne] 

(111) 358331 (220) 2022 06 14 (210) 544084
(151) 2022 11 04 (441) 2022 07 11
(732) MEDICAL HAIR POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEDICAL HAIR
(540) 

(591) czarny, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 26 11 09, 26 11 13, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 44 Usługi klinik zdrowia [medyczne] 

(111) 358332 (220) 2022 06 23 (210) 544363
(151) 2022 11 04 (441) 2022 07 18
(732) KALIŃCZAK KAMILA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) #ĄĘ KAMILA KALIŃCZAK
(540) 

(531) 24 17 25, 26 01 01, 27 05 01
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia gło-
wy, Obuwie, Odzież, 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 30 Kawa, 
herbata, kakao i namiastki tych towarów, Lód, lody spożywcze, mro-
żone jogurty i sorbety, 32 Piwo i piwo bezalkoholowe, Napoje orzeź-
wiające, Napoje bezalkoholowe, 41 Edukacja, rozrywka i  sport, Pu-
blikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Usługi edukacyjne, 
rozrywkowe i sportowe 

(111) 358333 (220) 2022 06 23 (210) 544364
(151) 2022 11 04 (441) 2022 07 18
(732) PROF COSMETICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DERM AESTHETICS solutions
(540) 

(591) czarny, zielony
(531) 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do stosowania na skórę 

(111) 358334 (220) 2022 06 23 (210) 544371
(151) 2022 11 04 (441) 2022 07 18
(732) ANIMEX FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ŚLĄZERKI  ESENCJA KIEŁBASNOŚCI
(510), (511) 29 Kiełbasy, Frankfurterki, Parówki, Produkty mięsne 
na grill 

(111) 358335 (220) 2022 06 23 (210) 544372
(151) 2022 11 04 (441) 2022 07 18
(732) SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA KOOPERACJA, Sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LukLuk
(540) 

(591) niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy, czerwony, różowy
(531) 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane ze  sprzeda-
żą odzieży i  dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z odzieżą, 39 Udostępnianie miejsc parkingowych, Usługi 
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parkingowe, Usługi udostępniania miejsc parkingowych, 43 Tymcza-
sowe zakwaterowanie, Usługi obiektów gościnnych [zakwaterowa-
nie], Zapewnianie zaplecza mieszkalnego w ramach opieki społecz-
nej [tymczasowe zakwaterowanie] 

(111) 358336 (220) 2022 06 23 (210) 544373
(151) 2022 11 04 (441) 2022 07 18
(732) TEK TRADE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FresKus
(540) 

(591) niebieski, zielony, biały
(531) 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 29 Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i na-
siona roślin strączkowych, 31 Świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła 

(111) 358337 (220) 2022 06 23 (210) 544376
(151) 2022 11 04 (441) 2022 07 18
(732) MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MARVIPOL
(540) 

(591) szary
(531) 27 05 01, 29 01 06
(510), (511) 16 Kalendarze, Ulotki, Katalogi, Informatory, Prospekty, 
Czasopisma, Wydawnictwa periodyczne i  nieperiodyczne, Doku-
mentacja projektowa: architektoniczna, budowlana, konstrukcyjna 
i  instalacyjna na  nośnikach papierowych, w  tym na  kalce technicz-
nej, 35 Zgrupowanie na rzecz osób trzecich następujących towarów: 
artykuły spożywcze, gadżety reklamowe, magnetyczne i  optyczne 
nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, urządzenia do nagrywa-
nia, transmisji, reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu, urządzenia 
i przyrządy naukowe, elektryczne, optyczne, pomiarowe, sygnaliza-
cyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, publi-
kacje internetowe i  elektroniczne, oprogramowanie komputerowe, 
nagrane oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie kom-
puterowe ściągalne, aplikacje mobilne, interfejsy komputerowe, gry 
komputerowe, osprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, etui 
na okulary, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, wyroby 
z papieru i tektury, mianowicie: aktówki jako artykuły biurowe, albu-
my do wklejania, almanachy jako roczniki, artykuły biurowe (z wyjąt-
kiem mebli), atlasy, biuletyny informacyjne, bloki jako artykuły pa-
piernicze, bloki do pisania, bloki rysunkowe, arkusze do pakowania 
z celulozy regenerowanej, drukowane rozkłady, etykiety nie z mate-
riału tekstylnego, figurki jako statuetki z papieru mâché, formularze 
jako blankiety, gazety, indeksy, skorowidze, kartki grające z życzenia-
mi, kartki z  życzeniami, karty do  kolekcjonowania inne niż do  gier, 
kokardy papierowe, koperty jako artykuły piśmienne, koperty na bu-
telki z kartonu lub papieru, materiały do rysowania, materiały druko-
wane, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary: 
w sklepie, z katalogu, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, 
za  pośrednictwem usługi elektronicznej, na  stronie internetowej, 
używając środków telekomunikacji, Zgrupowanie na  rzecz osób 
trzecich następujących towarów: naklejki jako materiały piśmienne, 
notatniki jako notesy, okładki, obwoluty jako artykuły papiernicze, 
opakowania do butelek z tektury lub papieru, papier do pisania jako 
papier listowy, papier pergaminowy, papier przebitkowy jako mate-
riały piśmienne, papier srebrny, papier świecący, papier w arkuszach 
jako artykuły piśmienne, podkładki do pisania z klipsem, podręczniki 
jako książki, podstawki na  stół papierowe, pudełka kartonowe lub 

papierowe, rysunki jako ryciny, segregatory jako artykuły biurowe, 
serwetki papierowe, skoroszyty, skoroszyty na  dokumenty, szablo-
ny jako artykuły piśmienne, szyldy z  papieru lub z  kartonu, taśmy 
samoprzylepne papierowe do  celów papierniczych lub do  użyt-
ku domowego, teczki na  dokumenty jako artykuły biurowe, teczki 
z  notatnikiem, torebki do  pakowania jako koperty, woreczki z  pa-
pieru, zawiadomienia jako artykuły papiernicze, zeszyty, publikacje 
drukowane, czasopisma, magazyny, przewodniki, książki, komiksy, 
broszury, foldery, ulotki, katalogi, kalendarze, mapy, plakaty, etykiety 
papierowe, karty pocztowe, druki, fotografie, artykuły papiernicze, 
materiały piśmienne, materiały biurowe, materiały szkoleniowe i in-
struktażowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, kubki, 
szklanki, kufle, termosy, otwieracze do butelek, wyroby szklane, por-
celanowe i  ceramiczne, bilety, chorągiewki papierowe, podstawki 
pod kufle do piwa, zakładki do książek, odzież, nakrycia głowy, gry 
i  zabawki, modele do  sklejania, modele pojazdów przeskalowane, 
pojazdy jako zabawki, maskotki, pluszowe zabawki, pozwalające na-
bywcy wygodnie oglądać i kupować te towary: w sklepie, z katalogu, 
wykorzystując zamówienie korespondencyjne, za  pośrednictwem 
usługi elektronicznej, na stronie internetowej, używając środków te-
lekomunikacji, Reklama i  promocja, Badania i  analizy rynku i  opinii 
publicznej, Doradztwo organizacyjne i  specjalistyczne w  sprawach 
działalności gospodarczej, Pomoc w  prowadzeniu działalności go-
spodarczej, Zarządzanie i pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami 
handlowymi na  zasadzie franchisingu, Usługi w  zakresie organizo-
wania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą związa-
ną z marketingiem gruntów i budownictwa, zasobami lokalowymi, 
nieruchomościami przeznaczonymi do  najmu, zagospodarowania, 
sprzedaży, użyczenia, Pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami doty-
czącymi obrotu nieruchomościami, Organizowanie targów i wystaw 
handlowych reklamowych w  zakresie budownictwa, urbanistyki, 
architektury i  technologii w tej dziedzinie, Rozpowszechnianie ma-
teriałów reklamowych, Organizowanie przetargów na rynku obrotu 
gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i  loka-
lami mieszkalnymi, Usługi wynajmowania miejsc na  umieszczanie 
ogłoszeń i reklam, Zarządzanie miejscami wystawowymi, Informacja 
o powyższych usługach, 36 Usługi deweloperskie w zakresie: organi-
zacji i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych po-
legających na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych 
i  niemieszkalnych przeznaczonych do  sprzedaży, wynajmowania, 
użyczania, pośrednictwa w  sprawach kupna, sprzedaży, najmu bu-
dynków, lokali i powierzchni użytkowej, Doradztwo w zakresie zarzą-
dzania i administrowania obiektami mieszkalnymi i zespołami osie-
dlowymi, wyceny nieruchomości, wynajmowania i/lub dzierżawy 
nieruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej, zarzą-
dzania i  administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzch-
nią użytkową, Usługi wyszukiwania i formalnego przygotowywania 
terenów i  nieruchomości celem ich  pozyskania dla budownictwa 
mieszkalnego, Usługi wynajmu, kupna i  sprzedaży budynków, lo-
kali i  powierzchni użytkowej, Pośrednictwo finansowe, Usługi kre-
dytowania, Doradztwo inwestycyjne, Doradztwo finansowe, Usługi 
w zakresie doradztwa w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomo-
ściami, obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, sprzedaży 
domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, Informacja o powyższych 
usługach, 37 Usługi deweloperskie w zakresie budownictwa, w tym 
usługi związane z pracami wykonawczymi obiektów budowlanych, 
Nadzór budowlany, Usługi remontowe, Naprawy obiektów, Restau-
racja budynków, Konserwacja obiektów budowlano-mieszkanio-
wych, Budowanie lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz 
z infrastrukturą, Roboty ziemne, Wykonywanie robót ogólnobudow-
lanych, konstrukcyjnych i montażowych, Usługi związane z rozbiórką 
i burzeniem obiektów, Usługi związane z wykonywaniem wykopów 
i  wierceń geologiczno-inżynierskich, Wykonywanie instalacji elek-
trycznych budynków i  budowli, Wykonywanie instalacji elektrycz-
nych sygnalizacyjnych, Instalowanie dźwigów osobowych i towaro-
wych oraz ruchomych schodów, Wykonywanie pozostałych instalacji 
elektrycznych, ogrzewania i  wentylacyjnych, instalacji wodnokana-
lizacyjnych, instalacji gazowych, Wynajem sprzętu budowlanego 
i  burzącego wraz z  obsługą operatorską, Doradztwo budowlane, 
Informacja o powyższych usługach, 39 Usługi wynajmowania garaży 
i miejsc parkingowych, Informacja o powyższych usługach, 42 Usługi 
deweloperskie w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycz-
nego, architektonicznego i  technologicznego, Projektowanie kon-
strukcji, budynków, Wykonywanie badań, ekspertyz, opinii i  analiz 
technicznych w zakresie budownictwa, Usługi w zakresie architektu-
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ry, planowania urbanistycznego, Badania, ekspertyzy i pomiary geo-
logiczne, geodezyjne i kartograficzne oraz pomiary podwykonawcze 
dotyczące inwestycji, Ekspertyzy inżynieryjne, Badania techniczne, 
Doradztwo w  zakresie ochrony środowiska, Dekoracja wnętrz, Pla-
nowanie urbanistyczne, Pomiary terenu, Projektowanie osiedli, In-
formacja o  powyższych usługach, 44 Pielęgnowanie i  utrzymanie 
trawników, Usługi w zakresie architektury krajobrazu, Projektowanie 
krajobrazów, Ogrodnictwo krajobrazowe, Ogrodnictwo i  kształto-
wanie krajobrazu, Doradztwo w zakresie projektowania krajobrazu, 
Pielęgnacja ogrodów, Informacja o powyższych usługach 

(111) 358338 (220) 2022 06 23 (210) 544377
(151) 2022 11 04 (441) 2022 07 18
(732) MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MARVIPOL grupa kapitałowa
(540) 

(591) szary
(531) 27 05 01, 29 01 06
(510), (511) 16 Kalendarze, Ulotki, Katalogi, Informatory, Prospekty, Cza-
sopisma, Wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, Dokumentacja 
projektowa: architektoniczna, budowlana, konstrukcyjna i instalacyjna 
na nośnikach papierowych, w tym na kalce technicznej, 35 Zgrupowa-
nie na rzecz osób trzecich następujących towarów: artykuły spożywcze, 
gadżety reklamowe, magnetyczne i  optyczne nośniki danych, płyty 
(dyski) z nagraniami, urządzenia do nagrywania, transmisji, reprodukcji 
danych, dźwięku lub obrazu, urządzenia i  przyrządy naukowe, elek-
tryczne, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania 
życia, do celów dydaktycznych, publikacje internetowe i elektroniczne, 
oprogramowanie komputerowe, nagrane oprogramowanie kompu-
terowe, oprogramowanie komputerowe ściągalne, aplikacje mobilne, 
interfejsy komputerowe, gry komputerowe, osprzęt komputerowy, ak-
cesoria komputerowe, etui na okulary, futerały na przyrządy i aparatu-
rę fotograficzną, wyroby z papieru i tektury, mianowicie: aktówki jako 
artykuły biurowe, albumy do wklejania, almanachy jako roczniki, arty-
kuły biurowe (z wyjątkiem mebli), atlasy, biuletyny informacyjne, bloki 
jako artykuły papiernicze, bloki do  pisania, bloki rysunkowe, arkusze 
do pakowania z celulozy regenerowanej, drukowane rozkłady, etykie-
ty nie z materiału tekstylnego, figurki jako statuetki z papieru mâché, 
formularze jako blankiety, gazety, indeksy, skorowidze, kartki grające 
z  życzeniami, kartki z  życzeniami, karty do  kolekcjonowania inne niż 
do gier, kokardy papierowe, koperty jako artykuły piśmienne, koperty 
na butelki z kartonu lub papieru, materiały do rysowania, materiały dru-
kowane, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary: 
w  sklepie, z  katalogu, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, 
za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej, uży-
wając środków telekomunikacji, Zgrupowanie na  rzecz osób trzecich 
następujących towarów: naklejki jako materiały piśmienne, notatniki 
jako notesy, okładki, obwoluty jako artykuły papiernicze, opakowania 
do butelek z tektury lub papieru, papier do pisania jako papier listowy, 
papier pergaminowy, papier przebitkowy jako materiały piśmienne, 
papier srebrny, papier świecący, papier w arkuszach jako artykuły pi-
śmienne, podkładki do pisania z klipsem, podręczniki jako książki, pod-
stawki na stół papierowe, pudełka kartonowe lub papierowe, rysunki 
jako ryciny, segregatory jako artykuły biurowe, serwetki papierowe, sko-
roszyty, skoroszyty na dokumenty, szablony jako artykuły piśmienne, 
szyldy z papieru lub z kartonu, taśmy samoprzylepne papierowe do ce-
lów papierniczych lub do  użytku domowego, teczki na  dokumenty 
jako artykuły biurowe, teczki z notatnikiem, torebki do pakowania jako 
koperty, woreczki z papieru, zawiadomienia jako artykuły papiernicze, 
zeszyty, publikacje drukowane, czasopisma, magazyny, przewodniki, 
książki, komiksy, broszury, foldery, ulotki, katalogi, kalendarze, mapy, 
plakaty, etykiety papierowe, karty pocztowe, druki, fotografie, artykuły 
papiernicze, materiały piśmienne, materiały biurowe, materiały szkole-
niowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, 
kubki, szklanki, kufle, termosy, otwieracze do butelek, wyroby szklane, 
porcelanowe i  ceramiczne, bilety, chorągiewki papierowe, podstawki 
pod kufle do piwa, zakładki do książek, odzież, nakrycia głowy, gry i za-
bawki, modele do sklejania, modele pojazdów przeskalowane, pojazdy 

jako zabawki, maskotki, pluszowe zabawki, pozwalające nabywcy wy-
godnie oglądać i kupować te towary: w sklepie, z katalogu, wykorzy-
stując zamówienie korespondencyjne, za pośrednictwem usługi elek-
tronicznej, na stronie internetowej, używając środków telekomunikacji, 
Reklama i promocja, Badania i analizy rynku i opinii publicznej, Doradz-
two organizacyjne i specjalistyczne w sprawach działalności gospodar-
czej, Pomoc w  prowadzeniu działalności gospodarczej, Zarządzanie 
i pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi na zasadzie 
franchisingu, Usługi w  zakresie organizowania, prowadzenia i  zarzą-
dzania działalnością gospodarczą związaną z  marketingiem gruntów 
i budownictwa, zasobami lokalowymi, nieruchomościami przeznaczo-
nymi do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, Pomoc w za-
rządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, 
Organizowanie targów i wystaw handlowych reklamowych w zakresie 
budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii w tej dziedzinie, 
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Organizowanie prze-
targów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami 
użytkowymi i  lokalami mieszkalnymi, Usługi wynajmowania miejsc 
na umieszczanie ogłoszeń i reklam, Zarządzanie miejscami wystawo-
wymi, Informacja o  powyższych usługach, 36 Usługi deweloperskie 
w zakresie: organizacji i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć in-
westycyjnych polegających na budowie i/lub przygotowaniu obiektów 
mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynaj-
mowania, użyczania, pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaży, naj-
mu budynków, lokali i powierzchni użytkowej, Doradztwo w zakresie 
zarządzania i  administrowania obiektami mieszkalnymi i  zespołami 
osiedlowymi, wyceny nieruchomości, wynajmowania i/lub dzierżawy 
nieruchomości, lokali mieszkalnych i  powierzchni użytkowej, zarzą-
dzania i  administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią 
użytkową, Usługi wyszukiwania i  formalnego przygotowywania tere-
nów i  nieruchomości celem ich  pozyskania dla budownictwa miesz-
kalnego, Usługi wynajmu, kupna i  sprzedaży budynków, lokali i  po-
wierzchni użytkowej, Pośrednictwo finansowe, Usługi kredytowania, 
Doradztwo inwestycyjne, Doradztwo finansowe, Usługi w  zakresie 
doradztwa w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami, obiek-
tami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, sprzedaży domów, lokali 
mieszkalnych i  użytkowych, Informacja o  powyższych usługach, 37 
Usługi deweloperskie w zakresie budownictwa, w tym usługi związane 
z pracami wykonawczymi obiektów budowlanych, Nadzór budowlany, 
Usługi remontowe, Naprawy obiektów, Restauracja budynków, Konser-
wacja obiektów budowlano-mieszkaniowych, Budowanie lokali miesz-
kalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, Roboty ziemne, 
Wykonywanie robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażo-
wych, Usługi związane z rozbiórką i burzeniem obiektów, Usługi zwią-
zane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, 
Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i  budowli, Wykony-
wanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych, Instalowanie dźwigów 
osobowych i  towarowych oraz ruchomych schodów, Wykonywanie 
pozostałych instalacji elektrycznych, ogrzewania i wentylacyjnych, in-
stalacji wodnokanalizacyjnych, instalacji gazowych, Wynajem sprzętu 
budowlanego i burzącego wraz z obsługą operatorską, Doradztwo bu-
dowlane, Informacja o powyższych usługach, 39 Usługi wynajmowania 
garaży i miejsc parkingowych, Informacja o powyższych usługach, 42 
Usługi deweloperskie w  zakresie projektowania budowlanego, urba-
nistycznego, architektonicznego i  technologicznego, Projektowanie 
konstrukcji, budynków, Wykonywanie badań, ekspertyz, opinii i analiz 
technicznych w zakresie budownictwa, Usługi w zakresie architektury, 
planowania urbanistycznego, Badania, ekspertyzy i  pomiary geolo-
giczne, geodezyjne i  kartograficzne oraz pomiary podwykonawcze 
dotyczące inwestycji, Ekspertyzy inżynieryjne, Badania techniczne, 
Doradztwo w zakresie ochrony środowiska, Dekoracja wnętrz, Plano-
wanie urbanistyczne, Pomiary terenu, Projektowanie osiedli, Informa-
cja o powyższych usługach, 44 Pielęgnowanie i utrzymanie trawników, 
Usługi w zakresie architektury krajobrazu, Projektowanie krajobrazów, 
Ogrodnictwo krajobrazowe, Ogrodnictwo i kształtowanie krajobrazu, 
Doradztwo w zakresie projektowania krajobrazu, Pielęgnacja ogrodów, 
Informacja o powyższych usługach 

(111) 358339 (220) 2022 06 10 (210) 544001
(151) 2022 11 04 (441) 2022 07 18
(732) ANTCZAK GABRIELA, Pionki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) StrategON MAX maksymalizacja efektywności
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(540) 

(591) szary, pomarańczowy
(531) 26 13 01, 24 15 01, 29 01 12, 27 05 01
(510), (511) 35 Analiza marketingowa nieruchomości, Analiza tren-
dów marketingowych, Analiza w zakresie marketingu, Analizy w za-
kresie marketingu, Badania marketingowe w dziedzinie kosmetyków, 
artykułów perfumeryjnych i produktów do pielęgnacji urody, Bada-
nia rynku i  badania marketingowe, Badania w  dziedzinie strategii 
marketingowych, Doradztwo biznesowe w zakresie marketingu stra-
tegicznego, Doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego, 
Doradztwo, konsultacje i  pomoc w  zakresie reklamy, marketingu 
i  promocji, Doradztwo marketingowe w  zakresie mediów społecz-
nościowych, Doradztwo reklamowe i  marketingowe, Doradztwo 
specjalistyczne w zakresie marketingu, Doradztwo w dziedzinie za-
rządzania działalnością gospodarczą i marketingu, Doradztwo w za-
kresie demografii do celów marketingowych, Doradztwo w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące marketingu, Doradztwo w  za-
kresie marketingu, Doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, 
Doradztwo w  zakresie zarządzania marketingowego, Dostarczanie 
biznesowych informacji marketingowych, Dostarczanie informacji 
marketingowych, Dostarczanie informacji marketingowej, Dostar-
czanie informacji marketingowych za  pośrednictwem stron inter-
netowych, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, Informacja lub badania w zakresie działalności go-
spodarczej i marketingu, Informacja marketingowa, Kampanie mar-
ketingowe, Marketing afiliacyjny, Marketing bezpośredni, Marketing 
cyfrowy, Marketing dotyczący promocji, Marketing finansowy, Mar-
keting handlowy [inny niż sprzedaż], Marketing imprez i wydarzeń, 
Marketing internetowy, Marketing opierający się na  współpracy 
z influencerem [Influencer marketing], Marketing referencyjny, Mar-
keting telefoniczny, Marketing towarów i usług na rzecz innych, Mar-
keting towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, 
Marketing ukierunkowany, Marketing w  ramach wydawania opro-
gramowania, Ocena statystyczna danych marketingowych, Oceny 
szacunkowe do  celów marketingowych, Opracowanie koncepcji 
marketingowych, Opracowywanie ankiet marketingowych, Opra-
cowywanie i  wdrażanie strategii marketingowych na  rzecz innych, 
Opracowywanie strategii i  pomysłów marketingowych, Organiza-
cja i  przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, Organizowanie 
i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób 
trzecich, Planowanie strategii marketingowych, Pomoc w  zakresie 
marketingu, Porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
marketingu, Porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
konsultacji w  zakresie zarządzania marketingowego, Porady w  za-
kresie marketingu, Produkcja nagrań dźwiękowych do  celów mar-
ketingowych, Produkcja nagrań wideo w  celach marketingowych, 
Profilowanie konsumentów do  celów komercyjnych lub marketin-
gowych, Projektowanie badań marketingowych, Promocja, rekla-
ma i  marketing stron internetowych on-line, Prowadzenie badań 
marketingowych, Przygotowywanie planów marketingowych, Re-
klama i  marketing, Reklama za  pomocą marketingu bezpośrednie-
go, Rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu 
i  publicity, Rozwój planu marketingowego, Sporządzanie raportów 
do  celów marketingowych, Świadczenie doradczych usług marke-
tingowych dla producentów, Udostępnianie raportów marketingo-
wych, Udzielanie informacji dotyczących marketingu, Usługi agencji 
marketingowych, Usługi badawcze w zakresie reklamy i marketingu, 
Usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i  marketingu, Usługi 
doradcze w zakresie marketingu, Usługi doradcze w zakresie marke-
tingu afiliacyjnego, Usługi doradztwa w zakresie marketingu, Usługi 
franczyzowe związane z pomocą w zakresie marketingu, Usługi kon-
sultacyjne w  zakresie marketingu, Usługi konsultacyjne w  zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące marketingu dla kampanii po-
zyskiwania funduszy, Usługi konsultacyjne w  zakresie marketingu 
bezpośredniego, Usługi konsultingowe w zakresie marketingu inter-
netowego, Usługi marketingowe, Usługi marketingowe świadczo-

ne za  pomocą sieci cyfrowych, Usługi marketingowe w  dziedzinie 
optymalizacji ruchu na  stronie internetowej, Usługi marketingowe 
w dziedzinie restauracji, Usługi marketingowe w dziedzinie podróży, 
Usługi marketingowe w dziedzinie stomatologii, Usługi marketingo-
we za  pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, Usługi marke-
tingowe związane z imprezami w zakresie sportów elektronicznych, 
Usługi marketingu telefonicznego [z  wyjątkiem sprzedaży], Usługi 
marketingu bezpośredniego, Usługi planowania w celu badań mar-
ketingowych, Usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu me-
diów audiowizualnych, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi re-
klamowe i marketingowe online, Usługi reklamowe i marketingowe 
świadczone za pośrednictwem bloga, Usługi reklamowe i marketin-
gowe świadczone kanałów łącznościowych, Usługi reklamowe i mar-
ketingowe świadczone za  pomocą mediów społecznościowych, 
Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, 
promocyjne i marketingowe, Usługi rekrutacji personelu do sprzeda-
ży i  marketingu, Usługi rozwoju w  zakresie kreatywnego planowa-
nia marketingowego, Usługi w zakresie marketingu gospodarczego, 
Usługi w zakresie marketingu produktów, Usługi w zakresie marke-
tingu baz danych, Wynajmowanie wszelkich materiałów promocyj-
nych i  służących do  prezentacji marketingowych, 41 Kursy szkole-
niowe w zakresie planowania strategicznego związanego z reklamą, 
promocją, marketingiem i biznesem, Usługi szkoleniowe dotyczące 
marketingu w handlu detalicznym, Wykłady na temat umiejętności 
marketingowych, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Przekazywa-
nie know-how [szkolenia], Przygotowywanie, organizowanie i  pro-
wadzenie warsztatów [szkolenia], Szkolenia biznesowe, Szkolenia 
w dziedzinie biznesu, Szkolenia w dziedzinie oprogramowania, Szko-
lenia w zakresie reklamy, Szkolenia w zakresie technik komunikacyj-
nych, Szkolenia w  zakresie technologii komunikacyjnych, Szkolenia 
w zakresie umiejętności biznesowych, Szkolenia z obsługi systemów 
skomputeryzowanych, Szkolenia z zakresu public relations, Szkolenia 
z zakresu stosunków pomiędzy pracodawcami i pracownikami, Usłu-
gi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organi-
zowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], Usługi doradcze 
w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu, Usługi szko-
lenia w dziedzinie zarządzania 

(111) 358340 (220) 2022 06 11 (210) 544022
(151) 2022 11 04 (441) 2022 07 18
(732) INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC I SZCZEPIONEK 
BIOMED SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) metrovaginal
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do  higieny intymnej, Kosmety-
ki na  bazie mikroorganizmów, Mleczka i  żele kosmetyczne, Kremy 
kosmetyczne, Maści do  celów kosmetycznych, Mydła, Chusteczki 
nasączane, Pudry, Szampony, Maseczki kosmetyczne, 5 Żywność 
dietetyczna do  celów leczniczych, Preparaty bakteryjne do  celów 
medycznych, Substancje dietetyczne do  celów leczniczych, Guma 
do żucia do celów medycznych, Herbata lecznicza, Plastry do celów 
leczniczych, Suplement diety do celów wspomagania leczenia, Kul-
tury mikroorganizmów do  celów leczniczych, Preparaty z  mikroor-
ganizmów do celów leczniczych, Napoje lecznicze, Leki wspierające, 
Gałki dopochwowe, Leki do  celów medycznych, Preparaty farma-
ceutyczne, Preparaty medyczne do  celów leczniczych lub diagno-
stycznych zawarte w tej klasie, Tampony menstruacyjne i podpaski, 
Chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, Środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia medycznego 

(111) 358341 (220) 2022 06 11 (210) 544024
(151) 2022 11 04 (441) 2022 07 18
(732) INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC I SZCZEPIONEK 
BIOMED SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) metrovag
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do  higieny intymnej, Kosmety-
ki na  bazie mikroorganizmów, Mleczka i  żele kosmetyczne, Kremy 
kosmetyczne, Maści do  celów kosmetycznych, Mydła, Chusteczki 
nasączane, Pudry, Szampony, Maseczki kosmetyczne, 5 Żywność 
dietetyczna do  celów leczniczych, Preparaty bakteryjne do  celów 
medycznych, Substancje dietetyczne do  celów leczniczych, Guma 
do żucia do celów medycznych, Herbata lecznicza, Plastry do celów 
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leczniczych, Suplement diety do celów wspomagania leczenia, Kul-
tury mikroorganizmów do  celów leczniczych, Preparaty z  mikroor-
ganizmów do celów leczniczych, Napoje lecznicze, Leki wspierające, 
Gałki dopochwowe, Leki do  celów medycznych, Preparaty farma-
ceutyczne, Preparaty medyczne do  celów leczniczych lub diagno-
stycznych zawarte w tej klasie, Tampony menstruacyjne i podpaski, 
Chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, Środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia medycznego 

(111) 358342 (220) 2022 05 29 (210) 543510
(151) 2022 10 26 (441) 2022 07 11
(732) LABIN ANATOLII, Odessa (UA)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PORTUS LIBERA
(540) 

(531) 27 05 01, 01 01 02, 01 01 09, 18 04 02, 24 01 03, 26 11 13
(510), (511) 37 Konserwacja i  naprawa samolotów, Zabezpieczanie 
pojazdów przed rdzą, Usługi montowania związane z instalacją me-
bli, Czyszczenie i  naprawa kotłów, Murarstwo, Nadzór budowlany, 
Izolowanie budynków, Budowa stoisk i sklepów targowych, Wynajem 
buldożerów, Konserwacja i naprawa palników, Ciesielstwo, Czyszcze-
nie budynków od  zewnątrz, Czyszczenie budynków od  wewnątrz, 
Wypożyczanie maszyn do  czyszczenia, Konsultacje budowlane, Bu-
downictwo, Usługi doradztwa budowlanego, Wynajem sprzętu bu-
dowlanego, Wynajem żurawi, Instalowanie na zamówienie zewnętrz-
nych, wewnętrznych i  mechanicznych części do  pojazdów [tuning], 
Instalowanie i  naprawa urządzeń elektrycznych, Usługi elektryków, 
Prace wykopaliskowe ruin, nie  do  celów badawczych, Wynajem ko-
parek, Budowa fabryk, Montaż i naprawa instalacji alarmowych prze-
ciwpożarowych, Instalowanie i  naprawa urządzeń zamrażalniczych, 
Konserwacja mebli, Renowacja mebli, Budownictwo portowe, Usłu-
gi projektowania krajobrazu twardego, Montaż i  naprawa instalacji 
grzewczych, Informacja o  naprawach, Instalowanie oraz naprawa 
urządzeń klimatyzacyjnych, Instalacja i  naprawa sprzętu ochrony 
przeciwpowodziowej, Montaż drzwi i okien, Montaż instalacji na pla-
cach budowy, Instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu kompu-
terowego, Eliminacja zakłóceń w  instalacjach elektrycznych, Usługi 
stolarskie [naprawa konstrukcji drewnianych], Montaż wyposażenia 
kuchennego, Układanie kabli, Instalacja, konserwacja i naprawa ma-
szyn, Konserwacja wind [podnośników] za pośrednictwem zdalnego 
systemu monitorowania, Roboty wydobywcze [górnictwo], Kon-
serwacja i  naprawy pojazdów silnikowych, Malowanie lub naprawa 
znaków, Malowanie, Naprawa parasoli przeciwsłonecznych, Budowa 
falochronów, Budowa i  konserwacja rurociągów, Tynkowanie, Usłu-
gi hydrauliczne, Szlifowanie przy użyciu pumeksu, Naprawa pomp, 
Usługi eksploatacji kamieniołomów, Renowacja powłok cynowych, 
Regeneracja silników zużytych lub częściowo zniszczonych, Rege-
neracja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, Naprawa linii 
wysokiego napięcia, Naprawa zamków, Usługi dekarskie, Zabezpie-
czanie przed korozją, Naprawa i  konserwacja skarbców, Szlifowanie 
papierem ściernym, Montaż rusztowań, Usługi stoczniowe, Zamiata-
nie dróg, Tuning nadwozi samochodów, Budownictwo podwodne, 
Naprawy podwodne, Tapicerowanie mebli, Naprawy tapicerskie, La-
kierowanie, Usługi napraw awarii pojazdów, Czyszczenie pojazdów, 
Konserwacja pojazdów, Polerowanie pojazdów, Usługi stacji obsługi 
pojazdów [tankowanie i obsługa], Mycie pojazdów, Tępienie szkodni-
ków, inne niż w rolnictwie, akwakulturze, ogrodnictwie i  leśnictwie, 
Budowa i naprawa magazynów, Mycie, Smarowanie pojazdów, Usługi 
budowlane, Instalowanie wind, Naprawa wind, Usługi szczelinowania 
hydraulicznego, Tapetowanie, Dezynfekcja tapicerki, Naprawa i kon-
serwacja statków, Naprawa lub konserwacja statków, Uszczelnianie 
budynków, 39 Transport powietrzny, Wynajem statków powietrz-
nych, Wynajem silników lotniczych, Transport barkami, Wynajem 
łodzi, Przechowywanie łodzi, Transport łodziami, Rezerwacja miejsc 
na  podróż, Transport autobusowy, Transport za  pomocą kolejek li-
nowych, Wynajem samochodów, Usługi transportu samochodami 
silnikowymi, Usługi kierowców, Zbieranie odpadów i śmieci przemy-

słowych i pochodzących z gospodarstw domowych, Organizowanie 
rejsów, Dostawa towarów, Eskortowanie podróżnych, Transport pro-
mowy, Dostarczanie kwiatów, Fracht [przewóz towarów], Pośrednic-
two frachtowe, Spedycja, Informacja o składowaniu, Usługi transpor-
tu barkami, Transport morski, Organizacja transportu osobowego 
na rzecz osób trzecich poprzez aplikację online, Transport pasażerski, 
Transport łodziami spacerowymi, Przenoszenie, przewóz bagaży, 
Transport kolejowy, Wypożyczanie wagonów towarowych, Ściąganie 
statków z mielizny, Przeprowadzki, Transport rzeczny, Usługi ratowni-
cze, Maklerstwo okrętowe, Załadunek, wyładunek statków, Wypoży-
czanie kontenerów magazynowych, Wypożyczanie Pojazdów, Wynaj-
mowanie magazynów, Składowanie towarów, Holowanie, Wynajem 
traktorów, Informacje o  ruchu drogowym, Transport tramwajowy, 
Transport, Maklerstwo transportowe, Transport rurociągami, Rezer-
wacja transportu, Usługi transportu na  wycieczki ze  zwiedzaniem, 
Usługi w zakresie organizowania transportu dla wycieczek, Informa-
cja o transporcie, Logistyka transportu, Organizacja wiz podróżnych, 
paszportów i  dokumentów na  podróż dla osób wyjeżdżających 
za  granicę, Ratownictwo podwodne, Usługi rozładunku towarów, 
Wypożyczanie samochodowych bagażników dachowych, Usługi po-
mocy drogowej w przypadku awarii pojazdów, Transport odpadów, 
Składowanie odpadów 

(111) 358343 (220) 2022 06 02 (210) 543703
(151) 2022 11 02 (441) 2022 07 11
(732) HANKUS RAFAŁ MIX INVEST, Żywiec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Sonic Tropic
(510), (511) 41 Muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie na-
grywania muzyki, Muzyczne usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze, 
Usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), Usługi 
miksowania muzyki, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe 

(111) 358344 (220) 2022 04 14 (210) 542031
(151) 2022 11 07 (441) 2022 07 11
(732) Zoom Video Communications, Inc , San Jose (US)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) biały, niebieski
(531) 29 01 12, 16 03 01, 16 03 11
(510), (511) 9 Oprogramowanie do  pobrania do  użytku w  związku 
z  następującymi dziedzinami: telekonferencje, wideotelekonferen-
cje, usługi konferencji sieciowych, usługi komunikatorów interneto-
wych, telekomunikacja audio i wideo, obsługa telekonferencji, obsłu-
ga teleobecności, usługi w  zakresie konferencji wideo, przesyłanie 
wiadomości za pomocą sieci internetowej (Web Messaging), Sprzęt, 
mianowicie cyfrowe kamery wideo, mikrofony i  cyfrowe monitory 
wideo, Oprogramowanie komputerowe do  pobrania do  dostarcza-
nia informacji o konferencjach z zakresu komunikacji cyfrowej, mia-
nowicie informacji i  powiadomień o  działaniach konferencyjnych 
i  ich  harmonogramie, prelegentach konferencyjnych, wystawcach, 
uczestnikach i  logistyce konferencji, Oprogramowanie do pobrania 
dla użytkowników do tworzenia i hostingu treści na imprezy online 
z biletami, 38 Telekonferencje, Usługi konferencji sieciowych, Usługi 
natychmiastowego przesyłania wiadomości elektronicznych, Usługi 
telekonferencyjne, Obsługa telekonferencji, Usługi w zakresie wide-
okonferencji, Usługi w  zakresie konferencji internetowych, Przesy-
łanie wiadomości za  pomocą sieci internetowej (Web Messaging), 
Usługi komunikacyjne, mianowicie transmisja głosu, treści audio, 
obrazów wizualnych i danych za pośrednictwem sieci telekomunika-
cyjnych, bezprzewodowych sieci komunikacyjnych, Internetu, sieci 
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serwisów informacyjnych i sieci danych, 42 Usługi oprogramowania 
jako usługi (SaaS) obejmujące oprogramowanie do cyfrowej komuni-
kacji na żywo, mianowicie konferencje wideo i audio na żywo z udzia-
łem wielu użytkowników jednocześnie, telekonferencje, konferencje 
sieciowe, konferencje internetowe oraz komunikatory internetowe, 
Udostępnianie strony internetowej wyposażonej w  technologię 
umożliwiającą użytkownikom wyszukiwanie imprez biznesowych, 
imprez edukacyjnych, imprez towarzyskich i imprez z rozrywką i wy-
stępami na żywo oraz rejestrację na wyżej wymienione, Udostępnia-
nie oprogramowania online nie do pobrania, które umożliwia użyt-
kownikom tworzenie i hosting treści na imprezy online z biletami 

(111) 358345 (220) 2022 06 10 (210) 544011
(151) 2022 11 02 (441) 2022 07 18
(732) MANTERYS MARTA MARTA MANTERYS-PPS, Łuczyce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POKOCHAJ PIENIĄDZE by MARTA MANTERYS
(540) 

(591) złoty, szary
(531) 29 01 12, 27 05 01, 27 05 05, 26 13 01
(510), (511) 9 Edukacyjne aplikacje mobilne, Edukacyjne programy 
komputerowe, Elektroniczne organizery, Notesy elektroniczne, No-
tatniki cyfrowe, Oprogramowanie do  zarządzania finansami, Opro-
gramowanie szkoleniowe, Publikacje elektroniczne, Środki eduka-
cyjne do  pobrania, E-booki, 16 Książki, Notesy, Notatniki-notesy, 
Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Broszury, Notatniki, 
Zeszyty, Kalendarze, 41 Prowadzenie warsztatów-szkoleń, Naucza-
nie i  szkolenia, Usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze w  zakresie 
książek i czasopism, Rozrywka, Usługi edukacyjne, Edukacyjne usługi 
doradcze, Organizowanie konferencji, Organizowanie konferencji 
edukacyjnych, Doradztwo zawodowe, Organizowanie i prowadzenie 
konferencji, Organizowanie seminariów i konferencji, Organizowanie 
spotkań i konferencji, Organizowanie szkoleń biznesowych, Organi-
zowanie seminariów szkoleniowych, Organizowanie konferencji do-
tyczących szkoleń, Doradztwo zawodowe i coaching 

(111) 358346 (220) 2022 05 16 (210) 543052
(151) 2022 11 03 (441) 2022 07 18
(732) EDUTECH EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eduVR
(540) 

(591) niebieski, ciemnoniebieski
(531) 27 05 01, 27 05 17, 27 05 19, 29 01 12
(510), (511) 9 Urządzenia audiowizualne, Urządzenia audiowizualne 
i fotograficzne, Audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania], 
Urządzenia technologii informacyjnej i  audiowizualne, Urządzenia 
technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficz-
ne, Słuchawki do gier z wirtualną rzeczywistością i rzeczywistością roz-
szerzoną, Oprogramowanie kompilujące, Oprogramowanie firmowe, 
Oprogramowanie edukacyjne, Oprogramowanie sensoryczne, Opro-
gramowanie interaktywne, Oprogramowanie biometryczne, Oprogra-
mowanie systemowe, Oprogramowanie gier elektronicznych, Opro-
gramowanie do smartfonów, Oprogramowanie gier interaktywnych, 
Oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej do edukacji, Oprogramo-
wanie rzeczywistości wirtualnej do  symulacji, Oprogramowanie 

do rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej, Ładowarki sieciowe, Zasi-
lacze przenośne (akumulatory), Akumulatory do projektorów, Akumu-
latory zapłonowe, Sprzęt z zakresu rzeczywistości wirtualnej, Symula-
tory ruchu do  wirtualnej rzeczywistości, Zestawy na  głowę 
do rzeczywistości wirtualnej, Oprogramowanie do gier z rzeczywisto-
ścią rozszerzoną, 35 Prowadzenie punktów informacji i porad konsu-
menckich, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży, 
Badania biznesowe, Badania rynkowe, Badania opinii publicznej, Usłu-
gi zbierania opinii-sondaże, organizowanie targów i wystaw w celach 
handlowych i/lub reklamowych, outsourcing-doradztwo handlowe, 
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Kreowanie firm, usług i towa-
rów, Zarządzanie w  zakresie zamówień handlowych, Usługi pośred-
nictwa w handlu, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: słuchawki do  gier z  wirtualną rzeczywistością 
i rzeczywistością rozszerzoną, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z  następującymi produktami: urządzenia audiowizualne, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: urzą-
dzenia audiowizualne i  fotograficzne, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z  następującymi produktami: audiowizualne urządzenia 
dydaktyczne [do nauczania], Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: urządzenia technologii informacyjnej 
i audiowizualne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: urządzenia technologii informacyjnej i audiowizu-
alne, multimedialne i  fotograficzne, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: oprogramowanie kompilują-
ce, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: oprogramowanie firmowe, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z  następującymi produktami: oprogramowanie edukacyjne, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
oprogramowanie sensoryczne, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z  następującymi produktami: oprogramowanie interaktywne, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
oprogramowanie biometryczne, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: oprogramowanie systemowe, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: opro-
gramowanie gier elektronicznych, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: oprogramowanie do smartfonów, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
oprogramowanie gier interaktywnych, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: oprogramowanie rzeczywi-
stości wirtualnej do edukacji, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: oprogramowanie rzeczywistości wirtu-
alnej do symulacji, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: oprogramowanie do  rzeczywistości wirtualnej 
i rozszerzonej, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z nastę-
pującymi produktami: słuchawki do gier z wirtualną rzeczywistością, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: urządzenia audiowizualne, Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z następującymi produktami: urządzenia audiowizu-
alne i fotograficzne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z na-
stępującymi produktami: audiowizualne urządzenia dydaktyczne 
[do nauczania], Usługi sprzedaży detalicznej online związane z nastę-
pującymi produktami: urządzenia technologii informacyjnej i  audio-
wizualne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
mi produktami: urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, 
multimedialne i  fotograficzne, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: oprogramowanie kompilujące, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produk-
tami: oprogramowanie firmowe, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z  następującymi produktami: oprogramowanie edukacyj-
ne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z  następującymi 
produktami: oprogramowanie sensoryczne, Usługi sprzedaży deta-
licznej online związane z następującymi produktami: oprogramowa-
nie interaktywne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z na-
stępującymi produktami: oprogramowanie biometryczne, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: 
oprogramowanie systemowe, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z  następującymi produktami: oprogramowanie gier elek-
tronicznych, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następu-
jącymi produktami: oprogramowanie do  smartfonów, Usługi sprze-
daży detalicznej online związane z  następującymi produktami: 
oprogramowanie gier interaktywnych, Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z następującymi produktami: oprogramowanie rze-
czywistości wirtualnej do edukacji, Usługi sprzedaży detalicznej onli-
ne związane z następującymi produktami: oprogramowanie rzeczy-
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wistości wirtualnej do symulacji, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: oprogramowanie do rzeczy-
wistości wirtualnej i rozszerzonej, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: ładowarki sieciowe, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z  następującymi produktami: zasilacze 
przenośne (akumulatory), Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z  następującymi produktami: akumulatory do  projektorów, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: akumu-
latory zapłonowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: sprzęt z  zakresu rzeczywistości wirtualnej, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: symula-
tory ruchu do wirtualnej rzeczywistości, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: zestawy na głowę do rzeczy-
wistości wirtualnej, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: oprogramowanie do  gier z  rzeczywistością roz-
szerzoną, Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi 
produktami: słuchawki do  gier z  wirtualną rzeczywistością, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: urządze-
nia audiowizualne, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: urządzenia audiowizualne i  fotograficzne, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: audiowi-
zualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania], Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: urządzenia technologii 
informacyjnej i  audiowizualne, Usługi handlu hurtowego związane 
z  następującymi produktami: urządzenia technologii informacyjnej 
i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: oprogramowanie kom-
pilujące, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produk-
tami: oprogramowanie firmowe, Usługi handlu hurtowego związane 
z  następującymi produktami: oprogramowanie edukacyjne, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: oprogra-
mowanie sensoryczne, Usługi handlu hurtowego związane z  nastę-
pującymi produktami: oprogramowanie interaktywne, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: oprogramowanie 
biometryczne, Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi 
produktami: oprogramowanie systemowe, Usługi handlu hurtowego 
związane z  następującymi produktami: oprogramowanie gier elek-
tronicznych, Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi 
produktami: oprogramowanie do smartfonów, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: oprogramowanie gier 
interaktywnych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej do edukacji, 
Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: 
oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej do symulacji, Usługi han-
dlu hurtowego związane z  następującymi produktami: oprogramo-
wanie do rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej, Usługi handlu hur-
towego związane z  następującymi produktami: ładowarki sieciowe, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: za-
silacze przenośne (akumulatory), Usługi handlu hurtowego związane 
z  następującymi produktami: akumulatory do  projektorów, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: sprzęt z za-
kresu rzeczywistości wirtualnej, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: symulatory ruchu do wirtualnej rzeczy-
wistości, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produk-
tami: zestawy na  głowę do  rzeczywistości wirtualnej, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: oprogramowanie 
do gier z rzeczywistością rozszerzoną, 37 Usługi instalacyjne następu-
jących produktów: słuchawki do gier z wirtualną rzeczywistością i rze-
czywistością rozszerzoną, Usługi instalacyjne następujących produk-
tów: urządzenia audiowizualne, Usługi instalacyjne następujących 
produktów: urządzenia audiowizualne i fotograficzne, Usługi instala-
cyjne następujących produktów: audiowizualne urządzenia dydak-
tyczne [do nauczania], Usługi instalacyjne następujących produktów: 
urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, Usługi instala-
cyjne następujących produktów: urządzenia technologii informacyj-
nej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, Usługi instalacyj-
ne następujących produktów: oprogramowanie kompilujące, Usługi 
instalacyjne następujących produktów: oprogramowanie firmowe, 
Usługi instalacyjne następujących produktów: oprogramowanie edu-
kacyjne, Usługi instalacyjne następujących produktów: oprogramo-
wanie sensoryczne, Usługi instalacyjne następujących produktów: 
oprogramowanie interaktywne, Usługi instalacyjne następujących 
produktów: oprogramowanie biometryczne, Usługi instalacyjne na-
stępujących produktów: oprogramowanie systemowe, Usługi instala-
cyjne następujących produktów: oprogramowanie gier elektronicz-

nych, Usługi instalacyjne następujących produktów: oprogramowanie 
do smartfonów, Usługi instalacyjne następujących produktów: opro-
gramowanie gier interaktywnych, Usługi instalacyjne następujących 
produktów: oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej do edukacji, 
Usługi instalacyjne następujących produktów: oprogramowanie rzeczy-
wistości wirtualnej do symulacji, Usługi instalacyjne następujących pro-
duktów: oprogramowanie do  rzeczywistości wirtualnej i  rozszerzonej, 
Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: 
słuchawki do gier z wirtualną rzeczywistością, Naprawy i prace konserwa-
cyjne związane z następującymi produktami: urządzenia audiowizualne, 
Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: 
urządzenia audiowizualne i fotograficzne, Naprawy i prace konserwacyj-
ne związane z  następującymi produktami: audiowizualne urządzenia 
dydaktyczne [do nauczania], Naprawy i prace konserwacyjne związane 
z następującymi produktami: urządzenia technologii informacyjnej i au-
diowizualne, Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi 
produktami: urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, mul-
timedialne i  fotograficzne, Naprawy i  prace konserwacyjne związane 
z  następującymi produktami: oprogramowanie kompilujące, Naprawy 
i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: oprogra-
mowanie firmowe, Naprawy i prace konserwacyjne związane z następu-
jącymi produktami: oprogramowanie edukacyjne, Naprawy i prace kon-
serwacyjne związane z  następującymi produktami: oprogramowanie 
sensoryczne, Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi 
produktami: oprogramowanie interaktywne, Naprawy i prace konserwa-
cyjne związane z następującymi produktami: oprogramowanie biome-
tryczne, Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi pro-
duktami: oprogramowanie systemowe, Naprawy i prace konserwacyjne 
związane z  następującymi produktami: oprogramowanie gier elektro-
nicznych, Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi pro-
duktami: oprogramowanie do smartfonów, Naprawy i prace konserwa-
cyjne związane z  następującymi produktami: oprogramowanie gier 
interaktywnych, Naprawy i prace konserwacyjne związane z następujący-
mi produktami: oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej do edukacji, 
Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: 
oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej do symulacji, Naprawy i prace 
konserwacyjne związane z następującymi produktami: oprogramowanie 
do rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej, 41 Szkolenia komputerowe, 
Skomputeryzowane szkolenia, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], 
Szkolenia dotyczące elektroniki, Nauczanie i szkolenia, Szkolenia w dzie-
dzinie oprogramowania, Szkolenia związane ze  sprzętem komputero-
wym, Szkolenia z  obsługi systemów skomputeryzowanych, Szkolenia 
w zakresie technik komunikacyjnych, Szkolenia w zakresie programowa-
nia komputerów, Szkolenia w zakresie technik komputerowych, Szkole-
nia w zakresie projektowania pamięci komputerowych, Szkolenia w za-
kresie opracowywania systemów oprogramowania, Szkolenia w zakresie 
rozwijania pamięci komputerowych, Usługi w zakresie gier w rzeczywi-
stości wirtualnej świadczone online z sieci komputerowej, 42 Konfigura-
cja sprzętu komputerowego za  pomocą oprogramowania, Instalacja 
oprogramowania sprzętowego, Aktualizowanie oprogramowania kom-
puterowego, Aktualizowanie programów komputerowych na rzecz osób 
trzecich, Aktualizowanie stron internetowych, Badania, opracowywanie, 
projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego, Instalacja 
i  dostosowanie na  zamówienie aplikacji oprogramowania komputero-
wego, Instalacja, aktualizacja i utrzymanie oprogramowania kompute-
rowego, Instalacja, konfigurowanie i  utrzymanie oprogramowania 
komputerowego, Instalacja, konserwacja, aktualizacja i  ulepszanie 
oprogramowania komputerowego, Konfiguracja komputerowego 
oprogramowania sprzętowego, Konfiguracja oprogramowania kom-
puterowego, Konfiguracja systemów i  sieci komputerowych, Konser-
wacja oprogramowania komputerowego, Konserwacja programów 
komputerowych, Naprawa [konserwacja, aktualizacja] oprogramowa-
nia komputerowego, Pomoc w  zakresie technologii informacyjnej, 
Opracowywanie oprogramowania rzeczywistości wirtualnej rzeczywi-
stości rozszerzonej, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
rzeczywistości wirtualnej rzeczywistości rozszerzonej, Projektowanie 
i opracowywania oprogramowania do gier komputerowych oraz opro-
gramowania do wirtualnej rzeczywistości i rzeczywistości rozszerzonej 
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(591) czarny, zielony
(531) 01 15 03, 26 13 25, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 9 Adaptery baterii, Akumulatorki do  powtórnego nałado-
wania, Akumulatory alkaliczne, Akumulatory do pojazdów, Akumulatory 
do pojazdów elektrycznych, Akumulatory, elektryczne, do pojazdów, Aku-
mulatory energii fotowoltaicznej, Akumulatory niklowo-kadmowe, Aku-
mulatory samochodowe, Elektryczne akumulatory do zasilania pojazdów 
elektrycznych, Baterie akumulatorowe litowe, Ładowarki dla akumulato-
rów, Ładowarki do akumulatorów do pojazdów silnikowych, Rozruszniki 
akumulatorowe, Urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, 
Urządzenia do  ładowania akumulatorów, Jednostki zasilania [baterie], 
Skrzynki akumulatorowe, Aparatura i urządzenia do gromadzenia i prze-
chowywania energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia do gromadzenia 
elektryczności, Banki energii, Baterie, Baterie elektryczne, Baterie litowe, 
Baterie litowo-jonowe, Baterie anodowe, Baterie do ponownego ładowa-
nia, Ładowalne baterie elektryczne, Ogniwa i baterie elektryczne, Zestawy 
baterii, Dodatkowe zestawy baterii, Baterie słoneczne, Baterie słoneczne 
do  ponownego ładowania, Baterie do  telefonów, Baterie dodatkowe 
do  telefonów komórkowych, Baterie do  elektronicznych papierosów, 
Ładowarki, Ładowarki bezprzewodowe, Ładowarki USB, Ładowarki sie-
ciowe, Ładowarki baterii elektrycznych, Ładowarki do baterii, Ładowarki 
przenośne, Kompensacyjne ładowarki baterii, Ładowarki do smartfonów, 
Ładowarki do  telefonów komórkowych, Ładowarki baterii do  użytku 
z  telefonami, Ładowarki do  telefonów komórkowych, do użytku w po-
jazdach, Szybkie ładowarki do urządzeń mobilnych, Ładowarki do baterii 
do tabletów, Ładowarki do baterii do laptopów, Ładowarki do baterii sło-
necznych, Ładowarki do elektronicznych przyborów dla palaczy, Przeno-
śne etui do ładowania papierosów elektronicznych i waporyzatorów, Ła-
dowarki do elektronicznych papierosów, Stacje ładowania dla pojazdów 
elektrycznych, Urządzenia do  ładowania, Urządzenia do  ładowania ba-
terii, Urządzenia do nieprzerywalnego zasilania elektrycznego [baterie], 
Urządzenia do nieprzerywalnego zasilania energii [zasilacze UPS], Urzą-
dzenia ładujące do  sprzętu nadającego się do  ponownego ładowania, 
Urządzenia do  magazynowania energii elektrycznej, Zasilacze sieciowe 
[baterie], Zasilacze awaryjne UPS, Zasilacze sieciowe, Elektroniczne zasi-
lacze, Zasilacze niskiego napięcia, Zasilacze prądu stałego i zmiennego, 
Zasilacze do smartfonów, Przetworniki elektryczne, Przetworniki prądu, 
Przetworniki prądu stałego/prądu zmiennego, Przetworniki napięcia, 
Przetworniki napięcia na prąd, Kable do baterii, Kable USB, Kable audio, 
Kable do synchronizacji danych, Kable do transmisji danych, Kable wideo, 
Huby USB, Przewody do USB, Klawiatury, Klawiatury komputerowe, Kla-
wiatury do tabletów, Klawiatury bezprzewodowe, Klawiatury wielofunk-
cyjne, Klawiatury do  telefonów komórkowych, Mikrofony do  używania 
bez użycia rąk do telefonów komórkowych, Myszy [sprzęt do przetwarza-
nia danych], Bezprzewodowe peryferia komputerowe, Peryferyjne urzą-
dzenia komputerowe, Komputerowe urządzenia peryferyjne ubieralne 
[do noszenia na ciele], Słuchawki, Mikrofony, Stacje dokujące, Stacje doku-
jące do telefonów komórkowych, Elektroniczne stacje dokujące, Okulary 
do rzeczywistości wirtualnej, Matryce diodowe, Czytniki kart USB, Kamery 
wideo, Kamery internetowe, Cyfrowe kamery wideo, Kamery do pojaz-
dów, Kamery aktywowane ruchem, Kamery wideo do nadzoru, Pudełka 
na baterie, Podkładki pod myszy komputerowe, Separatory baterii, Kijki 
do robienia selfie jako akcesoria do smartfonów, Kijki do robienia sobie 
zdjęć (selfie), Uchwyty na telefony komórkowe, Uchwyty samochodowe 
do  telefonów, Uchwyty przystosowane do  telefonów komórkowych, 
Uchwyty na tablety przystosowane do użytku w samochodach, Uchwyty 
do  mocowania przystosowane do  komputerów, Podpórki pod nadgar-
stek do komputerów, Podpórki pod nadgarstki dla użytkowników myszy 
komputerowych, Etui na smartfony, Etui do tabletów, Etui na odtwarza-
cze MP3, Etui z klawiaturą do smartfonów, Etui na przenośne odtwarza-
cze mediów, Folie ochronne do tabletów, Folie ochronne dostosowane 
do smartfonów, Ciekłokrystaliczne folie ochronne do smartfonów, Folie 
ochronne przystosowane do  ekranów komputerowych, Ochraniacze 
na  ekran do  smartfonów ze  szkła hartowanego, Osłony na  kable elek-
tryczne, Osłony na klawiatury komputerowe, Osłony na telefony komór-
kowe, Osłony do ekranów telefonów komórkowych w formie folii, Opaski 
ostrzegawcze, Opaski na ramię z kieszenią na smartfon, Karty USB, Nośniki 
do przechowywania danych, Kamery nadzorujące, Prostowniki elektrycz-
ne, Kable rozruchowe do akumulatorów, Elektryczne kable do ładowania, 

Przejściówki do kabli, 35 Usługi handlu detalicznego i hurtowego w tym 
sprzedaży wysyłkowej i  przez Internet w  odniesieniu do  komputerów 
i sprzętu komputerowego, Usługi handlu detalicznego i hurtowego w tym 
sprzedaży wysyłkowej i przez Internet w odniesieniu do sprzętu elektro-
nicznego, Usługi handlu detalicznego i hurtowego w tym sprzedaży wy-
syłkowej i przez Internet w odniesieniu do sprzętu elektrycznego, baterii, 
ładowarek, kabli i przewodów elektrycznych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet w związku ze sprzętem 
informatycznym, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzeda-
ży wysyłkowej i przez Internet w związku ze sprzętem audiowizualnym, 
Usługi sprzedaży detalicznej i  hurtowej w  tym sprzedaży wysyłkowej 
i przez Internet związane z telefonami komórkowymi i smartfonami, Usłu-
gi handlu detalicznego i hurtowego w tym sprzedaży wysyłkowej i przez 
Internet związane z akcesoriami do rowerów, Usługi handlu detalicznego 
i hurtowego w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet w związku z ak-
cesoriami samochodowymi, Prezentowanie produktów w  mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, Usługi importowo-eksportowe, Usługi w za-
kresie informacji handlowych za pośrednictwem internetu, Dostarczanie 
informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem 
internetu, Dostarczanie informacji handlowych konsumentom na temat 
towarów i usług, Pośrednictwo w nabywaniu usług telematycznych, te-
lefonicznych lub komputerowych [Internet], Udostępnianie informacji 
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Do-
starczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, 
Dostarczanie informacji marketingowych, Dostarczanie informacji mar-
ketingowych za pośrednictwem stron internetowych, Udostępnianie in-
formacji z zakresu działalności gospodarczej, również za pośrednictwem 
Internetu, sieci kablowych lub innych form przekazu danych 

(111) 358348 (220) 2022 06 15 (210) 544128
(151) 2022 11 04 (441) 2022 07 18
(732) CHILD FIRST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRAINA EMOCJI
(540) 

(591) czarny, biały, żółty, pomarańczowy, niebieski, fioletowy
(531) 02 05 01, 02 05 02, 02 05 03, 02 05 23, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 9 Aplikacje do  pobrania, Mobilne aplikacje, 41 Usługi 
edukacyjne i  instruktażowe, Edukacja online z  komputerowej bazy 
danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów 

(111) 358349 (220) 2022 06 23 (210) 544388
(151) 2022 11 03 (441) 2022 07 18
(732) SOBISZ RÓŻA, Kościelisko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Magiczne Korale Natural House
(540) 

(591) czerwony, zielony, czarny, biały
(531) 02 07 04, 06 01 02, 27 05 01, 05 03 20, 29 01 14
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne świadczone przez hotele, Hotele, 
hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne 
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(111) 358350 (220) 2022 05 10 (210) 542878
(151) 2022 10 31 (441) 2022 07 18
(732) Nikon-Essilor Co , Ltd , Tokio (JP)
(540) (znak słowny)
(540) ACURASEE
(510), (511) 9 Okulary, Soczewki do okularów 

(111) 358351 (220) 2022 05 23 (210) 543323
(151) 2022 11 02 (441) 2022 06 13
(732) KKLW WIERZBICKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIERZBICKI I WSPÓLNICY
(540) 

(591) biały, czerwony, czarny, szary
(531) 29 01 14, 27 05 01, 26 04 02, 26 04 05, 26 04 18
(510), (511) 35 Aktualizacja i  utrzymywanie danych w  komputero-
wych bazach danych, Aktualizacja i  utrzymywanie informacji w  re-
jestrach, Analizy kosztów, Audyt działalności gospodarczej, Audyt 
finansowy, Badania biznesowe, Badania dotyczące działalności go-
spodarczej, Badania rynkowe, Badania w  zakresie biznesu, Doradz-
two w  zakresie organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie 
zarządzania personelem, Dostarczanie informacji dotyczących kon-
taktów handlowych i  biznesowych, Ekonomiczne prognozy, Han-
dlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze to-
warów i usług, Informacja o działalności gospodarczej, Outsourcing 
[doradztwo biznesowe], Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwa-
mi przemysłowymi lub handlowymi, Przygotowanie listy płac, Przy-
gotowywanie badań dotyczących rentowności przedsiębiorstw, Sta-
tystyczne zestawienia, Tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, 
Usługi doradcze w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi 
doradztwa w  zakresie działalności gospodarczej, Usługi ekspertów 
w  zakresie efektywności biznesowej, Usługi marketingowe, Usługi 
przetwarzania danych [czynności biurowe], Usługi sekretarskie, Usłu-
gi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, Wyceny handlowe, 36 
Analizy finansowe, Doradztwo w sprawach finansowych, Doradztwo 
w zakresie długów, Inwestycje finansowe, Opracowywanie kosztory-
sów do celów wyceny kosztów, Transakcje finansowe, Usługi badań 
dotyczących finansów, Usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, 
Wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], 
Zarządzanie finansami, Zarządzanie nieruchomością, 45 Badania 
prawne, Doręczanie pism i  orzeczeń w  postępowaniu sądowym, 
Monitorowanie praw własności intelektualnej do  celów doradztwa 
prawnego, Usługi adwokackie, Usługi w zakresie przygotowywania 
dokumentów prawnych, Usługi związane z  przeniesieniem tytułu 
własności [usługi prawne], Zarządzanie prawami autorskimi 

(111) 358352 (220) 2022 05 23 (210) 543342
(151) 2022 11 02 (441) 2022 07 18
(732) SKP ŚLUSAREK KUBIAK PIECZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SKP
(510), (511) 36 Doradztwo podatkowe [nie prowadzenie rachunków], 
41 Usługi szkoleniowe, Kursy szkoleniowe w dziedzinie prawa, Usługi 
szkoleniowe dla biznesu, Organizowanie i prowadzanie konferencji 
i  seminariów, Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, 45 
Usługi prawne, Doradztwo prawne, Porady prawne i zastępstwo pro-
cesowe, Usługi informacji prawnej, Usługi wsparcia prawnego, Usługi 
prawne pro bono, Udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, Me-
diacja [usługi prawne], Usługi prawne związane z eksploatacją praw 
własności intelektualnej, Usługi prawne dotyczące licencji, Usługi 
prawne dotyczące rejestracji znaków towarowych, Licencjonowanie 
znaków towarowych [usługi prawne], Licencjonowanie praw związa-
nych z filmami [usługi prawne], Licencjonowanie materiałów filmo-

wych, telewizyjnych i wideo [usługi prawne], Usługi prawne związa-
ne z  licencjonowaniem praw autorskich, Usługi doradcze związane 
z  prawami konsumenta [doradztwo prawne], Doradztwo prawne 
związane z reklamą telewizyjną, rozrywką telewizyjną i sportami 

(111) 358353 (220) 2022 06 27 (210) 544485
(151) 2022 10 31 (441) 2022 07 18
(732) BM BEAUTY & COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BM BEAUTY & COSMETIC
(540) 

(591) złoty, biały
(531) 27 05 01, 26 11 01, 26 11 08, 26 11 10, 26 11 01, 26 11 12, 29 01 12, 
05 13 25
(510), (511) 3 Środki wybielające i inne substancje stosowane w pra-
niu, Środki do  czyszczenia, polerowania, szorowania i  ścierania, 
Mydła, Środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny 
do  pielęgnacji włosów, Środki do  czyszczenia zębów, 5 Produkty 
farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne, Środki sanitarne do ce-
lów medycznych, Dietetyczna żywność i  substancje do  celów lecz-
niczych lub weterynaryjnych, Żywność dla niemowląt, Suplementy 
diety dla ludzi i zwierząt, Plastry, materiały opatrunkowe, Materiały 
do  plombowania zębów, woski dentystyczne, Środki odkażające, 
Środki do zwalczania szkodników, Fungicydy, herbicydy 

(111) 358354 (220) 2022 06 17 (210) 544247
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) WANTOŁA ARTUR ARTAX SYSTEM, Wilkowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARTAX SYSTEM
(540) 

(591) biały, niebieski, fioletowy
(531) 29 01 13, 27 05 01, 26 13 25
(510), (511) 37 Instalacja, konserwacja i  naprawa sprzętu do  sieci 
komputerowych i  technologii informacyjnej, Instalowanie i  na-
prawa komputerów, Instalowanie i  naprawa telefonów, Naprawa 
i  konserwacja rowerów, Naprawa i  konserwacja sprzętu kompute-
rowego do  urządzeń przetwarzających dane, Naprawa i  konserwa-
cja urządzeń elektronicznych, Naprawa komputerów, Naprawa lub 
konserwacja maszyn drukarskich, Naprawa lub konserwacja maszyn 
i  urządzeń elektronicznych, Naprawa maszyn biurowych, Naprawa 
rowerów, Naprawa sprzętu elektrycznego, Naprawa sprzętu elek-
trycznego i  instalacji elektrotechnicznych, Naprawa sprzętu kom-
puterowego, Naprawa sprzętu sportowego, Naprawa telefonów, 
Naprawa telewizorów, Naprawa urządzeń gospodarstwa domowego 
i kuchennych, Naprawa, konserwacja i  tankowanie pojazdów, Pole-
rowanie (czyszczenie), Polerowanie i  nadawanie połysku, Udziela-
nie informacji związanych z  naprawą rowerów, 39 Organizowanie 
transportu, Rezerwowanie transportu, Strzeżony transport towarów, 
Transport, Transport lądowy, Transport paczek, Transport samocho-
dowy, Usługi transportowe, 45 Monitoring alarmów bezpieczeństwa 
i antywłamaniowych, Monitoring systemów bezpieczeństwa, Moni-
toring w obiegu zamkniętym, Usługi monitoringu 

(111) 358355 (220) 2022 05 23 (210) 543322
(151) 2022 11 02 (441) 2022 07 18
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(732) ADS GREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Galewice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ADS BUDUJE
(540) 

(591) biały, czarny, jasnozielony, jasnopomarańczowy, 
pomarańczowy, szary, zielony
(531) 29 01 15, 27 05 05, 27 05 17, 26 15 09, 26 05 11
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w  zakresie materiałów 
budowlanych, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  maszyna-
mi budowlanymi, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  ręczny-
mi narzędziami do  budowy, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z  ręcznymi urządzeniami do  budowy, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku ze  sprzętem do  robót ziemnych, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z urządzeniami konstrukcyjnymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z  ręcznymi urządzeniami do budowy, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do robót ziemnych 

(111) 358356 (220) 2022 06 24 (210) 544450
(151) 2022 10 31 (441) 2022 07 18
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LAMIA
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa 

(111) 358357 (220) 2022 06 27 (210) 544483
(151) 2022 10 31 (441) 2022 07 18
(732) BM BEAUTY & COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BM Serenity
(540) 

(591) złoty, biały
(531) 29 01 12, 27 05 01, 26 11 01, 26 11 08, 26 11 10, 26 11 01, 26 11 12, 
05 13 25
(510), (511) 3 Środki wybielające i inne substancje stosowane w pra-
niu, Środki do  czyszczenia, polerowania, szorowania i  ścierania, 
Mydła, Środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny 
do  pielęgnacji włosów, Środki do  czyszczenia zębów, 5 Produkty 
farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne, Środki sanitarne do ce-
lów medycznych, Dietetyczna żywność i  substancje do  celów lecz-
niczych lub weterynaryjnych, Żywność dla niemowląt, Suplementy 
diety dla ludzi i zwierząt, Plastry, materiały opatrunkowe, Materiały 
do  plombowania zębów, woski dentystyczne, Środki odkażające, 
Środki do zwalczania szkodników, fungicydy, herbicydy 

(111) 358358 (220) 2022 01 24 (210) 538985
(151) 2022 06 17 (441) 2022 02 28
(732) CARGILL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Dino
(540) 

(531) 27 05 01, 03 06 03
(510), (511) 31 Karmy i pasze dla zwierząt 

(111) 358359 (220) 2022 02 12 (210) 539788
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) RÓŻAŃSKI RAFAŁ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R REBEL M MEDIA
(540) 

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 25 05 01, 27 05 17, 27 05 25, 29 01 12
(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, 
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 
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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) 358360 (220) 2022 02 12 (210) 539789
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) RÓŻAŃSKI RAFAŁ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R REBEL M MEDIA
(540) 

(591) czarny, szary
(531) 25 05 01, 27 05 17, 27 05 25, 29 01 12
(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, 
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) 358361 (220) 2022 04 19 (210) 542134
(151) 2022 11 08 (441) 2022 07 25
(732) PYDYNOWSKA-SKRYNNYK EWELINA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Jabanos
(510), (511) 29 Przekąski na bazie owoców 

(111) 358362 (220) 2022 06 06 (210) 543791
(151) 2022 11 08 (441) 2022 07 25
(732) SOLINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Elizówka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ARALID
(510), (511) 5 Preparaty łagodzące podrażnione okolice oczu 

(111) 358363 (220) 2022 06 06 (210) 543792
(151) 2022 11 08 (441) 2022 07 25
(732) SOLINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Elizówka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ECTOGEL
(510), (511) 5 Preparaty nawilżające do  oczu, preparaty o  działaniu 
przeciwzapalnym 

(111) 358364 (220) 2022 06 06 (210) 543798
(151) 2022 11 08 (441) 2022 07 18
(732) FRAS ARKADIUSZ, Inowrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Tanie Okulary Arkadiusz Fras
(510), (511) 9 Okulary, Oprawki do  okularów, Szkła kontaktowe, Etui 
na okulary, Okulary, okulary słoneczne i soczewki kontaktowe, Oku-
lary korekcyjne, Okulary optyczne, Okulary [optyka], Modne okula-
ry, Modne okulary przeciwsłoneczne, Artykuły optyczne [okulary] 
korekcyjne, Okulary antyrefleksyjne, Okulary przeciwoślepieniowe, 
Okulary przeciwsłoneczne, Okulary do  czytania, Okulary (Oprawki 
do-), Okulary dla dzieci, Woreczki na okulary, Etui na okulary i okulary 
przeciwsłoneczne, Futerały na okulary, Futerały na okulary słoneczne, 
Etui na okulary słoneczne, Etui na okulary dziecięce, Zestawy socze-
wek [wzierniki, okulary], Okulary ochronne do  ochrony oczu, Szkła 
przeciwsłoneczne nakładane na  okulary, Nakładki na  okulary sło-
neczne na magnes, Oprawki okularowe [puste], Oprawki do okularów 
słonecznych, Oprawki do  okularów i  okularów przeciwsłonecznych, 
Oprawki do okularów wykonane z metalu, Oprawki do okularów wy-
konane z  metalu i  materiału syntetycznego, Oprawki do  okularów 
wykonane z metalu lub metalu łączonego z tworzywem sztucznym, 
Oprawki okularów wykonane z tworzyw sztucznych, Oprawki okula-
rów wykonane z połączenia metalu i tworzyw sztucznych, Kontakto-
we (Szkła-), Soczewki [szkła] optyczne, Szklane soczewki optyczne, 
Kolorowe szkła kontaktowe, Szkła kontaktowe (Pojemniczki na-), 
Przenośne pojemniczki na  szkła kontaktowe, Pojemniczki na  szkła 
kontaktowe, Szkła okularowe pokryte powłoką antyrefleksyjną 

(111) 358365 (220) 2022 06 06 (210) 543816
(151) 2022 11 08 (441) 2022 07 25
(732) BONI FRATRES PHARMACEUTICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRODUKTY BONIFRATERSKIE
(540) 

(531) 27 05 01, 26 13 25
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosme-
tyki organiczne, Kremy do skóry, Kremy i balsamy kosmetyczne, Prepa-
raty higieniczne w  postaci środków toaletowych, Ekstrakty ziołowe 
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do celów kosmetycznych, Balsamy do włosów, Kosmetyki do włosów, 
Nielecznicze szampony do  włosów, Zioła do  kąpieli, Kosmetyki dla 
dzieci, Kosmetyki dla seniorów, Kosmetyki do  pielęgnacji skóry, Nie-
lecznicze serum do skóry, Maski kosmetyczne, Olejki eteryczne, Olejki 
do  pielęgnacji skóry [kosmetyki], Olejki destylowane do  pielęgnacji 
urody, Olejki kąpielowe do pielęgnacji włosów, Perfumy, Perfumowane 
wody toaletowe, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji ust, Produkty 
do pielęgnacji oczu, nielecznicze, Kosmetyki do manicure lub pedicu-
re, Płyny do pielęgnacji włosów, Preparaty do pielęgnacji włosów, Se-
rum do  pielęgnacji włosów, Środki do  pielęgnacji włosów, Preparaty 
kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, Preparaty do golenia, 
Zestawy do golenia, składające się z kremu do golenia i środków stoso-
wanych po goleniu, Dezodoranty, Dezodoranty przeciwpotne, Prepa-
raty przeciwpotne, Aromatyczne olejki do kąpieli, Kryształki do kąpieli, 
Kule do kąpieli nasączone kosmetykami, olejkami i barwnikami, Mydła 
w płynie do kąpieli, Nielecznicze koncentraty do kąpieli, Nielecznicze 
pianki do  kąpieli, Nielecznicze płyny do  kąpieli, Nielecznicze sole 
do kąpieli, Nielecznicze żele do kąpieli, Mydło do kąpieli, Nielecznicze 
perełki do kąpieli, Pieniące się płyny do kąpieli, Preparaty do kąpieli, 
Sole do kąpieli, Mydło alkaliczne, Mydło do skóry, Mydło pielęgnacyjne, 
Świece do masażu do celów kosmetycznych, Kadzidełka, Płyny do pie-
lęgnacji twarzy i ciała, Odżywki do włosów, Maski do pielęgnacji wło-
sów, Olejki do  celów kosmetycznych, Aerozole do  odświeżania 
i oczyszczania skóry, Kremy do oczyszczania skóry, Płyny do oczyszcza-
nia skóry, Preparaty kosmetyczne do  oczyszczania skóry, Preparaty 
złuszczające do oczyszczania skóry [peelingi], Środki do oczyszczania 
skóry twarzy, Spraye chłodzące do celów kosmetycznych, Wody mine-
ralne w sprayu do celów kosmetycznych, Nielecznicze antyperspiranty, 
5 Kremy farmaceutyczne, Kremy lecznicze, Kremy do użytku dermato-
logicznego, Preparaty i  artykuły higieniczne, Produkty higieniczne 
do celów medycznych, Herbaty ziołowe do celów leczniczych, Leki dla 
ludzi, Leki ziołowe, Środki do uwalniania leków, Opatrunki medyczne, 
materiały opatrunkowe i aplikatory, Materiały opatrunkowe, medycz-
ne, Środki sanitarne do celów medycznych, Mieszanki ziołowe do użyt-
ku medycznego, Ekstrakty roślinne i  ziołowe do  celów leczniczych, 
Kremy ziołowe do celów medycznych, Lecznicze napary ziołowe, Lecz-
nicze wyciągi ziołowe do celów medycznych, Napoje ziołowe do użyt-
ku leczniczego, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Spraye zioło-
we do  celów medycznych, Suplementy ziołowe, Wyciągi z  ziół 
leczniczych, Wywary z ziół leczniczych, Zioła lecznicze, Zioła lecznicze 
suszone lub zakonserwowane, Ziołowe dodatki dietetyczne dla osób 
ze  specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Ziołowo miodowe pa-
stylki do ssania na gardło, Proszki lecznicze na bazie: jeżówki, wierz-
bownicy i  aloesu, Syropy do  użytku farmaceutycznego, Kosmetyki 
do  leczenia chorób skóry, Antybakteryjne środki do mycia rąk, Anty-
septyki, Drożdże do celów farmaceutycznych, Drożdże do celów me-
dycznych, weterynaryjnych lub farmaceutycznych, Suplementy diety 
zawierające drożdże, Czopki, Nalewki do celów medycznych, Napary 
lecznicze, Napoje stosowane w  lecznictwie, Olejki lecznicze, Krople 
do oczu, Krople do uszu, Preparaty do kąpieli do celów medycznych, 
Preparaty do leczenia trądziku, Preparaty fitoterapeutyczne do celów 
medycznych, Preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, Preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty nutraceutyczne do ce-
lów terapeutycznych lub medycznych, Preparaty na hemoroidy, Prepa-
raty terapeutyczne do kąpieli, Preparaty witaminowe i mineralne, Sole 
do kąpieli do celów medycznych, Sole do kąpieli mineralnych, Suple-
menty diety o działaniu kosmetycznym, Odżywcze suplementy diety, 
Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, Zdrowotne 
suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Szampony lecz-
nicze, Plastry lecznicze, Żelki witaminowe, Musujące przeciwbólowe 
preparaty farmaceutyczne, Musujące tabletki witaminowe, Cukierki 
do  celów leczniczych, Słodycze do  celów leczniczych, Pyłek pszczeli 
stosowany jako suplement diety, 16 Chusteczki higieniczne, Albumy, 
Broszury, Czasopisma [periodyki], Drukowane foldery informacyjne, 
Gazety, Kalendarze, Książki, Opakowania kartonowe, Opakowania 
z tworzyw sztucznych, Prospekty, Podręczniki, Publikacje promocyjne, 
Publikacje drukowane, Publikacje o tematyce medycznej, Podręczniki 
i książki o tematyce medycznej, Reprodukcje graficzne, Afisze, plakaty, 
Aktówki [artykuły biurowe], Teczki do użytku biurowego, Formularze 
[blankiety, druki], Karty pocztowe, Materiały piśmienne, Biuletyny in-
formacyjne, Papierowe pudełka do  pakowania, Kartonowe pudełka 
do  pakowania, Torby papierowe do  pakowania, Torby z  tworzyw 
sztucznych do owijania i pakowania, Ulotki, Ulotki farmaceutyczne, Ka-
talogi, Katalogi sprzedaży wysyłkowej, 29 Warzywa fermentowane, 
Oleje jadalne, Liofilizowane warzywa, Przetworzone owoce, grzyby, 

warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Warzywa konserwo-
wane, Warzywa marynowane, Warzywa preparowane, Warzywa su-
szone, Owoce konserwowane, Owoce konserwowane w alkoholu, Sfer-
mentowane owoce, Suszone owoce, 30 Herbaty, Herbaty 
aromatyzowane [inne niż do  celów leczniczych], Herbaty owocowe, 
Herbaty ziołowe, inne niż do celów leczniczych, Herbaty ziołowe [na-
pary], Napary ziołowe, Nielecznicze słodycze zawierające aromaty zio-
łowe, Preparaty ziołowe do  sporządzania napojów, Suszone zioła 
do celów kulinarnych, Zioła do celów spożywczych, Preparaty aroma-
tyczne do  sporządzania herbat ziołowych nieleczniczych, Zioła kon-
serwowane, Ziołowe aromaty do  przyrządzania napojów, Ziołowo
-miodowe pastylki do  ssania [wyrób cukierniczy], Batony zbożowe 
i energetyczne, Lizaki, Żelki, Cukierki, Cukierki miętowe, Miodowe cu-
kierki (nie do celów medycznych), Cukierki ziołowe, Cukierki owocowe, 
Cukierki owocowe z  naturalnym sokiem, Galaretki owocowe [słody-
cze], Nielecznicze wyroby cukiernicze w formie galaretki, Musy (słody-
cze), Musy (wyroby cukiernicze), Słodycze owocowe, Słodycze nielecz-
nicze, Miód, Miód ziołowy, Słodycze (Nielecznicze-) na bazie miodu, 32 
Mieszane soki owocowe, Soki, Soki aloesowe, Soki owocowe [napoje], 
Soki warzywne, Soki ziołowe, Koktajle [bezalkoholowe napoje owoco-
we], Napoje owocowe, Napoje warzywne, Napoje wzbogacone sub-
stancjami odżywczymi, Syropy owocowe [napoje bezalkoholowe], Sy-
ropy do  napojów, Syropy ziołowe, Bezalkoholowe napoje na  bazie 
miodu, 33 Gorzkie nalewki alkoholowe jako aperitif, Gorzkie nalewki, 
35 Zapewnianie wsparcia administracyjnego aptekom w zakresie za-
rządzania inwentarzem leków, Zarządzanie programami i  usługami 
w zakresie refundacji leków, Zarządzanie programami refundacji leków 
dla pacjentów, Usługi handlu detalicznego lub hurtowego dla osób 
trzecich w zakresie ziół, ziół leczniczych, herbat ziołowych, ziół suszo-
nych, herbat, kompozycji ziół i owoców, herbat owocowych, miesza-
nek herbat, kompozycji herbat, Usługi w zakresie udzielania franczyzy 
w zakresie prowadzenia punktów sprzedaży detalicznej lub hurtowej 
z branż: farmaceutycznej, medycznej, spożywczej, kosmetycznej, dro-
geryjnej lub zielarskiej, Usługi w  zakresie informacji handlowej o  le-
kach, Kolportaż próbek, Promocja sprzedaży, Prowadzenie sklepów 
stacjonarnych i  internetowych z  branż: farmaceutycznej, medycznej, 
spożywczej, kosmetycznej, drogeryjnej lub zielarskiej, Administrowa-
nie programami lojalności konsumenta, Usługi handlu hurtowego 
w  zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i  sanitar-
nych oraz materiałów medycznych, Negocjowanie umów bizneso-
wych dla osób trzecich, Telemarketing, Audyt działalności gospodar-
czej, Badania rynku i  badania marketingowe, Usługi doradztwa 
biznesowego, Usługi doradztwa biznesowego związane z  zakłada-
niem i prowadzeniem franczyz, Usługi doradztwa w zakresie marketin-
gu, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wybo-
rze towarów i  usług, Bezpośrednia reklama pocztowa, Promocja, 
reklama i  marketing stron internetowych on-line, Reklama, Reklama 
online za  pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama radiowa, Re-
klama w czasopismach, broszurach i gazetach, Reklama w prasie popu-
larnej i profesjonalnej, Reklama zewnętrzna, 39 Butelkowanie nalewek 
ziołowych, Pakowanie ziół, mieszanek ziołowych i proszków, Pakowa-
nie, Pakowanie artykułów na zamówienie i według specyfikacji osób 
trzecich, Pakowanie i opakowywanie towarów, Pakowanie i składowa-
nie towarów, Pakowanie płynów na zamówienie wraz ze specyfikacją, 
Wysyłka towarów, Odbieranie i dostarczanie paczek i towarów, Wynaj-
mowanie magazynów, Usługi w zakresie dystrybucji, magazynowania, 
pakowania, przewożenia i  składowania leków, surowców farmaceu-
tycznych, artykułów medycznych, środków farmaceutycznych, wyro-
bów medycznych oraz kosmetyków, 41 Usługi szkoleniowe w zakresie 
wiedzy z branż: farmaceutycznej, medycznej, spożywczej, kosmetycz-
nej, drogeryjnej lub zielarskiej, Nauczanie i szkolenia, Organizowanie 
i  prowadzenie seminariów i  warsztatów [szkolenia], Przekazywanie 
know-how [szkolenia], Szkolenia biznesowe, Szkolenia i  nauczanie 
w dziedzinie medycyny, Szkolenia w dziedzinie zaburzeń medycznych 
i ich leczenia, Szkolenia w zakresie odżywiania 

(111) 358366 (220) 2022 03 23 (210) 541361
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 11
(732) BLACHETA AGNIESZKA, Jelenia Góra (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Polski Stół
(510), (511) 4 Świece, 8 Sztućce, 11 Elektryczne oświetlenie światło-
wodowe, Oświetlenie dekoracyjne, Oświetlenie do montażu na ścia-
nie, Oświetlenie elektryczne, Oświetlenie i reflektory oświetleniowe, 
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Oświetlenie nastrojowe, Oświetlenie kopułowe do  mebli, Oświe-
tlenie nastrojowe LED, Oświetlenie ścienne, Oświetlenie sufitowe, 
Oświetlenie sufitowe typu downlight, Wiszące oświetlenie fluore-
scencyjne, Lampy biurkowe, Lampy do celów oświetleniowych, Lam-
py elektryczne, Lampy elektryczne do  oświetlenia wnętrz, Lampy 
LED, Lampy (Obudowy do-), Lampy oświetleniowe, Lampy ścienne, 
Lampy stojące, Lampy stołowe, Lampy w formie świeczki, Lampy wi-
szące, Szklane osłony na lampy, Lampy (urządzenia oświetleniowe), 
Sufitowe lampy wiszące, Oprawy, obudowy i osłony do oświetlenia, 
Nieprzezroczyste osłony do lamp, Szkła do lamp, Klosze do lamp [ko-
minki] wykonane ze  szkła, Klosze do  lamp [kominki], Kuliste klosze 
do lamp, 20 Meble, Meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, 
21 Statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich ma-
teriałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, Por-
celana, Porcelana ozdobna, Szkło [naczynia], Izolacyjne uchwyty 
na  szkło, Kieliszki, Szklanki, kieliszki, naczynia do  picia i  akcesoria 
barowe, Karafki ze  szkła, Szklane naczynia do  picia, Szklane naczy-
nia żaroodporne, Naczynia szklane do  napojów, Naczynia szklane 
do konserwowania żywności, Wazony, Świeczniki 

(111) 358367 (220) 2022 01 17 (210) 538780
(151) 2022 06 15 (441) 2022 02 28
(732) ATPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Stara Iwiczna (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Atpol
(510), (511) 19 Dekoracyjne panele drewniane, Dekoracyjne płyty 
ścienne nietekstylne, Drewniane forniry, Drewniane płyty wiórowe, 
Drewniane laminowane płyty wiórowe, Drewniane panele akustyczne 
na ściany, Drewno budowlane, Drewno do wytwarzania przedmiotów 
użytku domowego, Drewno na  profile, Drewno obrobione, Drewno 
częściowo obrobione, Elementy budowlane (niemetalowe) w postaci 
płyt, Elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, Laminaty 
z  materiałów niemetalowych do  użytku w  budownictwie, Laminaty 
drewniane, Laminaty (nie  z  metalu), Listwy niemetalowe, Listwy de-
koracyjne niemetalowe, Ogniotrwałe materiały budowlane nieme-
talowe, Okładziny drewniane, Okładzinowe panele ścienne (nieme-
talowe), Okrycia niemetalowe dla budownictwa, Panele akustyczne 
niemetalowe, Płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa, Podłogi 
niemetalowe, Podłogi laminowane, niemetalowe, Podłogowe płyt-
ki niemetalowe, Pokrycia ścienne nie  z  metalu, Profile niemetalowe 
dla budownictwa, 20 Dekoracyjne panele drewniane jako część me-
bli, Dekoracyjne płyty ścienne nietekstylne jako część mebli, Panele 
drewniane do mebli, Taśmy drewniane, Wyroby stolarskie, 27 Tapeta, 
Tapeta tekstylna, Tapeta z  pokryciem tekstylnym, Pokrycia ścienne, 
Pokrycia ścienne z  papieru, Pokrycia ścienne z  tworzyw sztucznych, 
35 Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej również w formie wysyłko-
wej: dekoracyjnych paneli drewnianych, dekoracyjnych płyt ściennych 
nietekstylnych, drewnianych fornirów, drewnianych płyt wiórowych, 
drewnianych laminowanych płyt wiórowych, drewnianych paneli aku-
stycznych na ściany, drewna budowlanego, drewna do wytwarzania 
przedmiotów użytku domowego, drewna na  profile, drewna obro-
bionego, drewna częściowo obrobionego, elementów budowlanych 
(niemetalowych) w  postaci płyt, elementów wykończeniowych bu-
dowlanych niemetalowych, laminatów z  materiałów niemetalowych 
do  użytku w  budownictwie, laminatów drewnianych, laminatów 
(nie  z  metalu), listew niemetalowych, listew dekoracyjnych niemeta-
lowych, ogniotrwałych materiałów budowlanych niemetalowych, 
okładzin drewnianych, okładzinowych paneli ściennych (niemetalo-
wych), okryć niemetalowych dla budownictwa, paneli akustycznych 
niemetalowych, płytek ściennych niemetalowych dla budownictwa, 
podłóg niemetalowych, podłóg laminowanych niemetalowych, pod-
łogowych płytek niemetalowych, pokryć ściennych nie z metalu, pro-
fili niemetalowych dla budownictwa, dekoracyjnych paneli drewnia-
nych jako część mebli, dekoracyjnych płyt ściennych nietekstylnych 
jako część mebli, paneli drewnianych do  mebli, taśm drewnianych, 
wyrobów stolarskich, tapet, tapet tekstylnych, tapet z  pokryciem 
tekstylnym, pokryć ściennych, pokryć ściennych z  papieru, pokryć 
ściennych z  tworzyw sztucznych, Zarządzanie w  zakresie zamówień 
handlowych, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom 
w  wyborze towarów i  usług, Wyceny handlowe, Usługi w  zakresie 
administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji 
i sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu 

(111) 358368 (220) 2022 06 06 (210) 543817
(151) 2022 11 08 (441) 2022 07 25
(732) BONI FRATRES PHARMACEUTICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRODUKTY BONIFRATERSKIE
(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 24, 26 13 25
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmety-
ki organiczne, Kremy do skóry, Kremy i balsamy kosmetyczne, Preparaty 
higieniczne w postaci środków toaletowych, Ekstrakty ziołowe do celów 
kosmetycznych, Balsamy do włosów, Kosmetyki do włosów, Nieleczni-
cze szampony do włosów, Zioła do kąpieli, Kosmetyki dla dzieci, Kosme-
tyki dla seniorów, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Nielecznicze serum 
do skóry, Maski kosmetyczne, Olejki eteryczne, Olejki do pielęgnacji skó-
ry [kosmetyki], Olejki destylowane do pielęgnacji urody, Olejki kąpielo-
we do  pielęgnacji włosów, Perfumy, Perfumowane wody toaletowe, 
Nielecznicze preparaty do pielęgnacji ust, Produkty do pielęgnacji oczu, 
nielecznicze, Kosmetyki do manicure lub pedicure, Płyny do pielęgnacji 
włosów, Preparaty do pielęgnacji włosów, Serum do pielęgnacji włosów, 
Środki do  pielęgnacji włosów, Preparaty kosmetyczne do  pielęgnacji 
jamy ustnej i zębów, Preparaty do golenia, Zestawy do golenia, składają-
ce się z kremu do golenia i środków stosowanych po goleniu, Dezodo-
ranty, Dezodoranty przeciwpotne, Preparaty przeciwpotne, Aromatycz-
ne olejki do  kąpieli, Kryształki do  kąpieli, Kule do  kąpieli nasączone 
kosmetykami, olejkami i barwnikami, Mydła w płynie do kąpieli, Nielecz-
nicze koncentraty do kąpieli, Nielecznicze pianki do kąpieli, Nielecznicze 
płyny do kąpieli, Nielecznicze sole do kąpieli, Nielecznicze żele do kąpie-
li, Mydło do kąpieli, Nielecznicze perełki do kąpieli, Pieniące się płyny 
do kąpieli, Preparaty do kąpieli, Sole do kąpieli, Mydło alkaliczne, Mydło 
do skóry, Mydło pielęgnacyjne, Świece do masażu do celów kosmetycz-
nych, Kadzidełka, Płyny do pielęgnacji twarzy i ciała, Odżywki do wło-
sów, Maski do pielęgnacji włosów, Olejki do celów kosmetycznych, Ae-
rozole do  odświeżania i  oczyszczania skóry, Kremy do  oczyszczania 
skóry, Płyny do oczyszczania skóry, Preparaty kosmetyczne do oczysz-
czania skóry, Preparaty złuszczające do  oczyszczania skóry [peelingi], 
Środki do oczyszczania skóry twarzy, Spraye chłodzące do  celów ko-
smetycznych, Wody mineralne w sprayu do celów kosmetycznych, Nie-
lecznicze antyperspiranty, 5 Kremy farmaceutyczne, Kremy lecznicze, 
Kremy do użytku dermatologicznego, Preparaty i artykuły higieniczne, 
Produkty higieniczne do celów medycznych, Herbaty ziołowe do celów 
leczniczych, Leki dla ludzi, Leki ziołowe, Środki do  uwalniania leków, 
Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i  aplikatory, Materiały 
opatrunkowe, medyczne, Środki sanitarne do celów medycznych, Mie-
szanki ziołowe do  użytku medycznego, Ekstrakty roślinne i  ziołowe 
do celów leczniczych, Kremy ziołowe do celów medycznych, Lecznicze 
napary ziołowe, Lecznicze wyciągi ziołowe do celów medycznych, Na-
poje ziołowe do użytku leczniczego, Preparaty ziołowe do celów me-
dycznych, Spraye ziołowe do celów medycznych, Suplementy ziołowe, 
Wyciągi z  ziół leczniczych, Wywary z  ziół leczniczych, Zioła lecznicze, 
Zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, Ziołowe dodatki diete-
tyczne dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Ziołowo 
miodowe pastylki do ssania na gardło, Proszki lecznicze na bazie: jeżów-
ki, wierzbownicy i aloesu, Syropy do użytku farmaceutycznego, Kosme-
tyki do leczenia chorób skóry, Antybakteryjne środki do mycia rąk, Anty-
septyki, Drożdże do  celów farmaceutycznych, Drożdże do  celów 
medycznych, weterynaryjnych lub farmaceutycznych, Suplementy die-
ty zawierające drożdże, Czopki, Nalewki do celów medycznych, Napary 
lecznicze, Napoje stosowane w  lecznictwie, Olejki lecznicze, Krople 
do  oczu, Krople do  uszu, Preparaty do  kąpieli do  celów medycznych, 
Preparaty do  leczenia trądziku, Preparaty fitoterapeutyczne do  celów 
medycznych, Preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, Preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty nutraceutyczne do ce-
lów terapeutycznych lub medycznych, Preparaty na hemoroidy, Prepa-
raty terapeutyczne do kąpieli, Preparaty witaminowe i mineralne, Sole 
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do  kąpieli do  celów medycznych, Sole do  kąpieli mineralnych, Suple-
menty diety o działaniu kosmetycznym, Odżywcze suplementy diety, 
Suplementy diety poprawiające kondycję i  wytrzymałość, Zdrowotne 
suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Szampony leczni-
cze, Plastry lecznicze, Żelki witaminowe, Musujące przeciwbólowe pre-
paraty farmaceutyczne, Musujące tabletki witaminowe, Cukierki do ce-
lów leczniczych, Słodycze do  celów leczniczych, Pyłek pszczeli 
stosowany jako suplement diety, 16 Chusteczki higieniczne, Albumy, 
Broszury, Czasopisma [periodyki], Drukowane foldery informacyjne, Ga-
zety, Kalendarze, Książki, Opakowania kartonowe, Opakowania z  two-
rzyw sztucznych, Prospekty, Podręczniki, Publikacje promocyjne, Publi-
kacje drukowane, Publikacje o tematyce medycznej, Podręczniki i książki 
o tematyce medycznej, Reprodukcje graficzne, Afisze, plakaty, Aktówki 
[artykuły biurowe], Teczki do użytku biurowego, Formularze [blankiety, 
druki], Karty pocztowe, Materiały piśmienne, Biuletyny informacyjne, 
Papierowe pudełka do pakowania, Kartonowe pudełka do pakowania, 
Torby papierowe do pakowania, Torby z tworzyw sztucznych do owija-
nia i pakowania, Ulotki, Ulotki farmaceutyczne, Katalogi, Katalogi sprze-
daży wysyłkowej, 29 Warzywa fermentowane, Oleje jadalne, Liofilizowa-
ne warzywa, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona 
roślin strączkowych, Warzywa konserwowane, Warzywa marynowane, 
Warzywa preparowane, Warzywa suszone, Owoce konserwowane, 
Owoce konserwowane w  alkoholu, Sfermentowane owoce, Suszone 
owoce, 30 Herbaty, Herbaty aromatyzowane [inne niż do celów leczni-
czych], Herbaty owocowe, Herbaty ziołowe, inne niż do  celów leczni-
czych, Herbaty ziołowe [napary], Napary ziołowe, Nielecznicze słodycze 
zawierające aromaty ziołowe, Preparaty ziołowe do sporządzania napo-
jów, Suszone zioła do celów kulinarnych, Zioła do celów spożywczych, 
Preparaty aromatyczne do  sporządzania herbat ziołowych nieleczni-
czych, Zioła konserwowane, Ziołowe aromaty do przyrządzania napo-
jów, Ziołowo-miodowe pastylki do ssania [wyrób cukierniczy], Batony 
zbożowe i energetyczne, Lizaki, Żelki, Cukierki, Cukierki miętowe, Mio-
dowe cukierki (nie  do  celów medycznych), Cukierki ziołowe, Cukierki 
owocowe, Cukierki owocowe z naturalnym sokiem, Galaretki owocowe 
[słodycze], Nielecznicze wyroby cukiernicze w  formie galaretki, Musy 
(słodycze), Musy (wyroby cukiernicze), Słodycze owocowe, Słodycze nie-
lecznicze, Miód, Miód ziołowy, Słodycze (Nielecznicze-) na bazie miodu, 
32 Mieszane soki owocowe, Soki, Soki aloesowe, Soki owocowe [napo-
je], Soki warzywne, Soki ziołowe, Koktajle [bezalkoholowe napoje owo-
cowe], Napoje owocowe, Napoje warzywne, Napoje wzbogacone sub-
stancjami odżywczymi, Syropy owocowe [napoje bezalkoholowe], 
Syropy do  napojów, Syropy ziołowe, Bezalkoholowe napoje na  bazie 
miodu, 33 Gorzkie nalewki alkoholowe jako aperitif, Gorzkie nalewki, 35 
Zapewnianie wsparcia administracyjnego aptekom w  zakresie zarzą-
dzania inwentarzem leków, Zarządzanie programami i usługami w za-
kresie refundacji leków, Zarządzanie programami refundacji leków dla 
pacjentów, Usługi handlu detalicznego lub hurtowego dla osób trzecich 
w zakresie ziół, ziół leczniczych, herbat ziołowych, ziół suszonych, her-
bat, kompozycji ziół i owoców, herbat owocowych, mieszanek herbat, 
kompozycji herbat, Usługi w  zakresie udzielania franczyzy w  zakresie 
prowadzenia punktów sprzedaży detalicznej lub hurtowej z branż: far-
maceutycznej, medycznej, spożywczej, kosmetycznej, drogeryjnej lub 
zielarskiej, Usługi w zakresie informacji handlowej o  lekach, Kolportaż 
próbek, Promocja sprzedaży, Prowadzenie sklepów stacjonarnych i in-
ternetowych z branż: farmaceutycznej, medycznej, spożywczej, kosme-
tycznej, drogeryjnej lub zielarskiej, Administrowanie programami lojal-
ności konsumenta, Usługi handlu hurtowego w  zakresie preparatów 
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów me-
dycznych, Negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, Tele-
marketing, Audyt działalności gospodarczej, Badania rynku i  badania 
marketingowe, Usługi doradztwa biznesowego, Usługi doradztwa biz-
nesowego związane z  zakładaniem i  prowadzeniem franczyz, Usługi 
doradztwa w zakresie marketingu, Handlowe informacje i porady udzie-
lane konsumentom w wyborze towarów i usług, Bezpośrednia reklama 
pocztowa, Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, 
Reklama, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Rekla-
ma radiowa, Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, Reklama 
w prasie popularnej i profesjonalnej, Reklama zewnętrzna, 39 Butelko-
wanie nalewek ziołowych, Pakowanie ziół, mieszanek ziołowych i prosz-
ków, Pakowanie, Pakowanie artykułów na zamówienie i według specyfi-
kacji osób trzecich, Pakowanie i  opakowywanie towarów, Pakowanie 
i składowanie towarów, Pakowanie płynów na zamówienie wraz ze spe-
cyfikacją, Wysyłka towarów, Odbieranie i  dostarczanie paczek i  towa-
rów, Wynajmowanie magazynów, Usługi w zakresie dystrybucji, maga-
zynowania, pakowania, przewożenia i  składowania leków, surowców 

farmaceutycznych, artykułów medycznych, środków farmaceutycz-
nych, wyrobów medycznych oraz kosmetyków, 41 Usługi szkoleniowe 
w  zakresie wiedzy z  branż: farmaceutycznej, medycznej, spożywczej, 
kosmetycznej, drogeryjnej lub zielarskiej, Nauczanie i szkolenia, Organi-
zowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Przekazy-
wanie know-how [szkolenia], Szkolenia biznesowe, Szkolenia i naucza-
nie w  dziedzinie medycyny, Szkolenia w  dziedzinie zaburzeń 
medycznych i ich leczenia, Szkolenia w zakresie odżywiania 

(111) 358369 (220) 2022 07 04 (210) 544716
(151) 2022 11 08 (441) 2022 07 25
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) DONATINE
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, Środki sanitarne 
do celów medycznych, Dietetyczna żywność i substancje przystoso-
wane do medycznego użycia, Suplementy diety dla ludzi 

(111) 358370 (220) 2022 07 04 (210) 544720
(151) 2022 11 08 (441) 2022 07 25
(732) PROTEINA FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włocławek (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CAPROCURE
(510), (511) 1 Proteina [materiał surowy], Proteiny dla przemysłu spo-
żywczego, Proteiny do  stosowania w  produkcji artykułów spożyw-
czych, Proteiny do  użytku w  procesie produkcji, Proteiny do  użyt-
ku w  produkcji suplementów żywnościowych, Proteiny do  użytku 
w  produkcji suplementów diety, Proteiny do  użytku w  przemyśle, 
Proteiny surowe, Proteiny surowe do  użytku w  przemyśle, Proteiny 
surowe do użytku w produkcji 

(111) 358371 (220) 2022 07 05 (210) 544744
(151) 2022 11 08 (441) 2022 07 25
(732) BORBERG ADAM, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Villa Tarsis
(510), (511) 43 Tymczasowy wynajem pokoi, Usługi w  zakresie za-
kwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych, Tymczasowe zakwa-
terowanie, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne 
i turystyczne, Wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania 

(111) 358372 (220) 2022 07 04 (210) 544721
(151) 2022 11 08 (441) 2022 07 25
(732) LENDZION MAŁGORZATA BIG IDEA PROMOTIONS,  
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) METAPERSPECTV
(510), (511) 9 Videocasty, Podcasty, Podcasty do pobrania, Muzyka, filmy 
i  inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i  obrazowych 
utrwalone na nośnikach, Nagrane magnetyczne nośniki danych, Nagra-
ne płyty kompaktowe [płyty CD], Nagrania magnetyczne, Nagrane dyski 
kompaktowe, Taśmy z  nagraniami, Wstępnie nagrane dyski, Wstępnie 
nagrane dyski kompaktowe, Wstępnie nagrane płyty, Zapisane pliki da-
nych, 16 Publikacje promocyjne, Artykuły do pisania i stemplowania, Ma-
teriały drukowane, Drukowane książki, czasopisma, gazety i inne media 
papierowe, Afisze, plakaty, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Mate-
riały drukowane reprezentujące wartość pieniężną lub do celów finanso-
wych, Aktówki [artykuły biurowe], Arkusze papieru [artykuły papierni-
cze], Artykuły biurowe, Artykuły papiernicze do  pisania, Artykuły 
papiernicze na przyjęcia, Banery wystawowe wykonane z kartonu, Bane-
ry wystawowe z papieru, Bloczki do notowania, Bloczki do pisania, Blocz-
ki do  zapisywania, Bloczki do  zapisywania instrukcji zażywania leków, 
Bloczki notatnikowe, Bloki do pisania, Broszury, Bloki papierowe, Długo-
pisy kolorowe, Długopisy z brokatem do materiałów piśmiennych, Druki, 
Drukowane kartonowe tablice reklamowe, Materiały drukowane i arty-
kuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały filtracyjne 
z papieru, Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architek-
toniczne, Papier i karton, Torebki oraz artykuły do pakowania i przecho-
wywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Materiały i środki 
dla artystów i do dekoracji, 25 Odzież, Obuwie, 35 Reklama i usługi rekla-
mowe, Reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, Rekla-
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ma i  marketing, Reklama, Analiza trendów marketingowych, Analiza 
w  zakresie marketingu, Analizy w  zakresie marketingu, Badania rynku 
i badania marketingowe, Badania w dziedzinie strategii marketingowych, 
Doradztwo biznesowe w  zakresie marketingu strategicznego, Doradz-
two dotyczące zarządzania marketingowego, Doradztwo, konsultacje 
i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Doradztwo marketin-
gowe w  zakresie mediów społecznościowych, Doradztwo reklamowe 
i marketingowe, Doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, Do-
radztwo w  zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu, 
Doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marke-
tingu, Doradztwo w zakresie demografii do celów marketingowych, Do-
radztwo w  zakresie marketingu produktów chemicznych, Doradztwo 
w zakresie marketingu, Doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, 
Doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego, Dostarczanie biz-
nesowych informacji marketingowych, Dostarczanie informacji marke-
tingowych, Dostarczanie informacji marketingowej, Dostarczanie infor-
macji marketingowych za  pośrednictwem stron internetowych, 
Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i  promocyj-
nych, Informacja lub badania w zakresie działalności gospodarczej i mar-
ketingu, Informacja marketingowa, Kampanie marketingowe, Marke-
ting afiliacyjny, Marketing bezpośredni, Marketing cyfrowy, Marketing 
dotyczący promocji, Marketing finansowy, Marketing handlowy [inny 
niż sprzedaż], Marketing imprez i wydarzeń, Marketing internetowy, Mar-
keting opierający się na współpracy z  influencerem [Influencer marke-
ting], Marketing referencyjny, Marketing towarów i usług na rzecz innych, 
Marketing towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, 
Marketing ukierunkowany, Opracowanie koncepcji marketingowych, 
Opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, 
Opracowywanie strategii i  pomysłów marketingowych, Organizacja 
i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, Organizowanie i prowa-
dzenie promocyjnych imprez marketingowych na  rzecz osób trzecich, 
Planowanie strategii marketingowych, Pomoc w zakresie marketingu, Po-
rady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące konsultacji w zakre-
sie zarządzania marketingowego, Porady w zakresie działalności gospo-
darczej dotyczące marketingu, Porady w zakresie marketingu, Produkcja 
nagrań dźwiękowych do celów marketingowych, Produkcja nagrań wi-
deo w celach marketingowych, Profilowanie konsumentów do celów ko-
mercyjnych lub marketingowych, Projektowanie badań marketingowych, 
Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, Prowadzenie 
badań marketingowych, Przygotowywanie planów marketingowych, 
Reklama za  pomocą marketingu bezpośredniego, Rozpowszechnianie 
materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, Rozwój planu mar-
ketingowego, Sporządzanie raportów do celów marketingowych, Świad-
czenie doradczych usług marketingowych dla producentów, Udostęp-
nianie raportów marketingowych, Udzielanie informacji dotyczących 
marketingu, Usługi agencji marketingowych, Usługi badawcze w zakre-
sie reklamy i marketingu, Usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji 
i marketingu, Usługi doradcze w zakresie marketingu, Usługi doradcze 
w zakresie marketingu afiliacyjnego, Usługi doradztwa w zakresie marke-
tingu, Usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej doty-
czące marketingu dla kampanii pozyskiwania funduszy, Usługi konsulta-
cyjne w zakresie marketingu, Usługi konsultacyjne w zakresie marketingu 
bezpośredniego, Usługi konsultingowe w zakresie marketingu interneto-
wego, Usługi marketingowe, Usługi marketingowe świadczone za  po-
mocą sieci cyfrowych, Usługi marketingowe w dziedzinie stomatologii, 
Usługi marketingowe w  dziedzinie podróży, Usługi marketingowe 
w dziedzinie restauracji, Usługi marketingowe w dziedzinie optymalizacji 
ruchu na stronie internetowej, Usługi marketingowe za pośrednictwem 
wyszukiwarek internetowych, Usługi marketingowe związane z impreza-
mi w zakresie sportów elektronicznych, Usługi marketingu bezpośred-
niego, Usługi marketingu telefonicznego [z wyjątkiem sprzedaży], Usługi 
planowania w celu badań marketingowych, Usługi promocyjno-marke-
tingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, Usługi reklamowe i mar-
ketingowe, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi rekla-
mowe, marketingowe i promocyjne, Pomoc w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 
Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, 
Usługi współpracy z  blogerami, Zapewnianie recenzji użytkowników 
w celach handlowych lub reklamowych, Doradztwo biznesowe, Doradz-
two biznesowe dotyczące reklamy, Doradztwo dotyczące reklamy, Do-
radztwo dotyczące reklamy w  zakresie działalności gospodarczej, Do-
radztwo dotyczące reklamy prasowej, Doradztwo w  dziedzinie public 
relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public rela-
tions, Doradztwo w  dziedzinie strategii komunikacyjnych w  reklamie, 
Doradztwo w zakresie usług reklamowych i promocyjnych, Opracowy-

wanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych, Konsul-
tacje związane z organizacją kampanii promocyjnych na rzecz firm, Opra-
cowywanie kampanii promocyjnych, Produkcja promocyjnych kaset 
wideo, dysków wideo i nagrań audiowizualnych, Przygotowywanie ma-
teriałów promocyjnych i merchandisingowych dla osób trzecich, Usługi 
reklamowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i public rela-
tions, Wynajmowanie wszelkich materiałów promocyjnych i  służących 
do prezentacji marketingowych, 38 Komunikacja za pośrednictwem blo-
gów online, Udostępnianie informacji na temat komunikacji medialnej, 
Podcasting, 41 Produkcja filmów szkoleniowych, Produkcja szkolenio-
wych filmów wideo, Prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyj-
nych i szkoleniowych dla młodych ludzi i dorosłych, Prowadzenie semi-
nariów szkoleniowych, Prowadzenie seminariów szkoleniowych dla 
klientów, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Przekazywanie wiedzy 
biznesowej i know-how [szkolenie], Przygotowanie prezentacji do celów 
szkoleniowych, Publikowanie dokumentów z dziedziny szkolenia, nauki, 
prawa publicznego i spraw socjalnych, Publikowanie podręczników szko-
leniowych, Publikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, 
Skomputeryzowane szkolenia, Skomputeryzowane szkolenia w dziedzi-
nie doradztwa zawodowego, Szkolenia biznesowe, Szkolenia dla doro-
słych, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia w dziedzinie biznesu, Szkolenia 
w zakresie projektowania, Szkolenia w zakresie reklamy, Szkolenia w za-
kresie sztuk wizualnych, Szkolenia w zakresie technologii komunikacyj-
nych, Szkolenia w zakresie technik komunikacyjnych, Szkolenia w zakre-
sie umiejętności biznesowych, Szkolenia w  zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, Usługi szkoleniowe dla biznesu, Produkcja 
nagrań audio i video oraz usługi fotograficzne, Produkcja nagrań audio 
i  video oraz produkcja multimedialna i  usługi fotograficzne, Usługi 
dziennikarskie, Usługi dziennikarzy freelancerów, Publikacja recenzji on-
line w dziedzinie rozrywki, Publikowanie recenzji, Publikowanie książek 
i recenzji, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach rozrywkowych 
lub kulturalnych, Udostępnianie informacji online związanych z media-
mi audiowizualnymi, Dostarczanie rozrywki w postaci nagranej muzyki, 
Dostarczanie rozrywki drogą radiową, Edukacja, rozrywka i sport, Orga-
nizacja konkursów w dziedzinie rozrywki, Organizowanie i prowadzenie 
konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], Organizowanie i prowa-
dzenie spotkań w dziedzinie rozrywki, Organizowanie i urządzanie wy-
staw w  celach rozrywkowych, Produkcja filmów w  celach rozrywko-
wych, Produkcja rozrywkowych programów telewizyjnych, Produkcja 
taśm dźwiękowych w celach rozrywkowych, Przeprowadzanie wywia-
dów ze współczesnymi osobistościami w celach rozrywkowych, Przygo-
towywanie programów rozrywkowych do emisji, Radiowe i telewizyjne 
usługi rozrywkowe, Radiowe programy rozrywkowe, Realizacja progra-
mów rozrywkowych na  żywo, Realizacja rozrywki na  żywo, Realizacja 
rozrywki w formie taśm wideo, Realizacja telewizyjnych programów roz-
rywkowych, Realizowanie rozrywki w postaci nagrań dźwiękowych, Re-
alizowanie rozrywki w postaci programów telewizyjnych, Realizowanie 
rozrywki w postaci seriali telewizyjnych, Rozrywka, Rozrywka dostarcza-
na przez telewizję kablową, Rozrywka dostarczana przez systemy wideo-
tekstowe, Rozrywka filmowa, Rozrywka interaktywna, Rozrywka interak-
tywna online, Rozrywka on-line, Rozrywka w  formie telewizyjnych 
programów informacyjnych, Świadczenie usług rozrywkowych za  po-
średnictwem publikacji, Świadczenie usług rozrywkowych za pośrednic-
twem telewizji, Świadczenie usług rozrywkowych za pośrednictwem fil-
mów wideo, Świadczenie usług rozrywkowych za pośrednictwem taśm 
audio, Świadczenie usług w  zakresie rozrywki radiowej i  telewizyjnej, 
Sympozja związane z  rozrywką, Telewizyjne usługi rozrywkowe, Udo-
stępnianie informacji z  zakresu rozrywki za  pośrednictwem globalnej 
sieci komputerowej, Udostępnianie informacji na temat rozrywki za po-
średnictwem sieci komputerowych, Udostępnianie multimedialnych 
programów rozrywkowych za pośrednictwem usług telewizyjnych, sze-
rokopasmowych, bezprzewodowych i online, Usługi rozrywkowe ofero-
wane w systemie on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, 
Usługi rozrywkowe świadczone za pośrednictwem radia, Usługi rozryw-
kowe telewizyjne i radiowe, Usługi rozrywkowe udostępniane dzięki stru-
mieniom online, Usługi rozrywkowe w formie wideo, Usługi rozrywkowe 
w postaci filmów, Usługi rozrywkowe w postaci programów telewizyj-
nych, Usługi rozrywkowe w postaci interaktywnych programów telewi-
zyjnych, Usługi rozrywkowe w postaci programów telewizyjnych trans-
mitowanych za  pomocą kamery internetowej, Usługi związane 
z produkcją rozrywki w postaci telewizji, Usługi związane z produkcją 
rozrywki w postaci materiałów wideo, Usługi związane z produkcją roz-
rywki w formie filmów, Zapewnianie rozrywki online, Wydawanie audio-
booków, Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Tworzenie [opracowy-
wanie] treści edukacyjnych do podcastów, Tworzenie podcastów 
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(111) 358373 (220) 2022 07 05 (210) 544756
(151) 2022 11 08 (441) 2022 07 25
(732) COLWAY J  ZYCH, N  ZYCH SPÓŁKA JAWNA, Koleczko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COLWAY
(540) 

(591) niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 27 05 01, 29 01 13, 26 15 01, 26 01 01, 26 01 03
(510), (511) 1 Kolagen do  celów spożywczych, 3 Preparaty kolage-
nowe do  zastosowań kosmetycznych, Balsamy do  celów kosme-
tycznych, Krem do rak, Krem przeciwzmarszczkowy, Krem pod oczy, 
Kremy do twarzy [kosmetyki], 35 Usługi handlu detalicznego w za-
kresie żywności, Usługi handlu detalicznego związane z preparatami 
do włosów, Usługi sklepów detalicznych online związane z produk-
tami kosmetycznymi i  pielęgnacyjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży detalicznej świad-
czone online w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi w zakresie 
detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych 

(111) 358374 (220) 2022 07 05 (210) 544766
(151) 2022 11 08 (441) 2022 07 25
(732) JARMUSZCZAK SZYMON STUDIO KREATYWNE JUST SITE, 
Bolesławiec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BEZUMA
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami seksualnymi 

(111) 358375 (220) 2022 05 04 (210) 542699
(151) 2022 11 07 (441) 2022 07 11
(732) CooperVision International Limited, Fareham (GB)
(540) (znak słowny)
(540) ProContact
(510), (511) 35 Usługi zamawiania online soczewek kontaktowych 
i  produktów do  soczewek kontaktowych, Udostępnianie strony in-
ternetowej przeznaczonej do składania zamówień online w zakresie 
soczewek kontaktowych i  produktów do  soczewek kontaktowych, 
Usługi realizacji zamówień, Potwierdzanie umówionych wizyt dla 
osób trzecich, Usługi przypominania o  wizytach, 42 Umożliwianie 
tymczasowego użytkowania aplikacji internetowej nie do pobrania 
w celu ułatwienia kontaktu między specjalistami a pacjentami w za-
kresie soczewek kontaktowych i produktów do soczewek kontakto-
wych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania 
online nie do pobrania do zamawiania soczewek kontaktowych i od-
nawiania recept na  soczewki kontaktowe, Udostępnianie aplikacji 
mobilnej dla specjalistów do kontaktu z pacjentami w celu zamawia-
nia soczewek kontaktowych, umawiania wizyt oraz konsultacji i  in-
formacji w zakresie soczewek kontaktowych 

(111) 358376 (220) 2020 08 17 K (210) 543532
(151) 2022 11 03 (441) 2022 06 27
(732) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(540) (znak słowny)
(540) XALGIN
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Preparaty medyczne, Pre-
paraty weterynaryjne, Lekarstwa, Preparaty higieniczne do  celów 
medycznych, Preparaty dietetyczne do użytku medycznego, Diete-
tyczna żywność przystosowana do celów medycznych, Dietetyczne 

substancje przystosowane do użytku weterynaryjnego, Dietetyczna 
żywność przystosowana do  użytku weterynaryjnego, Żywność dla 
niemowląt, Suplementy diety dla ludzi i  zwierząt, Plastry, mate-
riały opatrunkowe, Materiały opatrunkowe, medyczne, Materiały 
do  plombowania zębów, Wosk dentystyczny, Środki odkażające, 
Środki do tępienia szkodników, Fungicydy 

(111) 358377 (220) 2022 05 30 (210) 543545
(151) 2022 11 08 (441) 2022 07 25
(732) GRUSZECKI LUCJAN LG-PUMICE, Wisznia Mała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GL PUMEKS
(540) 

(591) czerwony, biały, czarny
(531) 27 05 01, 27 05 17, 27 05 19, 29 01 12
(510), (511) 3 Pumeks, Pumeks sztuczny, Pumeksy do ciała, Pumeksy 
do użytku osobistego 

(111) 358378 (220) 2022 06 02 (210) 543693
(151) 2022 11 08 (441) 2022 07 18
(732) STERILCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STERILCO
(540) 

(591) niebieski, zielony
(531) 01 15 15, 29 01 12, 26 11 01, 26 11 12, 26 11 13, 27 05 01
(510), (511) 1 Detergenty przeznaczone dla procesów produkcyjnych 
i przemysłu, Mieszaniny chemiczne i organiczne do użytku w produk-
cji żywności i  napojów, Sole do  celów przemysłowych, Substancje, 
materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, Tworzywa 
sztuczne nieprzetworzone, Żywice sztuczne i  syntetyczne nieprze-
tworzone, Tworzywa sztuczne w postaci nieprzerobionej, Tworzywa 
sztuczne w postaci surowej, Tworzywa sztuczne w postaci surowców, 
Skrobia przeznaczona dla procesów produkcyjnych i przemysłu, Pre-
paraty i materiały chemiczne dla filmu, fotografii i drukowania, Pod-
łoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, 
ogrodnictwie i  leśnictwie, Materiały filtracyjne [chemiczne, mine-
ralne, roślinne i  inne nieprzetworzone materiały], Kity, wypełniacze 
i pasty przeznaczone dla przemysłu 

(111) 358379 (220) 2022 06 15 (210) 544139
(151) 2022 11 08 (441) 2022 07 25
(732) ARONPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) dry shot
(510), (511) 1 Substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surow-
ce naturalne, Witaminy do użytku w produkcji farmaceutyków, Witami-
ny do użytku w produkcji suplementów żywnościowych, 5 Preparaty 
farmaceutyczne, Preparaty witaminowe, Produkty lecznicze, Ekstrakty 
roślinne do celów farmaceutycznych, Ekstrakty ziołowe do celów me-
dycznych, Leki dla ludzi, Leki wzmacniające, Leki pomocnicze [wspie-
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rające] do  celów medycznych, Odżywcze suplementy diety, Dodatki 
dietetyczne, Dodatki homeopatyczne, Dodatki witaminowe, Dodatki 
odżywcze, Dietetyczne dodatki do  żywności, Dodatki witaminowe 
i mineralne, Dodatki witaminowe w płynie, Dodatki dietetyczne w for-
mie napojów, Dodatki do żywności do celów niemedycznych, Batony 
energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki 
odżywcze, Ziołowe dodatki dietetyczne dla osób ze  specjalnymi wy-
maganiami dietetycznymi, Probiotyki (suplementy), Suplementy diety, 
Suplementy żywnościowe, Suplementy ziołowe, Suplementy prebio-
tyczne, Przeciwutleniające suplementy, Przeciwutleniające suplemen-
ty diety, Mineralne suplementy odżywcze, Białkowe suplementy diety, 
Mineralne suplementy diety, Suplementy diety dla niemowląt, Suple-
menty dietetyczne i  odżywcze, Suplementy mineralne do  żywności, 
Suplementy diety dla ludzi, Suplementy ziołowe w płynie, Suplementy 
diety do użytku dietetycznego, Mineralne suplementy diety dla ludzi, 
Suplementy diety i  preparaty dietetyczne, Suplementy witaminowe 
w postaci plastrów, Suplementy diety o działaniu kosmetycznym, Su-
plementy diety składające się z witamin, Nutraceutyki do stosowania 
jako suplementy diety, Ziołowe suplementy diety dla osób o szczegól-
nych wymaganiach dietetycznych, Napoje witaminizowane, Napoje dla 
niemowląt, Herbata ziołowa [napoje lecznicze], Woda termalna, Herba-
ta lecznicza, Preparaty diagnostyczne, Tabletki witaminowe, Musujące 
tabletki witaminowe, Tabletki do  ssania do  celów farmaceutycznych, 
Proszek perłowy do celów medycznych 

(111) 358380 (220) 2022 06 15 (210) 544159
(151) 2022 11 08 (441) 2022 07 25
(732) DUDA GRZEGORZ FIRMA DUDA-AUTO, Ryglice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polecam Grzegorz Duda
(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 10
(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu 

(111) 358381 (220) 2022 06 17 (210) 544169
(151) 2022 11 08 (441) 2022 07 25
(732) 4SOFT SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4 soft
(540) 

(591) niebieski, biały, czarny
(531) 26 11 03, 26 11 08, 27 05 01, 27 07 01, 29 01 13
(510), (511) 42 Projektowanie i  opracowywanie systemów kompu-
terowych, Komputery (oprogramowanie), Oprogramowanie kom-
puterowe (doradztwo w  zakresie), Projektowanie oprogramowania 
komputerowego, Projektowanie systemów komputerowych, Utrzy-
mywanie (tworzenie-) stron internetowych dla osób trzecich, Opro-
gramowanie komputerowe (aktualizacja-) 

(111) 358382 (220) 2022 06 17 (210) 544196
(151) 2022 11 08 (441) 2022 07 25
(732) TUSSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kaleń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TUSSA
(510), (511) 3 Środki toaletowe, 5 Preparaty i artykuły higieniczne 

(111) 358383 (220) 2022 06 17 (210) 544197
(151) 2022 11 08 (441) 2022 07 25
(732) TUSSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kaleń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SS TUSSA
(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 22, 26 01 01, 26 01 03, 26 01 18
(510), (511) 3 Środki toaletowe, 5 Preparaty i artykuły higieniczne 

(111) 358384 (220) 2022 06 20 (210) 544265
(151) 2022 11 08 (441) 2022 07 25
(732) JESS INC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SEN MASSAGE & SPA
(540) 

(591) czarny, złoty
(531) 29 01 12, 27 05 01, 26 02 03, 24 17 25
(510), (511) 44 Manicure, Masaż, Salony piękności, Usługi medycyny 
alternatywnej, Usługi saun, Usługi solariów, Usługi w zakresie medy-
cyny regeneracyjnej 

(111) 358385 (220) 2022 06 20 (210) 544266
(151) 2022 11 08 (441) 2022 07 25
(732) JESS INC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEM ASIAN FUSION
(540) 

(591) czerwony, biały, czarny
(531) 29 01 13, 27 05 01, 26 04 04, 24 17 25
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne, Usługi barowe, Obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Kafete-
rie [bufety] 
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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) 051238 (180) 2032 11 08 Prawo przedłużono w całości 
(111) 052277 (180) 2033 05 12 Prawo przedłużono w całości 
(111) 082708 (180) 2032 12 02 Prawo przedłużono w całości 
(111) 084541 (180) 2033 05 20 Prawo przedłużono w całości 
(111) 086348 (180) 2033 01 14 Prawo przedłużono w całości 
(111) 087523 (180) 2033 11 24 Prawo przedłużono w całości 
(111) 088103 (180) 2033 01 07 Prawo przedłużono w całości 
(111) 088630 (180) 2033 05 20 Prawo przedłużono w całości 
(111) 096694 (180) 2033 07 11 Prawo przedłużono w całości 
(111) 097002 (180) 2032 12 28 Prawo przedłużono w całości 
(111) 154123 (180) 2033 01 15 Prawo przedłużono w całości 
(111) 160071 (180) 2033 02 14 Prawo przedłużono w całości 
(111) 164834 (180) 2033 03 12 Prawo przedłużono w całości 
(111) 169810 (180) 2032 12 06 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 32: piwo, wody gazowa-
ne i niegazowane, napoje, napoje 
i soki owocowe i warzywne, syro-
py; 33: alkohole i napoje alkoholo-
we, wino, likiery, koktajle 

(111) 170326 (180) 2032 12 17 Prawo przedłużono w całości 
(111) 170360 (180) 2033 01 15 Prawo przedłużono w całości 
(111) 170361 (180) 2033 01 15 Prawo przedłużono w całości 
(111) 170397 (180) 2032 09 23 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 7: maszyny i  urządze-
nia szwalnicze, urządzenia kroj-
cze dla zakładów odzieżowych, 
sprzęt prasowalniczy dla zakła-
dów odzieżowych 

(111) 170548 (180) 2033 01 20 Prawo przedłużono w całości 
(111) 170614 (180) 2033 01 06 Prawo przedłużono w całości 
(111) 171005 (180) 2032 12 18 Prawo przedłużono w całości 
(111) 171109 (180) 2033 01 15 Prawo przedłużono w całości 
(111) 171151 (180) 2033 09 26 Prawo przedłużono w całości 
(111) 171631 (180) 2032 12 20 Prawo przedłużono w całości 
(111) 172365 (180) 2033 02 27 Prawo przedłużono w całości 
(111) 172786 (180) 2033 05 07 Prawo przedłużono w całości 
(111) 172851 (180) 2033 04 15 Prawo przedłużono w całości 
(111) 172852 (180) 2033 04 15 Prawo przedłużono w całości 
(111) 172941 (180) 2033 03 11 Prawo przedłużono w całości 
(111) 173161 (180) 2033 02 11 Prawo przedłużono w całości 
(111) 173441 (180) 2033 01 29 Prawo przedłużono w całości 
(111) 173458 (180) 2033 06 26 Prawo przedłużono w całości 
(111) 173727 (180) 2033 03 19 Prawo przedłużono w całości 
(111) 174158 (180) 2032 12 23 Prawo przedłużono w całości 
(111) 174160 (180) 2032 12 23 Prawo przedłużono w całości 
(111) 174499 (180) 2033 08 25 Prawo przedłużono w całości 
(111) 174500 (180) 2033 08 25 Prawo przedłużono w całości 
(111) 174501 (180) 2033 08 25 Prawo przedłużono w całości 
(111) 174502 (180) 2033 08 25 Prawo przedłużono w całości 
(111) 174505 (180) 2033 08 25 Prawo przedłużono w całości 
(111) 174535 (180) 2033 02 17 Prawo przedłużono w całości 
(111) 174552 (180) 2033 08 25 Prawo przedłużono w całości 
(111) 175324 (180) 2033 03 10 Prawo przedłużono w całości 
(111) 175640 (180) 2032 12 23 Prawo przedłużono w całości 
(111) 176266 (180) 2033 05 13 Prawo przedłużono w całości 
(111) 176345 (180) 2033 10 09 Prawo przedłużono w całości 
(111) 176929 (180) 2032 12 19 Prawo przedłużono w całości 
(111) 177516 (180) 2033 07 14 Prawo przedłużono w całości 
(111) 177627 (180) 2033 10 23 Prawo przedłużono w całości 
(111) 177827 (180) 2033 10 06 Prawo przedłużono w całości 

(111) 178028 (180) 2032 12 16 Prawo przedłużono w całości 
(111) 178609 (180) 2033 03 17 Prawo przedłużono w całości 
(111) 179029 (180) 2033 02 18 Prawo przedłużono w całości 
(111) 181625 (180) 2033 10 02 Prawo przedłużono w całości 
(111) 182201 (180) 2033 09 26 Prawo przedłużono w całości 
(111) 184123 (180) 2033 11 17 Prawo przedłużono w całości 
(111) 190217 (180) 2033 09 18 Prawo przedłużono w całości 
(111) 200093 (180) 2033 10 03 Prawo przedłużono w całości 
(111) 203242 (180) 2033 01 22 Prawo przedłużono w całości 
(111) 206544 (180) 2032 12 23 Prawo przedłużono w całości 
(111) 219731 (180) 2033 04 16 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 35: zgrupowanie na rzecz 
osób trzecich różnych towarów, 
takich jak artykuły spożywcze, na-
poje, alkohol, artykuły: sportowe, 
odzieżowe, przemysłowe, tytonio-
we, środki czystości, kosmetyki, 
sprzęt gospodarstwa domowego 
i  RTV, pozwalające nabywcy wy-
godnie je  oglądać i  kupować, za-
rządzanie siecią placówek handlo-
wych detalicznych i hurtowych 

(111) 258842 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 258844 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 258845 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 258849 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 258850 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 258851 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 258852 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 258853 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 258854 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 258857 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 258860 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 258862 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 258865 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 258868 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 258876 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 258877 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 258878 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 258880 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 258882 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 258883 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 258885 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 258886 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 259006 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 259007 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 259013 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 259014 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 259015 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 259019 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 259020 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 259021 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 259022 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 259023 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 259281 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 259282 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 259283 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 259284 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 259287 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 259289 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 259297 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 259303 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 259305 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 259383 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 259401 (180) 2032 11 26 Prawo przedłużono w całości 
(111) 259463 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 259661 (180) 2032 10 01 Prawo przedłużono w całości 
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(111) 260427 (180) 2032 08 30 Prawo przedłużono w części dla to-
warów: 35: organizowanie wystaw 
w celach handlowych, plakaty rekla-
mowe (rozlepianie), powielanie do-
kumentów, radiowa (reklama), rekla-
ma (rozpowszechnianie materiałów) 
(ulotki, prospekty, druki), reklama 
za  pośrednictwem sieci kompute-
rowej, reklamowych (publikowanie 
tekstów), reklamy, reklamy kore-
spondencyjne, reklamy praso-
we, reklamy radiowe, reklamy 
telewizyjne, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych (dru-
ków, prospektów, broszur),rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamo-
wych, dokumenty (powielanie), 
dystrybucja materiałów reklamo-
wych (próbek, druków, prospektów, 
broszur), działalność gospodarcza 
(badania, poszukiwania), materiały 
reklamowe (uaktualnianie), ogło-
szenia reklamowe (rozpowszech-
nianie), telewizyjna (reklama),uaktu-
alnianie materiałów reklamowych; 
41: organizowanie i  prowadzenie 
sympozjów, organizowanie i  pro-
wadzenie konferencji, produkcja fil-
mów, produkcja filmów na taśmach 
video, publikowanie książek, pu-
blikowanie tekstów (innych niż 
reklamowe), seminaria (organizo-
wanie i  prowadzenie), sympozja 
(organizowanie i  prowadzenie), 
taśmy video (nagrywanie), edu-
kacja, edukacja (informacje o me-
todzie Pilates), filmy (produkcja), 
fizyczna (kultura), książki (publi-
kowanie), kształcenie praktyczne 
(pokazy), kultura fizyczna, nagry-
wanie filmów na  taśmach video 
(filmowanie), nauczanie, obozy 
sportowe, obsługa urządzeń spor-
towych (do metody Pilates), orga-
nizowanie i  prowadzenie semina-
riów, organizowanie i  prowadzenie 
zjazdów, taśmy video (produkcja 
filmów), teksty (publikowanie inne 
niż teksty reklamowe), wystawy 
(organizacja) związane z  edukacja, 
zdjęcia, zdrowie (opieka), zjazdy (or-
ganizowanie i obsługa) 

(111) 260804 (180) 2032 09 14 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261017 (180) 2032 10 18 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261129 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261130 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261131 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261132 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261133 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261134 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261721 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261723 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261725 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261726 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261728 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261743 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261745 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261747 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 

(111) 261751 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261752 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261756 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261758 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261760 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261764 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261769 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261771 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262174 (180) 2032 12 14 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262175 (180) 2032 12 15 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262451 (180) 2032 12 14 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262454 (180) 2032 12 17 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262851 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262852 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262853 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262855 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262856 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262961 (180) 2033 02 12 Prawo przedłużono w całości 
(111) 263350 (180) 2033 03 21 Prawo przedłużono w całości 
(111) 263891 (180) 2032 12 24 Prawo przedłużono w całości 
(111) 264051 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 264084 (180) 2032 12 19 Prawo przedłużono w całości 
(111) 264177 (180) 2033 03 13 Prawo przedłużono w całości 
(111) 264387 (180) 2033 01 29 Prawo przedłużono w całości 
(111) 264413 (180) 2033 03 18 Prawo przedłużono w całości 
(111) 264414 (180) 2033 03 18 Prawo przedłużono w całości 
(111) 264624 (180) 2033 01 17 Prawo przedłużono w całości 
(111) 264625 (180) 2033 01 17 Prawo przedłużono w całości 
(111) 264904 (180) 2033 07 01 Prawo przedłużono w całości 
(111) 264905 (180) 2033 07 01 Prawo przedłużono w całości 
(111) 264933 (180) 2033 02 04 Prawo przedłużono w całości 
(111) 265003 (180) 2033 01 29 Prawo przedłużono w całości 
(111) 265004 (180) 2033 01 29 Prawo przedłużono w całości 
(111) 265040 (180) 2033 07 15 Prawo przedłużono w całości 
(111) 265253 (180) 2033 02 22 Prawo przedłużono w całości 
(111) 265497 (180) 2033 05 16 Prawo przedłużono w całości 
(111) 265586 (180) 2033 01 22 Prawo przedłużono w całości 
(111) 265728 (180) 2032 10 12 Prawo przedłużono w całości 
(111) 265882 (180) 2033 02 14 Prawo przedłużono w całości 
(111) 265883 (180) 2033 02 14 Prawo przedłużono w całości 
(111) 266098 (180) 2033 03 14 Prawo przedłużono w całości 
(111) 266123 (180) 2033 05 07 Prawo przedłużono w całości 
(111) 266133 (180) 2033 06 06 Prawo przedłużono w całości 
(111) 266334 (180) 2033 01 23 Prawo przedłużono w całości 
(111) 266343 (180) 2033 02 04 Prawo przedłużono w całości 
(111) 266475 (180) 2033 02 04 Prawo przedłużono w całości 
(111) 266943 (180) 2033 06 27 Prawo przedłużono w całości 
(111) 266944 (180) 2033 06 27 Prawo przedłużono w całości 
(111) 266945 (180) 2033 06 27 Prawo przedłużono w całości 
(111) 267001 (180) 2033 01 17 Prawo przedłużono w całości 
(111) 267037 (180) 2033 07 15 Prawo przedłużono w całości 
(111) 267184 (180) 2033 08 20 Prawo przedłużono w całości 
(111) 267289 (180) 2032 09 17 Prawo przedłużono w całości 
(111) 267494 (180) 2033 05 27 Prawo przedłużono w całości 
(111) 267701 (180) 2033 01 29 Prawo przedłużono w całości 
(111) 267880 (180) 2033 06 27 Prawo przedłużono w całości 
(111) 267881 (180) 2033 06 27 Prawo przedłużono w całości 
(111) 268067 (180) 2033 09 26 Prawo przedłużono w całości 
(111) 268409 (180) 2033 07 15 Prawo przedłużono w całości 
(111) 268599 (180) 2033 03 25 Prawo przedłużono w całości 
(111) 268647 (180) 2033 08 13 Prawo przedłużono w całości 
(111) 269252 (180) 2033 02 06 Prawo przedłużono w całości 
(111) 269607 (180) 2033 10 11 Prawo przedłużono w całości 
(111) 269752 (180) 2032 12 24 Prawo przedłużono w całości 
(111) 269753 (180) 2032 12 24 Prawo przedłużono w całości 
(111) 270500 (180) 2033 03 25 Prawo przedłużono w całości 
(111) 270829 (180) 2033 10 31 Prawo przedłużono w całości 
(111) 270959 (180) 2033 01 08 Prawo przedłużono w całości 
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(111) 271179 (180) 2033 05 24 Prawo przedłużono w całości 
(111) 272200 (180) 2033 03 29 Prawo przedłużono w całości 
(111) 272943 (180) 2033 06 07 Prawo przedłużono w całości 
(111) 272959 (180) 2033 10 08 Prawo przedłużono w całości 
(111) 273316 (180) 2033 12 23 Prawo przedłużono w całości 
(111) 274288 (180) 2033 05 08 Prawo przedłużono w całości 
(111) 280018 (180) 2032 10 22 Prawo przedłużono w całości 
(111) 283134 (180) 2032 09 26 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 11: aparatura i  instalacja 
do  zmiękczania wody, instalacja 
do  dystrybucji wody, urządzenia 
do  uzdatniania wody, armatu-
ra regulacyjna i  zabezpieczająca 
do  urządzeń związanych z  instala-
cją do uzdatniania wody, instalacja 
do zaopatrywania w wodę, instala-
cja do  schładzania wody, steryliza-
tory do wody, urządzenia do filtro-
wania wody, urządzenia do  ujęcia 
wody, filtry do wody pitnej, instala-
cje wodociągowe, zbiorniki ciśnie-
niowe wody pod ciśnieniem, części 
instalacji domowych lub przemysło-
wych filtrów, filtry do wody pitnej 

(111) 287686 (180) 2032 12 31 Prawo przedłużono w całości 
(111) 290872 (180) 2033 06 17 Prawo przedłużono w całości 
(111) 325165 (180) 2033 02 19 Prawo przedłużono w całości 

DecYZJe o oDMoWie UDZielenia praWa  
WYDane po oGŁosZeniU o ZGŁosZeniU lUb 

UJaWnieniU ZGŁosZenia na stronie internetoWeJ 
UrZĘDU patentoWeGo rp

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

(210) 473721 ZT36/2017
(210) 496060 U
(210) 499283 U
(210) 504422 U
(210) 513749 U
(210) 520024 U
(210) 520211 ZT50/2020
(210) 522688 U
(210) 524299 ZT12/2021
(210) 525239 U
(210) 527292 U
(210) 527403 U
(210) 533195 U
(210) 533992 U

(210) 534581 U
(210) 534951 U
(210) 535123 U
(210) 535281 U
(210) 535289 U
(210) 535545 U
(210) 536020 U
(210) 537405 U
(210) 525753 U
(210) 543935 U
(210) 539211 U
(210) 539208 U
(210) 546154 U
(210) 541823 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) 434824 03/2015
(210) 495873 U

(210) 526944 ZT19/2021
(210) 530649 U

(210) 537229 ZT27/2022
(210) 539820 ZT12/2022
(210) 543546 ZT27/2022
(210) 547072 ZT40/2022
(210) 539580 ZT9/2022
(210) 540186 ZT12/2022
(210) 537001 ZT4/2022
(210) 547391 ZT41/2022
(210) 493265 U

(210) 536933 U
(210) 545518 U
(210) 545639 U
(210) 545663 U
(210) 545820 U
(210) 545839 U
(210) 546562 U
(210) 546854 U
(210) 547344 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) 043393 A  Wykreślono: UCB PHARMA, S A , BRUKSELA, 
Belgia; Wpisano: UCB BIOPHARMA SRL, Bruksela, Belgia 

(111) 046105 A  Wykreślono: GlaxoSmithKline Pharmaceuti-
cals Spółka Akcyjna, Poznań, Polska; Wpisano: GSK PSC POLAND 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 
389704768 

(111) 062010 A  Wykreślono: GlaxoSmithKline Pharmaceuti-
cals Spółka Akcyjna, Poznań, Polska; Wpisano: GSK PSC POLAND 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 
389704768 

(111) 092846 A  Wykreślono: CROSSPHARMA LTD , BELFAST, 
Wielka Brytania; Wpisano: STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel, 
Niemcy 

(111) 102005 A  Wykreślono: ALICJA BIELERZEWSKA,  
Zielona Góra, Polska; Wpisano: LECH DANIŁOWICZ, Konstancin Je-
ziorna, Polska; PAM PIOTR PUCHAŁA, Piaseczno, Polska 290037656 

(111) 102005 E  Wpisano: „Na  podstawie Regulaminu z  dnia  
6 lipca 2022 r  ustanowiono wspólne prawo ochronne ”

(111) 113531 A  Wykreślono: BURDA PUBLISHING POLSKA 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Warszawa, Polska 931051710; Wpisano: BURDA ME-
DIA POLSKA SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 931051710 

(111) 143573 A  Wykreślono: POLON-ALFA SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Byd-
goszcz, Polska 091193376; Wpisano: POLON-ALFA SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Bydgoszcz, Polska 091193376 

(111) 148935 A  Wykreślono: GlaxoSmithKline Pharmaceuti-
cals S A , Poznań, Polska 630344128; Wpisano: GSK PSC POLAND 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 
389704768 
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(111) 167160 A  Wykreślono: 100 % S C  Winicjusz Bartków, 
Maria Bartków, Szczecin, Polska 320607421; Wpisano: 100% SPÓŁ-
KA AKCYJNA, Szczecin, Polska 522069074 

(111) 173173 A  Wykreślono: „LENTEX” SPÓŁKA AKCYJNA,  
Lubliniec, Polska 150122050; Wpisano: LENTEX WYKŁADZINY 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubliniec, Pol-
ska 388083608 

(111) 202355 A  Wykreślono: POLON-ALFA SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Byd-
goszcz, Polska 091193376; Wpisano: POLON-ALFA SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Bydgoszcz, Polska 091193376 

(111) 210963 A  Wykreślono: GlaxoSmithKline Consumer He-
althcare Investments (Ireland) (No 3) Limited, Knockbrack, Irlandia; 
Wpisano: PERRIGO PHARMA INTERNATIONAL DAC, Dublin 2, Irlandia 

(111) 228349 A  Wykreślono: „LENTEX” SPÓŁKA AKCYJNA,  
Lubliniec, Polska 150122050; Wpisano: LENTEX WYKŁADZINY 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubliniec, Pol-
ska 388083608 

(111) 253003 A  Wykreślono: „LENTEX” SPÓŁKA AKCYJNA,  
Lubliniec, Polska 150122050; Wpisano: LENTEX WYKŁADZINY 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubliniec, Pol-
ska 388083608 

(111) 253004 A  Wykreślono: „LENTEX” SPÓŁKA AKCYJNA,  
Lubliniec, Polska 150122050; Wpisano: LENTEX WYKŁADZINY 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubliniec, Pol-
ska 388083608 

(111) 254110 A  Wykreślono: LARGO FOOD EXPORTS LIMITED, 
KILBREW, ASHBOURNE, Irlandia; Wpisano: LARGO FOODS, Ashbo-
urne, Irlandia 

(111) 254110 A  Wykreślono: LARGO FOODS, Ashbourne,  
Irlandia; Wpisano: TAYTO SNACKS UNLIMITED COMPANY, Ashbour-
ne, Irlandia 

(111) 254110 A  Wykreślono: TAYTO SNACKS UNLIMITED 
COMPANY, Ashbourne, Irlandia; Wpisano: TAYTO SNACKS LIMITED, 
Ashbourne, Irlandia 

(111) 260464 A  Wykreślono: BANK BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁ-
KA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010778878; Wpisano: BNP PARIBAS 
BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010778878 

(111) 261249 A  Wykreślono: SARNA AGNIESZKA KANCELARIA 
DORADZTWA PODATKOWEGO I  USŁUG KSIĘGOWYCH, Mogilany, 
Polska 121155602; Wpisano: AGNIESZKA SARNA, MOGILANY, Polska 

(111) 264972 A  Wykreślono: ZIELONA BUDKA (MIELEC) 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec, Polska 
690513446; Wpisano: FRONERI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec, Polska 690513446 

(111) 269097 A  Wykreślono: „LENTEX” SPÓŁKA AKCYJNA,  
Lubliniec, Polska 150122050; Wpisano: LENTEX WYKŁADZINY 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubliniec, Pol-
ska 388083608 

(111) 275865 A  Wykreślono: BARTKÓW WINICJUSZ, BART-
KÓW MARIA 100% SPÓŁKA CYWILNA, Szczecin, Polska; Wpisano: 
100% SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecin, Polska 522069074 

(111) 276689 A  Wykreślono: LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA,  
Lubliniec, Polska 150122050; Wpisano: LENTEX WYKŁADZINY 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubliniec, Pol-
ska 388083608 

(111) 282446 A  Wykreślono: TOMASZ SZPIEĆ, Jasionka, Pol-
ska; Wpisano: MONIKA SINICA, Rzeszów, Polska 

(111) 282777 A  Wykreślono: LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA,  
Lubliniec, Polska 150122050; Wpisano: LENTEX WYKŁADZINY 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubliniec, Pol-
ska 388083608 

(111) 282778 A  Wykreślono: LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA,  
Lubliniec, Polska 150122050; Wpisano: LENTEX WYKŁADZINY 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubliniec, Pol-
ska 388083608 

(111) 289162 A  Wykreślono: HENDI POLSKA SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gądki, Polska 300143173; Wpi-
sano: HENDI POLSKA SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ, Robakowo, Polska 300143173 

(111) 290524 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) 290524 A  Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609 

(111) 300912 A  Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279 

(111) 313415 A  Wykreślono: BRATEX DACHY SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dębi-
ca, Polska 180008499; Wpisano: BRATEX DACHY MRZYGŁÓD SPÓŁ-
KA KOMANDYTOWA, Dębica, Polska 180008499 

(111) 313417 A  Wykreślono: BRATEX DACHY SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dębi-
ca, Polska 180008499; Wpisano: BRATEX DACHY MRZYGŁÓD SPÓŁ-
KA KOMANDYTOWA, Dębica, Polska 180008499 

(111) 313418 A  Wykreślono: BRATEX DACHY SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dębi-
ca, Polska 180008499; Wpisano: BRATEX DACHY MRZYGŁÓD SPÓŁ-
KA KOMANDYTOWA, Dębica, Polska 180008499 

(111) 324140 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) 327410 A  Wykreślono: BRATEX DACHY SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dębi-
ca, Polska 180008499; Wpisano: BRATEX DACHY MRZYGŁÓD SPÓŁ-
KA KOMANDYTOWA, Dębica, Polska 180008499 

(111) 333881 A  Wykreślono: BOHDANOWICZ ADRIAN,  
LACHOWSKI JAROSŁAW, WIMMER MAŁGORZATA WILABS SPÓŁKA 
CYWILNA, Owsianka, Polska 021681713; Wpisano: EBADU PL SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kiełczów, Polska 
520521890 

(111) 334925 A  Wykreślono: LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA,  
Lubliniec, Polska 150122050; Wpisano: LENTEX WYKŁADZINY 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubliniec, Pol-
ska 388083608 

(111) 334926 A  Wykreślono: LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA, Lu-
bliniec, Polska 150122050; Wpisano: LENTEX WYKŁADZINY SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubliniec, Polska 
388083608 

(111) 337857 A  Wykreślono: BISTRO CAFE CONCEPT SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 
380291900; Wpisano: ELŻBIETA GRZESIK ADEMI, Kraków, Polska 
351592715 

(111) 351071 A  Wykreślono: POLKOMTEL SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968; 
Wpisano: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 
670925160 
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(111) 351573 A. Wykreślono: LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA,  
Lubliniec, Polska 150122050; Wpisano: LENTEX WYKŁADZINY 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubliniec, Pol-
ska 388083608.

(111) 351598 A. Wykreślono: TATRYSKI SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białka Tatrzańska, Polska 
123087690; Wpisano: TATRY SUPER SKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białka Tatrzańska, Polska 387105963.

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) 1087307 (540) MAP (511) 5, 29
(732) HK Evolution Ltd.,  
Lord-Byron-Street 61-63, CY-6023 Larnaka (CY);  
REINWALD, Dr. Heinz, Akathiotis Kiti Beach Gardens 1, Villa 1,  
CY-7000 Meneou (CY)
(151) 2022 03 15 (441) 2022 05 16 (581) 2022 04 28

(111) 1170313 (540) LEONESSA (511) 35
(732) ULAŞ ÇORAP SANAYİ TEKSTİL VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,  
MAHMUTBEY MAH. ATATÜRK CAD. NO. 1 D. 2,  
BAĞCILAR, İSTANBUL (TR)
(151) 2013 04 09 (441) 2013 09 16 (581) 2013 08 08

(111) 1433139 (540) al mi la
(531) CFE: 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14 (511) 20, 35
(732) ALMİLA MOBİLYA ANONİM ŞİRKETİ,  
KAYSERİOSB MAH 21 CAD. NO: 1 G, Melikgazi, Kayseri (TR)
(151) 2022 03 24 (441) 2022 05 30 (581) 2022 05 12

(111) 1472817 (540) Moony
(531) CFE: 27.03.01, 27.05.01, 28.01.00, 29.01.12 (511) 30
(732) MOONY S.A,  
Avenue des Far, Rue Mohamed Arrachid, 
immeuble Iman Center, 7ème étage No 2, Casablanca (MA)
(151) 2022 02 18 (441) 2022 05 30 (581) 2022 05 12

(111) 1514453 (540) HOMIX (511) 9, 37, 38, 42
(732) ENEL S.P.A.,  
Viale Regina Margherita 137, I-00198 Roma (IT)
(151) 2022 04 21 (441) 2022 05 23 (581) 2022 05 05

(111) 1544850 (540) vivid money
(531) CFE: 27.05.09, 29.01.12 (511) 9, 36
(732) INCANTUS HOLDING LIMITED,  
Sotiri Tofini 4, 2nd floor, Agios Athanasios, CY-4102 Limassol (CY)
(151) 2020 05 14 (441) 2020 08 31 (581) 2020 08 13

(111) 1545817 (540) LEMAX
(531) CFE: 03.01.01, 26.04.15, 27.05.17, 29.01.12 (511) 11, 35, 37
(732) „LЕМАХ” LLC,  
Nikolaevskoe sh. 10-V, Taganrog, RU-347913 Rostovskaya obl. (RU)
(151) 2020 05 25 (441) 2020 08 31 (581) 2020 08 13

(111) 1571141 (540) HIGH PERFORMANCE ENERGY DRINK 
NON STOP
(531) CFE: 25.01.19, 25.07.01,  
26.04.08, 26.07.25, 27.05.10 (511) 32, 33
(732) AQUA NRG INVESTMENTS LIMITED,  
Lampousas 1, CY-1095 Nicosia (CY)
(151) 2022 04 05 (441) 2022 05 23 (581) 2022 05 05

(111) 1629377 (540) ALPERIN (511) 5
(732) Alpen Pharma AG,  
Finkenhubelweg 16, CH-3012 Bern (CH)
(151) 2022 03 07 (441) 2022 05 30 (581) 2022 05 12

(111) 1653873 (540) X-LINE (511) 25
(732) Sovmestnoe obchtchestvo s ogranitchennoy 
otvetstvennostiyu „Conte Spa”,  
Pobedy Street d. 30, 230026 Grodno (BY)
(151) 2021 12 22 (441) 2022 04 25 (581) 2022 04 07

(111) 1655362 (540) QUTEX
(531) CFE: 27.05.17, 29.01.01 (511) 25
(732) Obschestvo s ogranichennoi otvetstvennostiu „Chorap”, 
Leningradskoe highway, possession of 88 km, building 103,  
floor / room 4/405, RU-141603 city of Klin, Moscow region (RU)
(151) 2022 02 11 (441) 2022 05 02 (581) 2022 04 14

(111) 1656544 
(531) CFE: 04.03.20, 21.01.25, 26.04.09, 29.01.14 (511) 38, 42
(732) „Selectel”, Co. Ltd.,  
Tsvetochnaya Street 21, liter A, RU-196084 Saint Petersburg (RU)
(151) 2022 02 24 (441) 2022 05 09 (581) 2022 04 21

(111) 1658237 (540) AKSHOME
(531) CFE: 07.03.11, 27.05.01 (511) 11, 20, 24, 27, 35
(732) Chastnoe torgovo-proizvodstvennoe unitarnoe  
predpriyatie “Aks-mebel”,  
ul. Vychulki d. 129 A/3, pom. No. 1, 224026 Brest (BY)
(151) 2021 09 22 (441) 2022 05 16 (581) 2022 04 28

(111) 1658977 (540) THE ORDINARY (511) 3
(732) Deciem Beauty Group Inc.,  
15 Fraser Avenue, Toronto ON M6K 1Y7 (CA)
(151) 2022 03 15 (441) 2022 05 23 (581) 2022 05 05

(111) 1658978 (540) THE ABNORMAL BEAUTY COMPANY. DECIEM
(531) CFE: 24.17.02, 26.04.05, 27.05.01 (511) 3
(732) Deciem Beauty Group Inc.,  
15 Fraser Avenue, Toronto ON M6K 1Y7 (CA)
(151) 2022 03 15 (441) 2022 05 23 (581) 2022 05 05

(111) 1658986 (540) В LANCE F RMULA
(531) CFE: 26.01.04, 26.11.12,  
26.13.25, 27.05.01, 29.01.13 (511) 5, 29, 30, 32
(732) Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo  
„Valuisky kombinat rastitelnykh masel”,  
ul. Nikolskaya 119, Valuiki, RU-309992 Belgorod Oblast (RU)
(151) 2021 11 09 (441) 2022 05 23 (581) 2022 05 05

(111) 1658991 (540) DECIEM (511) 3
(732) Deciem Beauty Group Inc.,  
15 Fraser Avenue, Toronto ON M6K 1Y7 (CA)
(151) 2022 03 15 (441) 2022 05 23 (581) 2022 05 05

(111) 1658992 (540) The Ordinary. Hair Care.
(531) CFE: 27.05.10 (511) 3
(732) Deciem Beauty Group Inc.,  
15 Fraser Avenue, Toronto ON M6K 1Y7 (CA)
(151) 2022 03 15 (441) 2022 05 23 (581) 2022 05 05

(111) 1659122 (540) EVERLASTING
(531) CFE: 26.11.02, 27.05.01 (511) 11
(732) EVERLASTING S.R.L.,  
Strada Nazionale della Cisa Km. 161,  
I-46029 SUZZARA (Mantova) (IT)
(151) 2022 02 24 (441) 2022 05 23 (581) 2022 05 05
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(111) 1659442 (540) DANCING BLOSSOM LOUIS VUITTON (511) 3
(732) LOUIS VUITTON MALLETIER,  
2 rue du Pont-Neuf, F-75001 Paris (FR)
(151) 2021 09 07 (441) 2022 05 23 (581) 2022 05 05

(111) 1659522 (540) NIELSEN-MASSEY VANILLAS, INC  (511) 30
(732) Nielsen-Massey Vanillas, Inc ,  
164 RIVER MIST DR, OSWEGO IL 60543 (US)
(151) 2021 12 07 (441) 2022 05 23 (581) 2022 05 05

(111) 1659571 (540) LINSPLLO
(531) CFE: 27 05 01 (511) 25
(732) Shishi Hongshuai Clothing Co , Ltd ,  
No  37 Cuozai New Street, Cuozai Industrial Park,  
Hanjiang Town, Shishi City, Quanzhou City, Fujian Province (CN)
(151) 2022 03 09 (441) 2022 05 23 (581) 2022 05 05

(111) 1659623 (540) CYCLOTECH (511) 6, 8, 9, 12, 21, 26
(732) SPORT & FASHION MANAGEMENT PTE  LTD ,  
6 Shenton Way, # 18-11 OUE Downtown 2, Singapore 068809 (SG)
(151) 2021 08 03 (441) 2022 05 23 (581) 2022 05 05

(111) 1659689 (540) COMBI (511) 7
(732) Cold Jet, LLC,  
455 Wards Corner Road, Cincinnati OH 45140 (US)
(151) 2022 03 28 (441) 2022 05 23 (581) 2022 05 05

(111) 1659707 
(531) CFE: 26 01 01, 26 07 04, 26 11 12 (511) 6, 20
(732) TIANJIN GOLDEN BRIDGE WELDING MATERIALS GROUP CO , LTD ,  
No  1 Liujing Road, Dongli Economic Development Area,  
300399 Tianjin (CN)
(151) 2021 10 12 (441) 2022 05 23 (581) 2022 05 05

(111) 1659709 
(531) CFE: 05 05 20, 15 01 13, 26 11 02, 26 13 25 (511) 6, 7, 11, 19
(732) PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY „VENTILATION SYSTEMS”, 
Vul  M  Kotsiubynskoho 1, m  Kyiv 01030 (UA)
(151) 2021 12 09 (441) 2022 05 23 (581) 2022 05 05

(111) 1659818 (540) VENTS
(531) CFE: 05 05 20, 15 01 13,  
26 11 02, 26 13 25, 27 05 01 (511) 6, 7, 11, 19
(732) PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY „VENTILATION SYSTEMS”, 
Vul  M  Kotsiubynskoho 1, m  Kyiv 01030 (UA)
(151) 2021 12 09 (441) 2022 05 23 (581) 2022 05 05

(111) 1659893 (540) ARPRENESSA (511) 5
(732) KRKA, tovarna zdravil, d d ,  
Novo mesto, Šmarješka cesta 6, SI-8000 Novo mesto (SI)
(151) 2022 01 26 (441) 2022 05 23 (581) 2022 05 05

(111) 1659936 (540) ER Electro Rent
(531) CFE: 27 05 19 (511) 38
(732) Electro Rent Corporation,  
8511 Fallbrook Avenue, Suite 200, West Hills CA 91304 (US)
(151) 2022 03 29 (441) 2022 05 23 (581) 2022 05 05

(111) 1660042 (540) Friall
(531) CFE: 25 03 01, 27 05 01, 29 01 12 (511) 29
(732) Friall s r o , Soběslavská 2098/20, CZ-390 02 Tábor (CZ)
(151) 2022 02 21 (441) 2022 05 30 (581) 2022 05 12

(111) 1660056 (540) Fruit Fairy (511) 29, 30, 31, 32
(732) Falkenstein DOO Prijepolje,  
Pionirska b b , Kolovrat 31300 Prijepolje (RS)
(151) 2022 02 14 (441) 2022 05 30 (581) 2022 05 12

(111) 1660067 (540) VENTS
(531) CFE: 27 05 01 (511) 6, 7, 11, 19
(732) PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY „VENTILATION SYSTEMS”, 
Vul  M  Kotsiubynskoho 1, m  Kyiv 01030 (UA)
(151) 2021 12 09 (441) 2022 05 30 (581) 2022 05 12

(111) 1660083 (540) ALWAYS WANTED AMIGO JUICY FRIEND
(531) CFE: 01 01 01, 27 05 17, 29 01 13 (511) 32
(732) Drustvo za proizvodstvo trgovija i uslugi  
SOKO Gorica DOOEL Skopje,  
Ul  1526 br  25, 1000 Skopje (MK)
(151) 2022 03 03 (441) 2022 05 30 (581) 2022 05 12

(111) 1660277 (540) wellbees
(531) CFE: 03 13 04, 29 01 12 (511) 9, 35, 41, 44, 45
(732) ACTIFIT SPOR VE SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ,  
Levent Mahallesi Fulyalı Sokak Trans Med Sağlık Turizm, No: 7, 
Beşiktaş, İstanbul (TR)
(151) 2021 07 07 (441) 2022 05 30 (581) 2022 05 12

(111) 1660733 (540) BIT
(531) CFE: 27 05 01 (511) 7, 11
(732) Melnik Liudmila Oleksandrivna,  
vul  Veresneva 27, s  Kozyn, Obukhivskyi r-n, Kyivska obl  08711 (UA)
(151) 2022 01 25 (441) 2022 05 30 (581) 2022 05 12

(111) 1660760 (540) THINKCAR
(531) CFE: 27 05 17 (511) 9, 37
(732) THINKCAR TECH CO , LTD ,  
2606, Building 4, Phase II, Tianan Yungu, Gangtou Community, 
Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong (CN)
(151) 2022 01 27 (441) 2022 05 30 (581) 2022 05 12

(111) 1661119 (540) ANiNATURE
(531) CFE: 27 05 01, 29 01 01 (511) 31
(732) Anifit AG, Weissbadstrasse 14, CH-9050 Appenzell (CH)
(151) 2022 03 21 (441) 2022 05 30 (581) 2022 05 12

(111) 1661120 (540) SANGUMOL (511) 5
(732) Trommsdorff GmbH & Co  KG,  
Trommsdorffstr  2-6, 52477 Alsdorf (DE)
(151) 2022 04 11 (441) 2022 05 30 (581) 2022 05 12

(111) 1661121 (540) GLUCOSTASIN (511) 5
(732) Trommsdorff GmbH & Co  KG,  
Trommsdorffstr  2-6, 52477 Alsdorf (DE)
(151) 2022 04 11 (441) 2022 05 30 (581) 2022 05 12

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) 937779 (540) STEADY TEC DIE ZUVERLÄSSIGE  
VERBINDUNGSTECHNIK
(531) CFE: 26 13 25, 27 05 10 (511) 9
(732) TELEGÄRTNER KARL GÄRTNER GMBH,  
LERCHENSTRASSE 35, 71144 STEINENBRONN (DE);  
BTR NETCOM GMBH, IM TAL 2, 78176 BLUMBERG (DE); 
WEIDMÜLLER INTERFACE GMBH & CO  KG,  
KLINGENBERGSTRASSE 16, 32758 DETMOLD (DE)
(151) 2007 07 05 (441) 2007 12 10 (581) 2007 10 18
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(111) 937780 (540) STEADYTEC
(531) CFE: 26 13 25, 27 05 10 (511) 9
(732) TELEGÄRTNER KARL GÄRTNER GMBH,  
LERCHENSTRASSE 35, 71144 STEINENBRONN (DE);  
BTR NETCOM GMBH, IM TAL 2, 78176 BLUMBERG (DE); 
WEIDMÜLLER INTERFACE GMBH & CO  KG,  
KLINGENBERGSTRASSE 16, 32758 DETMOLD (DE)
(151) 2007 07 05 (441) 2007 12 10 (581) 2007 10 18

(111) 1174551 (540) RP
(531) CFE: 25 05 02, 26 04 04,  
26 04 05, 26 04 07, 27 05 24, 29 01 12 (511) 9
(732) THE WINE ADVOCATE, INC ,  
P O  BOX 311 MONKTON, MD 21111 (US)
(151) 2013 08 26 (441) 2013 10 28 (581) 2013 09 19

(111) 1203184 (540) MONTAIGNE (511) 18
(732) LOUIS VUITTON MALLETIER,  
2 rue du Pont Neuf, F-75001 Paris (FR)
(151) 2014 03 18 (441) 2014 07 07 (581) 2014 05 22

(111) 1268183 (540) Pickup
(531) CFE: 27 05 01, 29 01 12 (511) 39
(732) GEOPOST,  
9 rue Maurice Mallet, F-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR)
(151) 2016 02 04 (441) 2016 04 11 (581) 2016 02 25

(111) 1530784 (540) WE WILL (511) 16, 35, 39, 40
(732) Prinzhorn Holding GmbH,  
Lemböckgasse 21-25, A-1230 Wien (AT)
(151) 2020 08 26 (441) 2020 09 28 (581) 2020 09 10

(111) 1546473 (540) KENSINGTON (511) 30
(732) Joint Stock Company „Tander”,  
Levanevskogo street 185, RU-350002 Krasnodar (RU)
(151) 2020 06 02 (441) 2020 09 07 (581) 2020 08 20
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C Z Ę Ś Ć  II

KOMUNIKATY URZĘDOWE

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2023 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 i  z  2022 r. poz. 2185),  
skreślono z listy rzeczników patentowych w poz. nr: 

2060 Magońska Alina Zdzisława Ostrowiec Świętokrzyski

lista rZecZniKÓW patentoWYcH 
(WpisY i sKreślenia)
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