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patentY

UDZielone praWa 
(od nr 242 237 do nr 242 310)

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) 242310 (41) 2022 08 29 
(51) A01F 12/44 (2006 01) 
 A01F 12/42 (2006 01) 
 A01F 12/20 (2006 01)
(21) 437143 (22) 2021 02 26

(72) TULSKA EWA, Sypniewo (PL);  
ANISZEWSKA MONIKA, Warszawa (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO 
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do wytrząsania nasion z szyszek, oraz zastosowanie 
urządzenia do wytrząsania nasion, zwłaszcza z rodzaju Larix albo Pinus

(B1) (11) 242250 (41) 2022 10 10 
(51) A01K 74/00 (2006 01) 
 A01K 80/00 (2006 01) 
 G01N 1/02 (2006 01)
(21) 437524 (22) 2021 04 08
(72) CZERNIEJEWSKI PRZEMYSŁAW, Szczecin (PL);  
BRYSIEWICZ ADAM, Szczecin (PL)
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(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY 
W SZCZECINIE, Szczecin (PL);  
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W FALENTACH, 
Falenty (PL)
(54) Urządzenie do pobierania organizmów makrozoobentosowych

(B1) (11) 242304 (41) 2021 08 02 
(51) A21D 2/36 (2006 01) 
 A21D 8/04 (2006 01) 
 A21D 13/00 (2017 01) 
 A23L 33/105 (2016 01) 
 A61K 36/605 (2006 01)
(21) 432706 (22) 2020 01 27
(72) PRZEOR MONIKA, Poznań (PL); KOBUS-CISOWSKA JOANNA, 
Baranowo (PL); KMIECIK DOMINIK, Poznań (PL);  
SZCZEPANIAK OSKAR, Poznań (PL); BESZTERDA MONIKA, Buk (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Sposób wytwarzania chleba mieszanego z leżakowanymi liśćmi 
morwy białej, w szczególności dla diabetyków

(B1) (11) 242305 (41) 2021 10 18 
(51) A23G 1/48 (2006 01) 
 A23G 1/54 (2006 01) 
 A23G 1/40 (2006 01) 
 A23L 33/105 (2016 01) 
 A23L 33/16 (2016 01) 
 A23L 33/125 (2016 01)
(21) 433558 (22) 2020 04 16
(72) GRAMZA-MICHAŁOWSKA ANNA, Poznań (PL);  
KULCZYŃSKI BARTOSZ, Poznań (PL);  
SULIBORSKA JOANNA, Cerekwica (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Praliny i sposób wytwarzania pralin

(B1) (11) 242276 (41) 2021 08 23 
(51) A23N 17/00 (2006 01) 
 A01K 5/02 (2006 01) 
 A01F 25/20 (2006 01) 
 A01F 29/00 (2006 01)
(21) 432942 (22) 2020 02 18
(72) SZEPIETOWSKI MARCIN, Wojny Piecki (PL)
(73) SZEPIETOWSKI MARCIN, Wojny Piecki (PL)
(54) Urządzenie do pobierania paszy

(B1) (11) 242267 (41) 2021 06 28 
(51) A24C 5/12 (2006 01) 
 B26D 3/16 (2006 01) 
 A24D 3/02 (2006 01) 
 B26D 7/26 (2006 01)
(21) 432361 (22) 2019 12 20
(72) SIKORA LESZEK, Radom (PL)
(73) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Urządzenie i sposób obrabiania artykułów prętopodobnych 
przemysłu tytoniowego

(B1) (11) 242268 (41) 2021 06 28 
(51) A24C 5/12 (2006 01) 
 B26D 3/16 (2006 01) 
 A24D 3/02 (2006 01) 
 B26D 7/26 (2006 01)
(21) 432362 (22) 2019 12 20
(72) SIKORA LESZEK, Radom (PL)
(73) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Urządzenie i sposób cięcia artykułów prętopodobnych prze-
mysłu tytoniowego

(B1) (11) 242288 (41) 2021 08 30 
(51) A47B 96/18 (2006 01) 
 F16B 5/02 (2006 01) 
 E04C 2/24 (2006 01) 
 B32B 7/022 (2019 01)
(21) 433025 (22) 2020 02 25
(72) KOPYT PAWEŁ, Maków (PL)
(73) POLBLAT KOPYT SPÓŁKA JAWNA, Maków (PL)
(54) Sposób wytwarzania blatu produkcyjnego z rdzeniem drew-
niano-stalowym i powłoką poliuretanową oraz blat produkcyjny 
z rdzeniem drewniano-stalowym i powłoką poliuretanową wytwa-
rzany tym sposobem

(B1) (11) 242265 (41) 2020 01 02 
(51) A47B 96/20 (2006 01) 
 B27M 3/08 (2006 01) 
 B27M 3/18 (2006 01) 
 B27D 1/10 (2006 01)
(21) 426004 (22) 2018 06 20
(72) SZAŁAŃSKI JERZY, Warszawa (PL)
(73) JUAN-E  SZAŁAŃSKA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
(54) Front meblowy

(B1) (11) 242260 (41) 2022 03 21 
(51) A61K 8/9789 (2017 01) 
 A61K 8/19 (2006 01) 
 A61K 8/06 (2006 01)
(21) 435281 (22) 2020 09 14
(72) KULPA DANUTA, Szczecin (PL); JADCZAK PAULA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY 
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Emulsja kosmetyczna typu olej/woda i sposób konserwacji 
emulsji kosmetycznych typu olej/woda

(B1) (11) 242278 (41) 2022 09 12 
(51) A61K 31/121 (2006 01) 
 A61K 31/352 (2006 01) 
 A61K 31/05 (2006 01) 
 A61P 35/02 (2006 01)
(21) 437273 (22) 2021 03 11
(72) MIĘKUS-PURWIN NATALIA, Gdynia (PL); KOSZAŁKA PATRYCJA, 
Gdańsk (PL); STASIŁOJĆ GRZEGORZ, Gdańsk (PL);  
NIEDŹWIECKI MACIEJ, Gdańsk (PL); BĄCZEK TOMASZ, Gdańsk (PL); 
GRABOWSKI SZYMON, Gdynia (PL)
(73) GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Gdańsk (PL);  
FUNDACJA GETRESPONSE CARES, Gdańsk (PL)
(54) Kompozycja fitozwiązków do zastosowania do wzmacniania 
aktywności cytotoksycznej w leczeniu ostrych białaczek limfobla-
stycznych

(B1) (11) 242259 (41) 2021 11 22 
(51) A61K 36/07 (2006 01) 
 A61P 31/04 (2006 01) 
 A01N 65/00 (2009 01)
(21) 433993 (22) 2020 05 19
(72) BAKIER SŁAWOMIR, Grabówka (PL);  
POHORECKA KRYSTYNA, Puławy (PL); ŚWIĘCICKA IZABELA, 
Dzikie Kolonia (PL); WOŁKOWYCKI MAREK, Sacharewo (PL); 
WOŁKOWYCKA-DRUŻBA ANNA, Hajnówka (PL);  
ISIDOROW WALERIJ, Białystok (PL);  
STOCKI MARCIN, Michałowo (PL); ZAPORA EWA, Sobolewo (PL)
(73) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok (PL)
(54) Kompozycja oraz sposób otrzymywania kompozycji do zasto-
sowania w  leczeniu zgnilca złośliwego pszczół

(B1) (11) 242253 (41) 2020 05 18 
(51) A61L 15/18 (2006 01) 
 A61L 15/44 (2006 01)
(21) 427756 (22) 2018 11 14
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(72) KAWECKI MAREK, Jaworze (PL); WIERZBIK MAGDALENA, 
Jaworzno (PL); KARNABAŁ ALINA, Piekary Śląskie (PL);  
SIEROŃ ALEKSANDER, Katowice (PL); GLIK JUSTYNA,  
Świerklaniec (PL); ŁOS MAREK, Twardowice (PL);  
HUDECKI ANDRZEJ, Bielsko-Biała (PL)
(73) WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH,  
Katowice (PL); ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH, 
Katowice (PL); SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ –  
INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice (PL)
(54) Sposób otrzymywania profilaktycznych materiałów opatrunko-
wych do zastosowania w zapobieganiu powstawaniu ran zespołu 
stopy cukrzycowej

(B1) (11) 242241 (41) 2021 07 12 
(51) B01D 17/00 (2006 01) 
 F02C 7/00 (2006 01) 
 C02F 1/40 (2006 01)
(21) 432512 (22) 2020 01 07
(72) FILIPOWICZ MARIUSZ, Wola Zachariaszowska (PL);  
LALIK KRZYSZTOF, Piekary (PL); PODLASEK SZYMON, Dębica (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM  STANISŁAWA STASZICA  
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Układ do naolejania i odolejania silnika parowego układu in-
stalacji parowej

(B1) (11) 242298 (41) 2021 10 11 
(51) B05B 13/00 (2006 01) 
 B05B 17/06 (2006 01) 
 B05D 1/02 (2006 01) 
 B22C 7/00 (2006 01)
(21) 433463 (22) 2020 04 07
(72) WAKSMUNDZKI MIECZYSŁAW, Kraków (PL);  
WAKSMUNDZKI MARCIN, Kraków (PL); ZYCH JERZY, Kraków (PL)
(73) MTM MODELE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieliczka (PL)
(54) Sposób zabezpieczania powierzchni modeli odlewniczych 
i urządzenie do nanoszenia powłok zabezpieczających powierzch-
nie modeli odlewniczych

(B1) (11) 242275 (41) 2020 01 13 
(51) B23B 27/06 (2006 01) 
 B23G 1/02 (2006 01)
(21) 426160 (22) 2018 07 02
(72) CZECHOWSKI KAZIMIERZ, Kraków (PL); MACHYNIA ZBIGNIEW, 
Kraków (PL); TOBOŁA DANIEL, Kraków (PL); KALISZ JANUSZ, 
Kraków (PL); WRONSKA IWONA, Kraków (PL)
(73) STALMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Piątkowiec (PL)
(54) Narzędzie wieloostrzowe do toczenia gwintów wewnętrznych

(B1) (11) 242249 (41) 2022 05 16 
(51) B23K 1/19 (2006 01)
(21) 435930 (22) 2020 11 10
(72) WOJDAT TOMASZ, Bogdaszowice (PL);  
SOKOŁOWSKI PAWEŁ, Wrocław (PL); ŁATKA LESZEK, Wrocław (PL); 
PIĄTKOWSKA DOMINIKA, Żytowice (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób łączenia stopów aluminium z materiałami kompozyto-
wymi na osnowie grafitu metodą lutowania miękkiego

(B1) (11) 242271 (41) 2022 05 02 
(51) B23K 37/04 (2006 01) 
 B23K 31/02 (2006 01)
(21) 435819 (22) 2020 10 29
(72) DOMŻALSKI RAFAŁ, Nowe Miasto Lubawskie (PL)
(73) KONTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kurzętnik (PL)
(54) Sposób wykonywania konstrukcji stalowych oraz stanowisko 
do realizacji tego sposobu

(B1) (11) 242286 (41) 2019 12 16 
(51) B25G 1/10 (2006 01) 
 E04F 21/06 (2006 01) 
 E04F 21/16 (2006 01)
(21) 425920 (22) 2018 06 14
(72) WARSZ ALEKSANDER, Gliwice (PL)
(73) WARSZ ALEKSANDER, Gliwice (PL)
(54) Ręczne narzędzie murarskie

(B1) (11) 242280 (41) 2019 01 28 
(51) B27B 3/12 (2006 01)
(21) 422367 (22) 2017 07 27
(72) KRAWCZUK ARKADIUSZ, Jelenia Góra (PL)
(73) KRAWCZUK ARKADIUSZ, Jelenia Góra (PL)
(54) Zespół napędowy traka ramowego

(B1) (11) 242309 (41) 2021 08 09 
(51) B27K 5/06 (2006 01) 
 B27M 1/02 (2006 01) 
 F26B 21/10 (2006 01) 
 F26B 21/14 (2006 01)
(21) 432836 (22) 2020 02 04
(72) GRZEŚKIEWICZ MAREK, Warszawa (PL); ZAWADZKI JANUSZ, 
Warszawa (PL); DROŻDŻEK MICHAŁ, Warszawa (PL);  
KOZAKIEWICZ PAWEŁ, Warszawa (PL); LASKOWSKA AGNIESZKA, 
Ząbki (PL); RADOMSKI ANDRZEJ, Warszawa (PL);  
GAWRON JAKUB, Łajski (PL); BYTNER OLGA, Warszawa (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO 
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Sposób modyfikacji drewna

(B3) (11) 242245 (41) 2022 06 06 
(51) B29C 41/06 (2006 01) 
 B29C 41/34 (2006 01) 
 B29C 41/52 (2006 01)
(21) 436228 (22) 2020 12 03
(61) 238107
(72) GŁOGOWSKA KAROLINA, Krężnica Jara (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Uchwyt formy do odlewania rotacyjnego

(B1) (11) 242238 (41) 2021 09 06 
(51) B29C 64/20 (2017 01)
(21) 436023 (22) 2020 11 19
(72) ZYGARLICKI JAROSŁAW, Przylesie (PL)
(73) POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole (PL)
(54) Drukarka 3D fotopolimerowa

(B1) (11) 242239 (41) 2021 09 06 
(51) B29C 64/20 (2017 01)
(21) 436024 (22) 2020 11 19
(72) ZYGARLICKI JAROSŁAW, Przylesie (PL)
(73) POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole (PL)
(54) Drukarka 3D proszkowa

(B1) (11) 242240 (41) 2021 09 13 
(51) B29C 64/147 (2017 01) 
 B29C 67/00 (2017 01)
(21) 436025 (22) 2020 11 19
(72) ZYGARLICKI JAROSŁAW, Przylesie (PL)
(73) POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole (PL)
(54) Drukarka laminująca

(B1) (11) 242284 (41) 2021 10 18 
(51) B41M 1/36 (2006 01)
(21) 433534 (22) 2020 04 11
(72) KOŹLAK PRZEMYSŁAW, Poznań (PL)
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(73) ZAKŁAD POLIGRAFICZNY POL-MAK  
PRZEMYSŁAW MAKOWIAK, DANUTA MAKOWIAK SPÓŁKA JAWNA,  
Przeźmierowo (PL)
(54) Sposób drukowania hybrydowego na bibule tissue

(B1) (11) 242283 (41) 2021 08 30 
(51) B60G 3/20 (2006 01) 
 B60G 7/00 (2006 01)
(21) 433056 (22) 2020 02 26
(72) TUREWICZ TOMASZ, Zabrze (PL); SKOBERLA RYSZARD, 
Sierakowice (PL); TARGOSZ MIROSŁAW, Katowice (PL)
(73) NT INDUSTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Orzesze (PL)
(54) Układ zawieszenia o zmniejszonej wysokości do zastosowań 
specjalistycznych zwłaszcza dla pojazdów w tym rolkowych platform 
ładunkowych

(B1) (11) 242299 (41) 2021 11 22 
(51) B62B 1/18 (2006 01)
(21) 433957 (22) 2020 05 15
(72) KRZYMOWSKI KAMIL, Białystok (PL)
(73) KRZYMOWSKI KAMIL, Białystok (PL)
(54) Taczka

(B1) (11) 242291 (41) 2022 04 25 
(51) B62B 3/14 (2006 01)
(21) 435734 (22) 2020 10 20
(72) KACZMARCZYK JAROSŁAW, Ząbki (PL)
(73) ZEROQS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Olsztyn (PL)
(54) Uniwersalne pomocnicze stanowisko płatnicze w postaci wózka 
sklepowego

(B1) (11) 242285 (41) 2017 12 04 
(51) B62K 25/28 (2006 01) 
 B62K 3/02 (2006 01)
(21) 417331 (22) 2016 05 25
(72) MARCZAK PAWEŁ, Sanok (PL); DĄBROWSKI JERZY, Kraków (PL)
(73) LOOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
(54) Rama amortyzowana pojazdów jednośladowych

(B1) (11) 242292 (41) 2017 03 13 
(51) B63G 8/14 (2006 01)
(21) 413003 (22) 2015 08 31
(72) OLĘDZKI SEBASTIAN DAWID, Białystok (PL)
(73) BISONTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
(54) Pojazd podwodny z kadłubem o zmiennej geometrii

(B1) (11) 242266 (41) 2020 11 02 
(51) B65B 35/16 (2006 01) 
 B65B 43/42 (2006 01) 
 B65B 53/00 (2006 01)
(21) 429724 (22) 2019 04 24
(72) FRANEK KRZYSZTOF, Gniezno (PL); ANDRZEJEWSKI MARIUSZ, 
Gniezno (PL); WIECZOREK TOMASZ, Gruszczyn (PL)
(73) TECCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gniezno (PL)
(54) Urządzenie do układania i pakowania produktów w opakowania 
zbiorcze, zwłaszcza do układania i pakowania baterii w opakowa-
niach typu blister

(B1) (11) 242287 (41) 2020 12 14 
(51) B65G 1/04 (2006 01) 
 B65G 59/04 (2006 01)
(21) 430103 (22) 2019 05 31

(72) TERLIKOWSKI TOMASZ, Poznań (PL)
(73) INFOTEC CNC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(54) Urządzenie do ustawiania palet i/lub pojedynczych płyt na re-
gale, zwłaszcza w magazynie wysokiego składowania

(B1) (11) 242273 (41) 2021 10 18 
(51) B65G 1/10 (2006 01) 
 A47B 57/06 (2006 01) 
 B65G 1/16 (2006 01)
(21) 437036 (22) 2021 02 17
(30) CZ2020-37440 U  2020 04 17 CZ
(72) HANÁK MARTIN, Kralovice (CZ); BEJVL RADEK, Rokycany (CZ)
(73) KEYPACK s r o , Plzeň (CZ)
(54) Zasobnik regałowy

(B1) (11) 242270 (41) 2021 11 29 
(51) B67D 3/02 (2006 01) 
 A01G 13/06 (2006 01)
(21) 434086 (22) 2020 05 27
(72) PROSTAŃSKI DARIUSZ, Wilcza (PL); POLNIK BARTOSZ,  
Rybnik (PL); SIEGMUND MICHAŁ, Szczejkowice (PL);  
KALITA MAREK, Gliwice (PL); BAŁAGA DOMINIK, Gliwice (PL);  
BIDAS MICHAŁ, Gliwice (PL); WALOSZCZYK ARKADIUSZ, 
Tarnowskie Góry (PL); URBANEK ANDRZEJ, Radzionków (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice (PL); 
URBANEK ANDRZEJ FIRMA INNOWACYJNO-WDROŻENIOWA 
ELEKTRON SPÓŁKA CYWILNA, Radzionków (PL);  
WALOSZCZYK ARKADIUSZ FIRMA INNOWACYJNO-WDROŻENIOWA 
ELEKTRON SPÓŁKA CYWILNA, Radzionków (PL)
(54) Układ samoczynnego napełniania zbiornika ciśnieniowego

(B1) (11) 242302 (41) 2022 08 29 
(51) B82Y 5/00 (2011 01) 
 B82Y 15/00 (2011 01) 
 C12Q 1/04 (2006 01) 
 C12N 13/00 (2006 01) 
 G01N 33/53 (2006 01)
(21) 437116 (22) 2021 02 25
(72) PITEK MARCIN, Gdynia (PL); SKROBIŃSKA ANNA, Olsztyn (PL); 
DĄBROWSKI KAMIL, Samborowo (PL); ŚLEDŹ WOJCIECH, Gady (PL); 
BIAŁY MACIEJ, Warszawa (PL)
(73) AGRO-OLSZTYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn (PL)
(54) Immunoseparacja bakterii w polu magnetycznym podczas 
wzbogacania hodowli mikroorganizmów

(B1) (11) 242254 (41) 2020 06 01 
(51) C07D 311/30 (2006 01) 
 B01D 11/00 (2006 01)
(21) 427922 (22) 2018 11 27
(72) WIŚNIEWSKA ANNA, Warszawa (PL);  
DOMAŃSKA-ŻELAZNA URSZULA, Warszawa (PL);  
DĄBROWSKI ZBIGNIEW, Wydminy (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT CHEMII 
PRZEMYSŁOWEJ IMIENIA PROFESORA IGNACEGO MOŚCICKIEGO, 
Warszawa (PL)
(54) Sposób wydzielania kwercetyny z cebuli za pomocą ekstrakcji

(B1) (11) 242255 (41) 2020 12 28 
(51) C08G 18/36 (2006 01) 
 C08G 18/68 (2006 01) 
 C08J 9/06 (2006 01)
(21) 430287 (22) 2019 06 19
(72) KURAŃSKA MARIA, Brzesko (PL); PROCIAK ALEKSANDER, 
Kraków (PL); POLACZEK KRZYSZTOF, Andrychów (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM  TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 
Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania otwartokomórkowej  pianki poliuretanowej
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(B1) (11) 242303 (41) 2021 01 25 
(51) C08L 3/04 (2006 01) 
 C08K 5/54 (2006 01) 
 B27K 3/52 (2006 01) 
 C07F 7/18 (2006 01) 
 C09J 101/02 (2006 01) 
 C08B 31/00 (2006 01) 
 C08B 31/12 (2006 01)
(21) 430661 (22) 2019 07 19
(72) MAZELA BARTŁOMIEJ, Poznań (PL); PERDOCH WALDEMAR, 
Śródka (PL); NOWAK TOMASZ, Poznań (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Środek do konserwacji drewnianych obiektów zabytkowych 
i sposób jego wytwarzania

(B1) (11) 242257 (41) 2021 01 25 
(51) C08L 77/00 (2006 01) 
 C08K 9/02 (2006 01) 
 C08K 3/36 (2006 01) 
 C08K 3/20 (2006 01) 
 C08K 3/014 (2018 01)
(21) 430665 (22) 2019 07 19
(72) JEZIÓRSKA REGINA, Warszawa (PL); SZADKOWSKA 
AGNIESZKA, Warszawa (PL); SPASÓWKA EWA, Warszawa (PL); 
ŻUBROWSKA MAGDALENA, Łyse (PL); DZIERŻAWSKI JACEK, 
Warszawa (PL); RUCIŃSKI JAKUB, Warszawa (PL); KOLASA JANUSZ, 
Warszawa (PL); STASIŃSKI JANUSZ, Warszawa (PL);  
STUDZIŃSKI MACIEJ, Warszawa (PL); SUWAŁA KATARZYNA,  
Radom (PL); PANASIUK MAREK, Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT CHEMII 
PRZEMYSŁOWEJ IMIENIA PROFESORA IGNACEGO MOŚCICKIEGO, 
Warszawa (PL)
(54) Kompozyty poliamidowe z hybrydowym napełniaczem krze-
mionkowym modyfikowanym tlenkiem grafenu

(B1) (11) 242258 (41) 2021 01 25 
(51) C08L 77/00 (2006 01) 
 C08K 7/24 (2006 01) 
 C08K 9/02 (2006 01) 
 C08K 3/36 (2006 01) 
 C08K 3/014 (2018 01)
(21) 430666 (22) 2019 07 19
(72) JEZIÓRSKA REGINA, Warszawa (PL); SZADKOWSKA 
AGNIESZKA, Warszawa (PL); SPASÓWKA EWA, Warszawa (PL); 
ŻUBROWSKA MAGDALENA, Łyse (PL); DZIERŻAWSKI JACEK, 
Warszawa (PL); RUCIŃSKI JAKUB, Warszawa (PL);  
KOLASA JANUSZ, Warszawa (PL); STASIŃSKI JANUSZ,  
Warszawa (PL); STUDZIŃSKI MACIEJ, Warszawa (PL);  
SUWAŁA KATARZYNA, Radom (PL); PANASIUK MAREK, Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT CHEMII 
PRZEMYSŁOWEJ IMIENIA PROFESORA IGNACEGO MOŚCICKIEGO, 
Warszawa (PL)
(54) Kompozyty poliamidowe z aerożelowym napełniaczem hybry-
dowym

(B1) (11) 242256 (41) 2021 01 11 
(51) C09K 11/06 (2006 01) 
 H01L 51/50 (2006 01) 
 H01L 51/56 (2006 01)
(21) 430487 (22) 2019 07 04
(72) ULAŃSKI JACEK, Bukowiec (PL); ŁUSZCZYŃSKA BEATA,  
Łódź (PL); AMRUTH C, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania diody OLED

(B1) (11) 242261 (41) 2022 05 02 
(51) C12Q 1/6895 (2018 01)
(21) 435854 (22) 2020 10 30

(72) PRZYBOROWSKI MATEUSZ, Radzików (PL);  
NADOLSKA-ORCZYK ANNA, Cholewy (PL)
(73) INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN – 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Radzików (PL)
(54) Test molekularny zawierający zestaw starterów do jednoczesnej 
identyfikacji trzech alleli  genu Pinb

(B1) (11) 242262 (41) 2022 09 19 
(51) C12Q 1/6895 (2018 01)
(21) 437301 (22) 2021 03 15
(72) MARZEC MAREK, Katowice (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Sekwencje starterów specyficznych dla genów rzodkiewnika 
pospolitego, sposób analizy poziomu ekspresji genów rzodkiewnika 
pospolitego oraz sposób identyfikacji genotypów rzodkiewnika 
pospolitego z uszkodzeniem w szlaku biosyntezy strigolaktonów

(B1) (11) 242263 (41) 2022 09 19 
(51) C12Q 1/6895 (2018 01)
(21) 437302 (22) 2021 03 15
(72) MARZEC MAREK, Katowice (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Sekwencje starterów do identyfikacji genów rzodkiewnika po-
spolitego, sposób analizy ekspresji genów rzodkiewnika pospolitego 
oraz sposób identyfikacji genotypów rzodkiewnika pospolitego 
z uszkodzeniem w szlaku sygnalizacji strigolaktonów

(B1) (11) 242279 (41) 2022 01 31 
(51) C22B 1/24 (2006 01) 
 C22B 1/244 (2006 01) 
 C22B 7/02 (2006 01)
(21) 434799 (22) 2020 07 27
(72) ŚLUSARCZYK JERZY, Poznań (PL); KACZMAREK SŁAWOMIR, 
Poznań (PL); MAKIEŁA JACEK, Poznań (PL)
(73) PROTE-TECHNOLOGIE DLA ŚRODOWISKA  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(54) Sposób przetwarzania pyłów z wytopu miedzi prowadzonego 
w piecu elektrycznym

(B1) (11) 242277 (41) 2022 05 09 
(51) D21H 23/00 (2006 01) 
 D21H 21/16 (2006 01) 
 D21C 5/02 (2006 01) 
 D21H 17/17 (2006 01) 
 D21H 17/66 (2006 01) 
 D21H 17/67 (2006 01)
(21) 435903 (22) 2020 11 05
(30) 435051  2020 08 21 PL
(72) RYCHLIK WOJCIECH, Warszawa (PL)
(73) WARTER SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania bezkwasowej tektury litej i  bezkwasowa 
tektura lita

(B1) (11) 242293 (41) 2020 12 28 
(51) E04B 5/32 (2006 01) 
 E04B 5/28 (2006 01) 
 E04C 5/20 (2006 01)
(21) 430259 (22) 2019 06 17
(72) ZOWADA KRYSTIAN, Opole (PL)
(73) ZOWADA KRYSTIAN Z-WORKS, Opole (PL)
(54) Strop żelbetowy z wkładami z tworzywa sztucznego

(B1) (11) 242237 (41) 2019 04 08 
(51) E04C 3/20 (2006 01) 
 E04C 3/293 (2006 01) 
 E04B 5/04 (2006 01)
(21) 426173 (22) 2018 07 02
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(72) PERKOWSKI ZBIGNIEW, Opole (PL);  
GRZESZCZYK STEFANIA, Opole (PL); CZABAK MARIUSZ, Opole (PL);  
MATUSZEK-CHMUROWSKA ANETA, Kępa (PL)
(73) POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole (PL)
(54) Belkowy, żelbetowy element zespolony

(B1) (11) 242244 (41) 2021 01 25 
(51) E04F 15/02 (2006 01) 
 E04F 21/18 (2006 01)
(21) 433310 (22) 2020 03 23
(72) PRZYSTUPA KRZYSZTOF, Miłocin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Zestaw do ustalania grubości fugi i kątów między płytkami

(B1) (11) 242282 (41) 2021 01 25 
(51) E06B 5/16 (2006 01) 
 E06B 3/66 (2006 01)
(21) 430577 (22) 2019 07 12
(72) LITYŃSKI ZBIGNIEW, Warszawa (PL)
(73) POLFLAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Runów (PL)
(54) System bezramowego połączenia kątowego płyt szkła ognio-
chronnego

(B1) (11) 242300 (41) 2021 12 20 
(51) E21F 7/00 (2006 01) 
 E21B 43/00 (2006 01)
(21) 434354 (22) 2020 06 17
(72) MCGOLDRICK RORY, Wrocław (PL)
(73) METAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54) Sposób usuwania metanu ze złóż węgla

(B1) (11) 242297 (41) 2021 09 27 
(51) F03B 17/06 (2006 01) 
 F03B 13/06 (2006 01)
(21) 433311 (22) 2020 03 20
(72) STRUPIŃSKI ADAM, Bełchatów (PL)
(73) STRUPIŃSKI ADAM, Bełchatów (PL)
(54) System do wytwarzania energii elektrycznej przez stanowiska 
parkingowe ciężarowych pojazdów samochodowych i gromadzenia 
tej energii z przeznaczeniem jej zwłaszcza do ładowania samocho-
dów elektrycznych

(B1) (11) 242242 (41) 2021 11 08 
(51) F17C 1/00 (2006 01) 
 F17C 5/06 (2006 01) 
 B60K 15/07 (2006 01)
(21) 433797 (22) 2020 05 04
(72) KWIATKOWSKI MIROSŁAW, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM  STANISŁAWA STASZICA  
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Zbiornik do adsorpcyjnego magazynowania gazu ziemnego

(B1) (11) 242289 (41) 2021 10 18 
(51) F17C 1/08 (2006 01)
(21) 433554 (22) 2020 04 15
(72) BOGUCKI BOHDAN, Gdynia (PL)
(73) BOGUCKI BOHDAN, Gdynia (PL)
(54) Zbiornik ciśnieniowy płynu, zwłaszcza wodoru

(B1) (11) 242295 (41) 2022 02 21 
(51) F17C 9/02 (2006 01) 
 F17C 13/00 (2006 01) 
 F25J 1/00 (2006 01)
(21) 439012 (22) 2020 03 16
(30) 10-2019-0030135  2019 03 15 KR

(86) 2020 03 16  PCT/KR20/03612
(87) 2020 09 24  WO20/190003
(72) SO MYOUNGSEUP, Seoul (KR); CHANG GEUNSOO, Seoul (KR); 
SHIN DONGWON, Seoul (KR)
(73) GS ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP , Seoul (KR)
(54) Podzielna instalacja do regazyfikacji LNG

(B1) (11) 242272 (41) 2022 05 09 
(51) F23J 15/04 (2006 01) 
 F23J 15/06 (2006 01) 
 B01D 53/78 (2006 01) 
 B01D 53/50 (2006 01)
(21) 435890 (22) 2020 11 04
(72) OSTROWSKI PIOTR, Gliwice (PL);  
OSTROWSKI ZIEMOWIT, Smolnica (PL)
(73) OSTROWSKI PIOTR, Gliwice (PL);  
OSTROWSKI ZIEMOWIT, Smolnica (PL)
(54) Sposób ekologicznego odzysku ciepła spalin odprowadzanych 
do otoczenia zwłaszcza z palenisk

(B1) (11) 242246 (41) 2021 12 13 
(51) F24F 8/80 (2021 01) 
 F24F 8/00 (2021 01) 
 A61L 9/00 (2006 01) 
 F24F 8/22 (2021 01) 
 F24F 8/167 (2021 01) 
 F24F 8/158 (2021 01) 
 A61L 9/16 (2006 01) 
 A61L 9/18 (2006 01) 
 A61L 9/20 (2006 01)
(21) 438399 (22) 2021 07 09
(72) POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Urządzenie do oczyszczania powietrza wewnętrznego

(B1) (11) 242247 (41) 2021 12 13 
(51) F24F 8/80 (2021 01) 
 F24F 8/00 (2021 01) 
 A61L 9/00 (2006 01) 
 F24F 6/18 (2006 01) 
 F24F 6/00 (2006 01) 
 A61L 9/20 (2006 01) 
 F24F 8/22 (2021 01) 
 F24F 8/20 (2021 01) 
 F24F 8/158 (2021 01)
(21) 438400 (22) 2021 07 09
(72) POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Urządzenie do nawilżania i oczyszczania powietrza wewnętrz-
nego

(B1) (11) 242248 (41) 2022 01 10 
(51) F24F 8/80 (2021 01) 
 F24F 8/00 (2021 01) 
 A61L 9/00 (2006 01) 
 F24F 6/14 (2006 01) 
 F24F 6/00 (2006 01) 
 A61L 9/16 (2006 01) 
 A61L 9/18 (2006 01) 
 A61L 9/20 (2006 01) 
 F24F 8/22 (2021 01) 
 F24F 8/167 (2021 01) 
 F24F 8/158 (2021 01)
(21) 438403 (22) 2021 07 09
(72) POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sterowane urządzenie do nawilżania i oczyszczania powietrza 
wewnętrznego
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(B1) (11) 242269 (41) 2021 08 30 
(51) F24F 12/00 (2006 01) 
 F24F 5/00 (2006 01)
(21) 433008 (22) 2020 02 24
(72) BRUZI RENATA, Fabianów (PL); BRUZI KRZYSZTOF, Fabianów (PL)
(73) RESPIRECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pleszew (PL)
(54) Urządzenie wentylacyjne

(B1) (11) 242281 (41) 2021 08 30 
(51) F24T 10/17 (2018 01) 
 F24F 5/00 (2006 01)
(21) 432985 (22) 2020 02 24
(72) WYSZNACKI KAROL, Łódź (PL)
(73) WYSZNACKA KATARZYNA, Dzierżązna (PL)
(54) Gruntowy wymiennik ciepła

(B1) (11) 242274 (41) 2018 07 02 
(51) F26B 3/02 (2006 01) 
 F26B 3/18 (2006 01)
(21) 420044 (22) 2016 12 29
(72) KSIĄŻCZAK GRZEGORZ BOGDAN, Szczęsne (PL)
(73) KSIĄŻCZAK GRZEGORZ BOGDAN, Szczęsne (PL)
(54) Urządzenie do suszenia

(B1) (11) 242294 (41) 2021 09 06 
(51) G01G 3/14 (2006 01) 
 G01G 23/48 (2006 01)
(21) 433142 (22) 2020 03 04
(72) STENZEL TOMASZ, Rybnik (PL); SAJKOWSKI MACIEJ, Rybnik (PL);  
BOCHENEK ADRIAN, Jastrzębie (PL)
(73) BOCHENEK ADRIAN ABTECH, Jastrzębie (PL);  
STENZEL TOMASZ, Rybnik (PL); SAJKOWSKI MACIEJ, Rybnik (PL)
(54) Elektroniczna waga i układ wagi zwłaszcza do pomiaru masy 
wymiennego zbiornika z wodą na dystrybutorze wody pitnej

(B1) (11) 242301 (41) 2022 03 07 
(51) G01L 5/1627 (2020 01) 
 B21D 22/02 (2006 01)
(21) 435143 (22) 2020 08 31
(72) HAJDUK ZBIGNIEW, Rzeszów (PL);  
ŻABIŃSKI TOMASZ, Rzeszów (PL)
(73) ZETO-RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL); ŻBIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(54) Sposób i układ elektroniczny do diagnozowania procesu wy-
tłaczania blach w czasie rzeczywistym

(B1) (11) 242306 (41) 2022 07 25 
(51) G01N 33/02 (2006 01) 
 G01N 30/72 (2006 01) 
 G01N 33/48 (2006 01) 
 G01N 33/68 (2006 01)
(62) 433103
(21) 439953 (22) 2020 02 28
(72) MONTOWSKA MAGDALENA, Poznań (PL);  
KOTECKA-MAJCHRZAK KLAUDIA, Poznań (PL);  
FORNAL EMILIA, Lublin (PL); SUMARA AGATA, Kraśnik (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL); 
UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Zestaw do wykrywania i identyfikacji nasion roślin oleistych, 
w szczególności dyni zwyczajnej i jej produktów ubocznych w pro-
duktach spożywczych oraz sposób wykrywania i identyfikacji nasion 
roślin oleistych w szczególności dyni zwyczajnej i  jej produktów 
ubocznych w produktach spożywczych

(B1) (11) 242307 (41) 2022 07 25 
(51) G01N 33/02 (2006 01) 

 G01N 30/72 (2006 01) 
 G01N 33/48 (2006 01) 
 G01N 33/68 (2006 01)
(62) 433103
(21) 439954 (22) 2020 02 28
(72) MONTOWSKA MAGDALENA, Poznań (PL);  
KOTECKA-MAJCHRZAK KLAUDIA, Poznań (PL);  
FORNAL EMILIA, Lublin (PL); SUMARA AGATA, Kraśnik (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL); 
UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Zestaw do wykrywania i  identyfikacji nasion roślin oleistych, 
w szczególności kapusty rzepak (Brassica napus L ) i jej produktów 
ubocznych w produktach spożywczych oraz sposób wykrywania i iden-
tyfikacji nasion roślin oleistych w szczególności kapusty rzepak (Brassica 
napus L ) i jej produktów ubocznych w produktach spożywczych

(B1) (11) 242308 (41) 2022 07 25 
(51) G01N 33/02 (2006 01) 
 G01N 30/72 (2006 01) 
 G01N 33/48 (2006 01) 
 G01N 33/68 (2006 01)
(62) 433103
(21) 439962 (22) 2020 02 28
(72) MONTOWSKA MAGDALENA, Poznań (PL);  
KOTECKA-MAJCHRZAK KLAUDIA, Poznań (PL);  
FORNAL EMILIA, Lublin (PL); SUMARA AGATA, Kraśnik (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL); 
UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Zestaw do wykrywania i identyfikacji nasion roślin oleistych, 
w szczególności konopi siewnych i ich produktów ubocznych w pro-
duktach spożywczych oraz sposób wykrywania i identyfikacji nasion 
roślin oleistych, w szczególności konopi siewnych i ich produktów 
ubocznych w produktach spożywczych

(B1) (11) 242264 (41) 2018 04 09 
(51) G16H 50/20 (2018 01) 
 G01N 33/53 (2006 01) 
 G01N 33/48 (2006 01) 
 G01N 33/49 (2006 01) 
 G01N 33/68 (2006 01) 
 G01N 33/74 (2006 01) 
 G01N 33/76 (2006 01) 
 A61B 8/12 (2006 01)
(21) 419025 (22) 2016 10 07
(72) LITWIŃSKI WALDEMAR, Szpetal Górny (PL)
(73) LITWIŃSKI WALDEMAR NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 
ZDROWOTNEJ MEDYK, Szpetal Górny (PL)
(54) Sposób predykcji porodu przedwczesnego metodą uwzględ-
niającą łączną analizę matczynych czynników ryzyka, długości szyjki 
macicy, stężenia PAPP-A i AFP

(B1) (11) 242243 (41) 2020 06 15 
(51) H01L 51/50 (2006 01) 
 H01L 51/56 (2006 01) 
 H05B 33/10 (2006 01)
(21) 428123 (22) 2018 12 11
(72) TKACZ-ŚMIECH KATARZYNA, Kraków (PL);  
DYNDAŁ KATARZYNA, Rudka (PL); SANETRA JERZY, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM  STANISŁAWA STASZICA  
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania organicznej diody elektroluminescencyj-
nej o zwiększonej odporności na działanie czynników atmosferycz-
nych

(B1) (11) 242251 (41) 2020 02 10 
(51) H03K 3/84 (2006 01)
(21) 426575 (22) 2018 08 07
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(72) GOŁOFIT KRZYSZTOF, Warszawa (PL);  
WIECZOREK PIOTR, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Generator losowy

(B1) (11) 242252 (41) 2020 02 10 
(51) H03K 3/84 (2006 01)
(21) 426576 (22) 2018 08 07
(72) GOŁOFIT KRZYSZTOF, Warszawa (PL);  
WIECZOREK PIOTR, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Generator losowy

(B1) (11) 242296 (41) 2021 09 13 
(51) H04L 12/40 (2006 01)
(21) 433173 (22) 2020 03 08
(72) OKOŃ PAWEŁ MICHAŁ, Warszawa (PL)
(73) 4AUTOMATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Sposób i układ do realizowania transmisji danych w systemie 
komunikacji sieciowej

(B1) (11) 242290 (41) 2021 11 22 
(51) H05K 3/34 (2006 01) 
 H05K 1/00 (2006 01) 
 H05K 1/18 (2006 01)
(21) 433966 (22) 2020 05 16
(72) BOROWSKI JACEK, Gdynia (PL)
(73) JR PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszcz Gdański (PL)
(54) Sposób wytwarzania płytek elektronicznych

INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW, 
WEDŁUG SYMBOLI MKP

A01F 12/44 (2006 01) 242310
A01F 12/42 (2006 01) 242310*
A01F 12/20 (2006 01) 242310*
A01F 25/20 (2006 01) 242276*
A01F 29/00 (2006 01) 242276*
A01G 13/06 (2006 01) 242270*
A01K 74/00 (2006 01) 242250
A01K 80/00 (2006 01) 242250*
A01K 5/02 (2006 01) 242276*
A01N 65/00 (2009 01) 242259*
A21D 2/36 (2006 01) 242304
A21D 8/04 (2006 01) 242304*
A21D 13/00 (2017 01) 242304*
A23G 1/48 (2006 01) 242305
A23G 1/54 (2006 01) 242305*
A23G 1/40 (2006 01) 242305*
A23L 33/105 (2016 01) 242304*
A23L 33/105 (2016 01) 242305*
A23L 33/16 (2016 01) 242305*
A23L 33/125 (2016 01) 242305*
A23N 17/00 (2006 01) 242276
A24C 5/12 (2006 01) 242267
A24C 5/12 (2006 01) 242268

A24D 3/02 (2006 01) 242267*
A24D 3/02 (2006 01) 242268*
A47B 96/18 (2006 01) 242288
A47B 96/20 (2006 01) 242265
A47B 57/06 (2006 01) 242273*
A61B 8/12 (2006 01) 242264*
A61K 36/605 (2006 01) 242304*
A61K 8/9789 (2017 01) 242260
A61K 8/19 (2006 01) 242260*
A61K 8/06 (2006 01) 242260*
A61K 31/121 (2006 01) 242278
A61K 31/352 (2006 01) 242278*
A61K 31/05 (2006 01) 242278*
A61K 36/07 (2006 01) 242259
A61L 15/18 (2006 01) 242253
A61L 15/44 (2006 01) 242253*
A61L 9/00 (2006 01) 242246*
A61L 9/16 (2006 01) 242246*
A61L 9/18 (2006 01) 242246*
A61L 9/20 (2006 01) 242246*
A61L 9/00 (2006 01) 242247*
A61L 9/20 (2006 01) 242247*
A61L 9/00 (2006 01) 242248*

A61L 9/16 (2006 01) 242248*
A61L 9/18 (2006 01) 242248*
A61L 9/20 (2006 01) 242248*
A61P 35/02 (2006 01) 242278*
A61P 31/04 (2006 01) 242259*
B01D 17/00 (2006 01) 242241
B01D 11/00 (2006 01) 242254*
B01D 53/78 (2006 01) 242272*
B01D 53/50 (2006 01) 242272*
B05B 13/00 (2006 01) 242298
B05B 17/06 (2006 01) 242298*
B05D 1/02 (2006 01) 242298*
B21D 22/02 (2006 01) 242301*
B22C 7/00 (2006 01) 242298*
B23B 27/06 (2006 01) 242275
B23G 1/02 (2006 01) 242275*
B23K 1/19 (2006 01) 242249
B23K 37/04 (2006 01) 242271
B23K 31/02 (2006 01) 242271*
B25G 1/10 (2006 01) 242286
B26D 3/16 (2006 01) 242267*
B26D 7/26 (2006 01) 242267*
B26D 3/16 (2006 01) 242268*
B26D 7/26 (2006 01) 242268*
B27B 3/12 (2006 01) 242280
B27D 1/10 (2006 01) 242265*
B27K 5/06 (2006 01) 242309
B27K 3/52 (2006 01) 242303*
B27M 3/08 (2006 01) 242265*
B27M 3/18 (2006 01) 242265*
B27M 1/02 (2006 01) 242309*
B29C 41/06 (2006 01) 242245
B29C 41/34 (2006 01) 242245*
B29C 41/52 (2006 01) 242245*
B29C 64/20 (2017 01) 242238
B29C 64/20 (2017 01) 242239
B29C 64/147 (2017 01) 242240
B29C 67/00 (2017 01) 242240*
B32B 7/022 (2019 01) 242288*
B41M 1/36 (2006 01) 242284
B60G 3/20 (2006 01) 242283
B60G 7/00 (2006 01) 242283*
B60K 15/07 (2006 01) 242242*
B62B 1/18 (2006 01) 242299
B62B 3/14 (2006 01) 242291
B62K 25/28 (2006 01) 242285
B62K 3/02 (2006 01) 242285*
B63G 8/14 (2006 01) 242292
B65B 35/16 (2006 01) 242266
B65B 43/42 (2006 01) 242266*
B65B 53/00 (2006 01) 242266*
B65G 1/04 (2006 01) 242287
B65G 59/04 (2006 01) 242287*
B65G 1/10 (2006 01) 242273
B65G 1/16 (2006 01) 242273*
B67D 3/02 (2006 01) 242270
B82Y 5/00 (2011 01) 242302
B82Y 15/00 (2011 01) 242302*
C02F 1/40 (2006 01) 242241*
C07D 311/30 (2006 01) 242254
C07F 7/18 (2006 01) 242303*
C08B 31/00 (2006 01) 242303*
C08B 31/12 (2006 01) 242303*
C08G 18/36 (2006 01) 242255
C08G 18/68 (2006 01) 242255*
C08J 9/06 (2006 01) 242255*
C08K 5/54 (2006 01) 242303*

C08K 9/02 (2006 01) 242257*
C08K 3/36 (2006 01) 242257*
C08K 3/20 (2006 01) 242257*
C08K 3/014 (2018 01) 242257*
C08K 7/24 (2006 01) 242258*
C08K 9/02 (2006 01) 242258*
C08K 3/36 (2006 01) 242258*
C08K 3/014 (2018 01) 242258*
C08L 3/04 (2006 01) 242303
C08L 77/00 (2006 01) 242257
C08L 77/00 (2006 01) 242258
C09J 101/02 (2006 01) 242303*
C09K 11/06 (2006 01) 242256
C12N 13/00 (2006 01) 242302*
C12Q 1/04 (2006 01) 242302*
C12Q 1/6895 (2018 01) 242261
C12Q 1/6895 (2018 01) 242262
C12Q 1/6895 (2018 01) 242263
C22B 1/24 (2006 01) 242279
C22B 1/244 (2006 01) 242279*
C22B 7/02 (2006 01) 242279*
D21C 5/02 (2006 01) 242277*
D21H 23/00 (2006 01) 242277
D21H 21/16 (2006 01) 242277*
D21H 17/17 (2006 01) 242277*
D21H 17/66 (2006 01) 242277*
D21H 17/67 (2006 01) 242277*
E04B 5/32 (2006 01) 242293
E04B 5/28 (2006 01) 242293*
E04B 5/04 (2006 01) 242237*
E04C 2/24 (2006 01) 242288*
E04C 5/20 (2006 01) 242293*
E04C 3/20 (2006 01) 242237
E04C 3/293 (2006 01) 242237*
E04F 21/06 (2006 01) 242286*
E04F 21/16 (2006 01) 242286*
E04F 15/02 (2006 01) 242244
E04F 21/18 (2006 01) 242244*
E06B 5/16 (2006 01) 242282
E06B 3/66 (2006 01) 242282*
E21B 43/00 (2006 01) 242300*
E21F 7/00 (2006 01) 242300
F02C 7/00 (2006 01) 242241*
F03B 17/06 (2006 01) 242297
F03B 13/06 (2006 01) 242297*
F16B 5/02 (2006 01) 242288*
F17C 1/00 (2006 01) 242242
F17C 5/06 (2006 01) 242242*
F17C 1/08 (2006 01) 242289
F17C 9/02 (2006 01) 242295
F17C 13/00 (2006 01) 242295*
F23J 15/04 (2006 01) 242272
F23J 15/06 (2006 01) 242272*
F24F 8/80 (2021 01) 242246
F24F 8/00 (2021 01) 242246*
F24F 8/22 (2021 01) 242246*
F24F 8/167 (2021 01) 242246*
F24F 8/158 (2021 01) 242246*
F24F 8/80 (2021 01) 242247
F24F 8/00 (2021 01) 242247*
F24F 6/18 (2006 01) 242247*
F24F 6/00 (2006 01) 242247*
F24F 8/22 (2021 01) 242247*
F24F 8/20 (2021 01) 242247*
F24F 8/158 (2021 01) 242247*
F24F 8/80 (2021 01) 242248
F24F 8/00 (2021 01) 242248*

* Patent oznaczony więcej niż jednym symbolem klasyfikacyjnym  Ogłoszenie 
dotyczące tego patentu można znaleźć pod symbolem klasyfikacyjnym odpo-
wiadającym numerowi bez gwiazdki 
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F24F 6/14 (2006 01) 242248*
F24F 6/00 (2006 01) 242248*
F24F 8/22 (2021 01) 242248*
F24F 8/167 (2021 01) 242248*
F24F 8/158 (2021 01) 242248*
F24F 12/00 (2006 01) 242269
F24F 5/00 (2006 01) 242269*
F24F 5/00 (2006 01) 242281*
F24T 10/17 (2018 01) 242281
F25J 1/00 (2006 01) 242295*
F26B 21/10 (2006 01) 242309*
F26B 21/14 (2006 01) 242309*
F26B 3/02 (2006 01) 242274
F26B 3/18 (2006 01) 242274*
G01G 3/14 (2006 01) 242294
G01G 23/48 (2006 01) 242294*
G01L 5/1627 (2020 01) 242301
G01N 1/02 (2006 01) 242250*
G01N 33/53 (2006 01) 242302*
G01N 33/02 (2006 01) 242306
G01N 30/72 (2006 01) 242306*
G01N 33/48 (2006 01) 242306*
G01N 33/68 (2006 01) 242306*
G01N 33/02 (2006 01) 242307
G01N 30/72 (2006 01) 242307*

G01N 33/48 (2006 01) 242307*
G01N 33/68 (2006 01) 242307*
G01N 33/02 (2006 01) 242308
G01N 30/72 (2006 01) 242308*
G01N 33/48 (2006 01) 242308*
G01N 33/68 (2006 01) 242308*
G01N 33/53 (2006 01) 242264*
G01N 33/48 (2006 01) 242264*
G01N 33/49 (2006 01) 242264*
G01N 33/68 (2006 01) 242264*
G01N 33/74 (2006 01) 242264*
G01N 33/76 (2006 01) 242264*
G16H 50/20 (2018 01) 242264
H01L 51/50 (2006 01) 242256*
H01L 51/56 (2006 01) 242256*
H01L 51/50 (2006 01) 242243
H01L 51/56 (2006 01) 242243*
H03K 3/84 (2006 01) 242251
H03K 3/84 (2006 01) 242252
H04L 12/40 (2006 01) 242296
H05B 33/10 (2006 01) 242243*
H05K 3/34 (2006 01) 242290
H05K 1/00 (2006 01) 242290*
H05K 1/18 (2006 01) 242290*

INDEKS NUMEROWY 
UDZIELONYCH PATENTÓW

242237 E04C 3/20 (2006 01)
242238 B29C 64/20 (2017 01)
242239 B29C 64/20 (2017 01)
242240 B29C 64/147 (2017 01)
242241 B01D 17/00 (2006 01)
242242 F17C 1/00 (2006 01)
242243 H01L 51/50 (2006 01)
242244 E04F 15/02 (2006 01)
242245 B29C 41/06 (2006 01)
242246 F24F 8/80 (2021 01)
242247 F24F 8/80 (2021 01)
242248 F24F 8/80 (2021 01)
242249 B23K 1/19 (2006 01)
242250 A01K 74/00 (2006 01)
242251 H03K 3/84 (2006 01)
242252 H03K 3/84 (2006 01)
242253 A61L 15/18 (2006 01)
242254 C07D 311/30 (2006 01)
242255 C08G 18/36 (2006 01)
242256 C09K 11/06 (2006 01)
242257 C08L 77/00 (2006 01)
242258 C08L 77/00 (2006 01)
242259 A61K 36/07 (2006 01)
242260 A61K 8/9789 (2017 01)
242261 C12Q 1/6895 (2018 01)
242262 C12Q 1/6895 (2018 01)
242263 C12Q 1/6895 (2018 01)
242264 G16H 50/20 (2018 01)
242265 A47B 96/20 (2006 01)
242266 B65B 35/16 (2006 01)
242267 A24C 5/12 (2006 01)
242268 A24C 5/12 (2006 01)

242269 F24F 12/00 (2006 01)
242270 B67D 3/02 (2006 01)
242271 B23K 37/04 (2006 01)
242272 F23J 15/04 (2006 01)
242273 B65G 1/10 (2006 01)
242274 F26B 3/02 (2006 01)
242275 B23B 27/06 (2006 01)
242276 A23N 17/00 (2006 01)
242277 D21H 23/00 (2006 01)
242278 A61K 31/121 (2006 01)
242279 C22B 1/24 (2006 01)
242280 B27B 3/12 (2006 01)
242281 F24T 10/17 (2018 01)
242282 E06B 5/16 (2006 01)
242283 B60G 3/20 (2006 01)
242284 B41M 1/36 (2006 01)
242285 B62K 25/28 (2006 01)
242286 B25G 1/10 (2006 01)
242287 B65G 1/04 (2006 01)
242288 A47B 96/18 (2006 01)
242289 F17C 1/08 (2006 01)
242290 H05K 3/34 (2006 01)
242291 B62B 3/14 (2006 01)
242292 B63G 8/14 (2006 01)
242293 E04B 5/32 (2006 01)
242294 G01G 3/14 (2006 01)
242295 F17C 9/02 (2006 01)
242296 H04L 12/40 (2006 01)
242297 F03B 17/06 (2006 01)
242298 B05B 13/00 (2006 01)
242299 B62B 1/18 (2006 01)
242300 E21F 7/00 (2006 01)

242301 G01L 5/1627 (2020 01)
242302 B82Y 5/00 (2011 01)
242303 C08L 3/04 (2006 01)
242304 A21D 2/36 (2006 01)
242305 A23G 1/48 (2006 01)

242306 G01N 33/02 (2006 01)
242307 G01N 33/02 (2006 01)
242308 G01N 33/02 (2006 01)
242309 B27K 5/06 (2006 01)
242310 A01F 12/44 (2006 01)

WYGaśniĘcie praWa

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

(B1) (11) 196111 2021 07 04 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 198998 2021 07 01 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 200160 2021 07 09 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 202690 2021 07 10 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 203423 2021 07 05 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 204023 2021 07 17 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 204190 2021 07 01 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 204212 2021 07 05 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 204613 2021 07 01 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 205065 2021 07 01 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 205616 2021 07 03 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 206997 2021 07 01 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 207177 2021 07 02 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 207195 2021 07 19 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 207225 2021 07 29 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 207355 2021 07 02 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 207362 2021 07 08 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 207558 2021 07 09 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 207878 2021 07 18 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 208622 2021 07 15 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 208666 2021 07 11 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 208901 2021 07 12 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 209277 2021 07 03 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 209441 2021 07 26 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 209494 2021 07 18 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 209528 2021 07 29 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 210115 2021 07 08 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 210273 2021 07 16 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 210387 2021 07 21 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 210565 2021 07 20 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 210857 2021 07 13 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 210932 2021 07 04 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 211015 2021 07 16 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 211964 2021 07 15 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 212429 2021 07 30 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 213075 2021 07 04 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 213203 2021 07 01 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 213233 2021 07 30 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 213234 2021 07 30 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 213276 2021 07 05 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 213279 2021 07 05 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 213375 2021 07 19 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 213476 2021 07 03 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 213836 2021 06 06 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 213839 2021 03 17 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 213954 2021 06 20 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 214459 2021 07 15 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 215164 2021 07 18 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 215379 2021 07 23 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 215983 2021 07 21 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 216381 2021 07 19 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 217073 2021 07 26 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 217165 2021 07 08 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 217406 2021 07 14 Patent wygasł w całości 
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(B1) (11) 217527 2021 07 14 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 217585 2021 07 28 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 217879 2021 07 06 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 218378 2021 07 15 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 218484 2021 07 27 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 218535 2021 07 12 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 218539 2021 07 15 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 218918 2021 07 13 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 218959 2021 07 05 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 219172 2021 07 15 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 219204 2021 07 20 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 219335 2021 07 04 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 219430 2021 07 05 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 219439 2021 07 05 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 219440 2021 07 05 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 219859 2021 07 04 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 220588 2021 07 20 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 221174 2021 07 23 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 221307 2021 07 24 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 221308 2021 07 29 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 221447 2021 07 05 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 221571 2021 07 22 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 222123 2021 07 16 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 222666 2021 07 09 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 222667 2021 07 09 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 222668 2021 07 09 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 223277 2021 07 20 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 223825 2021 07 11 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 223872 2021 07 11 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 224189 2021 07 07 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 224494 2021 07 08 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 224538 2021 09 03 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 225283 2021 07 24 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 225294 2021 07 21 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 225453 2021 07 16 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 225610 2021 07 09 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 226232 2019 09 29 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 226677 2021 07 03 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 226752 2021 07 29 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 226774 2021 07 27 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 226938 2021 07 12 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 226939 2021 07 12 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 227019 2021 07 23 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 227324 2021 07 01 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 227397 2021 07 11 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 227476 2021 07 28 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 227477 2021 07 28 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 227762 2021 07 24 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 227843 2021 07 14 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 228104 2021 07 18 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 228132 2020 05 22 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 228321 2021 07 15 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 228344 2021 07 30 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 228373 2021 07 09 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 228835 2021 07 30 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 228855 2021 07 06 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 228856 2021 07 07 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 228857 2021 07 07 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 228858 2021 07 07 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 228866 2021 07 27 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 229132 2020 07 18 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 229300 2021 07 14 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 229685 2021 07 22 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 229717 2021 07 01 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 229923 2021 07 30 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 230153 2021 07 27 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 230227 2021 07 23 Patent wygasł w całości 

(B1) (11) 230228 2021 07 24 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 230325 2021 07 16 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 230326 2021 07 16 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 231016 2021 07 09 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 231041 2021 07 24 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 231333 2021 07 06 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 231334 2021 07 06 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 231463 2021 07 24 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 231477 2021 07 25 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 231554 2021 07 02 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 231811 2021 07 17 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 231840 2020 04 05 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 232146 2021 07 10 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 232590 2021 07 10 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 232810 2021 07 06 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 232864 2021 07 06 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 232865 2021 07 06 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 232866 2021 07 06 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 232867 2021 07 06 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 232869 2021 07 06 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 232877 2021 04 26 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 232926 2021 07 06 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 233252 2021 05 11 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 233505 2021 07 24 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 233527 2021 07 21 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 233659 2020 09 07 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 233675 2021 07 26 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 234132 2021 07 28 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 234380 2021 07 03 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 234658 2021 07 07 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 234737 2021 07 23 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 234803 2021 07 09 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 234804 2021 07 09 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 234825 2021 07 07 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 234834 2021 07 11 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 235117 2021 07 23 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 235123 2021 07 18 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 235139 2021 07 12 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 235280 2021 04 01 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 235446 2021 07 07 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 235462 2021 07 24 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 235463 2021 07 24 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 235464 2021 07 24 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 235491 2021 07 05 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 235520 2020 11 18 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 235581 2021 07 21 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 235582 2021 07 23 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 235599 2021 07 20 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 235676 2021 07 25 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 235714 2021 07 05 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 235715 2021 07 05 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 235785 2020 09 11 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 235832 2021 07 11 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 235906 2021 07 18 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 235955 2021 07 05 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 235973 2021 07 19 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 236095 2021 07 25 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 236122 2021 07 04 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 236126 2021 07 20 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 236159 2021 06 25 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 236160 2021 07 30 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 236290 2021 06 14 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 236387 2021 07 05 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 236430 2021 07 17 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 236501 2021 07 25 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 236633 2021 07 30 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 236805 2021 07 25 Patent wygasł w całości 
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(B1) (11) 236813 2021 11 16 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 236835 2021 07 24 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 236836 2021 07 24 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 236850 2021 07 17 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 236949 2021 06 07 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 236952 2021 07 10 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 237134 2021 06 22 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 237758 2020 11 03 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 239058 2021 07 27 Patent wygasł w całości 

WpisY i ZMianY W reJestrZe nieUWZGlĘDnione  
W innYcH saMoDZielnYcH oGŁosZeniacH

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

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

ce patentu 
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu

(11) 210268 A  Wykreślono: INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTE-
ZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle, Polska   
000041631; CIECH SARZYNA SPÓŁKA AKCYJNA, Nowa Sarzyna,  
Polska  000042352; Wpisano: CIECH SARZYNA SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Nowa Sarzyna, Polska 000042352

(11) 211848 A  Wykreślono: INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTE-
ZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle, Polska   
000041631; CIECH SARZYNA SPÓŁKA AKCYJNA, Nowa Sarzyna,  
Polska  000042352; Wpisano: CIECH SARZYNA SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Nowa Sarzyna, Polska 000042352

(11) 211849 A  Wykreślono: INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTE-
ZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle, Polska 
000041631; CIECH SARZYNA SPÓŁKA AKCYJNA, Nowa Sarzyna,  
Polska  000042352; Wpisano: CIECH SARZYNA SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Nowa Sarzyna, Polska 000042352

(11) 211850 A  Wykreślono: INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTE-
ZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle, Polska   
000041631; CIECH SARZYNA SPÓŁKA AKCYJNA, Nowa Sarzyna,  
Polska  000042352; Wpisano: CIECH SARZYNA SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Nowa Sarzyna, Polska 000042352

(11) 211851 A  Wykreślono: INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTE-
ZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle, Polska   
000041631; CIECH SARZYNA SPÓŁKA AKCYJNA, Nowa Sarzyna, 
Polska  000042352; Wpisano: CIECH SARZYNA SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Nowa Sarzyna, Polska 000042352

(11) 222588 A  Wykreślono: APATOR POWOGAZ SPÓŁKA 
AKCYJNA, Poznań, Polska 630509799; Wpisano: APATOR POWO-
GAZ SPÓŁKA AKCYJNA, Jaryszki, Polska 630509799

(11) 230608 A  Wykreślono: HARCIAREK TOMASZ, Pajęczno, 
Polska; Wpisano: EUROINVEST PAJĘCZNO SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pajęczno, Polska 522576492

(11) 233072 A  Wykreślono: APATOR POWOGAZ SPÓŁKA 
AKCYJNA, Poznań, Polska 630509799; Wpisano: APATOR POWO-
GAZ SPÓŁKA AKCYJNA, Jaryszki, Polska 630509799

(11) 235453 A  Wykreślono: MUELLER FABRYKA ŚWIEC SPÓŁ-
KA AKCYJNA, Bydgoszcz, Polska 093058139; Wpisano: MUELLER 
FABRYKA ŚWIEC SPÓŁKA AKCYJNA, Biały Bór, Polska 093058139

(11) 236959 A  Wykreślono: SULIMAR SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, 
Polska  592196071; Wpisano: DRINK ID SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, Pol-
ska 592196071

 (11) 237356 A  Wykreślono: GRILL-IMPEX SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Sieluń, Polska 141736878; Wpisano: GRILL-IMPEX POLSKA SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kaszewiec, Pol-
ska 141736878

(11) 235347 D  Wpisano: „W  dniu 16 listopada 2022 r  
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód 
w Lublinie z siedzibą w Świdniku Wydział VII Gospodarczy – Re-
jestru Zastawów (sygn  akt LU VII Ns-Rej Za 7703/22/415) wpisa-
no do Rejestru Zastawów pod pozycją 2735085 zastaw rejestro-
wy na  patencie o  numerze Pat 235347 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących spółce KOMAGRA SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warsza-
wie, wobec spółki NEW TECHNOLOGY TRADE SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Kobylanach”  

(11) 240830 A  Wykreślono: WARSZAWSKI UNIWERSYTET 
MEDYCZNY, Warszawa, Polska 000288917; Wpisano: DIAGENDO 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bobrowiec, 
Polska 521314614

patentY eUropeJsKie

ZŁoŻone tŁUMacZenia  
patentÓW eUropeJsKicH

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

(T5) (97) 15 06 2016 2016/24 EP 2111319 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 2199701 B1
(T5) (97) 24 07 2019 2019/30 EP 2558728 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 2635282 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 2714294 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 2718472 B1
(T3) (97) 21 09 2022 2022/38 EP 2752203 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 2812505 B1
(T3) (97) 28 12 2022 2022/52 EP 2818555 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 2997141 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 2998333 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3004450 B1
(T5) (97) 10 01 2018 2018/02 EP 3006150 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3016667 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3025031 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3041597 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3064172 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3077467 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3079743 B1
(T3) (97) 04 01 2023 2023/01 EP 3203533 B1
(T3) (97) 21 09 2022 2022/38 EP 3215431 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3231769 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3233074 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3253519 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3271676 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3281375 B1
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(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3285936 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3294697 B1
(T3) (97) 25 05 2022 2022/21 EP 3313918 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3328317 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3329200 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3344406 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3373931 B1
(T4) (97) 08 07 2020 2020/28 EP 3375333 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3393412 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3399103 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3423383 B1
(T5) (97) 05 06 2019 2019/23 EP 3424323 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3424398 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3436189 B1
(T3) (97) 07 12 2022 2022/49 EP 3455067 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3458583 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3460179 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3461872 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3462081 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3462903 B1
(T4) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3462903 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3463345 B1
(T3) (97) 21 09 2022 2022/38 EP 3464285 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 EP 3469086 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3470129 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3477010 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3493717 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3500572 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3504445 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3525865 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3530588 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3532435 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 EP 3551649 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3554079 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3560859 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 EP 3564937 B1
(T3) (97) 14 12 2022 2022/50 EP 3567854 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3573823 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3575404 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3576738 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3577446 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3581278 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3584401 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3589707 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3597650 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3606928 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3611309 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3615042 B1
(T4) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3615042 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3615745 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3623518 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3636464 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3638934 B1
(T3) (97) 21 09 2022 2022/38 EP 3641930 B1
(T4) (97) 21 09 2022 2022/38 EP 3641930 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3648948 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3649219 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3657900 B1
(T3) (97) 14 12 2022 2022/50 EP 3677351 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3679285 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 3680317 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3684208 B1
(T3) (97) 23 11 2022 2022/47 EP 3687823 B1
(T3) (97) 07 12 2022 2022/49 EP 3692092 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3695041 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3708013 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3709839 B1

(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3713752 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3714707 B1
(T3) (97) 14 12 2022 2022/50 EP 3719361 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3723206 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3728695 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3733651 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3733665 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3747989 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3754121 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3754845 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3760605 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3761435 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3764582 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3768032 B1
(T3) (97) 23 11 2022 2022/47 EP 3777784 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3780231 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3783162 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3788707 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3790041 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3797337 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3799618 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3801394 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3805181 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3808876 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3810587 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3818049 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3818271 B1
(T4) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3818271 B1
(T3) (97) 30 11 2022 2022/48 EP 3820874 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3826901 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3836785 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3845362 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3845403 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3846670 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3847844 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3850240 B1
(T3) (97) 21 09 2022 2022/38 EP 3851685 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3857107 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3861904 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3867288 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3870493 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3872938 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3877358 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3880900 B1
(T3) (97) 30 11 2022 2022/48 EP 3889029 B1
(T3) (97) 30 11 2022 2022/48 EP 3893623 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3895560 B1
(T3) (97) 23 11 2022 2022/47 EP 3906016 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3907065 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3919181 B1
(T3) (97) 21 09 2022 2022/38 EP 3928957 B1
(T3) (97) 30 11 2022 2022/48 EP 3930031 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3933975 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3948404 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3967883 B1
(T3) (97) 30 11 2022 2022/48 EP 3979528 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 4005592 B1

WYGaśniĘcie praWa

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

(T3) (11) 1872989 2021 06 19 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2013249 2021 04 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2302521 2021 09 08 Patent wygasł w całości 
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(T3) (11) 2462264 2020 07 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2490834 2021 09 06 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2490839 2021 10 19 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2490842 2021 10 21 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2491212 2021 10 15 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2491566 2021 10 21 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2491919 2021 10 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2492392 2021 09 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2493316 2021 10 13 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2493324 2021 10 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2493993 2021 10 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2494159 2021 10 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2494340 2021 10 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2603972 2021 09 01 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2611831 2021 09 01 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2611964 2021 09 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2613684 2021 09 10 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2613774 2021 09 09 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2614058 2021 09 06 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2614079 2021 09 08 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2614111 2021 09 06 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2616102 2021 09 16 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2616106 2021 09 13 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2616297 2021 09 15 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2617849 2021 09 16 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2619581 2021 09 23 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2619879 2021 09 13 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2621352 2021 09 23 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2621589 2021 09 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2621892 2021 09 21 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2621903 2021 09 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2621923 2021 09 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2622143 2021 09 30 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2622180 2021 09 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2623064 2021 09 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2623085 2021 09 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2624696 2021 09 23 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2624706 2021 09 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2625053 2021 10 06 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2625118 2021 09 16 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2625261 2021 10 08 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2625424 2021 09 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2717898 2021 06 09 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2861275 2021 06 13 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2861276 2021 06 13 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2861278 2021 06 13 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2861771 2021 06 03 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2863767 2021 06 20 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2863887 2021 06 20 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2864161 2021 06 21 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2864162 2021 06 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2864350 2021 06 18 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2864383 2021 06 17 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2864565 2021 06 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2864585 2021 06 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2864724 2021 06 25 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2866999 2021 06 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2867218 2021 06 20 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2867405 2021 06 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2867601 2021 06 12 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2870024 2021 07 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2870084 2021 07 01 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2870206 2021 07 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3151656 2021 06 04 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3154112 2021 06 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3154713 2021 06 11 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3155040 2021 06 09 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3155126 2021 06 15 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3157363 2021 06 19 Patent wygasł w całości 

(T3) (11) 3157364 2021 06 19 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3157432 2021 06 16 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3157733 2021 06 16 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3157808 2021 06 17 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3159248 2021 07 04 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3160271 2021 06 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3160272 2021 06 25 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3160509 2021 06 30 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3160625 2021 06 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3161200 2021 06 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3161239 2021 06 23 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3161845 2021 06 25 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3162908 2021 07 13 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3164131 2021 06 30 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3164264 2021 07 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3164391 2021 07 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3164619 2021 06 16 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3165570 2021 06 30 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3166425 2021 07 10 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3166427 2021 07 09 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3166438 2021 07 09 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3168262 2021 07 06 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3169361 2021 07 15 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3169751 2021 07 09 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3170912 2021 07 17 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3171734 2021 07 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3172022 2021 07 25 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3172388 2021 07 23 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3174746 2021 07 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3175020 2021 07 30 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3175547 2021 07 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3177391 2021 07 06 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3178295 2021 06 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3180255 2021 06 11 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3180831 2021 07 20 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3194671 2021 07 10 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3194701 2021 07 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3251490 2021 06 03 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3255029 2021 06 10 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3255207 2021 06 07 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3255355 2021 06 09 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3256361 2021 06 08 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3265648 2021 03 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3319667 2021 07 08 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3320023 2021 06 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3320553 2021 06 09 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3320995 2021 06 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3321305 2021 07 04 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3322550 2021 07 12 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3322647 2021 07 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3322830 2021 07 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3322831 2021 07 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3322855 2021 07 16 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3322857 2021 07 07 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3322912 2021 07 11 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3323319 2021 07 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3324728 2021 07 15 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3325416 2021 07 20 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3325693 2021 07 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3328571 2021 07 12 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3329474 2021 07 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3331629 2021 07 06 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3332118 2021 07 13 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3337692 2021 07 08 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3350041 2021 07 18 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3350560 2021 07 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3352168 2021 06 23 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3363857 2021 07 30 Patent wygasł w całości 
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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) 2144966  A  Wykreślono: SK Global Chemical Co , Ltd , 
Seoul, Korea Południowa; Wpisano: SK Geo Centric Co , Ltd , Seul, 
Korea Południowa

(11) 2146562  A  Wykreślono: Ingenico Group, Paris, Francja; 
Wpisano: Banks and  Acquirers International Holding, Suresnes, 
Francja

(11) 2154698  A  Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Hexion Germany GmbH, Iserlohn-Letmathe, 
Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co  KG, Mona-
chium, Niemcy; Hexion Germany GmbH, Iserlohn-Letmathe, Niemcy

(11) 2158721  A  Wykreślono: Ingenico Group, Paris, Francja; 
Wpisano: Banks and  Acquirers International Holding, Suresnes, 
Francja

(11) 2161464  A  Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co  KG,  
Monachium, Niemcy

(11) 2162846  A  Wykreślono: Ingenico Group, Paris, Francja; 
Wpisano: Banks and  Acquirers International Holding, Suresnes, 
Francja

(11) 2172604  A  Wykreślono: Peri GmbH, Weissenhorn, 
Niemcy; Wpisano: PERI AG, Weissenhorn, Niemcy

(11) 2172604  A  Wykreślono: PERI AG, Weissenhorn, Niem-
cy; Wpisano: PERI SE, Weissenhorn, Niemcy

(11) 2182255  A  Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co  KG,  
Monachium, Niemcy

(11) 2200646  A  Wykreślono: BioNTech RNA Pharmaceuti-
cals GmbH, Mainz, Niemcy; Wpisano: BioNTech SE, Mainz, Niemcy

(11) 2201299  A  Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co  KG,  
Monachium, Niemcy

(11) 2207431  A  Wykreślono: Unilever IP Holdings B V , Rot-
terdam, Holandia; Wpisano: EKATERRA RESEARCH AND DEVELOP-
MENT UK LIMITED, Londyn, Wielka Brytania

(11) 2211286  A  Wykreślono: Ingenico Group, Paris, Francja; 
Wpisano: Banks and  Acquirers International Holding, Suresnes, 
Francja

(T3) 3222279 D  Wpisano: „W dniu 22 lipca 2019 r  na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m st  Warszawy 
w  Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów  
(sygn  akt WA XI Ns-Rej Za  5938/19/463) wpisano do  Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2617095 zastaw rejestrowy na  patencie eu-
ropejskim o  numerze EP3222279 w  celu zabezpieczenia wierzy-
telności przysługujących TAPIOCA LIMITED z siedzibą w Limassol, 
Cypr wobec INVEST BIELANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie” 

oGŁosZenia

ośWiaDcZenia  
o GotoWości UDZielenia 

 licencJi (licencJa otWarta)

PATENTY EUROPEJSKIE

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu europej-
skiego, datę zgłoszenia, numer i rok wydania Wiadomości Urzędu 
Patentowego, w którym ogłoszono o złożeniu tłumaczenia patentu 
europejskiego, wysokość opłaty licencyjnej (jeśli uprawniony ją podał) 
i datę złożenia oświadczenia, tytuł wynalazku oraz nazwisko i imię lub 
nazwę uprawnionego z adresem.

(T3) (11) 2403379 (22) 2010 03 03 03/2016 (-) 2022 12 21
(54) Układ mocujący
(73) Paul Hettich GmbH & Co  KG
Vahrenkampstraße 12-16
32278 Kirchlengern, Niemcy

(T3) (11) 2781679 (22) 2014 03 19 07/2017 (-) 2022 10 12
(54) Urządzenie przyspieszające i/lub hamujące
(73) Hettich-Heinze GmbH & Co  KG
Industriezentrum 83-87
32139 Spenge, Niemcy

(T3) (11) 3042016 (22) 2014 08 28 03/2018 (-) 2022 12 21
(54) OKUCIE DLA DRZWI PRZESUWNYCH
(73) Hettich-Heinze GmbH & Co  KG
Industriezentrum 83-87
32139 Spenge, Niemcy

(T3) (11) 3479745 (22) 2018 10 10 05/2023 (-) 2023 01 10
(54) Sposób obsługi napędu elektrycznego, korzystnie dmuchawy 
i/lub szczotki odkurzacza lub robota
Odkurzającego
(73) Miele & Cie  KG
Carl-Miele-Straße 29
3332 Gütersloh, Niemcy

(T3) (11) 3623518 (22) 2019 08 28 06/2023 (-) 2023 01 17
(54) SPOSÓB REGULOWANIA OGRZEWANIEM WYROBU PRZEZNA-
CZONEGO DO CZYSZCZENIA PODCZAS PROCESU CZYSZCZENIA  
W SPRZĘCIE CZYSZCZĄCYM
(73) Miele & Cie  KG
Carl-Miele-Straße 29
3332 Gütersloh, Niemcy

(T3) (11) 3828328 (22) 2020 10 28 03/2023 (-) 2022 11 22
(54) Pralka z urządzeniem do dodawania środka pielęgnującego
(73) Miele & Cie  KG
Carl-Miele-Straße 29
3332 Gütersloh, Niemcy
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praWa ocHronne  
na WZorY UŻYtKoWe

UDZielone praWa 
(od nr 72 884 do nr 72 897)

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) 72886 (41) 2022 08 08 
(51) B05B 1/02 (2006 01) 
 C14C 3/28 (2006 01)
(21) 130524 (22) 2022 01 14
(72) SALERNO-KOCHAN RENATA, Bibice (PL);  
CZARNECKI WITOLD, Łódź (PL); SZAKIEL JERZY, Rybna (PL); 
JANKOWSKI PAWEŁ, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Laboratoryjne urządzenie do natrysku skór i wyrobów tekstyl-
nych olejkami eterycznymi

(Y1) (11) 72896 (41) 2022 08 16 
(51) B33Y 30/00 (2015 01) 
 B33Y 40/00 (2020 01) 
 B33Y 70/00 (2020 01)
(21) 129815 (22) 2021 02 11
(72) HOFFMANN MARCIN, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY 
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Element do  przyrostowego formowania trójwymiarowych 
struktur budowlanych

(Y1) (11) 72888 (41) 2022 10 03 
(51) B41F 13/44 (2006 01) 
 B41F 13/08 (2006 01)
(21) 129969 (22) 2021 03 30
(72) BRUKWICKI ADAM, Poznań (PL)
(73) ADJATECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Janikowo (PL)
(54) Wał do nanoszenia nadruku w maszynie drukarskiej

(Y1) (11) 72892 (41) 2022 07 11 
(51) B65D 90/04 (2006 01)
(21) 130439 (22) 2021 12 03
(30) U202131363  2021 06 30 ES
(72) Moré Genesca José María, Barcelona (ES)
(73) C&S PACKAGING SUPPLIER, S L, Barcelona (ES)
(54) Wewnętrzny pokrowiec kontenera

(Y1) (11) 72887 (41) 2022 09 19 
(51) B65F 1/06 (2006 01) 
 B65F 1/14 (2006 01) 
 B65B 67/12 (2006 01)
(21) 129924 (22) 2021 03 17
(72) ADAMSKA GABRIELA, Wawrzeńczyce (PL)
(73) ADAMSKA GABRIELA GRUPA GABRIELAGARDEN, 
Wawrzeńczyce (PL)
(54) Kosz na odpady

(Y1) (11) 72893 (41) 2020 03 09 
(51) B65G 65/23 (2006 01) 
 B65G 7/00 (2006 01)
(62) 426852
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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

B05B 1/02 (2006 01) 72886
B33Y 30/00 (2015 01) 72896
B33Y 40/00 (2020 01) 72896*
B33Y 70/00 (2020 01) 72896*
B41F 13/44 (2006 01) 72888
B41F 13/08 (2006 01) 72888*
B65B 67/12 (2006 01) 72887*
B65D 90/04 (2006 01) 72892
B65F 1/06 (2006 01) 72887
B65F 1/14 (2006 01) 72887*
B65G 65/23 (2006 01) 72893
B65G 7/00 (2006 01) 72893*
B65H 75/14 (2006 01) 72894
B65H 75/18 (2006 01) 72894*
C14C 3/28 (2006 01) 72886*
E01C 5/20 (2006 01) 72884
E01C 9/08 (2006 01) 72884*

E02D 17/20 (2006 01) 72884*
E04B 1/78 (2006 01) 72885
E04B 1/76 (2006 01) 72885*
F04D 25/16 (2006 01) 72891*
F16B 13/14 (2006 01) 72885*
F16B 37/14 (2006 01) 72885*
F24F 7/08 (2006 01) 72891
F24F 13/20 (2006 01) 72891*
F24F 12/00 (2006 01) 72897
F24F 13/02 (2006 01) 72889
F24F 13/20 (2006 01) 72889*
F24F 7/04 (2006 01) 72889*
F24F 13/02 (2006 01) 72890
F24F 13/06 (2006 01) 72890*
F24F 13/20 (2006 01) 72890*
F24F 7/04 (2006 01) 72890*
H01R 13/635 (2006 01) 72895

INDEKS NUMEROWY 
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH

72884 E01C 5/20 (2006 01)
72885 E04B 1/78 (2006 01)
72886 B05B 1/02 (2006 01)
72887 B65F 1/06 (2006 01)
72888 B41F 13/44 (2006 01)
72889 F24F 13/02 (2006 01)
72890 F24F 13/02 (2006 01)

72891 F24F 7/08 (2006 01)
72892 B65D 90/04 (2006 01)
72893 B65G 65/23 (2006 01)
72894 B65H 75/14 (2006 01)
72895 H01R 13/635 (2006 01)
72896 B33Y 30/00 (2015 01)
72897 F24F 12/00 (2006 01)

(21) 130279 (22) 2018 08 30
(72) STEFANIUK TOMASZ, Wólka Polinowska (PL)
(73) GREEN SORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Janów Podlaski (PL)
(54) Wywrotnica

(Y1) (11) 72894 (41) 2021 11 02 
(51) B65H 75/14 (2006 01) 
 B65H 75/18 (2006 01)
(21) 129170 (22) 2020 04 29
(72) KOWALCZYK KRZYSZTOF, Raba Niżna (PL);  
KOWALCZYK SŁAWOMIR, Raba Niżna (PL)
(73) KOWALCZYK KRZYSZTOF FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA 
ANDREW SPÓŁKA CYWILNA, Raba Niżna (PL);  
KOWALCZYK SŁAWOMIR FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA 
ANDREW SPÓŁKA CYWILNA, Raba Niżna (PL)
(54) Bęben kablowy

(Y1) (11) 72884 (41) 2021 04 06 
(51) E01C 5/20 (2006 01) 
 E01C 9/08 (2006 01) 
 E02D 17/20 (2006 01)
(21) 128608 (22) 2019 10 01
(72) ZALEWSKI ADAM, Elbląg (PL); DUCZYC KRYSTIAN, Elbląg (PL)
(73) ML SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gronowo Górne (PL)
(54) Modułowy system do utwardzania i stabilizacji gruntu

(Y1) (11) 72885 (41) 2018 11 05 
(51) E04B 1/78 (2006 01) 
 E04B 1/76 (2006 01) 
 F16B 13/14 (2006 01) 
 F16B 37/14 (2006 01)
(21) 126307 (22) 2017 04 27
(72) ŻEBROWSKI TOMASZ, Warszawa (PL)
(73) ŻEBROWSKI TOMASZ SWAL, Warszawa (PL)
(54) Element ochronny łącznika budowlanego

(Y1) (11) 72891 (41) 2022 09 12 
(51) F24F 7/08 (2006 01) 
 F24F 13/20 (2006 01) 
 F04D 25/16 (2006 01)
(21) 130549 (22) 2022 01 26
(72) MYŚLIWIEC SEBASTIAN, Stara Gorzelnia (PL)
(73) MYŚLIWIEC SEBASTIAN, Stara Gorzelnia (PL)
(54) Centrala wentylacyjna

(Y1) (11) 72897 (41) 2022 05 02 
(51) F24F 12/00 (2006 01)
(21) 130112 (22) 2021 06 16
(30) u 2020 06862  2020 10 26 UA
(72) KUZYCH ROMAN ROMANOVICH, Shchyrets (UA);  
KROTOV DMYTRO VIKTOROVICH, Lwów (UA)
(73) KUZYCH ROMAN ROMANOVICH, Shchyrets (UA);  
KROTOV DMYTRO VIKTOROVICH, Lwów (UA)
(54) Układ wentylacji z rekuperacją ciepła

(Y1) (11) 72889 (41) 2022 09 12 
(51) F24F 13/02 (2006 01) 
 F24F 13/20 (2006 01) 
 F24F 7/04 (2006 01)
(21) 130547 (22) 2022 01 26
(72) MYŚLIWIEC SEBASTIAN, Stara Gorzelnia (PL)
(73) MYŚLIWIEC SEBASTIAN, Stara Gorzelnia (PL)
(54) Skrzynka rozdzielcza instalacji wentylacyjnej

(Y1) (11) 72890 (41) 2022 09 12 
(51) F24F 13/02 (2006 01) 
 F24F 13/06 (2006 01) 

 F24F 13/20 (2006 01) 
 F24F 7/04 (2006 01)
(21) 130548 (22) 2022 01 26
(72) MYŚLIWIEC SEBASTIAN, Stara Gorzelnia (PL)
(73) MYŚLIWIEC SEBASTIAN, Stara Gorzelnia (PL)
(54) Skrzynka rozprężna instalacji wentylacyjnej

(Y1) (11) 72895 (41) 2022 07 11 
(51) H01R 13/635 (2006 01)
(21) 130591 (22) 2022 02 15
(72) IBEK PAWEŁ, Kraków (PL)
(73) IBEK PAWEŁ, Kraków (PL)
(54) Podzespół elektrycznego gniazda wtykowego

* 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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WYGaśniĘcie praWa

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

(Y1) (11) 67168 2019 12 05 Prawo wygasło w całości 
(Y1) (11) 67206 2019 05 23 Prawo wygasło w całości 
(Y1) (11) 67210 2019 07 11 Prawo wygasło w całości 
(Y1) (11) 67212 2019 07 19 Prawo wygasło w całości 
(Y1) (11) 67217 2019 11 01 Prawo wygasło w całości 
(Y1) (11) 67219 2019 11 08 Prawo wygasło w całości 
(Y1) (11) 67254 2019 05 11 Prawo wygasło w całości 
(Y1) (11) 67265 2019 11 17 Prawo wygasło w całości 
(Y1) (11) 67378 2019 11 21 Prawo wygasło w całości 
(Y1) (11) 69811 2020 02 27 Prawo wygasło w całości 
(Y1) (11) 69820 2020 01 02 Prawo wygasło w całości 
(Y1) (11) 69830 2020 06 24 Prawo wygasło w całości 
(Y1) (11) 69861 2020 05 11 Prawo wygasło w całości 
(Y1) (11) 69869 2020 07 27 Prawo wygasło w całości 
(Y1) (11) 69907 2020 09 15 Prawo wygasło w całości 
(Y1) (11) 69912 2020 05 13 Prawo wygasło w całości 
(Y1) (11) 69913 2020 09 16 Prawo wygasło w całości 
(Y1) (11) 69914 2020 09 29 Prawo wygasło w całości 
(Y1) (11) 69918 2020 05 06 Prawo wygasło w całości 
(Y1) (11) 69945 2020 08 25 Prawo wygasło w całości 
(Y1) (11) 69982 2020 07 03 Prawo wygasło w całości 
(Y1) (11) 69990 2020 03 21 Prawo wygasło w całości 
(Y1) (11) 70003 2020 04 10 Prawo wygasło w całości 
(Y1) (11) 70040 2020 01 12 Prawo wygasło w całości 
(Y1) (11) 70057 2019 03 11 Prawo wygasło w całości 
(Y1) (11) 70064 2020 07 21 Prawo wygasło w całości 
(Y1) (11) 70070 2020 11 30 Prawo wygasło w całości 
(Y1) (11) 70113 2020 07 05 Prawo wygasło w całości 
(Y1) (11) 70159 2020 11 27 Prawo wygasło w całości 
(Y1) (11) 70163 2020 04 27 Prawo wygasło w całości 
(Y1) (11) 70203 2020 04 28 Prawo wygasło w całości 
(Y1) (11) 70204 2020 02 25 Prawo wygasło w całości 
(Y1) (11) 70231 2020 11 17 Prawo wygasło w całości 
(Y1) (11) 70247 2020 06 01 Prawo wygasło w całości 
(Y1) (11) 70273 2020 04 07 Prawo wygasło w całości 
(Y1) (11) 70282 2020 12 17 Prawo wygasło w całości 
(Y1) (11) 70308 2020 04 19 Prawo wygasło w całości 
(Y1) (11) 70370 2020 07 09 Prawo wygasło w całości 
(Y1) (11) 70398 2020 03 20 Prawo wygasło w całości 
(Y1) (11) 70412 2019 08 12 Prawo wygasło w całości 
(Y1) (11) 70413 2019 08 12 Prawo wygasło w całości 
(Y1) (11) 70414 2019 08 29 Prawo wygasło w całości 
(Y1) (11) 70456 2019 09 22 Prawo wygasło w całości 
(Y1) (11) 70460 2020 01 20 Prawo wygasło w całości 
(Y1) (11) 70461 2019 12 14 Prawo wygasło w całości 
(Y1) (11) 70463 2019 12 19 Prawo wygasło w całości 
(Y1) (11) 70464 2020 01 02 Prawo wygasło w całości 
(Y1) (11) 70494 2020 04 14 Prawo wygasło w całości 
(Y1) (11) 70497 2020 01 24 Prawo wygasło w całości 
(Y1) (11) 70501 2019 04 12 Prawo wygasło w całości 
(Y1) (11) 70515 2020 01 13 Prawo wygasło w całości 
(Y1) (11) 70516 2020 02 17 Prawo wygasło w całości 
(Y1) (11) 70517 2020 02 14 Prawo wygasło w całości 
(Y1) (11) 70519 2020 01 03 Prawo wygasło w całości 
(Y1) (11) 70522 2019 07 19 Prawo wygasło w całości 

WpisY i ZMianY W reJestrZe nieUWZGlĘDnione  
W innYcH saMoDZielnYcH oGŁosZeniacH

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

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

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

ochronnego

(11) 70377 A  Wykreślono: CORTINA POLAND SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY-
TOWA, Katowice, Polska  240129096; Wpisano: CORTINA POLAND 
GROUP SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kato-
wice, Polska 240129096

(11) 71851 A  Wykreślono: OUTOTEC (FINLAND) OY, Espoo, Fin-
landia; Wpisano: Metso Minerals Oy, Tampere, Finlandia

(11) 71851 A  Wykreślono: Metso Minerals Oy, Tampere, Fin-
landia; Wpisano: Metso Outotec Finland Oy, Tampere, Finlandia

(11) 71886 A  Wykreślono: CORTINA POLAND SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY-
TOWA, Katowice, Polska  240129096; Wpisano: CORTINA POLAND 
GROUP SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kato-
wice, Polska 240129096

(11) 70112 A  Wykreślono: ENERGY 2000 SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Przytkowice, Polska  070883960; Wpisano: ENER-
GYLANDIA GOCZAŁ FAMILY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zator, 
Polska 070883960

(11) 72332 A  Wykreślono: CORTINA POLAND SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY-
TOWA, Katowice, Polska  240129096; Wpisano: CORTINA POLAND 
GROUP SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kato-
wice, Polska 240129096

(11) 72333 A  Wykreślono: CORTINA POLAND SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY-
TOWA, Katowice, Polska  240129096; Wpisano: CORTINA POLAND 
GROUP SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kato-
wice, Polska 240129096

(11) 72339 A  Wykreślono: CORTINA POLAND SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY-
TOWA, Katowice, Polska  240129096; Wpisano: CORTINA POLAND 
GROUP SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kato-
wice, Polska 240129096

(Y1) (11) 70543 2020 02 02 Prawo wygasło w całości 
(Y1) (11) 70872 2020 09 14 Prawo wygasło w całości 
(Y1) (11) 71108 2020 10 05 Prawo wygasło w całości 
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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 28 432 do nr 28 439)

(51) 09-05 (11) 28432 (22) 2022 11 01 (21) 31129
(73) MASTERBREAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(72) SUJECKA KATARZYNA
(54) Opakowanie na chleb tostowy
(55) 

(51) 09-05 (11) 28433 (22) 2022 11 01 (21) 31130
(73) MASTERBREAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(72) SUJECKA KATARZYNA
(54) Opakowanie na chleb tostowy
(55) 

(51) 09-05 (11) 28434 (22) 2022 11 01 (21) 31131
(73) MASTERBREAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(72) SUJECKA KATARZYNA
(54) Opakowanie na tortille
(55) 

(51) 02-05 (11) 28435 (22) 2022 10 25 (21) 31117
(73) ŁUMIŃSKI ŁUKASZ LUMA MILANÓWEK, Milanówek (PL)
(72) DYSZKIEWICZ-DZIADAK BEATA
(54) Apaszka
(55) 
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(51) 06-01 (11) 28436 (22) 2022 10 03 (21) 31071
(30) 2022 05 16 (PL)
(73) RZEKIEĆ SEBASTIAN CHAIRS EXPORT, Zarzecze (PL)
(72) RZEKIEĆ SEBASTIAN
(54) Fotele
(55) 

(51) 28-05 (11) 28437 (22) 2022 10 19 (21) 31103
(73) KARWALSKI MARCIN, Nieznanice (PL)
(72) KARWALSKI MARCIN
(54) Odświeżacz powietrza do samochodu
(55) 

(51) 11-03 (11) 28438 (22) 2022 11 14 (21) 31134
(73) BIKOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Żory (PL)
(72) KARPIŃSKI TOMASZ
(54) Medal
(55) 

(51) 21-01 (11) 28439 (22) 2022 10 25 (21) 31116
(73) OLKOWSKI JACEK JACEK OLKOWSKI-PRETTY SMART TOYS, 
Falenty (PL)
(72) OLKOWSKI JACEK
(54) Zabawka
(55) 

WYGaśniĘcie praWa

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

(11) 23171 2021 10 21 Prawo wygasło w całości 
(11) 23172 2021 10 21 Prawo wygasło w całości 
(11) 23174 2021 10 21 Prawo wygasło w całości 
(11) 23176 2021 10 21 Prawo wygasło w całości 
(11) 23179 2021 11 14 Prawo wygasło w całości 
(11) 23180 2021 11 30 Prawo wygasło w całości 
(11) 23182 2021 09 21 Prawo wygasło w całości 
(11) 23188 2021 10 22 Prawo wygasło w całości 
(11) 23189 2021 11 10 Prawo wygasło w całości 
(11) 23191 2021 10 17 Prawo wygasło w całości 
(11) 23192 2021 09 26 Prawo wygasło w całości 
(11) 23195 2021 11 14 Prawo wygasło w całości 
(11) 23199 2021 11 09 Prawo wygasło w całości 
(11) 23200 2021 11 14 Prawo wygasło w całości 
(11) 23208 2021 10 24 Prawo wygasło w całości 
(11) 23209 2021 10 24 Prawo wygasło w całości 
(11) 23210 2021 11 03 Prawo wygasło w całości 
(11) 23212 2021 10 19 Prawo wygasło w całości 
(11) 23216 2021 11 07 Prawo wygasło w całości 
(11) 23217 2021 11 12 Prawo wygasło w całości 
(11) 23218 2021 11 14 Prawo wygasło w całości 
(11) 23219 2021 11 25 Prawo wygasło w całości 
(11) 23220 2021 11 30 Prawo wygasło w całości 
(11) 23225 2021 10 04 Prawo wygasło w całości 
(11) 23230 2021 10 28 Prawo wygasło w całości 
(11) 23233 2021 10 20 Prawo wygasło w całości 
(11) 23237 2021 09 23 Prawo wygasło w całości 
(11) 23239 2021 09 28 Prawo wygasło w całości 
(11) 23240 2021 11 09 Prawo wygasło w całości 
(11) 23261 2021 09 29 Prawo wygasło w całości 
(11) 23304 2021 09 05 Prawo wygasło w całości 
(11) 23319 2021 10 10 Prawo wygasło w całości 
(11) 23344 2021 10 07 Prawo wygasło w całości 
(11) 23401 2021 09 27 Prawo wygasło w całości 
(11) 23416 2021 10 17 Prawo wygasło w całości 
(11) 23464 2021 09 30 Prawo wygasło w całości 
(11) 23505 2021 10 25 Prawo wygasło w całości 
(11) 23571 2021 10 26 Prawo wygasło w całości 
(11) 23580 2021 10 20 Prawo wygasło w całości 
(11) 23607 2021 10 25 Prawo wygasło w całości 
(11) 23660 2021 06 03 Prawo wygasło w całości 
(11) 23684 2021 10 26 Prawo wygasło w całości 
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(11) 23685 2021 10 26 Prawo wygasło w całości 
(11) 24626 2021 10 26 Prawo wygasło w całości 
(11) 26546 2021 10 03 Prawo wygasło w całości 

WpisY i ZMianY W reJestrZe nieUWZGlĘDnione  
W innYcH saMoDZielnYcH oGŁosZeniacH

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

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

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

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

jestracji

(11) 12647 A  Wykreślono: Ślosorz Wanda, Mysłowice, Polska 
Ślosorz Piotr, Mysłowice, Polska; Wpisano: WANDA ŚLOSORZ, My-
słowice, Polska PIOTR ŚLOSORZ, Mysłowice, Polska ADRIAN ŚLO-
SORZ, Mysłowice, Polska

(11) 15003 A  Wykreślono: SMAY Sp  z o o , Kraków, Polska 
356295933; Wpisano: SMAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Podłęże, Polska 356295933

(11) 19088 A  Wykreślono: DUBIEL VITRUM SPÓŁKA JAWNA, 
Rabka Zdrój, Polska 122399341; Wpisano: DUBIEL VITRUM SPÓŁ-
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rabka Zdrój, Polska 
122399341

(11) 19643 A  Wykreślono: „POLLENA” KOSMETYKI I MYDŁA 
NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ostrzeszów, Polska; Wpisano: „POLLE-
NA” KOSMETYKI I MYDŁA NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrzeszów, Polska 300567329

(11) 26116 A  Wykreślono: MŁYNARCZYK MAREK JAN , Warsza-
wa, Polska; Wpisano: BEAREBIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 520807600 
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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 358 567 do nr 358 745)

(111) 358567 (220) 2020 12 30 (210) 522828
(151) 2021 08 24 (441) 2021 04 06
(732) MATHEW ALEKSANDER RAZOR GOLIBRODA & FRYZJER MĘSKI,  
Stowięcino (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRODA&TY MEN COSMETICS
(540) 

(591) czarny, pomarańczowy, brązowy, biały
(531) 25 01 01, 25 01 05, 25 01 19, 27 05 01, 29 01 14, 26 13 25
(510), (511) 3 żele pod prysznic, żele w sprayu do układania włosów, 
balsam do  włosów, balsam odżywczy, balsam po  goleniu, balsamy 
do  golenia, barwniki do  brody, farby do  brody, kosmetyki do  wło-
sów, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki w formie sproszkowa-

nej [pudry], kosmetyki w  formie żeli, kosmetyki w postaci kremów, 
kosmetyki w  postaci płynów, kremy do  golenia, kremy do  włosów, 
kremy po goleniu, kremy przed goleniem, lakier do włosów, mleczko 
po  goleniu, mydło do  golenia, odżywki do  włosów, olejek do  wło-
sów, olejki do brody, olejki do golenia, pianka do golenia, płyn do go-
lenia, płyny do golenia, płyny do stylizacji włosów, preparaty do sto-
sowania przed goleniem, pudry do włosów, szampon do włosów, talk 
kosmetyczny, tonik do włosów [nieleczniczy], woda kolońska, woda 
toaletowa, wosk do wąsów, żel po goleniu, żele do golenia, 25 arty-
kuły odzieżowe w stylu sportowym, bluzy dresowe, bluzy polarowe, 
bluzy z kapturem, bojówki, fartuchy fryzjerskie, koszulki polo, odzież 
męska, peleryny fryzjerskie, t-shirty z  krótkim rękawem, 44 fryzjer-
stwo, fryzjerstwo męskie, salony fryzjerskie, usługi fryzjerskie, usługi 
męskich salonów fryzjerskich, zabiegi kosmetyczne dla włosów 

(111) 358568 (220) 2020 12 30 (210) 522830
(151) 2021 08 24 (441) 2021 04 06
(732) MATHEW ALEKSANDER RAZOR GOLIBRODA & FRYZJER MĘSKI,  
Stowięcino (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BRODA&TY
(510), (511) 3 żele pod prysznic, żele w sprayu do układania włosów, 
balsam do  włosów, balsam odżywczy, balsam po  goleniu, balsamy 
do  golenia, barwniki do  brody, farby do  brody, kosmetyki do  wło-
sów, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki w formie sproszkowa-
nej [pudry], kosmetyki w  formie żeli, kosmetyki w postaci kremów, 
kosmetyki w  postaci płynów, kremy do  golenia, kremy do  włosów, 
kremy po goleniu, kremy przed goleniem, lakier do włosów, mleczko 
po  goleniu, mydło do  golenia, odżywki do  włosów, olejek do  wło-
sów, olejki do brody, olejki do golenia, pianka do golenia, płyn do go-
lenia, płyny do golenia, płyny do stylizacji włosów, preparaty do sto-
sowania przed goleniem, pudry do włosów, szampon do włosów, talk 
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kosmetyczny, tonik do włosów [nieleczniczy], woda kolońska, woda 
toaletowa, wosk do wąsów, żel po goleniu, żele do golenia, 25 arty-
kuły odzieżowe w stylu sportowym, bluzy dresowe, bluzy polarowe, 
bluzy z kapturem, bojówki, fartuchy fryzjerskie, koszulki polo, odzież 
męska, peleryny fryzjerskie, t-shirty z  krótkim rękawem, 44 fryzjer-
stwo, fryzjerstwo męskie, salony fryzjerskie, usługi fryzjerskie, usługi 
męskich salonów fryzjerskich, zabiegi kosmetyczne dla włosów 

(111) 358569 (220) 2021 03 11 (210) 525931
(151) 2021 08 25 (441) 2021 04 12
(732) GOŁASZEWSKI MARIUSZ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Aesco Group
(540) 

(591) czarny, zielony, niebieski
(531) 26 04 01, 26 04 09, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 35 Audyt finansowy, analizy kosztów, badanie bizneso-
we, badania rynkowe, doradztwo w  zakresie organizowania i  pro-
wadzenia działalności gospodarczej, usługi ekspertów w  zakresie 
efektywności biznesowej, 45 Usługi w  zakresie przygotowywania 
dokumentów prawnych, audyty zgodności z przepisami 

(111) 358570 (220) 2021 03 23 (210) 526491
(151) 2021 09 03 (441) 2021 05 17
(732) TIME TAX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TimeTax ZWROT PODATKU
(540) 

(591) niebieski, pomarańczowy
(531) 27 05 01, 29 01 12, 26 01 02, 26 11 01, 26 11 12
(510), (511) 35 Doradztwo księgowe w zakresie sporządzania zeznań po-
datkowych, Doradztwo księgowe w zakresie podatków, Doradztwo w za-
kresie zwrotu podatku [rachunkowość], Porady związane z przygotowy-
waniem zeznań podatkowych, Przygotowywanie i  wypełnianie zeznań 
podatkowych, Przygotowywanie zeznań podatkowych i doradztwo po-
datkowe, Przygotowywanie zeznań podatkowych, 36 Doradztwo finan-
sowe dotyczące podatków, Doradztwo finansowe w zakresie podatków 

(111) 358571 (220) 2021 04 21 (210) 528025
(151) 2021 12 14 (441) 2021 08 30
(732) 4YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Księżyno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Keto Cake NO SUGAR NO PROBLEM
(540) 

(531) 08 01 15, 08 01 16, 26 01 01, 26 01 04, 26 01 11, 26 01 12, 
26 01 16, 26 01 18, 26 01 22, 26 04 02, 26 04 09, 26 11 03, 26 11 12, 
26 11 13, 26 13 01, 27 05 01, 27 05 08, 27 05 09, 27 05 10, 27 05 11

(510), (511) 30 Batoniki, Batoniki z nadzieniem czekoladowym, Bato-
niki na bazie czekolady będące zamiennikami posiłków, Batony cze-
koladowe, Batony z orzechów w karmelu, Batoniki nugatowe, w po-
lewie czekoladowej, Batony gotowe do spożycia na bazie czekolady, 
Bułki nadziewane, Bułki z  nadzieniem, Bezy, Bułeczki z  czekoladą, 
Bułeczki z dżemem, Bułeczki z owocami, Bułki z cynamonem, Ciasta, 
Ciastka, Ciasteczka, Ciasto na ciastka, Ciasta słodowe, Mieszanki cia-
sta, Ciasto naleśnikowe, Ciasto migdałowe, Ciasto francuskie, Ciasto 
śliwkowe, Ciasto śniadaniowe, Ciasta czekoladowe, Ciasto kruche, 
Ciasta mrożone, Ciasto do  pieczenia ciastek, Ciasto na  ciastka (kru-
che), Ciasto na bazie jaj, Mrożone ciasto na ciastka, Ciasto biszkopto-
we, Ciasto na  biszkopty, Ciasteczka solone, Czekolada, Gofry, Gofry 
czekoladowe, Gofry z  polewą czekoladową, Kremy na  bazie kakao 
w postaci past do smarowania, Kremy czekoladowe do smarowania, 
Mleczne wyroby cukiernicze, Mrożone wyroby cukiernicze, Nieleczni-
cze słodycze do zastosowania jako część diety polegającej na kontro-
lowaniu kalorii, Nielecznicze wyroby cukiernicze, Orzechowe wyroby 
cukiernicze, Słodkie wyroby cukiernicze (nie dla celów medycznych), 
Pączki, Churros [hiszpańskie pączki], Rogaliki, Croissant [rogaliki z cia-
sta francuskiego], Ptysie, Praliny z waflem, Praliny wytworzone z cze-
kolady, Praliny z płynnym nadzieniem, Czekoladowe wyroby cukier-
nicze zawierające praliny, Wypieki, Wyroby cukiernicze, Czekolada 

(111) 358572 (220) 2021 06 04 (210) 529868
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 02
(732) VECTRA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tv sm rt
(540) 

(591) niebieski, żółty
(531) 26 01 01, 26 01 02, 26 01 03, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, od-
twarzania dźwięku i/lub obrazu, internetowe serwery, urządzenia 
i terminale www, osprzęt i części zapasowe do wymienionych urzą-
dzeń, materiały eksploatacyjne i programy do wymienionych urzą-
dzeń, oprogramowanie do tworzenia portali www, oprogramowanie 
do cyfrowego szyfrowania, identyfikacji i certyfikacji, oprogramowa-
nie umożliwiające bezpieczną transmisję danych przez sieci, Inter-
net i  www, oprogramowanie dla dekoderów, Nośniki danych, pły-
ty, dyski, pamięci flash, 16 Wydawnictwa drukowane, Czasopisma, 
książki, druki, foldery, 35 Usługi reklamowe i  promocyjne, Audyt, 
analizy rynkowe, doradztwo w  zakresie organizacji i  prowadzenia 
działalności gospodarczej, Produkcja reklam telewizyjnych, radio-
wych, Badanie opinii publicznej, badanie rynku i opłacalności dzia-
łań reklamowych, ogłoszenia reklamowe, Prezentowanie produk-
tów w  mediach, reklama za  pośrednictwem sieci komputerowych, 
radia i  telewizji, rozpowszechnianie i  uaktualnianie materiałów, 
dystrybucja materiałów reklamowych, tworzenie i  edycja tekstów 
reklamowych i sponsorowanych, Zarządzanie zbiorami informatycz-
nymi, Sprzedaż usług na odległość, on-line lub za pomocą środków 
porozumiewania się na  odległość: telefonu, komunikatorów, sieci 
komputerowych, 38 Usługi przekazywania fonii i/lub wizji, usługi 
telekomunikacyjne, łączność poprzez sieć światłowodów, łączność 
poprzez terminale komputerowe, łączność telefoniczna, poczta 
elektroniczna, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, radio-
wych, zbieranie i przekazywanie wiadomości, transmisja programów 
radiowych i telewizyjnych, transmisja satelitarna, Emisja programów 
telewizyjnych za  pomocą usług wideo na  życzenie [VOD] i  telewi-
zji za  opłatą [pay-per-view], 41 Usługi z  zakresu produkcji filmów, 
nagrań video i  radiowych, programów telewizyjnych i  radiowych, 
informacja o  imprezach rozrywkowych i  rekreacji, organizowanie 
spektakli, konkursów z  zakresu edukacji lub rozrywki, organizowa-
nie przyjęć, organizowanie imprez kulturalnych i sportowych, usługi 
edukacyjne, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, 
publikacje elektroniczne on-line gazetek, magazynów, periodyków 
dla abonentów, publikacja tekstów, wypożyczanie materiałów audio 
i wideo, 42 Usługi projektowania i  rozwoju komputerowego sprzę-
tu i  oprogramowania, Oprogramowania internetowych serwerów, 
dekoderów, urządzeń i  przyrządów do  nagrywania, transmisji, od-
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twarzania dźwięku i/lub obrazu, urządzeń i  terminali www, Usługi 
analizy systemów komputerowych, doradztwo w  zakresie sprzętu 
i oprogramowania komputerowego, dostarczanie i opracowywanie 
wyszukiwarek internetowych, instalacja oprogramowania kompute-
rowego, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, 
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich 

(111) 358573 (220) 2021 06 04 (210) 529869
(151) 2021 12 21 (441) 2021 09 06
(732) VECTRA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tv sm rt
(540) 

(531) 27 05 01, 26 01 01, 26 04 06, 26 01 03
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, od-
twarzania dźwięku i/lub obrazu, internetowe serwery, urządzenia 
i terminale www, osprzęt i części zapasowe do wymienionych urzą-
dzeń, materiały eksploatacyjne i programy do wymienionych urzą-
dzeń, oprogramowanie do tworzenia portali www, oprogramowanie 
do cyfrowego szyfrowania, identyfikacji i certyfikacji, oprogramowa-
nie umożliwiające bezpieczną transmisję danych przez sieci, Internet 
i www, oprogramowanie dla dekoderów, Nośniki danych, płyty, dys-
ki, pamięci flash, 16 Wydawnictwa drukowane, Czasopisma, książki, 
druki, foldery, 35 Usługi reklamowe i  promocyjne, Audyt, analizy 
rynkowe, doradztwo w  zakresie organizacji i  prowadzenia działal-
ności gospodarczej, Produkcja reklam telewizyjnych, radiowych, 
Badanie opinii publicznej, badanie rynku i opłacalności działań rekla-
mowych, ogłoszenia reklamowe, Prezentowanie produktów w  me-
diach, reklama za  pośrednictwem sieci komputerowych, radia i  te-
lewizji, rozpowszechnianie i  uaktualnianie materiałów, dystrybucja 
materiałów reklamowych, tworzenie i edycja tekstów reklamowych 
i sponsorowanych, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, Sprzedaż 
następujących usług na odległość, on-line lub za pomocą środków 
porozumiewania się na  odległość: telefonu, komunikatorów, sieci 
komputerowych: usługi przekazywania fonii i/lub wizji, usługi te-
lekomunikacyjne, łączność poprzez sieć światłowodów, łączność 
poprzez terminale komputerowe, łączność telefoniczna, poczta 
elektroniczna, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, radio-
wych, zbieranie i przekazywanie wiadomości, transmisja programów 
radiowych i telewizyjnych, transmisja satelitarna, emisja programów 
telewizyjnych za pomocą usług wideo na życzenie [VOD] i telewizji 
za opłatą [pay-per-view], usługi z zakresu produkcji filmów, nagrań 
video i  radiowych, programów telewizyjnych i  radiowych, informa-
cja o imprezach rozrywkowych i rekreacji, organizowanie spektakli, 
konkursów z zakresu edukacji lub rozrywki, organizowanie przyjęć, 
organizowanie imprez kulturalnych i  sportowych, usługi edukacyj-
ne, komputerowe przygotowanie materiałów do  publikacji, publi-
kacje elektroniczne on-line gazetek, magazynów, periodyków dla 
abonentów, publikacja tekstów, wypożyczanie materiałów audio 
i  wideo, usługi projektowania i  rozwoju komputerowego sprzętu 
i  oprogramowania, oprogramowania internetowych serwerów, de-
koderów, urządzeń i przyrządów do nagrywania, transmisji, odtwa-
rzania dźwięku i/lub obrazu, urządzeń i terminali www, usługi analizy 
systemów komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu i oprogra-
mowania komputerowego, dostarczanie i opracowywanie wyszuki-
warek internetowych, instalacja oprogramowania komputerowego, 
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, tworze-
nie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, 38 Usługi 
przekazywania fonii i/lub wizji, usługi telekomunikacyjne, łączność 
poprzez sieć światłowodów, łączność poprzez terminale komputero-
we, łączność telefoniczna, poczta elektroniczna, rozpowszechnianie 
programów telewizyjnych, radiowych, zbieranie i  przekazywanie 
wiadomości, transmisja programów radiowych i telewizyjnych, trans-
misja satelitarna, Emisja programów telewizyjnych za pomocą usług 
wideo na życzenie [VOD] i telewizji za opłatą [pay-per-view], 41 Usłu-
gi z zakresu produkcji filmów, nagrań video i radiowych, programów 
telewizyjnych i  radiowych, informacja o  imprezach rozrywkowych 
i  rekreacji, organizowanie spektakli, konkursów z  zakresu edukacji 
lub rozrywki, organizowanie przyjęć, organizowanie imprez kultural-

nych i sportowych, usługi edukacyjne, komputerowe przygotowanie 
materiałów do  publikacji, publikacje elektroniczne on-line gaze-
tek, magazynów, periodyków dla abonentów, publikacja tekstów, 
wypożyczanie materiałów audio i  wideo, 42 Usługi projektowania 
i  rozwoju komputerowego sprzętu i oprogramowania, oprogramo-
wania internetowych serwerów, dekoderów, urządzeń i przyrządów 
do nagrywania, transmisji, odtwarzania dźwięku i/lub obrazu, urzą-
dzeń i  terminali www, Usługi analizy systemów komputerowych, 
doradztwo w  zakresie sprzętu i  oprogramowania komputerowego, 
dostarczanie i  opracowywanie wyszukiwarek internetowych, insta-
lacja oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub do-
kumentów na formę elektroniczną, tworzenie i utrzymywanie stron 
internetowych dla osób trzecich 

(111) 358574 (220) 2021 06 04 (210) 529870
(151) 2021 12 21 (441) 2021 09 06
(732) VECTRA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tv sm rt
(540) 

(591) niebieski, żółty
(531) 27 05 01, 26 01 01, 26 01 03, 26 04 06, 29 01 12
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, od-
twarzania dźwięku i/lub obrazu, internetowe serwery, urządzenia 
i terminale www, osprzęt i części zapasowe do wymienionych urzą-
dzeń, materiały eksploatacyjne i programy do wymienionych urzą-
dzeń, oprogramowanie do tworzenia portali www, oprogramowanie 
do cyfrowego szyfrowania, identyfikacji i certyfikacji, oprogramowa-
nie umożliwiające bezpieczną transmisję danych przez sieci, Internet 
i www, oprogramowanie dla dekoderów, Nośniki danych, płyty, dys-
ki, pamięci flash, 16 Wydawnictwa drukowane, Czasopisma, książki, 
druki, foldery, 35 Usługi reklamowe i  promocyjne, Audyt, analizy 
rynkowe, doradztwo w  zakresie organizacji i  prowadzenia działal-
ności gospodarczej, Produkcja reklam telewizyjnych, radiowych, 
Badanie opinii publicznej, badanie rynku i opłacalności działań rekla-
mowych, ogłoszenia reklamowe, Prezentowanie produktów w  me-
diach, reklama za  pośrednictwem sieci komputerowych, radia i  te-
lewizji, rozpowszechnianie i  uaktualnianie materiałów, dystrybucja 
materiałów reklamowych, tworzenie i edycja tekstów reklamowych 
i sponsorowanych, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, Sprzedaż 
następujących usług na odległość, on-line lub za pomocą środków 
porozumiewania się na  odległość: telefonu, komunikatorów, sieci 
komputerowych: usługi przekazywania fonii i/lub wizji, usługi te-
lekomunikacyjne, łączność poprzez sieć światłowodów, łączność 
poprzez terminale komputerowe, łączność telefoniczna, poczta 
elektroniczna, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, radio-
wych, zbieranie i przekazywanie wiadomości, transmisja programów 
radiowych i telewizyjnych, transmisja satelitarna, emisja programów 
telewizyjnych za pomocą usług wideo na życzenie [VOD] i telewizji 
za opłatą [pay-per-view], usługi z zakresu produkcji filmów, nagrań 
video i  radiowych, programów telewizyjnych i  radiowych, informa-
cja o imprezach rozrywkowych i rekreacji, organizowanie spektakli, 
konkursów z zakresu edukacji lub rozrywki, organizowanie przyjęć, 
organizowanie imprez kulturalnych i  sportowych, usługi edukacyj-
ne, komputerowe przygotowanie materiałów do  publikacji, publi-
kacje elektroniczne on-line gazetek, magazynów, periodyków dla 
abonentów, publikacja tekstów, wypożyczanie materiałów audio 
i  wideo, usługi projektowania i  rozwoju komputerowego sprzętu 
i  oprogramowania, oprogramowania internetowych serwerów, de-
koderów, urządzeń i przyrządów do nagrywania, transmisji, odtwa-
rzania dźwięku i/lub obrazu, urządzeń i terminali www, usługi analizy 
systemów komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu i oprogra-
mowania komputerowego, dostarczanie i opracowywanie wyszuki-
warek internetowych, instalacja oprogramowania komputerowego, 
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, tworze-
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nie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, 38 Usługi 
przekazywania fonii i/lub wizji, usługi telekomunikacyjne, łączność 
poprzez sieć światłowodów, łączność poprzez terminale komputero-
we, łączność telefoniczna, poczta elektroniczna, rozpowszechnianie 
programów telewizyjnych, radiowych, zbieranie i  przekazywanie 
wiadomości, transmisja programów radiowych i telewizyjnych, trans-
misja satelitarna, Emisja programów telewizyjnych za pomocą usług 
wideo na życzenie [VOD] i telewizji za opłatą [pay-per-view], 41 Usłu-
gi z zakresu produkcji filmów, nagrań video i radiowych, programów 
telewizyjnych i  radiowych, informacja o  imprezach rozrywkowych 
i  rekreacji, organizowanie spektakli, konkursów z  zakresu edukacji 
lub rozrywki, organizowanie przyjęć, organizowanie imprez kultural-
nych i sportowych, usługi edukacyjne, komputerowe przygotowanie 
materiałów do  publikacji, publikacje elektroniczne on-line gaze-
tek, magazynów, periodyków dla abonentów, publikacja tekstów, 
wypożyczanie materiałów audio i  wideo, 42 Usługi projektowania 
i  rozwoju komputerowego sprzętu i oprogramowania, oprogramo-
wania internetowych serwerów, dekoderów, urządzeń i przyrządów 
do nagrywania, transmisji, odtwarzania dźwięku i/lub obrazu, urzą-
dzeń i  terminali www, Usługi analizy systemów komputerowych, 
doradztwo w  zakresie sprzętu i  oprogramowania komputerowego, 
dostarczanie i  opracowywanie wyszukiwarek internetowych, insta-
lacja oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub do-
kumentów na formę elektroniczną, tworzenie i utrzymywanie stron 
internetowych dla osób trzecich 

(111) 358575 (220) 2021 06 04 (210) 529871
(151) 2021 12 21 (441) 2021 09 06
(732) VECTRA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tv sm rt
(540) 

(531) 27 05 01, 26 01 01, 26 01 03, 26 04 06
(510), (511) 9 Urządzenia i  przyrządy do  nagrywania, transmisji, 
odtwarzania dźwięku i/lub obrazu, internetowe serwery, urządze-
nia i  terminale www, osprzęt i  części zapasowe do  wymienionych 
urządzeń, materiały eksploatacyjne i  programy do  wymienionych 
urządzeń, oprogramowanie do tworzenia portali www, oprogramo-
wanie do cyfrowego szyfrowania, identyfikacji i certyfikacji, oprogra-
mowanie umożliwiające bezpieczną transmisję danych przez sieci, 
Internet i  www, oprogramowanie dla dekoderów, Nośniki danych, 
płyty, dyski, pamięci flash, 16 Wydawnictwa drukowane, Czasopi-
sma, książki, druki, foldery, 35 Usługi reklamowe i  promocyjne, Au-
dyt, analizy rynkowe, doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia 
działalności gospodarczej, Produkcja reklam telewizyjnych, radio-
wych, Badanie opinii publicznej, badanie rynku i  opłacalności dzia-
łań reklamowych, ogłoszenia reklamowe, Prezentowanie produktów 
w  mediach, reklama za  pośrednictwem sieci komputerowych, radia 
i telewizji, rozpowszechnianie i uaktualnianie materiałów, dystrybucja 
materiałów reklamowych, tworzenie i  edycja tekstów reklamowych 
i sponsorowanych, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, Sprzedaż 
następujących usług na  odległość, on-line lub za  pomocą środków 
porozumiewania się na  odległość: telefonu, komunikatorów, sieci 
komputerowych: usługi przekazywania fonii i/lub wizji, usługi teleko-
munikacyjne, łączność poprzez sieć światłowodów, łączność poprzez 
terminale komputerowe, łączność telefoniczna, poczta elektroniczna, 
rozpowszechnianie programów telewizyjnych, radiowych, zbieranie 
i przekazywanie wiadomości, transmisja programów radiowych i te-
lewizyjnych, transmisja satelitarna, emisja programów telewizyjnych 
za pomocą usług wideo na życzenie [VOD] i telewizji za opłatą [pay
-per-view], usługi z  zakresu produkcji filmów, nagrań video i  radio-
wych, programów telewizyjnych i radiowych, informacja o imprezach 
rozrywkowych i  rekreacji, organizowanie spektakli, konkursów z za-
kresu edukacji lub rozrywki, organizowanie przyjęć, organizowanie 
imprez kulturalnych i sportowych, usługi edukacyjne, komputerowe 

przygotowanie materiałów do  publikacji, publikacje elektroniczne 
on-line gazetek, magazynów, periodyków dla abonentów, publikacja 
tekstów, wypożyczanie materiałów audio i wideo, usługi projektowa-
nia i  rozwoju komputerowego sprzętu i  oprogramowania, oprogra-
mowania internetowych serwerów, dekoderów, urządzeń i  przyrzą-
dów do  nagrywania, transmisji, odtwarzania dźwięku i/lub obrazu, 
urządzeń i terminali www, usługi analizy systemów komputerowych, 
doradztwo w  zakresie sprzętu i  oprogramowania komputerowego, 
dostarczanie i  opracowywanie wyszukiwarek internetowych, insta-
lacja oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub do-
kumentów na formę elektroniczną, tworzenie i utrzymywanie stron 
internetowych dla osób trzecich, 38 Usługi przekazywania fonii i/lub 
wizji, usługi telekomunikacyjne, łączność poprzez sieć światłowodów, 
łączność poprzez terminale komputerowe, łączność telefoniczna, 
poczta elektroniczna, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, 
radiowych, zbieranie i przekazywanie wiadomości, transmisja progra-
mów radiowych i telewizyjnych, transmisja satelitarna, Emisja progra-
mów telewizyjnych za pomocą usług wideo na życzenie [VOD] i tele-
wizji za opłatą [pay-per-view], 41 Usługi z zakresu produkcji filmów, 
nagrań video i  radiowych, programów telewizyjnych i  radiowych, 
informacja o  imprezach rozrywkowych i  rekreacji, organizowanie 
spektakli, konkursów z  zakresu edukacji lub rozrywki, organizowa-
nie przyjęć, organizowanie imprez kulturalnych i sportowych, usługi 
edukacyjne, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, 
publikacje elektroniczne on-line gazetek, magazynów, periodyków 
dla abonentów, publikacja tekstów, wypożyczanie materiałów audio 
i wideo, 42 Usługi projektowania i rozwoju komputerowego sprzętu 
i oprogramowania, oprogramowania internetowych serwerów, deko-
derów, urządzeń i przyrządów do nagrywania, transmisji, odtwarza-
nia dźwięku i/lub obrazu, urządzeń i  terminali www, Usługi analizy 
systemów komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu i oprogra-
mowania komputerowego, dostarczanie i  opracowywanie wyszuki-
warek internetowych, instalacja oprogramowania komputerowego, 
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, tworze-
nie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich 

(111) 358576 (220) 2021 07 06 (210) 531233
(151) 2021 11 17 (441) 2021 08 02
(732) POLSKI TYTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA, Radom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKI TYTOŃ DYSTRYBUCJA LOGISTYKA ECOMMERCE
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 26 11 03, 26 11 12, 26 03 23, 27 05 05, 29 01 13
(510), (511) 34 Tytonie fajkowe i papierosowe, papierosy, cygara, fajki, 
bibułki, guma do żucia, artykuły dla palaczy, filtry papierosowe, lufki, 
papierośnice, zapalniczki, zapałki, urządzenia do  zwijania papiero-
sów, 35 Prowadzanie sprzedaży detalicznej i hurtowej następujących 
towarów: wyroby tytoniowe, przybory dla palaczy, żywność, napoje 
alkoholowe i  bezalkoholowe soki  wody gazowane i  niegazowane, 
cukier, czekolada, wyroby cukiernicze, herbata, kawa, kakao, kosme-
tyki, leki dopuszczone do  obrotu detalicznego (OTC) i  hurtowego, 
artykuły gospodarstwa domowego, materiały piśmienne, usługi 
telekomunikacyjne, 36 Administrowanie nieruchomościami, usługi 
związane z wynajmem nieruchomościami, zarządzaniem majątkiem 
nieruchomym niemieszkalnym oraz usługi pośrednictwa polegające 
na przyjmowaniu od klientów opłat i należności oraz przekazywanie 
ich  na  konto adresata, obsługa kart kredytowych, usługi powierni-
cze, 37 Usługi związane z  instalowaniem, naprawą i  konserwacją 
maszyn stosowanych w  przetwórstwie żywności, tytoniu i  w  pro-
dukcji napojów oraz usług związanych z  wynajmem tych maszyn 
i urządzeń, 39 Usługi związane z magazynowaniem i składowaniem 
towarów, transportem samochodowym i  wyładunkiem towarów, 
pośrednictwem w  transporcie, 41 Usługi związane z  obsługą auto-
matów do gier liczbowych i zakładów wzajemnych, 43 Usługi zwią-
zane z rezerwacją miejsc w pensjonatach, hotelach, usługi związane 
z rezerwacją kwater i pomieszczeń na pobyt czasowy oraz obsługą 
gastronomiczną z własnym zapleczem, produktami i transportem 
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(111) 358577 (220) 2021 07 26 (210) 532046
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) COSMIC PUBLISHING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FurryFury
(510), (511) 9 Oprogramowanie gier, Oprogramowanie komputerowe 
gier wideo, Oprogramowanie gier rzeczywistości wirtualnej, Progra-
my gier komputerowych do  pobierania, Nagrane oprogramowanie 
gier komputerowych, Gry wideo [gry komputerowe] w formie progra-
mów komputerowych zapisanych na  nośnikach danych, Gry wideo 
nagrane na dysku [oprogramowanie komputerowe], Platformy opro-
gramowania komputerowego, Mobilne aplikacje, Programy gier kom-
puterowych do  pobrania za  pośrednictwem Internetu [oprogramo-
wanie], Publikacje elektroniczne, do  pobrania, Oprogramowanie 
do gier elektronicznych do telefonów komórkowych, Użytkowe opro-
gramowanie komputerowe do  pobrania, Nagrania audio, Nagrania 
wideo, Torby do  noszenia komputerów, Kalkulatory kieszonkowe, 
Elektroniczne terminarze osobiste, Hologramy, Magnesy dekoracyj-
ne, Pokrowce do tabletów, Pokrowce na laptopy, Pokrowce na smart-
fony, Ciekłokrystaliczne folie ochronne do  smartfonów, Podkładki 
pod myszy komputerowe, Słuchawki [zakładane na głowę], Okulary 
przeciwsłoneczne, Etui na  okulary, Filmy wideo, Kinematograficzne 
filmy, Filmy do pobrania, 25 Espadryle, Etole [futra], Fartuchy [odzież], 
Fulary [ozdobne krawaty], Futra [odzież], Gabardyna [odzież], Garnitu-
ry, Getry [ochraniacze] zakładane na buty, Gorsety, Gorsety [bielizna 
damska], Gorsy koszul, Halki [bielizna], Halki, półhalki, Kalosze [wkła-
dane na  obuwie], Kamizelki, Kaptury[odzież], Karczki koszul, Kąpie-
lówki, Kimona, Kimona do karate, Kombinezony, Kostiumy kąpielowe, 
Koszule, Koszule z  krótkimi rękawami, Koszulki typu rashguard 
do sportów wodnych, chroniące przed promieniowaniem UV, Berety, 
Bielizna osobista, Bielizna wchłaniająca pot, Biustonosze, Biustonosze 
samonośne, Body [bielizna], Bokserki, Botki, Buty sportowe, Buty 
sznurowane, Buty za kostkę, Chustki na głowę, Cylindry [kapelusze], 
Czapki [nakrycia głowy], Czepki kąpielowe, Czepki pod prysznic, 
Daszki [nakrycia głowy], Daszki do czapek, Długie luźne stroje, Dziani-
na [odzież], Koszulki z  krótkim rękawem, Krawaty, Krótkie haleczki 
na  ramiączkach, Kurtki, Kurtki [odzież], Kurtki z  kapturem chroniące 
przed zimnem i  wiatrem, Kwefy  podwiki, Legginsy, Liberie, Majtki, 
Majtki damskie, Majtki dziecięce [odzież], Mankiety, Maski na  oczy 
do spania, Mufki [odzież], Mundury, Nakrycia głowy, Narzutki na ra-
miona, Nauszniki [odzież], Obuwie, Obuwie gimnastyczne, Obuwie 
piłkarskie, Obuwie plażowe, Obuwie wykonane z drewna, Ocieplacze, 
Odzież, Odzież dla rowerzystów, Odzież haftowana, Odzież z diodami 
elektroluminescencyjnymi LED, Odzież z imitacji skóry, Odzież z latek-
su, Odzież ze skóry, Opaski na głowę, Palta, Pantofle domowe, Panto-
fle kąpielowe, Paski [odzież], Pasy do  przechowywania pieniędzy 
[odzież], Pelerynki, Pikowane kurtki [odzież], Piżamy, Płaszcze kąpielo-
we, Podeszwy butów, Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki sporto-
we, Podszewki gotowe [część garderoby], Podwiązki, Poncza, Pończo-
chy, Pończochy wchłaniające pot, Szkielety kapeluszy, Szlafroki, 
Śliniaki niepapierowe, Śliniaki, z rękawami, nie z papieru, Togi, Trykoty, 
Turbany, Walonki [buty filcowe], Woalki, welony [odzież], Wyprawki 
dziecięce [odzież], Wyroby pończosznicze, Poszetki, Pulowery, Rajsto-
py, Rękawice narciarskie, Rękawiczki, Rękawiczki bez palców, Ręka-
wiczki z  jednym palcem, Sandały, Sandały kąpielowe, Sari, Sarongi, 
Skarpetki, Skarpetki wchłaniające pot, Spódnice, Spódnico-spodenki, 
Stroje do  judo, Stroje na  maskaradę, Stroje plażowe, Stroje prze-
ciwdeszczowe, Sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, Swetry, 
Szale, Szaliki, Szaliki rurkowe (kominy) na szyję, Szarfy [do ubrania], 28 
Akcesoria nadmuchiwane do basenów, Artykuły gimnastyczne, Arty-
kuły gimnastyczne i sportowe, Automaty do gier hazardowych, Auto-
maty do gier na monety, Automaty do gier wideo, Automaty do gry, 
Balony na  przyjęcia, Bandy stołów bilardowych, Bańki mydlane [za-
bawki], Baseny kąpielowe [zabawki], Bodyboard, Broń zabawkowa, 
Bąki [zabawki], Bumerangi, Butelki do karmienia lalek, Choinki z mate-
riałów syntetycznych, Chusty do  jogi, Ciastolina, Czujniki brania 
[sprzęt wędkarski], Deski do  paddleboardingu, Deski do  pływania, 
Deski surfingowe, Deskorolki, Dętki do piłek do gry, Domki dla lalek, 
Domki zabawkowe dla dzieci, Dyski latające, Dzwonki na  choinkę, 
Dżojstiki do gier wideo, Ekrany maskujące [artykuły sportowe], Etykie-
ty na torby golfowe, Figurki do zabawy, Folie ochronne przystosowa-
ne do ekranów gier przenośnych, Gry, Gry nadmuchiwane do base-
nów, Gry planszowe, Gry polegające na  budowaniu, Gry przenośne 

z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, Gry towarzyskie, Gry z obrę-
czami, Grzechotki, Gwizdki [wabiki] myśliwskie, Haczyki wędkarskie, 
Hulajnogi [zabawki], Huśtawki, Kapoki do pływania, Karty do bingo, 
Karty do gry, Karty na wymianę [gry karciane], Karuzele do wesołych 
miasteczek, Kije do gier, Kije golfowe, Kije hokejowe, Kijki narciarskie, 
Klocki do  zabawy [konstrukcyjne], Koła do  ruletki, Konfetti, Konie 
na biegunach [zabawki], Konsole do gier wideo, Kontrolery do kon-
soli gier, Końcówki do  kijów bilardowych, Kosmetyki zabawkowe 
[nie do stosowania], Kości do gry, Namioty zabawkowe, Ochraniacze 
(części strojów sportowych], Ochraniacze genitaliów do użytku pod-
czas uprawiania sportu, Ochraniacze na  łokcie [artykuły sportowe], 
Ozdoby choinkowe [z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słody-
czy], Pachinko [japońska gra automatowa], Papierowe czapeczki 
na przyjęcia, Paralotnie, Pasy do pływania, Pasy na talię, do ćwiczeń, 
Pierścienie do rzucania [gry], Piłki do gier, Piłki do gier i zabaw, Piniaty, 
Plansze do  gry w  warcaby, Plastelina do  zabawy, Pluszowe zabawki 
z  przymocowanym kocykiem, Płetwy do  pływania, Pneumatyczne 
pistolety [zabawki], Pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, Przenośne 
gry i zabawki posiadające funkcje telekomunikacyjne, Przenośne kon-
sole do gier wideo, Przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, Ra-
kiety śnieżne, Rękawice baseballowe, Kręgle, Kule bilardowe, Lalki, 
Latawce, Lotki [gry], Lotnie, Łóżka dla lalek, Luki do strzelania, Łyżwo-
rolki, Łyżwy, Madżong, Marionetki, Maski szermiercze, Maski teatral-
ne, Maski zabawkowe, Maszty do desek windsurfingowych, Maszyny 
do  ćwiczeń sprawnościowych, Maszyny do  rzucania piłek, Maszyny 
i  urządzenia do  kręgli, Matrioszki [rosyjskie drewniane lalki umiesz-
czone jedna w drugiej], Maty z zabawkami dla niemowląt, Misie plu-
szowe, Modele będące zabawkami, Modele pojazdów w zmniejszo-
nej skali, Naciągi do  rakiet, Rękawice bokserskie, Rękawice dla 
pałkarzy [akcesoria do gier], Rękawice do gier, Rękawice do szermier-
ki, Rękawice golfowe, Rękawice płetwy do pływania, Roboty zabaw-
kowe, Rolki do stacjonarnych rowerów treningowych, Rowery trójko-
łowe dla dzieci [zabawki], Samochody do  zabawy, Sanki, Smycze 
do  desek surfingowych, Sprzęt do  gier wideo, Sterowniki do  zaba-
wek, Stoły bilardowe, Stoły bilardowe uruchamiane monetami lub 
żetonami, Stoły do piłkarzyków, Stoły do tenisa stołowego, Strzelają-
ce zabawki bożonarodzeniowe w  kształcie cukierków, Suspensoria 
dla sportowców, Szachownice, Szachy, Szpule do latawców, Śmiesz-
ne gadżety do zabawy, Śmieszne gadżety na imprezy, Tarcze elektro-
niczne, Torby na  kije golfowe, na  kółkach lub bez, Torby na  sprzęt 
do krykieta, Torby specjalnie zaprojektowane do nart, Torby specjal-
nie zaprojektowane na deski surfingowe, Trampoliny, Trampoliny [ar-
tykuły sportowe], Trapezy [uprząż] do desek windsurfingowych, Tryk-
trak [gra], Tuby strzelające na  imprezy, Ubranka dla lalek, Uchwyty 
na świeczki choinkowe, Układanki [puzzle], Urządzenia do gier, Urzą-
dzenia do sztuczek magicznych, Urządzenia do wyrzucania piłek teni-
sowych, Urządzenia do zaznaczania punktów w bilardzie, Urządzenia 
pływackie do  pływania, Warcaby, Wędki, Worki treningowe, Wózki 
na torby golfowe, Wrotki, Wstążki do gimnastyki artystycznej, Zabaw-
ki, Zabawki antystresowe typu fidget, Zabawki dla zwierząt domo-
wych, Zabawki wypchane, Zdrapki do gier loteryjnych, Zestawy mo-
deli w  zmniejszonej skali do  składania [zabawki], Zjeżdżalnie 
[przedmioty do  zabawy], Żetony do  gier hazardowych, Żyroskopy 
i stabilizatory lotu do modeli samolotów w pomniejszonej skali, 41 
Usługi gier online, Udostępnianie gier komputerowych on-line, Udo-
stępnianie informacji online na temat strategii gier komputerowych 
i  wideo i  powiązanych produktów, Udostępnianie informacji online 
dotyczących użytkowników gier, Usługi rozrywkowe, Usługi eduka-
cyjne, Usługi rozrywkowe dostarczane przez Internet, Udostępnianie 
rozrywki online w postaci turniejów gier, Usługi w zakresie gier świad-
czone za pośrednictwem sieci komputerowych i światowych sieci ko-
munikacyjnych, Udostępnianie gier za  pośrednictwem systemów 
komputerowych, Usługi gier oferowane w  systemie on-line za  po-
średnictwem sieci komputerowej, Udostępnianie gry komputerowej 
dostępnej w sieci dla użytkowników sieci, Gry internetowe [nie do po-
brania], Udostępnianie w trybie on-line informacji związanych z grami 
komputerowymi i rozszerzeniami komputerowymi do gier, Informa-
cje online z dziedziny rozrywki z zakresu gier komputerowych, Orga-
nizacja zawodów w  grach elektronicznych, Organizowanie imprez 
w  zakresie sportów elektronicznych, Udostępnianie interaktywnych 
gier komputerowych z udziałem kilku graczy za pośrednictwem Inter-
netu oraz elektronicznych sieci komunikacyjnych, Usługi w  zakresie 
gier wideo, Usługi gier online przez urządzenia mobilne, Usługi roz-
rywkowe w zakresie kojarzenia użytkowników z grami komputerowy-
mi, Usługi salonów gier wirtualnej rzeczywistości, Usługi w zakresie 
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gier elektronicznych, Usługi w  zakresie gier świadczone za  pomocą 
środków łącznościowych przez terminale komputerowe lub telefon 
komórkowy, Publikowanie materiałów multimedialnych online, Cen-
tra rozrywki, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub eduka-
cyjnych, Udostępnianie publikacji online [nie  do  pobrania], Usługi 
w zakresie parków rozrywki i parków tematycznych 

(111) 358578 (220) 2021 09 21 (210) 534205
(151) 2022 02 14 (441) 2021 10 18
(732) CERAMIKKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CERAMIKKER CERAMIC WAX 
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 24 09 02, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 3 Wosk ceramiczny do karoserii 

(111) 358579 (220) 2022 03 24 (210) 541400
(151) 2022 09 20 (441) 2022 06 06
(732) FLAS JAKUB, Stargard (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WAKE’N BAKE
(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 17, 27 05 19
(510), (511) 9 Urządzenia i nośniki do przechowywania danych, Pły-
ty gramofonowe, Płyty winylowe, Płyty długogrające, Płyty nagry-
walne laserem, Cyfrowe taśmy audio, Kasety taśmowe audio, Płyty 
kompaktowe audio, Nagrania audio i wideo, Taśmy zawierające na-
grania audio, Nagrane płyty kompaktowe-płyty CD, Pliki muzyczne 
do  pobierania, Okulary, Nagrane płyty DVD, Nagrane płyty kom-
paktowe z muzyką, Nagrane płyty DVD z nagraniami muzycznymi, 
Okulary przeciwsłoneczne, Okulary dla rowerzystów, Etui na okula-
ry, Futerały na  okulary, 25 Odzież, Obuwie, Części odzieży, obuwia 
i nakryć głowy, Ubrania codzienne, Koszulki polo, Koszulki bez ręka-
wów, Koszulki z  nadrukami, Funkcjonalne koszulki termoaktywne, 
Koszulki dla dzieci, Koszulki gimnastyczne bez rękawów, Koszulki 
z  krótkim rękawem, Koszulki polo z  dzianiny, Koszulki sportowe 
z  krótkimi rękawami, Koszulki bez rękawów do  biegania, Koszulki 
sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, Bluzy sportowe, Bluzy 
dresowe, Bluzy z  kapturem, Czapki bejsbolówki, Czapki sportowe, 
Czapki z daszkiem, Kurtki, Kurtki bluzy, Długie kurtki, Kurtki wierzch-
nie, Ocieplane kurtki, Bielizna, Gorsety, Body-odzież, Body-bielizna, 
Spodnie, Spodnie sportowe, Krótkie spodnie, 41 Usługi edukacyjne, 
rozrywkowe i  sportowe, Produkcja radiowa, filmowa i  telewizyjna, 
Doradztwo w zakresie produkcji filmów i muzyki, Publikowanie ksią-
żek, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie czasopism w postaci 
elektronicznej w Internecie, Publikowanie druków w formie elektro-
nicznej w Internecie, Informacja o imprezach rozrywkowych, Produk-
cja rozrywki audio, Realizacja nagrań audiowizualnych, Produkcja na-
grań audiowizualnych, Produkcja nagrań wzorcowych, master audio, 
Usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki 

multimedialnej, Udostępnianie muzyki cyfrowej z Internetu, Organi-
zacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, Usługi koncertów 
muzycznych, Koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, Kon-
certy muzyczne za pośrednictwem radia, Udostępnianie muzyki cy-
frowej, nie do pobrania na internetowych stronach MP3 

(111) 358580 (220) 2022 04 08 (210) 541794
(151) 2022 09 20 (441) 2022 06 06
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S Sokolik Cup
(540) 

(591) czerwony, pomarańczowy, zielony, biały
(531) 26 01 01, 26 01 16, 26 11 03, 26 11 12, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa, 
dania gotowe na bazie mięsa, jaja, ryby, owoce morza nieżywe, zupy, 
dania gotowe na  bazie warzyw, warzywa przetworzone, przekąski 
warzywne, Pasty warzywne, przetwory warzywne, mleko, produkty 
mleczne, nabiał, sery białe, sery żółte, desery mleczne i na bazie mle-
ka, dania gotowe na bazie mleka, białko do celów kulinarnych, chipsy 
ziemniaczane, chipsy mięsne, dipy, ekstrakty mięsne, ekstrakty wa-
rzywne, ekstrakty do zup, konserwy mięsne, oleje i tłuszcze jadalne, 
30 Dania gotowe na bazie makaronu, ryżu, kaszy, 36 Usługi w zakresie 
sponsoringu finansowego, 41 Usługi w zakresie działalności kultural-
nej, usługi edukacyjne i szkoleniowe, organizowanie szkoleń, warszta-
tów, warsztatów kulinarnych, konferencji, szkoleń dotyczących zdro-
wego odżywiania i/lub zdrowego trybu życia, organizowanie imprez 
sportowych, olimpiad sportowych i/lub naukowych, turniejów spor-
towych i/lub naukowych, konferencji, szkoleń kulinarnych, imprez 
rozrywkowych, obozów, organizowanie i  prowadzenie koncertów, 
festiwali, pokazów, wystaw w celach innych niż reklamowe 

(111) 358581 (220) 2022 04 08 (210) 541795
(151) 2022 09 20 (441) 2022 06 06
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S Sokoliki Cup
(540) 

(591) czerwony, zielony, pomarańczowy, biały
(531) 26 01 01, 26 01 16, 26 11 03, 26 11 12, 27 05 01, 29 01 14
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(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa, 
dania gotowe na bazie mięsa, jaja, ryby, owoce morza nieżywe, zupy, 
dania gotowe na  bazie warzyw, warzywa przetworzone, przekąski 
warzywne, Pasty warzywne, przetwory warzywne, mleko, produkty 
mleczne, nabiał, sery białe, sery żółte, desery mleczne i na bazie mle-
ka, dania gotowe na bazie mleka, białko do celów kulinarnych, chipsy 
ziemniaczane, chipsy mięsne, dipy, ekstrakty mięsne, ekstrakty wa-
rzywne, ekstrakty do zup, konserwy mięsne, oleje i tłuszcze jadalne, 
30 Dania gotowe na bazie makaronu, ryżu, kaszy, 36 Usługi w zakresie 
sponsoringu finansowego, 41 Usługi w zakresie działalności kultural-
nej, usługi edukacyjne i szkoleniowe, organizowanie szkoleń, warszta-
tów, warsztatów kulinarnych, konferencji, szkoleń dotyczących zdro-
wego odżywiania i/lub zdrowego trybu życia, organizowanie imprez 
sportowych, olimpiad sportowych i/lub naukowych, turniejów spor-
towych i/lub naukowych, konferencji, szkoleń kulinarnych, imprez 
rozrywkowych, obozów, organizowanie i  prowadzenie koncertów, 
festiwali, pokazów, wystaw w celach innych niż reklamowe 

(111) 358582 (220) 2022 05 19 (210) 543205
(151) 2022 10 04 (441) 2022 06 20
(732) OLX Global B V , Amsterdam (NL)
(540) (znak słowny)
(540) CENOSKOP
(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe do  smartfonów i  tabletów, 
Urządzenia i przyrządy fotograficzne, kinematograficzne i optyczne, 
Oprogramowanie do przystosowywania do indywidualnych potrzeb, 
wspierania i zarządzania kampaniami reklamowymi i marketingowy-
mi, spersonalizowaną treścią i komunikacją elektroniczną, analizami 
danych włączając analizy i badania dotyczące zachowania użytkow-
ników, szacowania wartości, Urządzenia i przyrządy do nagrywania, 
przesyłania, nadawania, odbierania, przechowywania, wyświetlania 
lub odtwarzania dźwięku, obrazów i danych, Komputery, Programy 
komputerowe, Oprogramowanie komputerowe, Chipy komputero-
we, Urządzenia i przyrządy do kodowania i dekodowania sygnałów 
elektrycznych, Urządzenia do zdalnego sterowania, Karty inteligent-
ne [karty z  układem scalonym), Karty kodowane, Anteny, Anteny 
satelitarne, Światłowody, Przełączniki, Adaptery, Wtyczki, Gniazdka 
i  inne kontakty [elektryczne], Skrzynki przyłączowe, Taśmy, dyski 
i kartridże, wszystkie stanowiące nośniki lub służące do nagrywania 
danych, dźwięku lub obrazów, Filmy kinematograficzne przygoto-
wane do pokazu, Nagrania audio i/lub wideo, Urządzenia multime-
dialne do komunikacji, nagrywania, przesyłania, rozpowszechniania, 
przechowywania, przedstawiania, odbioru i  odtwarzania, Sprzęt 
przetwarzający dane, Publikacje elektroniczne, 35 Publikowanie 
materiałów reklamowych, Ogłoszenia reklamowe za pośrednictwem 
sieci komputerowej, Rozpowszechnianie reklam, Uaktualnianie ma-
teriałów reklamowych, Obsługa rynków on-line w celu umożliwienia 
negocjacji transakcji handlowych między osobami trzecimi podczas 
sprzedaży i zakupu towarów, Udostępnianie przestrzeni reklamowej 
on-line dla osób trzecich, Ogłoszenia drobne, Udostępnianie prze-
strzeni reklamowej on-line w zakresie ogłoszeń drobnych, Usługi re-
klamowe i promocyjne, Usługi w zakresie porównywania cen, Usługi 
informacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, Zarządzanie 
bazami danych dostępnymi przez internet, Gromadzenie danych 
w  celu umieszczania ich  w  komputerowych bazach danych, Sorto-
wanie danych w komputerowych bazach danych, Usługi reklamowe 
dotyczące prowadzenia agencji handlowych zajmujących się obro-
tem mieniem osobistym, 36 Usługi związane z majątkiem nierucho-
mym, Udostępnianie komputerowych baz danych nieruchomości 
online i  baz danych online do  przeszukiwania zawierających ogło-
szenia drobne, anonse i ogłoszenia o domach i mieszkaniach, apar-
tamentach, kondominiach, domach miejskich, nieruchomościach, 
nieruchomościach komercyjnych i  lokalach na  wynajem, 42 Udo-
stępnianie oprogramowania nie do pobrania, Oprogramowanie jako 
usługa [SaaS], Wynajem komputerów, instalacja i konserwacja opro-
gramowania komputerowego, Usługi w  zakresie programowania 
i projektowania komputerów, Wszystkie usługi w tej klasie dotyczące 
komputerów, urządzeń i  sprzętu komputerowego, programowania 
komputerów i projektowania komputerów, Projektowanie graficzne, 
w tym projektowanie, rysowanie i pisanie na zlecenie w celu tworze-
nia stron internetowych, Tworzenie i utrzymywanie witryn interne-
towych, Hosting stron internetowych na rzecz osób trzecich, Usługi 
informacyjne dotyczące komputerów, rozwijania systemów kompu-
terowych i technologii informacyjnej 

(111) 358583 (220) 2022 05 19 (210) 543206
(151) 2022 10 04 (441) 2022 06 20
(732) OLX Global B V , Amsterdam (NL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Agent PRO
(540) 

(531) 01 01 01, 26 04 01, 26 04 16, 27 05 01
(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe do  smartfonów i  tabletów, 
Urządzenia i przyrządy fotograficzne, kinematograficzne i optyczne, 
Oprogramowanie do przystosowywania do indywidualnych potrzeb, 
wspierania i zarządzania kampaniami reklamowymi i marketingowy-
mi, spersonalizowaną treścią i komunikacją elektroniczną, analizami 
danych włączając analizy i badania dotyczące zachowania użytkow-
ników, szacowania wartości, Urządzenia i przyrządy do nagrywania, 
przesyłania, nadawania, odbierania, przechowywania, wyświetlania 
lub odtwarzania dźwięku, obrazów i danych, Komputery, Programy 
komputerowe, Oprogramowanie komputerowe, Chipy komputero-
we, Urządzenia i przyrządy do kodowania i dekodowania sygnałów 
elektrycznych, Urządzenia do zdalnego sterowania, Karty inteligent-
ne [karty z  układem scalonym), Karty kodowane, Anteny, Anteny 
satelitarne, Światłowody, Przełączniki, Adaptery, Wtyczki, Gniazdka 
i  inne kontakty [elektryczne], Skrzynki przyłączowe, Taśmy, dyski 
i kartridże, wszystkie stanowiące nośniki lub służące do nagrywania 
danych, dźwięku lub obrazów, Filmy kinematograficzne przygoto-
wane do pokazu, Nagrania audio i/lub wideo, Urządzenia multime-
dialne do komunikacji, nagrywania, przesyłania, rozpowszechniania, 
przechowywania, przedstawiania, odbioru i  odtwarzania, Sprzęt 
przetwarzający dane, Publikacje elektroniczne, 35 Publikowanie 
materiałów reklamowych, Ogłoszenia reklamowe za pośrednictwem 
sieci komputerowej, Rozpowszechnianie reklam, Uaktualnianie ma-
teriałów reklamowych, Obsługa rynków on-line w celu umożliwienia 
negocjacji transakcji handlowych między osobami trzecimi podczas 
sprzedaży i zakupu towarów, Udostępnianie przestrzeni reklamowej 
on-line dla osób trzecich, Ogłoszenia drobne, Udostępnianie prze-
strzeni reklamowej on-line w zakresie ogłoszeń drobnych, Usługi re-
klamowe i promocyjne, Usługi w zakresie porównywania cen, Usługi 
informacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, Zarządzanie 
bazami danych dostępnymi przez internet, Gromadzenie danych 
w  celu umieszczania ich  w  komputerowych bazach danych, Sorto-
wanie danych w komputerowych bazach danych, Usługi reklamowe 
dotyczące prowadzenia agencji handlowych zajmujących się obro-
tem mieniem osobistym, 36 Usługi związane z majątkiem nierucho-
mym, Udostępnianie komputerowych baz danych nieruchomości 
online i  baz danych online do  przeszukiwania zawierających ogło-
szenia drobne, anonse i ogłoszenia o domach i mieszkaniach, apar-
tamentach, kondominiach, domach miejskich, nieruchomościach, 
nieruchomościach komercyjnych i  lokalach na  wynajem, 42 Udo-
stępnianie oprogramowania nie do pobrania, Oprogramowanie jako 
usługa [SaaS], Wynajem komputerów, Instalacja i konserwacja opro-
gramowania komputerowego, Usługi w  zakresie programowania 
i projektowania komputerów, Wszystkie usługi w tej klasie dotyczące 
komputerów, urządzeń i  sprzętu komputerowego, programowania 
komputerów i projektowania komputerów, Projektowanie graficzne, 
w tym projektowanie, rysowanie i pisanie na zlecenie w celu tworze-
nia stron internetowych, Tworzenie i utrzymywanie witryn interne-
towych, Hosting stron internetowych na rzecz osób trzecich, Usługi 
informacyjne dotyczące komputerów, rozwijania systemów kompu-
terowych i technologii informacyjnej 

(111) 358584 (220) 2022 05 20 (210) 543225
(151) 2022 10 04 (441) 2022 06 20
(732) STULIGŁOWA ROBERT, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRAWITACJA NAJBARDZIEJ ODLOTOWY PARK TRAMPOLIN
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(540) 

(591) biały, czarny, zielony
(531) 26 01 01, 26 01 16, 26 01 18, 03 01 06, 06 07 04, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 16 Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], Nadruki, Mate-
riały drukowane, Plakaty reklamowe, Tatuaże zmywalne, Tatuaże usu-
walne [kalkomanie], Ulotki reklamowe, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia 
głowy, Daszki [nakrycia głowy], Skarpetki, 35 Administrowanie i  za-
rządzanie działalnością gospodarczą, Administrowanie działalnością 
gospodarczą w zakresie franchisingu, Pomoc przy zakładaniu przed-
siębiorstw w  ramach franchisingu, Pomoc w  zarządzaniu przedsię-
biorstwami związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach 
franchisingu, Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami 
działającymi w oparciu o  franszyzę, Usługi doradztwa biznesowego 
związane z  zakładaniem i  prowadzeniem franczyz, Usługi reklamo-
we, marketingowe i promocyjne, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe 
i  sportowe, Usługi wynajmu związane ze  sprzętem i  obiektami dla 
edukacji, rozrywki sportu i kultury, Organizowanie imprez rozrywko-
wych i kulturalnych, Organizowanie zajęć rekreacyjnych 

(111) 358585 (220) 2022 05 26 (210) 543447
(151) 2022 10 05 (441) 2022 06 20
(732) SAJDAK ADRIAN, Kalwaria Zebrzydowska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WSPARCIE DOTACYJNE
(540) 

(591) jasnoniebieski, niebieski, biały
(531) 26 07 25, 26 11 06, 26 11 07, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 35 Doradztwo biznesowe, Pomoc w  prowadzeniu dzia-
łalności gospodarczej, zarządzanie i  administrowanie działalnością 
gospodarczą 

(111) 358586 (220) 2022 05 11 (210) 542888
(151) 2022 09 28 (441) 2022 06 13
(732) SKORUPSKA ELIZA HODOWLA PSÓW RASOWYCH, Glinik (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Between Love
(510), (511) 44 Hodowla psów 

(111) 358587 (220) 2022 04 28 (210) 542506
(151) 2022 10 12 (441) 2022 06 27
(732) WOODMART TERRACE SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WM WOODMART terrace systems
(540) 

(591) niebieski, biały, czarny
(531) 27 05 01, 29 01 13

(510), (511) 19 Altany [konstrukcje niemetalowe], Balustrady nie-
metalowe, Boazerie, Budowlane konstrukcje niemetalowe, Deski 
[drewno budowlane], Deski podłogowe, Deski podłogowe [drew-
niane], Domy z  prefabrykatów [zestawy do  montażu], Drewniane 
forniry, Drewno budowlane, Drewno częściowo obrobione, Drewno 
do wytwarzania przedmiotów użytku domowego, Drewno na profi-
le, Drewno obrobione, Elementy budowlane niemetalowe w postaci 
płyt, Elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, Karton 
z miazgi drzewnej do użytku w budownictwie, Kątowniki, niemetalo-
we, Konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, Kostka 
brukowa drewniana, Materiały budowlane niemetalowe, Materiały 
do pokryć nawierzchni drogowych, Nadproża niemetalowe, Nieme-
talowe słupy, Ochronne bariery drogowe niemetalowe, Okładziny 
drewniane, Okrycia niemetalowe dla budownictwa, Parkiety, Płoty, 
parkany niemetalowe, Płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa, 
Płyty brukowe, niemetalowe, Pływackie baseny [konstrukcje nieme-
talowe], Podłogi niemetalowe, Podłogowe płyty parkietowe, Pokry-
cia ścienne nie  z  metalu, Siding winylowy [materiały budowlane], 
Sklejka, Szalówki [ciesielstwo], Ścianki szczelne niemetalowe, Tarci-
ca, Wsporniki niemetalowe do użytku w budownictwie, Drewniane 
deski tarasowe, Deski kompozytowe, 35 Usługa sprzedaży hurtowej 
oraz detalicznej materiałów budowlanych, 37 Montaż tarasów, Mon-
taż elewacji, Remontowanie budynków, Usługi doradcze dotyczące 
remontów budynków 

(111) 358588 (220) 2022 05 30 (210) 543537
(151) 2022 10 11 (441) 2022 06 27
(732) PAKULSKA DARIA NOVOMODNE, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) novo modne
(540) 

(531) 24 17 02, 27 05 01
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akceso-
riów odzieżowych, Usługi sklepów detalicznych online obejmujące 
odzież, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży 
i  dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakre-
sie artykułów odzieżowych, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży 
wysyłkowej odzieży, Usługi w zakresie sklepów detalicznych w bran-
ży odzieżowej, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
online w  zakresie torebek, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z obuwiem, Usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody 

(111) 358589 (220) 2022 03 22 (210) 541171
(151) 2022 09 27 (441) 2022 06 13
(732) BONNIER BUSINESS (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zgarnij premię
(540) 

(591) zielony, czarny
(531) 20 05 23, 24 15 13, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 16 Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe i instrukta-
żowe, Banery wystawowe z papieru, Biuletyny [materiały drukowane], 
Biuletyny informacyjne, Broszury, Certyfikaty drukowane, Czasopisma 
branżowe, Czasopisma fachowe, Czasopisma [periodyki], Długopisy ko-
lorowe, Druki, Druki handlowe, Drukowane arkusze informacyjne, Dru-
kowane ankiety, Drukowane dyplomy [nagrody], Drukowane emblema-
ty, Drukowane etykietki papierowe, Drukowane foldery informacyjne, 
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Drukowane materiały dydaktyczne, Drukowane materiały ilustracyjne, 
Drukowane materiały piśmienne, Drukowane materiały szkoleniowe, 
Drukowane nagrody, Drukowane papierowe tablice reklamowe, Druko-
wane ulotki informacyjne, Dyplomy drukowane, Etui do  notatników, 
Gazety, Gazety codzienne, Kalendarze, Katalogi, Komunikaty prasowe 
[materiały drukowane], Materiały piśmienne, Materiały piśmienne i wy-
posażenie edukacyjne, Notesy, Notesy [artykuły papiernicze], Organize-
ry osobiste, Organizery na biurko, Papierowe artykuły piśmienne, Perio-
dyki, Periodyki [czasopisma], Periodyki drukowane, Plakaty reklamowe, 
Plakaty z kartonu, Plakaty wykonane z papieru, Plakietki z tektury, Pla-
kietki papierowe, Plany drukowane, Publikacje drukowane, Publikacje 
edukacyjne, Publikacje periodyczne drukowane, Publikacje promocyj-
ne, Publikacje reklamowe, Raporty, Reklamy drukowane, Terminarze 
miesięczne, Terminarze na  biurko, Terminarze [materiały drukowane], 
Terminarze kieszonkowe, Terminarze, Wykłady drukowane, 35 Usługi 
reklamowe, marketingowe i promocyjne, Doradztwo, konsultacje i po-
moc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Dystrybucja materiałów 
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Oferowanie i wynajem 
przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Udo-
stępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i  mediów, 
Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i  promocyjnych, 
Usługi public relations, Usługi w zakresie targów i wystaw handlowych, 
Usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, Administrowanie do-
tyczące marketingu, Administrowanie konkursami w  celach reklamo-
wych, Administrowanie programami motywacyjnymi w celu promowa-
nia sprzedaży towarów i  usług dla osób trzecich, Administrowanie 
zawodami w celach reklamowych, Agencja public relations, Agencje re-
klamowe, Aktualizowanie informacji reklamowych w  komputerowej 
bazie danych, Analiza odbioru reklamy, Analiza reakcji na reklamę i ba-
dania rynkowe, Analiza świadomości społecznej w dziedzinie reklamy, 
Analizy odbioru reklamy, Analizy w  zakresie reklamy, Dokonywanie 
uzgodnień w  zakresie reklamy, Doradztwo w  dziedzinie zarządzania 
działalnością gospodarczą i marketingu, Dostarczanie biznesowych in-
formacji marketingowych, Dostarczanie informacji marketingowych, 
Dostarczanie informacji marketingowej, Dostarczanie informacji marke-
tingowych za pośrednictwem stron internetowych, Dostarczanie infor-
macji na  temat reklamy, Dostarczanie przewodników reklamowych 
do  przeszukiwania konsultowanych online, Działalność reklamowa, 
w  szczególności w  dziedzinie sieci telematycznych i  telefonicznych, 
Elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych, Gromadze-
nie informacji związanych z reklamą, Indeksowanie stron internetowych 
w  celach handlowych lub reklamowych, Informacja marketingowa, 
Kampanie marketingowe, Kompilacja ogłoszeń reklamowych w  celu 
wykorzystania ich jako strony internetowe, Kompilacja ogłoszeń rekla-
mowych do  wykorzystania w  formie stron internetowych, Kompilacja 
ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, Kompilacja, produkcja 
i  rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Kompilacja reklam, 
Kompilacja statystyk związanych z reklamą, Marketing afiliacyjny, Mar-
keting bezpośredni, Marketing cyfrowy, Marketing dotyczący promocji, 
Marketing finansowy, Marketing handlowy [inny niż sprzedaż], Marke-
ting imprez i wydarzeń, Marketing internetowy, Marketing referencyjny, 
Marketing telefoniczny, Marketing towarów i usług na rzecz innych, Mar-
keting ukierunkowany, Marketing w ramach wydawania oprogramowa-
nia, Oceny szacunkowe do celów marketingowych, Ogłoszenia drobne, 
Opracowywanie i  realizacja planów i koncepcji medialnych i  reklamo-
wych, Opracowywanie kampanii promocyjnych, Opracowywanie stra-
tegii i pomysłów marketingowych, Opracowywanie i wdrażanie strategii 
marketingowych na rzecz innych, Optymalizacja dla wyszukiwarek in-
ternetowych, Optymalizacja stron internetowych, Optymalizacja wy-
szukiwarek do  celów promocji dodatkowej, Organizacja i  przeprowa-
dzanie wydarzeń marketingowych, Organizacja i  przeprowadzanie 
imprez reklamowych, Organizowanie i prowadzenie promocyjnych im-
prez marketingowych na rzecz osób trzecich, Organizowanie i przepro-
wadzanie wydarzeń promocyjnych, Organizowanie losowania nagród 
w celach promocyjnych, Organizowanie losowania nagród w celach re-
klamowych, Planowanie strategii marketingowych, Pośrednictwo w za-
kresie reklamy, Poszukiwania w zakresie patronatu, Prezentacja firm oraz 
ich towarów i usług w Internecie, Produkcja filmów reklamowych, Pro-
dukcja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, Produkcja mate-
riałów reklamowych i reklam, Produkcja materiałów reklamowych, Pro-
dukcja nagrań dźwiękowych do  celów marketingowych, Produkcja 
nagrań dźwiękowych do celów reklamowych, Produkcja nagrań dźwię-
kowych w celach reklamowych, Produkcja nagrań wideo do celów rekla-
mowych, Produkcja nagrań wideo w  celach reklamowych, Produkcja 
nagrań wideo w celach marketingowych, Produkcja reklam, Produkcja 

wizualnych materiałów reklamowych, Profilowanie konsumentów 
do  celów komercyjnych lub marketingowych, Projektowanie badań 
marketingowych, Projektowanie broszur reklamowych, Projektowanie 
logo reklamowych, Projektowanie materiałów reklamowych, Projekto-
wanie ulotek reklamowych, Promocja online sieci komputerowych 
i stron internetowych, Promocja, reklama i marketing stron interneto-
wych on-line, Promocja sprzedaży, Promocja sprzedaży dla osób trze-
cich, Promowanie działalności gospodarczej, Promowanie [reklama] 
działalności gospodarczej, Promowanie sprzedaży przy użyciu mediów 
audiowizualnych, Promowanie sprzedaży towarów i usług innych pod-
miotów za  pośrednictwem imprez promocyjnych, Promowanie towa-
rów i usług osób trzecich, Promowanie towarów i usług osób trzecich 
przez sieci komputerowe i komunikacyjne, Promowanie towarów i usług 
osób trzecich za pośrednictwem programów kart lojalnościowych, Pro-
mowanie towarów i  usług osób trzecich poprzez preferowany przez 
klienta program, Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośred-
nictwem reklam na  stronach internetowych, Promowanie towarów 
i usług osób trzecich w Internecie, Promowanie towarów i usług osób 
trzecich za  pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, Promo-
wanie usług finansowych i ubezpieczeniowych, na rzecz stron trzecich, 
Promowanie usług ubezpieczeniowych w imieniu osób trzecich, Promo-
wanie wydarzeń specjalnych, Przygotowanie i  rozmieszczanie reklam, 
Przygotowanie materiałów reklamowych, Przygotowywanie audiowi-
zualnych prezentacji do  użytku w  reklamie, Przygotowywanie doku-
mentów reklamowych, Przygotowywanie handlowych tekstów rekla-
mowych, Przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, Przygotowywanie 
kampanii reklamowych, Przygotowywanie i  umieszczanie reklam 
na  rzecz osób trzecich, Przygotowywanie i  umieszczanie reklam ze-
wnętrznych na rzecz osób trzecich, Przygotowywanie materiałów rekla-
mowych, Przygotowywanie materiałów promocyjnych i merchandisin-
gowych dla osób trzecich, Przygotowywanie planów marketingowych, 
Publikowanie materiałów reklamowych, Publikowanie materiałów re-
klamowych online, Publikowanie tekstów reklamowych, Redagowanie 
tekstów reklamowych, Reklama, Reklama banerowa, Reklama bezpo-
średniej odpowiedzi, Reklama biznesowych stron internetowych, Rekla-
ma i marketing, Reklama i usługi reklamowe, Reklama online poprzez 
komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama online za pośrednictwem 
komputerowej sieci komunikacyjnej, Reklama online za pośrednictwem 
sieci komputerowej, Reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamo-
wych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyj-
ne, Reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, Reklama 
promocyjna projektów badawczych, Reklama towarów i  usług sprze-
dawców online za pośrednictwem przewodnika online do przeszukiwa-
nia, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama w czasopismach, Rekla-
ma w czasopismach, broszurach i gazetach, Reklama w  Internecie dla 
osób trzecich, Reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, Reklama, 
w tym promowanie produktów i usług na rzecz osób trzecich za pomo-
cą układów ze sponsorami i umów licencyjnych związanych z międzyna-
rodowymi wydarzeniami sportowymi, Reklama za pomocą marketingu 
bezpośredniego, Reklama za pośrednictwem telefonu, Reklama za po-
średnictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Re-
klama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, Reklama zewnętrz-
na, Tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, Reklamy online, 
Przygotowywanie reklam prasowych, Reklamy telewizyjne, Reproduk-
cja materiału reklamowego, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Rozpo-
wszechnianie danych związanych z reklamą, Rozwój kampanii promo-
cyjnych dla przedsiębiorstw, Skomputeryzowana promocja działalności 
gospodarczej, Sporządzanie raportów do celów marketingowych, Tele-
marketing, Tworzenie reportaży reklamowych, Tworzenie tekstów rekla-
mowych, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Udostępnianie onli-
ne przewodników reklamowych zawierających towary i  usługi osób 
trzecich prowadzących handel online w  Internecie, Udostępnianie ra-
portów marketingowych, Udzielanie informacji dotyczących marketin-
gu, Udzielanie informacji związanych z reklamą, Umieszczanie reklam, 
Usługi agencji reklamowych, Usługi konsultacyjne dotyczące pozyski-
wania sponsorów, Usługi marketingowe, Usługi marketingowe świad-
czone za pomocą sieci cyfrowych, Usługi marketingowe za pośrednic-
twem wyszukiwarek internetowych, Usługi marketingu bezpośredniego, 
Usługi marketingu telefonicznego [z wyjątkiem sprzedaży], Usługi mer-
chandisingu, Usługi ogłoszeniowe do celów reklamowych, Usługi plano-
wania w  zakresie reklamy, Usługi promocji działalności gospodarczej 
świadczone za pośrednictwem środków audiowizualnych, Usługi pro-
mocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem telefo-
nu, Usługi promocji działalności gospodarczej świadczone za  pośred-
nictwem teleksu, Usługi promocyjne i  reklamowe, Usługi promocyjne 
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świadczone za pośrednictwem telefonu, Usługi promocyjno-marketin-
gowe przy użyciu mediów audiowizualnych, Usługi redaktorów w za-
kresie pisania tekstów do celów promocyjnych, Usługi reklamowe, Usłu-
gi reklamowe dotyczące inwestycji finansowych, Usługi reklamowe 
dotyczące nieruchomości, Usługi reklamowe dotyczące usług finan-
sowych, Usługi reklamowe dotyczące gazet, Usługi reklamowe i mar-
ketingowe, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomo-
cą mediów społecznościowych, Usługi reklamowe i  marketingowe 
świadczone kanałów łącznościowych, Usługi reklamowe i marketin-
gowe świadczone za pośrednictwem bloga, Usługi reklamowe i mar-
ketingowe online, Usługi reklamowe i promocyjne, Usługi reklamowe 
i promocyjne w zakresie sprzedaży, Usługi reklamowe mające na celu 
promowanie handlu elektronicznego, Usługi reklamowe na  rzecz in-
nych, Usługi reklamowe, promocyjne i public relations, Usługi reklamo-
we służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i  tożsamości marki, 
Usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, Usługi 
reklamowe w  zakresie promocji usług maklerskich dotyczących akcji 
i innych papierów wartościowych, Usługi reklamowe w zakresie sprze-
daży towarów, Usługi reklamowe w  zakresie komercjalizacji nowych 
produktów, Usługi reklamowe za pośrednictwem bazy danych, Usługi 
reklamowe za  pośrednictwem Internetu, Usługi reklamowe związane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usługi reklamowe związane 
z rekrutacją personelu, Usługi reklamowe związane z książkami, Usługi 
reklamowe związane z pracami publicznymi, Usługi reklamowe związa-
ne z  robotami publicznymi, Usługi reklamy graficznej, Usługi reklamy 
prasowej, Usługi reklamy zewnętrznej, Usługi w  zakresie marketingu 
produktów, Usługi w zakresie marketingu gospodarczego, Usługi w za-
kresie marketingu baz danych, Usługi w  zakresie ogłoszeń drobnych, 
Usługi w  zakresie opracowania graficznego do  celów reklamowych, 
Usługi w  zakresie promocji, Usługi w  zakresie prezentacji przedsię-
biorstw za pośrednictwem Internetu i innych mediów, Usługi w zakresie 
promocji działalności gospodarczej świadczone za  pośrednictwem 
środków audiowizualnych, Usługi w zakresie promocji działalności go-
spodarczej świadczone za pośrednictwem telefonu, Usługi w zakresie 
promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem te-
leksu, Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Usługi w zakresie publiko-
wania tekstów reklamowych, Usługi w  zakresie reklamy i  promocji 
sprzedaży, Usługi w zakresie reklamy graficznej, Usługi w zakresie rekla-
my cyfrowej, Usługi w zakresie reklamy prasowej, Usługi w zakresie re-
klamy, Usługi w  zakresie tożsamości korporacyjnej, Usługi w  zakresie 
strategii rozwoju marki, Usługi w  zakresie tworzenia marki (reklama 
i promocja), Usługi w zakresie zakupu środków przekazu [miejsca i czasu 
w mediach], Usługi wprowadzania produktów na rynek, Usługi współ-
pracy z blogerami, Usługi zarządzania społecznością online, Usługi zwią-
zane z publiczną prezentacją produktów, Wprowadzanie na rynek no-
wych produktów, Wsparcie w  dziedzinie komercjalizacji produktów, 
Wydawanie i  aktualizacja tekstów reklamowych, Wyświetlanie reklam 
dla osób trzecich, Wykonywanie materiałów reklamowych, Wydawanie 
ulotek reklamowych, Zamieszczanie ogłoszeń dla osób trzecich, Zapew-
nianie rankingów użytkowników w  celach handlowych lub reklamo-
wych, Zapewnianie recenzji użytkowników w  celach handlowych lub 
reklamowych, Zarządzanie promocją sławnych osób, Zawieranie umów 
reklamowych na  rzecz innych, Zawieranie umów w  zakresie reklamy 
i promocji na rzecz osób trzecich, Zestawianie reklam w celu wykorzy-
stania ich jako strony internetowe, Zestawianie reklam w celu wykorzy-
stania ich na stronach internetowych, 38 Udostępnianie internetowego 
forum dyskusyjnego, Interaktywne przesyłanie treści wideo przez sieci 
cyfrowe, Interaktywne usługi wideotekstowe, Mobilne usługi medialne 
w postaci elektronicznej transmisji medialnych treści rozrywkowych, Pa-
kietowa transmisja danych i obrazów, Przesyłanie danych za pośrednic-
twem środków elektronicznych, Przekazywanie informacji za pomocą 
środków elektronicznych, Przesyłanie [transmisja] wiadomości, Przesyła-
nie treści audio-wizualnych za pośrednictwem satelity lub interaktyw-
nych sieci multimedialnych, Przesyłanie wiadomości, Telekomunikacja 
informacyjna (w tym strony internetowe), Telekomunikacja informacyj-
na, Telematyczna komunikacja za pośrednictwem terminali komputero-
wych, Telematyczna transmisja danych i przekaz plików, Transfer cyfro-
wy danych, Transmisja danych, Transmisja danych na rzecz osób trzecich, 
Transmisja danych, wiadomości i informacji, Transmisja dźwięku, wideo 
i  informacji, Transmisja dźwięku przez środki elektroniczne, Transmisja 
dźwięku za  pośrednictwem interaktywnych sieci multimedialnych, 
Transmisja elektroniczna komunikatów pisemnych, Transmisja filmów 
wideo, Transmisja informacji do celów biznesowych, Transmisja i odbiór 
[transmisja] informacji z baz danych za pośrednictwem sieci telekomuni-
kacyjnej, Transmisja informacji giełdowych za pomocą mediów teleko-

munikacyjnych, Transmisja informacji poprzez systemy komunikacji wi-
deo, Transmisja informacji poprzez kody telematyczne, Transmisja 
informacji do celów domowych, Transmisja informacji w dziedzinie au-
diowizualnej, Transmisja informacji z baz danych za pośrednictwem sieci 
telekomunikacyjnych, Transmisja informacji za pośrednictwem elektro-
nicznych sieci komunikacyjnych, Transmisja krótkich wiadomości, Trans-
misja krótkich wiadomości [SMS], obrazów, mowy, dźwięku, muzyki 
i komunikatów tekstowych pomiędzy mobilnymi urządzeniami teleko-
munikacyjnymi, Transmisja nagrań dźwiękowych lub wizualnych za po-
średnictwem sieci, Transmisja obrazu za  pośrednictwem interaktyw-
nych sieci multimedialnych, Transmisja wiadomości i  aktualności, 
Transmisja wiadomości i obrazów, Usługi agencji prasowej [komunika-
cja], Usługi agencji prasowych, Usługi agencji prasowych w  zakresie 
transmisji elektronicznej, Użytkowanie elektronicznych sieci komunika-
cyjnych, Użytkowanie sieci telekomunikacyjnej, Użytkowanie systemów 
telekomunikacyjnych, Wideokonferencje, Wirtualne pokoje rozmów 
[chatroom] zakładane poprzez wysyłanie wiadomości tekstowych, Wy-
syłanie, otrzymywanie i przekazywanie wiadomości, Przesyłanie infor-
macji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, 39 Dostawa, wysy-
łanie i dystrybucja gazet i czasopism, 41 Publikowanie, sprawozdawczość 
i pisanie tekstów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Publiko-
wanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Konferencje (organizowa-
nie i obsługa), Usługi w zakresie szkoleń na odległość, Usługi nauczania 
i organizowania konkursów edukacyjnych, Usługi dotyczące publikowa-
nia książek i  tekstów innych niż teksty reklamowe, Publikacja elektro-
niczna on-line książek i periodyków, Publikowanie elektroniczne on-line 
publikacji zawartych w tej klasie, Organizowanie i prowadzenie semina-
riów, sympozjów, konferencji, kongresów i zjazdów 

(111) 358590 (220) 2022 03 14 (210) 540942
(151) 2022 09 30 (441) 2022 06 13
(732) MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKA WIEŚ XXI Europejski Kongres Innowacyjnych 
Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
(540) 

(591) czarny, ciemnożółty, jasnożółty
(531) 05 07 02, 27 05 01, 29 01 13, 26 13 01
(510), (511) 35 Organizowanie i  obsługa konferencji, szkoleń, kon-
gresów, sympozjów, konkursów, forów, debat, paneli dyskusyjnych, 
organizowanie imprez wystawienniczych w celach handlowych i re-
klamowych, Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospo-
darczej, Usługi marketingowe, Usługi reklamowe, Przygotowywanie, 
publikowanie, dystrybucja, uaktualnianie materiałów reklamowych, 
takich jak: katalogi, programy, plakaty, druki, prospekty, broszury, 
gadżety, materiały promocyjne, ulotki, Pomoc w prowadzeniu nego-
cjacji i  zawieraniu transakcji handlowych, Pośrednictwo handlowe, 
Wynajem powierzchni na  cele reklamowe, Wynajem powierzchni 
wystawienniczych, Sprzedaż czasu antenowego podczas konferen-
cji, szkoleń, kongresów, sympozjów, konkursów, forów, debat, paneli 
dyskusyjnych, Organizacja sesji merytorycznych i reklamowych, de-
koracja stoisk wystawienniczych, Wypożyczanie urządzeń i wyposa-
żenia biurowego, Badanie rynku i  opinii publicznej, Pozyskiwanie, 
gromadzenie i udostępnianie informacji, Doradztwo specjalistyczne 
w  zakresie reklamy, 38 Realizacja transmisji z  wydarzenia, spotów 
promocyjnych, kontakt z potencjalnymi uczestnikami za pośrednic-
twem newsletterów oraz telemarketingu, 41 Organizowanie i obsłu-
ga wystaw oraz konferencji, szkoleń, kongresów, sympozjów, kon-
kursów związanych z  kulturą, edukacją, gospodarką lub rozrywką, 
Usługi wydawnicze 

(111) 358591 (220) 2022 05 10 (210) 542855
(151) 2022 10 11 (441) 2022 06 27
(732) BEST BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) GRILLVALLEY
(540) 

(591) czarny, brązowy
(531) 27 05 05, 29 01 12
(510), (511) 30 Sól, przyprawy i dodatki smakowe, Pikantne sosy, czat-
nej i pasty, Sosy, Dressingi jako sosy sałatkowe, Ketchup, Musztarda 

(111) 358592 (220) 2022 05 19 (210) 543199
(151) 2022 10 05 (441) 2022 06 20
(732) SCHASCHNER KAMILA, Leszno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOLNA POLSKA BEZ PARTII BEZ UKŁADÓW
(540) 

(591) czarny, czerwony, szary
(531) 29 01 13, 27 05 01, 27 05 08, 27 05 09, 27 05 10, 09 01 10
(510), (511) 16 Naklejki 

(111) 358593 (220) 2022 02 09 (210) 538539
(151) 2022 09 08 (441) 2022 05 23
(732) DZIERBICKI INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KMD EQUESTRIAN
(540) 

(531) 05 13 01, 25 07 01, 25 07 05
(510), (511) 18 wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, 25 ar-
tykuły odzieżowe do uprawiania jeździectwa konnego (inne niż kaski 
jeździeckie) 

(111) 358594 (220) 2022 06 07 (210) 543853
(151) 2022 10 19 (441) 2022 07 04
(732) INSTYTUT SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M S M S 3
(540) 

(591) czerwony, biały, czarny
(531) 26 01 05, 26 01 10, 26 11 01, 26 11 13, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 9 Urządzenia i  przyrządy naukowe, 42 Usługi naukowe 
i technologiczne 

(111) 358595 (220) 2022 03 17 (210) 541010
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) Glenmark Pharmaceuticals s r o , Praga (CZ)
(540) (znak słowny)
(540) Glefor
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i  sanitarne, produkty leczni-
cze, witaminy, dietetyczne substancje przystosowane do  celów me-
dycznych, żywność dla niemowląt, plastry, środki opatrunkowe, prepa-
raty do plombowania zębów, wosk dentystyczny, środki dezynfekcyjne 
i antyseptyczne, żywność dietetyczna do celów leczniczych, antybioty-
ki, środki do leczenia oparzeń, środki przeciwbólowe, pastylki i pigułki 
do celów farmaceutycznych, minerały do celów leczniczych, mineralne 
dodatki do żywności, suplementy diety do celów leczniczych, prepa-
raty wspomagające leczenie, dietetyczne środki spożywcze do celów 
leczniczych, preparaty ziołowe do celów leczniczych 

(111) 358596 (220) 2022 03 17 (210) 541017
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) Glenmark Pharmaceuticals s r o , Praga (CZ)
(540) (znak słowny)
(540) Glenfor
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i  sanitarne, produkty leczni-
cze, witaminy, dietetyczne substancje przystosowane do  celów me-
dycznych, żywność dla niemowląt, plastry, środki opatrunkowe, prepa-
raty do plombowania zębów, wosk dentystyczny, środki dezynfekcyjne 
i antyseptyczne, żywność dietetyczna do celów leczniczych, antybioty-
ki, środki do leczenia oparzeń, środki przeciwbólowe, pastylki i pigułki 
do celów farmaceutycznych, minerały do celów leczniczych, mineralne 
dodatki do żywności, suplementy diety do celów leczniczych, prepa-
raty wspomagające leczenie, dietetyczne środki spożywcze do celów 
leczniczych, preparaty ziołowe do celów leczniczych 

(111) 358597 (220) 2022 04 07 (210) 541759
(151) 2022 10 21 (441) 2022 06 27
(732) SZACHTA DAWID, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOLDFINGER
(540) 

(591) żółty, czarny
(531) 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 14 Metale szlachetne i ich stopy, Wyroby jubilerskie, Ka-
mienie szlachetne, Przyrządy zegarmistrzowskie i  chronometrycz-
ne, 18 Wyroby ze  skóry i  imitacji skóry nie  ujęte w  innych klasach, 
w szczególności portfele, etui na karty, kosmetyczki (bez wyposaże-
nia), plecaki, torebki, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy 

(111) 358598 (220) 2022 05 20 (210) 543296
(151) 2022 09 27 (441) 2022 06 13
(732) GRUPA INTERIA PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Smaker
(540) 

(591) czarny, zielony
(531) 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 9 Programy komputerowe do pobrania, Programy kom-
puterowe nagrane, Programy sterujące komputerowe, nagrane, Pu-
blikacje elektroniczne, do pobrania, 16 Gazety, Czasopisma [periody-
ki], Kalendarze, Książki, Katalogi, Komiksy, Fotografie [wydrukowane], 
Notatniki [notesy], Pióra i długopisy [artykuły biurowe], Ołówki, Ma-
teriały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), Materia-
ły drukowane, Materiały piśmienne, Papier, Torby papierowe, Karton, 
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35 Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych i rekla-
mowych, Optymalizacja stron internetowych, Optymalizacja wyszu-
kiwarek do  celów promocji dodatkowej, Reklama, Reklama online 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama typu „płać za klik-
nięcie”, Rozpowszechnianie reklam, Zapewnianie platformy interne-
towej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 38 Fora [poko-
je rozmów] dla serwisów społecznościowych, Poczta elektroniczna, 
Przesyłanie wiadomości, Transmisja wideo na  żądanie, Udostęp-
nianie forów internetowych online, Usługi związanie z  elektronicz-
nymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], Zapewnianie 
dostępu do  baz danych, 41 Dostarczanie filmów, nie  do  pobrania, 
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Dostarczanie 
programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu 
transmisja wideo na żądanie, Fotoreportaże, Informacja o edukacji, 
Informacja o imprezach rozrywkowych, Informacja o rekreacji, Kom-
puterowe przygotowanie materiałów do  publikacji, Organizowanie 
i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, 
Organizowanie i  prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowa-
nie konkursów [edukacja lub rozrywka], Produkcja filmów, innych niż 
reklamowe, Produkcja mikrofilmów, Produkcja programów radio-
wych i  telewizyjnych, Przekazywanie know-how [szkolenia], Publi-
kowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, Redagowanie tekstów (innych 
niż teksty reklamowe), Udostępnianie filmów online nie do pobrania, 
Udostępnianie publikacji elektronicznych, nie  do  pobrania, Usługi 
gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci kompute-
rowej, 42 Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Analizy 
systemów komputerowych, Doradztwo dotyczące bezpieczeństwa 
komputerowego, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa interne-
towego, Doradztwo w  zakresie oprogramowania komputerowego, 
Doradztwo w  zakresie projektowania stron internetowych, Dostar-
czanie informacji o  technologii komputerowej i  programowaniu 
za  pośrednictwem strony internetowej, Hosting serwerów, Hosting 
stron internetowych, Instalacja oprogramowania komputerowego, 
Konserwacja oprogramowania komputerowego, Opracowywanie 
oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, Projektowa-
nie graficzne materiałów promocyjnych, Projektowanie oprogramo-
wania komputerowego, Projektowanie systemów komputerowych, 
Przechowywanie danych elektronicznych, Tworzenie i projektowanie 
indeksów informacji opartych na  stronach internetowych dla osób 
trzecich [usługi informatyczne], Tworzenie i utrzymywanie stron in-
ternetowych dla osób trzecich, Tworzenie platform komputerowych, 
Tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkowni-
ka, Udostępnienie wyszukiwarek internetowych, Usługi doradcze 
w dziedzinie technologii, Usługi doradcze w dziedzinie technologii 
komputerowej, Usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie infor-
matyki, Wynajmowanie serwerów WWW 

(111) 358599 (220) 2022 05 27 (210) 543484
(151) 2022 10 26 (441) 2022 07 11
(732) ALTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VH
(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 17, 27 05 19
(510), (511) 18 Aktówki, Dyplomatki, Walizki, Torby turystyczne, Tor-
by podróżne, Torby sportowe, Torby plażowe, Torby na ubrania, To-
rebki, Teczki, Plecaki, Portfele, Portmonetki, Parasole, Płócienne tor-
by na zakupy, Podróżne torby na ubranie, Tekstylne torby na zakupy, 
Torby, 25 Obuwie, Odzież, Nakrycia głowy 

(111) 358600 (220) 2022 02 02 (210) 539378
(151) 2022 07 12 (441) 2022 03 14
(732) NEJMAN RAFAŁ, Dopiewo (PL)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HALF A MEAL
(540) 

(591) zielony, różowy, szary
(531) 11 01 01, 11 01 05, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, 29 Batoniki 
na bazie orzechów będące zamiennikami posiłków, Batoniki na bazie 
owoców i orzechów, Batoniki na bazie owoców będące zamiennika-
mi posiłków, Batony na bazie orzechów i nasion, Batony spożywcze 
na  bazie orzechów, Batony organiczne na  bazie orzechów i  ziaren, 
Batony spożywcze na  bazie soi, 30 Ziarna przetworzone, skrobia 
i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże 

(111) 358601 (220) 2022 02 14 (210) 539839
(151) 2022 06 14 (441) 2022 02 28
(732) TECŁAW ŁUKASZ KANCELARIA ADWOKACKA  
ADW  ŁUKASZ MICHAŁ TECŁAW, Świdnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KANCELARIA ADWOKACKA ŁUKASZ MICHAŁ TECŁAW
(540) 

(591) zielony, biały, czarny
(531) 29 01 13, 27 05 01, 27 05 09, 27 05 10, 26 05 01, 26 05 02, 
26 05 10, 26 05 11, 26 04 03, 26 04 05, 26 03 04
(510), (511) 45 Usługi prawne 

(111) 358602 (220) 2022 07 25 (210) 545484
(151) 2022 11 22 (441) 2022 08 08
(732) JLL PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Tychy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) one cann
(510), (511) 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Środki toa-
letowe, Preparaty toaletowe, Preparaty do czyszczenia i odświeżania, 
5 Preparaty i  artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do  czysz-
czenia zębów, Preparaty i  artykuły higieniczne, Suplementy diety 
i preparaty dietetyczne, Preparaty i artykuły dentystyczne, 32 Bezal-
koholowe preparaty do  produkcji napojów, Napoje bezalkoholowe, 
Piwo i piwo bezalkoholowe, Napoje odalkoholizowane, Napoje orzeź-
wiające, Piwo i produkty piwowarskie, 34 Waporyzatory osobiste i pa-
pierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich, Tytoń i produkty 
tytoniowe (w tym substytuty tytoniu), Artykuły do użytku z tytoniem, 
Przybory dla palaczy, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi marke-
tingu bezpośredniego, Usługi informacyjne w  zakresie działalności 
gospodarczej świadczone on-line za pośrednictwem globalnej sieci 
komputerowej lub Internetu, Usługi informacyjne w zakresie działal-
ności gospodarczej udostępniane on-line z komputerowej bazy da-
nych lub Internetu, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą 

(111) 358603 (220) 2022 09 26 (210) 547500
(151) 2023 01 17 (441) 2022 10 03
(732) PUSTELNIK KAMIL DEVIATE STUDIO, Bieruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Etheroit
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(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane, Urządzenia 
technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotogra-
ficzne, 42 Usługi projektowania, Usługi w zakresie technologii infor-
macyjnych 

(111) 358604 (220) 2022 06 23 (210) 544379
(151) 2022 11 30 (441) 2022 08 16
(732) FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA KZ MARCIN MAŃKIEWICZ, 
Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZŁOTY PIES
(540) 

(591) czarny, złoty
(531) 03 06 03, 29 01 12, 27 05 01
(510), (511) 44 Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt 

(111) 358605 (220) 2022 04 12 (210) 541958
(151) 2022 09 12 (441) 2022 05 23
(732) ALTENBERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALTBUCH
(540) 

(591) niebieski, biały
(531) 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe do  pobrania, Audiowizualne 
urządzenia dydaktyczne [do nauczania], Czytniki [sprzęt do przetwa-
rzania danych], Czytniki kodów kreskowych, Czytniki książek cyfro-
wych, Dalekopisy, Dyktafony, Dynamometry [siłomierze], Dyski kom-
paktowe [CD-ROM-y], Dyski magnetyczne, Dyski obliczeniowe, Dyski 
optyczne, Dyskietki, Dzwonki do pobierania do telefonów komórko-
wych, Ekrany [fotografia], Ekrany fluoryzujące, Ekrany projekcyjne, 
Ekrany wideo, Elektroniczne partytury, do  pobrania, Elektroniczne 
pióra [ekranopisy], Elektroniczne tablice wyświetlające, Elektroniczne 
terminarze osobiste, Elektroniczne tłumacze kieszonkowe, Elektrycz-
ne i elektroniczne urządzenia modyfikujące dźwięk [efekty] do Instru-
mentów muzycznych, Emotikony do pobrania na telefony komórko-
we, Etui na  okulary, Etui na  smartfony, Film kinematograficzny, 
naświetlony, Filmy [błony] naświetlone, Filmy rysunkowe animowane, 
Filtry do użytku w fotografii, Filtry promieni ultrafioletowych do foto-
grafii, Folie ochronne dostosowane do  smartfonów, Folie ochronne 
przystosowane do  ekranów komputerowych, Fotokopiarki, Fotome-
try, Futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, Głośniki, Grafika 
do  pobrania do  telefonów komórkowych, Hologramy, Interaktywne 
tablice elektroniczne, Interaktywne terminale z ekranami dotykowy-
mi, Interfejsy audio, Interfejsy komputerowe, Kalkulatory, Kalkulatory 
kieszonkowe, Kamery wideo, Kartridże z grami wideo, Karty inteligent-
ne [karty z układem scalonym], Karty pamięci do urządzeń do gier wi-
deo, Kasety wideo, Kijki do  robienia sobie zdjęć (selfie) (monopody 
ręczne), Klawiatury komputerowe, Kodery magnetyczne, Kodowane 
karty magnetyczne, Kolektory elektryczne, Komputery, Komputery 
cienki klient, Komputery do noszenia na ciele lub w ubraniach, Kompu-

tery kieszonkowe [PDA], Komputery przenośne [podręczne], Korekto-
ry graficzne [urządzenia audio], Kuwety fotograficzne, Lampy błysko-
we [fotografia], Lampy błyskowe do aparatów fotograficznych, Lampy 
ciemniowe [fotografia], Magnetofony, Magnetowidy, Magnetyczne 
nośniki danych, Mierniki sygnału satelitarnego, Mikrofony, Mikrome-
try, Mikroprocesory, Miksery audio, Modemy, Monitory [programy 
komputerowe], Monitory [sprzęt komputerowy], Monitory wyświetla-
jące wideo do  noszenia na  ciele lub w  ubraniach, Myszy [sprzęt 
do przetwarzania danych], Naboje na tusz, nienapełnione, do drukarek 
i fotokopiarek, Nadajniki [telekomunikacja], Nadajniki sygnałów elek-
tronicznych, Napędy dysków do komputera, Nauszniki do słuchawek, 
Neony reklamowe, Nośniki do rejestracji dźwięku, Nośniki płyt ciem-
niowych [fotografia], Numeryczne wyświetlacze elektroniczne, Obiek-
tywy do  selfie, Obiektywy powiększające, Obudowy głośników, Od-
biorniki audiowizualne, Odbiorniki radiotelefoniczne, Odbiorniki 
radiotelegraficzne, Odtwarzacze kaset, Odtwarzacze płyt DVD, Odtwa-
rzacze płyt fonograficznych, Odtwarzacze płyt kompaktowych, Okula-
ry 3D, Okulary inteligentne, Oprogramowanie gier, Oprogramowanie 
gier komputerowych do pobrania, Oprogramowanie komputerowych 
wygaszaczy ekranu, nagrane lub do pobrania, Optyczne czytniki zna-
ków, Optyczne nośniki danych, Osobiste urządzenia stereofoniczne, 
Palmtopy, Pamięci komputerowe, Pamięci zewnętrzne USB, Paski 
do telefonów komórkowych, Platformy oprogramowania kompute-
rowego, nagrane lub do pobrania, Pliki muzyczne do pobierania, Pły-
ty gramofonowe, Płyty kompaktowe [audio-wideo], Podkładki pod 
myszy komputerowe, Podpórki pod nadgarstki do użytku z kompu-
terem, Podręczne słowniki elektroniczne, Pokrowce do komputerów 
kieszonkowych [PDA], Pokrowce do tabletów, Pokrowce na laptopy, 
Pokrowce na smartfony, Programy komputerowe do pobrania, Pro-
gramy komputerowe nagrane, Programy sterujące komputerowe, 
nagrane, Projektory, Przenośne odtwarzacze multimedialne, Przezro-
cza [fotografia], Przysłony [fotografia], Publikacje elektroniczne, do po-
brania, Radia [odbiorniki radiowe], Radia samochodowe, Ramiona gra-
mofonowe, Ramki do przezroczy, Rastry do fotograwiury, Regulatory 
świateł scenicznych, Roboty edukacyjne, Roboty humanoidalne wy-
posażone w sztuczną inteligencję, Skanery [urządzenia do przetwa-
rzania danych], Słuchawki [zakładane na głowę], Smartfony, Sprzę-
gacze akustyczne, Sprzęt komputerowy, Sprzęt peryferyjny 
do komputerów, Stacje taśm magnetycznych dla komputerów, Sta-
tywy do aparatów fotograficznych, Stereoskopy, Stroboskopy, Sub-
woofery, Suszarki do klisz [fotografia], Suszarki fotograficzne, Szpule 
[fotografia], Tablety, Tarcze odblaskowe noszone na ubraniu w celu 
zapobiegania wypadkom drogowym, Taśmy do czyszczenia głowic 
[nagrywanie], Taśmy do rejestracji dźwięku, Taśmy magnetyczne, Tele-
foniczne urządzenia nadawcze, Telefony, Telefony bezprzewodowe, 
Telefony komórkowe, Telegrafy [urządzenia], Telepromptery [wyświe-
tlacze tekstów], Tokeny bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące], Torby 
do  noszenia komputerów, Tuby do  głośników, Urządzenia do  cięcia 
filmów, Urządzenia do  czyszczenia płyt fonograficznych, Urządzenia 
do fakturowania, Urządzenia do fototelegrafii, Urządzenia do głosowa-
nia, Urządzenia do komunikacji wewnętrznej, Urządzenia do montażu 
filmów kinematograficznych, Urządzenia do nabłyszczania odbitek fo-
tograficznych, Urządzenia do nauczania, Urządzenia do odmagnesowy-
wania taśm magnetycznych, Urządzenia do odtwarzania dźwięku, Urzą-
dzenia do  powiększania [fotografia], Urządzenia do  projekcji 
wirtualnych klawiatur, Urządzenia do  przetwarzania danych, Urzą-
dzenia do rejestrowania dźwięku, Urządzenia do stereoskopii, Urzą-
dzenia do suszenia odbitek fotograficznych, Urządzenia do światło-
kopii, Urządzenia do  transmisji dźwięku, Urządzenia do  wymiany 
igieł gramofonowych, Urządzenia kadrujące do przezroczy fotogra-
ficznych, Urządzenia kinematograficzne, Urządzenia monitorujące, 
inne niż do celów medycznych, Urządzenia PDA, Urządzenia telewizyj-
ne, Urządzenia testujące, inne niż do celów medycznych, Urządzenia 
zdalnego sterowania, Walkie-talkie, Wyzwalacze migawki [fotografia], 
Wzmacniacze, Zegarki inteligentne, Zestawy do korzystania z telefonu 
bez użycia rąk, Zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, Zmie-
niacze automatyczne [jukebox] do  komputerów, Znaki cyfrowe, 16 
Adresarki, Afisze, plakaty, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Aktów-
ki [artykuły biurowe], Akwaforty [grafika], Akwarele, Albumy do wkle-
jania, Almanachy [roczniki], Aparaty do wykonywania winiet, Arkusze 
celulozy regenerowanej do owijania, Arkusze z nutami w formie dru-
kowanej, Arkusze z wiskozy do zawijania, Artykuły biurowe [z wyjąt-
kiem mebli], Atlasy, Atrament, Atrament korektorski [heliografia], 
Banknoty, Bibuły, Bielizna stołowa papierowa, Bieżniki stołowe papie-
rowe, Bilety, Biuletyny Informacyjne, Biurowe maszyny do stemplowa-
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nia, Bloki [artykuły papiernicze], Bony wartościowe, Brokat do celów 
biurowych, Broszury, Celuloidy do filmów animowanych, Chłonne ar-
kusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, Chorągiewki pa-
pierowe, Chromolitografie, Chusteczki do nosa [papierowe], Chustecz-
ki papierowe do usuwania makijażu, Cyfry [czcionki drukarskie], Cyrkle 
kreślarskie, Czasopisma [periodyki], Czcionki drukarskie, Czcionki 
ze  stali, Deski kreślarskie [rysownice], Diagramy, Dozowniki taśmy 
przylepnej [artykuły biurowe], Drukowane arkusze muzyczne, Druko-
wane rozkłady, Ekierki do rysowania, Etui na  identyfikatory [artykuły 
biurowe], Etykiety [owijki] na butelki z papieru lub kartonu, Etykiety 
papierowe odprawionego bagażu, Etykiety z papieru lub kartonu, Fil-
try do kawy papierowe, Folia samoprzylegająca z tworzyw sztucznych, 
rozciągliwa, do paletyzacji, Folia z tworzywa sztucznego do opakowy-
wania, Folie z bąbelkami z tworzywa sztucznego do opakowywania, 
Formularze [blankiety, druki], Formy do gliny modelarskiej [materiały 
dla artystów], Fotografie [wydrukowane], Fotograwiura, Frankownice 
do użytku biurowego, Futerały na matryce, Galwanotypy [poligrafia], 
Gazety, Girlandy papierowe, Glina do modelowania, Globusy, Grafity 
do ołówków, Gumki do ścierania, Hektografy, Identyfikatory [artykuły 
biurowe], Igły, rylce stalowe do akwafort, Indeksy, skorowidze, Kalen-
darze, Kalka kopiująca, Kalka płócienna, Kałamarze (wpuszczane 
w pulpit), Kamienie litograficzne, Kartki muzyczne z życzeniami, Kartki 
z życzeniami, Karton, Karton z miazgi drzewnej [artykuły papiernicze], 
Karty, Karty do  kolekcjonowania, inne niż do  gier, Karty indeksowe, 
Karty pocztowe, Kasetki na  papeterię [artykuły biurowe], Kasetki 
na stemple [pieczątki], Kaszty, ramy zecerskie [drukarstwo], Katalogi, 
Kątowniki kreślarskie, Klamerki, klipsy do papieru, Klawisze do maszyn 
do pisania, Klej rybi [karuk] do papieru lub do użytku domowego, Kleje 
do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, Klipsy do etui 
na  identyfikatory [artykuły biurowe], Klipsy do  piór i  długopisów, 
Kokardy papierowe, inne niż pasmanteria lub ozdoby do włosów, Ko-
miksy, Koperty [artykuły piśmienne], Koperty na butelki z papieru lub 
kartonu, Korektory w  płynie [artykuły biurowe], Korektory w  taśmie 
[artykuły biurowe], Kreda do litografii, Kreda do pisania, Kreda do zna-
kowania, Kreda krawiecka, Kreda w sprayu, Krzywiki, Książki, Kuwety 
malarskie, Lak do pieczętowania, Linijki [reglety] dla drukarzy, Linijki 
rysownicze [kreślarskie], Litograficzne dzieła sztuki, Łupkowe tabliczki 
do pisania, Makiety architektoniczne, Mapy geograficzne, Masy spe-
cjalne do pieczętowania do użytku piśmiennego, Maszynki do ostrze-
nia ołówków, elektryczne lub nie, Maszyny do pisania, Materiały do in-
troligatorstwa, Materiały do  modelowania, Materiały do  pakowania 
wykonane z  krochmalu lub skrobi, Materiały do  pisania, Materiały 
do  rysowania, Materiały drukowane, Materiały filtracyjne z  papieru, 
Materiały opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub 
kartonu, Materiały piśmienne, Materiały szkoleniowe i  instruktażowe 
(z  wyjątkiem aparatów), Matryce, Matryce do  druku ręcznego, Maty 
papierowe, Miseczki na farby wodne dla artystów, Modelina polimero-
wa, Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], Narzędzia do słojowania 
i marmurkowania, Nawilżacze [artykuły biurowe], Nawilżacze do po-
wierzchni klejących [artykuły biurowe], Niszczarki do papieru do użyt-
ku biurowego, Notatniki [notesy], Noże do papieru [artykuły biurowe], 
Numeratory, Obciągi offsetowe z  materiałów nietekstylnych, Obrazy 
[malarstwo], oprawione lub nie, Obrazy i  zdjęcia, Obsadki do  piór, 
Ochrona gumowa na palce [artykuły biurowe], Odciskarki do kart kre-
dytowych, nieelektryczne, Okładki na  książeczki czekowe, Okładki 
na  paszporty, Okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], Oleodruki, 
Ołówki, Ołówki na  grafit [ołówki automatyczne], Ołówki węglowe, 
Opaski na rękę do przytrzymywania przyborów do pisania, Opaski pa-
pierowe na cygara, Opłatki do pieczętowania, Osłony z papieru na do-
niczki, Palety dla malarzy, Pantografy [przyrządy kreślarskie], Papier, 
Papier do elektrokardiografów, Papier do malarstwa i kaligrafii, Papier 
do maszyn rejestrujących, Papier do pisania [listowy], Papier do radio-
gramów, Papier do użytku na stołach do badań, Papier do zawijania, 
Papier filtracyjny [bibuła], Papier higieniczny, Papier mâché, Papier nu-
towy, Papier parafowany, Papier pergaminowy, Papier przebitkowy, 
Papier ryżowy, Papier srebrny, Papier świecący, Papier w  arkuszach 
[artykuły piśmienne], Papier z  miazgi drzewnej, Papierowe nakrycia 
[obrusy] stołowe, Papierowe podkładki na tacki dentystyczne, Papiero-
we podkładki pod szklanki, Pasta do modelowania, Pasta skrobiowa 
[klej] do celów papierniczych lub do użytku domowego, Pastele [kred-
ki], Perforatory biurowe, Periodyki [czasopisma], Pędzle, Pędzle do pi-
sania, Pieczątki z adresem, Pinezki, Pióra i długopisy [artykuły biuro-
we], Pióra kulkowe, Pióra ze  stali, Piórka do  rysowania [grafiony], 
Plansze, płytki grawerskie, Plany, Płótna malarskie, Płótno introligator-
skie, Płótno nasączone tuszem do  powielaczy, Płótno nasączone tu-

szem do  urządzeń stosowanych w  reprodukcji dokumentów, Płytki 
adresowe do  adresarek, Podkładki do  pisania z  klipsem, Podkładki 
na biurko, Podpórki do książek, Podpórki ręki dla malarzy, Podręczniki 
[książki], Podstawki do długopisów i ołówków, Podstawki na stół pa-
pierowe, Podstawki pod kufle do piwa, Poduszki do stempli, pieczęci, 
Pojemniki na ołówki, Pojemniki na śmietanę papierowe, Portrety, Po-
wielacze, Prospekty, Próbki biologiczne do mikroskopów [materiał dy-
daktyczny], Przebitki [materiały piśmienne], Przezrocza [materiały pi-
śmienne], Przybory do wycierania tablic do pisania, Przybory szkolne 
[artykuły piśmienne], Przyciski do  papieru, Przykładnice kreślarskie, 
Przyrządy do pisania, Przyrządy do rysowania, Publikacje drukowane, 
Pudełka na  pióra, Pudełka z  farbami do  użytku szkolnego, Pudełka 
z  papieru lub kartonu, Pudła na  kapelusze z  tektury, Ramki i  stojaki 
do fotografii, Rejestry, księgi główne [książki], Reprodukcje graficzne, 
Ręczniki do twarzy papierowe, Ręczniki papierowe, Ręczniki papiero-
we do czyszczenia, Rolki do taśm barwiących, Ryciny [grawerowanie], 
Rylce do kopiowania rysunków, Rysiki, Rysunki, Segregatory na luźne 
kartki, Serwetki stołowe papierowe, Skoroszyty, Skoroszyty do doku-
mentów, Skoroszyty na  dokumenty, Skrobaki wymazujące biurowe, 
Spinacze do papieru, Spinacze do pieniędzy, Stalówki, Stalówki ze zło-
ta, Statuetki z  papieru mâché, Steatyt [kreda krawiecka], Stemple 
do pieczętowania, Suche kalkomanie, Suszki do piór, Szablony [artyku-
ły piśmienne], Szablony do dekorowania żywności i napojów, Szablony 
do wymazywania, Sznurek introligatorski, Sztalugi malarskie, Sztychy, 
ryty [grawiura], Szufelki do składu typograficznego, Szyldy z papieru 
lub z  kartonu, Śliniaki papierowe, Śliniaki z  rękawami, papierowe, 
Śpiewniki, Tablice arytmetyczne, Tablice ogłoszeniowe z kartonu lub 
papieru, Tace do sortowania i liczenia pieniędzy, Tacki biurkowe, Ta-
śma klejąca [materiały piśmienne], Taśmy [introligatorstwo], Taśmy 
do kodów kreskowych, Taśmy do maszyn do pisania, Taśmy elastycz-
ne do użytku biurowego, Taśmy i karty papierowe do zapisu progra-
mów komputerowych, Taśmy przylepne do celów papierniczych lub 
do użytku domowego, Teczki z notatnikiem i przyborami do pisania 
[artykuły papiernicze], Teczki z notatnikiem i przyborami do pisania 
[zestawy], Temperówki do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne, 
Tkanina klejąca do materiałów piśmiennych, Tkaniny introligatorskie, 
Torby papierowe, Torby papierowe do użytku przy sterylizacji narzę-
dzi medycznych, Torebki do gotowania w kuchniach mikrofalowych, 
Torebki do  pakowania [koperty, woreczki] z  papieru lub tworzyw 
sztucznych, Torebki z  tworzyw sztucznych na odchody zwierząt do-
mowych, Transparenty z papieru, Tuby z tektury, Tusz chiński, Tworzy-
wa sztuczne do modelowania, Uchwyty do kredy, Uchwyty do stem-
pli, pieczęci, Ulotki, Urządzenia do  laminowania dokumentów 
do użytku biurowego, Urządzenia do oprawiania fotografii, Urządze-
nia do zaklejania kopert do biura, Urządzenia i maszyny do introliga-
torstwa [sprzęt biurowy], Urządzenia i maszyny do powielania, Urzą-
dzenia ręczne do  etykietowania, Usuwalne znaczki (stemple), 
Utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub plastiku do pakowania żyw-
ności, Wałki do malowania ścian, Wałki do maszyn do pisania, Washi 
[papier japoński], Wieczne pióra, Wierszowniki [poligrafia], Wkładki 
papierowe do  szuflad, perfumowane lub nie, Wkłady atramentowe, 
Worki na śmieci wykonane z papieru lub z tworzyw sztucznych, Wosk 
do modelowania nie do celów stomatologicznych, Wskaźniki do poka-
zywania szczegółów na  tablicy, nieelektryczne, Wstążki papierowe, 
Inne niż pasmanteria lub dekoracje do włosów, Wycinki histologiczne 
[materiał szkoleniowy], Wykroje krawieckie, Wypełnienie z papieru lub 
kartonu, Wyroby przeznaczone do  wymazywania, Wzorce pisma 
do kopiowania, Wzornice perforowane do krosien żakardowych, Wzo-
ry do haftowania, Wzory do kalkowania, Zaczepy do kart Indeksowych, 
Zakładki do  książek, Zakładki do  stron, Zakreślacze, Zapisy nutowe, 
Zawiadomienia [artykuły papiernicze], Zestawy drukarskie, przenośne 
[artykuły biurowe], Zestawy rysunkowe [komplety kreślarskie], Zeszyty 
do pisania lub rysowania, Znaczki pocztowe, Zszywacze [artykuły biu-
rowe], Zszywki biurowe, Zwijacze do identyfikatorów [artykuły biuro-
we], 40 Apreturowanie papieru, Druk sitowy, Drukowanie, Drukowanie 
3D, Drukowanie litograficzne, Drukowanie offsetowe, Drukowanie sza-
blonów, Drukowanie zdjęć, Fotograwiura, Introligatorstwo, Obróbka 
taśm filmowych, Składanie materiałów na zamówienie dla osób trze-
cich, Wywoływanie filmów fotograficznych, 41 Chronometraż imprez 
sportowych, Doradztwo zawodowe, Dostarczanie filmów, nie do po-
brania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Dostar-
czanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług 
typu transmisja wideo na żądanie, Dubbing, Dystrybucja filmów, Foto-
grafia, Fotoreportaże, Informacja o edukacji, Informacja o  imprezach 
rozrywkowych, Informacja o  rekreacji, Komputerowe przygotowanie 
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materiałów do publikacji elektronicznej, Kształcenie praktyczne [po-
kazy], Kursy korespondencyjne, Montaż taśm wideo, Nagrywanie 
na taśmach wideo, Nauczanie indywidualne, Organizacja imprez roz-
rywkowych typu cosplay, Organizacja pokazów mody w  celach roz-
rywkowych, Organizowanie balów, Organizowanie i prowadzenie fo-
rów edukacyjnych z  udziałem osób, Organizowanie i  prowadzenie 
kolokwiów, Organizowanie i prowadzenie koncertów, Organizowanie 
i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, 
Organizowanie i  prowadzenie seminariów, Organizowanie i  prowa-
dzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko-
lenie], Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Organizo-
wanie konkursów piękności, Organizowanie loterii, Organizowanie 
widowisk [impresariat], Organizowanie wystaw w  celach kultural-
nych lub edukacyjnych, Organizowanie zawodów sportowych, Pisa-
nie piosenek, Pisanie scenariuszy, Pisanie scenariuszy do  celów in-
nych niż reklamowe, Planowanie przyjęć [rozrywka], Pozowanie dla 
artystów, Produkcja filmów, innych niż reklamowe, Produkcja mikrofil-
mów, Produkcja muzyczna, Produkcja programów radiowych i telewi-
zyjnych, Produkcja widowisk, Prowadzenie wycieczek wspinaczko-
wych z  przewodnikiem, Prowadzenie wycieczek z  przewodnikiem, 
Prowadzenie zajęć fitness, Przedstawienia teatralne [produkcja], Prze-
kazywanie know-how [szkolenia], Publikowanie książek, Publikowanie 
on-line elektronicznych książek i  czasopism, Publikowanie tekstów, 
innych niż teksty reklamowe, Radiowe programy rozrywkowe, Reda-
gowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), Rezerwowanie miejsc 
na pokazy, Reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, 
Sporządzanie napisów [np  do filmów], Sprawdziany edukacyjne, Stu-
dia filmowe, Szkoły z internatem, Świadczenie usług w zakresie kara-
oke, Telewizyjne usługi rozrywkowe, Tłumaczenia, Tłumaczenie języka 
migowego, Udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, Udostęp-
nianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu dla kasyn [gry hazardowe], Udostępnianie publika-
cji elektronicznych, nie do pobrania, Usługi agencji dystrybucji biletów 
[rozrywka], Usługi artystów estradowych, Usługi biblioteczne, Usługi 
bibliotek objazdowych, Usługi edukacyjne świadczone przez asysten-
tów dla osób wymagających specjalnej opieki, Usługi edukacyjne 
świadczone przez szkoły, Usługi edycji wideo na  potrzeby realizacji 
imprez, Usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem 
sieci komputerowej, Usługi kaligrafii, Usługi klubowe [rozrywka lub na-
uczanie], Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Usługi 
kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztu-
ki, Usługi muzeów [wystawy], Usługi orkiestry, Usługi parków rozrywki, 
Usługi pokazów filmowych, Usługi prezenterów muzyki, Usługi prze-
kwalifikowania zawodowego, Usługi reporterskie, Usługi rozrywkowe, 
Usługi studia nagrań, Usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy 
symulatorów, Usługi technika oświetlenia na  potrzeby realizacji im-
prez, Usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], Usługi 
trenerskie, Usługi w  zakresie inżynierii dźwięku do  obsługi imprez, 
Usługi w zakresie komponowania muzyki, Usługi w zakresie obozów 
wakacyjnych [rozrywka], Usługi w zakresie opracowania graficznego, 
inne niż do celów reklamowych, Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], 
Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, Usługi związane z dyskotekami, 
Wynajem odbiorników radiowych i telewizyjnych, Wynajem urządzeń 
do gier, Wynajem urządzeń kinematograficznych, Wypożyczanie apa-
ratury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów telewi-
zyjnych, Wypożyczanie dekoracji teatralnych, Wypożyczanie dzieł 
sztuki, Wypożyczanie filmów kinowych, Wypożyczanie kamer wideo, 
Wypożyczanie magnetowidów, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, 
Wypożyczanie sprzętu audio, Wypożyczanie taśm wideo, Wystawianie 
spektakli na żywo, Wystawianie spektakli rewiowych, Wyższe uczelnie 
[edukacja], 45 Doradztwo w zakresie własności intelektualnej, Licen-
cjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi prawne], Licen-
cjonowanie własności intelektualnej, Monitorowanie praw własności 
intelektualnej do  celów doradztwa prawnego, Organizowanie spo-
tkań politycznych, Pisanie prywatnych listów, Prawne administrowa-
nie licencjami, Rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], Udzielanie 
licencji [usługi prawne] w ramach publikacji oprogramowania, Usługi 
agencji pośrednictwa w  zawieraniu znajomości, Usługi doradztwa 
osobistego w zakresie stylizacji ubioru, Usługi prawne związane z ne-
gocjacją kontraktów dla osób trzecich, Usługi serwisów społecznościo-
wych on-line, Usługi w zakresie przygotowywania dokumentów praw-
nych, Ustalanie horoskopów, Wynajem nazw domen internetowych, 
Zarządzanie prawami autorskimi 

(111) 358606 (220) 2022 05 31 (210) 543631
(151) 2022 11 15 (441) 2022 08 01
(732) VITIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vitis pharma Dicofarm group
(540) 

(591) niebieski, zielony
(531) 27 05 01, 29 01 12, 26 03 01, 26 03 05
(510), (511) 3 Pomadki, maści, kremy, maści, płyny, żele i  inne pre-
paraty do celów kosmetycznych, Detergenty do użytku osobistego, 
Zapachowe odświeżacze powietrza do pomieszczeń, Dezodoranty 
do  pielęgnacji ciała, Kosmetyki nie  mające działania leczniczego, 
z  wyjątkiem płynów do  płukania ust, Perfumy, olejki eteryczne, 5 
Preparaty medyczne, Zioła medyczne, Mieszanki ziół leczniczych, 
Mieszanki ziół leczniczych i  substancji naturalnych, Mieszaniny 
kompleksów molekularnych na  bazie włókien, monosacharydów, 
polisacharydów, peptydów i  białek do  celów medycznych i  diete-
tycznych, Mleczko pszczele do  celów farmaceutycznych, Herbaty 
i  napary ziołowe do  celów leczniczych, Suplementy mineralne, 
dietetyczne, witaminowe i  odżywcze, Mleko migdałowe do  celów 
farmaceutycznych, Mleko i mleko w proszku dla niemowląt, Napoje 
ze słodu mlecznego do celów medycznych, Cukier mleczny do ce-
lów farmaceutycznych, Propolis do celów medycznych lub terapeu-
tycznych, Pyłek pszczeli do  użytku jako suplementy diety i  suple-
menty do celów medycznych, Żywność do specjalistycznych celów 
medycznych, Preparaty do dezodoryzacji powietrza, Farmaceutyki 
i preparaty medyczne, z wyłączeniem produktów doustnych i den-
tystycznych, Preparaty weterynaryjne, Preparaty sanitarne do celów 
medycznych, z  wyłączeniem produktów dotyczących jamy ustnej 
i  stomatologicznych, Żywność i  substancje dietetyczne przystoso-
wane do  użytku medycznego lub weterynaryjnego, żywność dla 
niemowląt, Suplementy diety dla ludzi i zwierząt, Plastry, materiały 
opatrunkowe, Środki dezynfekujące, 29 Pyłek przetworzony jako 
środek spożywczy, Przetworzone nasiona jadalne, Mięso, ryby, drób 
i  dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Konserwowane, mrożone, suszone 
i gotowane owoce i warzywa, Galaretki, dżemy, kompoty, Jajka, Mle-
ko i produkty mleczne, Oleje i  tłuszcze do żywności, 30 Miód, Klej 
pszczeli, Klej pszczeli (propolis) do  spożycia przez ludzi, Mleczko 
pszczele, Herbaty ziołowe niemedyczne, Herbaty ziołowe, inne niż 
do użytku leczniczego, Napary nielecznicze, Ekstrakty herbaty, Zio-
ła przetworzone, Kawa, herbata, kakao i kawa nienaturalne, Ryż, Ta-
pioka i sago, Mąka i preparaty zbożowe, Chleb, wyroby piekarnicze 
i wyroby cukiernicze, Lody jadalne, Cukier, Miód, Drożdże, proszek 
do  pieczenia, 40 Produkcja leków na  zamówienie, Produkcja bio-
farmaceutyków na zamówienie, Obróbka materiałów biofarmaceu-
tycznych, Wszystkie wyżej wymienione usługi z wyłączeniem usług 
stomatologicznych i dotyczących jamy ustnej, 42 Badania naukowe, 
Doradztwo w zakresie badań naukowych, Udostępnianie informacji 
naukowych, Badania biologiczne, Usługi badań i  analiz chemicz-
nych, Badania i analizy genetyczne, Badania kosmetyczne, Badania 
w dziedzinie żywienia, Badania dotyczące żywności, Badania farma-
ceutyczne, z wyłączeniem badań stomatologicznych i dotyczących 
jamy ustnej, Badania i rozwój w dziedzinie biotechnologii, Badania 
i rozwój produktów, z wyłączeniem badań i rozwoju produktów do-
tyczących jamy ustnej i stomatologicznych, Usługi naukowe i tech-
nologiczne oraz badania i  projektowanie z  nimi związane, Usługi 
analizy i  badań przemysłowych, Projektowanie i  rozwój sprzętu 
i oprogramowania komputerowego 

(111) 358607 (220) 2022 01 28 (210) 539178
(151) 2022 11 15 (441) 2022 08 01
(732) SYTNIEWSKA KATARZYNA LATAJĄCE WIESZAKI, Bytom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Latające Wieszaki
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(540) 

(591) czarny, różowy
(531) 02 09 01, 11 07 03, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 35 Sprzedaż przez Internet odzieży, obuwia, kosmety-
ków, nakryć głowy 

(111) 358608 (220) 2022 07 08 (210) 544883
(151) 2022 11 16 (441) 2022 08 01
(732) NIŻYŃSKI PIOTR, Lidzbark Warmiński (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Elektro-Instal Piotr Niżyński
(510), (511) 37 Instalacja urządzeń elektrycznych, Renowacja instala-
cji elektrycznych, Naprawa i konserwacja instalacji elektronicznych, 
Usługi doradcze w  zakresie instalacji elektrowni, Montaż i  konser-
wacja instalacji fotowoltaicznych, 42 Usługi analizy technologicznej, 
Analizy w zakresie inżynierii technologicznej, Usługi w zakresie anali-
zy danych technicznych, Usługi naukowe i technologiczne 

(111) 358609 (220) 2022 07 12 (210) 544995
(151) 2022 11 15 (441) 2022 08 01
(732) LNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LECIM NA SZCZECIN
(540) 

(591) biały, niebieski, zielony
(531) 18 05 08, 26 04 02, 26 04 05, 26 04 16, 26 04 18, 27 05 01, 
27 05 03, 27 05 05, 29 01 13
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe 

(111) 358610 (220) 2022 07 12 (210) 545041
(151) 2022 11 18 (441) 2022 08 01
(732) RAWSKI MAREK DOMEK NA ROZTOCZU, Horyniec-Zdrój (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOMEK NA ROZTOCZU
(540) 

(531) 07 01 09, 05 01 03, 05 01 08, 27 05 09, 27 05 24
(510), (511) 36 Wynajem zakwaterowania [mieszkania], 43 Tymcza-
sowe zakwaterowanie, Wynajem zakwaterowanie tymczasowego 
w domach i mieszkaniach wakacyjnych, Wynajmowanie zakwatero-
wania na pobyt czasowy 

(111) 358611 (220) 2022 06 30 (210) 544567
(151) 2022 11 18 (441) 2022 08 01
(732) WALIGÓRA LESZEK PRESSPEKT GRUPA WYDAWNICZA, 
Tarnowskie Góry (PL)

(540) (znak słowny)
(540) PRESSPECT
(510), (511) 9 Urządzenia technologii informacyjnej i  audiowizualne, 
multimedialne i  fotograficzne, Utrwalone na  nośnikach informacje 
i dane, 16 Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposaże-
nie edukacyjne, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, 
Informacja o rozrywce, Informacja o rekreacji, Informacja o imprezach 
rozrywkowych, Informacja o wypoczynku, Informacje dotyczące roz-
rywki dostarczane on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, 
Informacje dotyczące działalności kulturalnej, Informacje o rekreacji 

(111) 358612 (220) 2022 07 06 (210) 544810
(151) 2022 11 18 (441) 2022 08 01
(732) FABRYKA KART TREFL KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Podłęże (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TEKTURYNKI
(510), (511) 28 Modele [zabawki], Układanki [puzzle], Zabawki inteli-
gentne, Zabawki modułowe, Zabawki konstrukcyjne zazębiające się, 
Zabawki przystosowane do celów edukacyjnych, Zabawki do sprze-
daży w postaci zestawów 

(111) 358613 (220) 2022 07 07 (210) 544827
(151) 2022 11 15 (441) 2022 08 01
(732) SANKIEWICZ ŁUKASZ, Kolno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kancelaria Concierge Prawo i Finanse
(540) 

(591) złoty, czarny
(531) 09 07 25, 27 05 01, 27 05 08, 29 01 12
(510), (511) 35 Rachunkowość, księgowość i audyt, Doradztwo bizne-
sowe, 36 Doradztwo finansowe, 45 Usługi prawne, Usługi wsparcia 
prawnego 

(111) 358614 (220) 2022 07 07 (210) 544863
(151) 2022 11 18 (441) 2022 08 01
(732) GKENAS IOANNIS, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BL BEAUTY LIDER
(540) 

(591) fioletowy, biały, szary
(531) 24 01 15, 27 05 01, 27 05 17, 29 01 13
(510), (511) 35 Usługi reklamowe i  promocyjne, Wystawy dla celów 
promocyjnych, Pokazy towarów, Usługi programów lojalnościowych 
dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, Rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych i  promocyjnych, Organi-
zowanie imprez, wystaw, targów i  pokazów do  celów handlowych, 
promocyjnych i  reklamowych, Sprzedaż urządzeń kosmetycznych 
oraz kosmetyków, Usługi informacyjne i  poradnictwo handlowe dla 
konsumentów w dziedzinie produktów kosmetycznych, 41 Szkolenia 
i  instruktaż, Kursy szkoleniowe, Zapewnianie szkoleń online, Organi-
zowanie seminariów szkoleniowych, Udostępnianie informacji doty-
czących szkoleń, Szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, Informacje 
i  wiadomości online w  dziedzinie szkoleń zawodowych, Publikacja 
materiałów edukacyjnych, Udostępnianie materiałów edukacyjnych 
online nie do pobrania, 44 Usługi kosmetyczne, Usługi doradcze do-
tyczące kosmetyków, Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, Zabiegi 
kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, Usługi pielęgnacji urody, Usługi 
konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, Usługi doradcze związane 
z pielęgnacja skóry, Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody 



40 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 6/2023

(111) 358615 (220) 2022 07 07 (210) 544872
(151) 2022 11 16 (441) 2022 08 01
(732) INERGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Konstancin-Jeziorna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polBAT
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 26 04 02, 26 04 18, 27 05 01, 27 05 17, 29 01 12
(510), (511) 9 Baterie akumulatorowe do  mobilnych urządzeń teleko-
munikacyjnych, Baterie akumulatorowe litowe, Baterie anodowe, Bate-
rie do aparatów słuchowych, Baterie do  latarek kieszonkowych, Baterie 
do  ponownego ładowania, Baterie do  telefonów, Baterie do  telefonów 
komórkowych, Baterie dodatkowe do telefonów komórkowych, Baterie 
elektryczne do pojazdów, Baterie litowe, Baterie litowo-jonowe, Baterie, 
Baterie do elektronicznych papierosów, Baterie do elektronicznych przy-
borów dla palaczy, Baterie do papierosów elektronicznych, Baterie do wa-
poryzatorów, Baterie słoneczne, Baterie słoneczne do celów przemysło-
wych, Baterie słoneczne do ponownego ładowania, Baterie suche, Baterie 
słoneczne do użytku domowego, Jednostki zasilania [baterie], Ładowalne 
baterie elektryczne, Ogniwa i baterie elektryczne, Ogniwa i baterie suche, 
Pudełka na baterie, Skrzynki na baterie, Urządzenia do nieprzerywalne-
go zasilania elektrycznego [baterie], Urządzenia podgrzewające baterie, 
Zasilacze sieciowe [baterie], Akumulatorki do powtórnego naładowania, 
Akumulatory alkaliczne, Akumulatory do pojazdów, Akumulatory do po-
jazdów elektrycznych, Akumulatory do projektorów, Akumulatory, elek-
tryczne, do pojazdów, Akumulatory energii fotowoltaicznej, Akumulatory 
niklowo-kadmowe, Akumulatory samochodowe, Akumulatory typu push
-on [wciskane], Akumulatory zapłonowe, Elektryczne akumulatory do za-
silania pojazdów elektrycznych, Grodzie akumulatorów elektrycznych, 
Kable rozruchowe do  akumulatorów, Kwasomierze do  akumulatorów, 
Ładowarki dla akumulatorów, Ładowarki do akumulatorów do pojazdów 
silnikowych, Płyty do akumulatorów elektrycznych, Rozruszniki akumu-
latorowe, Skrzynki akumulatorowe, Szklane obudowy do akumulatorów, 
Urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, Urządzenia do ła-
dowania akumulatorów, Zasilacze przenośne (akumulatory), Ogniwa ob-
ciążnikowe, Ogniwa mokre, Ogniwa suche, Ogniwa suche elektryczne 

(111) 358616 (220) 2022 04 08 (210) 541836
(151) 2022 11 10 (441) 2022 07 25
(732) SKOWRONEK DANIEL, Czarna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STERLING
(540) 

(591) biały, niebieski
(531) 26 04 02, 26 04 16, 26 07 20, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 7 Maszyny-elektronarzędzia domowego użytku takie 
jak: wiertarki udarowe, szlifierki kątowe, piły tarczowe, narzędzia 
spalinowe (piły łańcuchowe, kos), wkrętarki akumulatorowe, pompy 
do wody, frezarki do drewna, 8 Narzędzia i przyrządy ręczne obsługi-
wane ręcznie 

(111) 358617 (220) 2022 05 18 (210) 543190
(151) 2022 11 07 (441) 2022 07 18
(732) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO JBB 
IMPORT-EKSPORT, Łyse (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JBB Bałdyga MORTADELA FIRMOWA DOSKONAŁA 
do SAŁATEK I KANAPEK DELIKATNA 100% Polski Kapitał

(540) 

(591) biały, czerwony, brązowy, żółty, jasnobrązowy, zielony, złoty, 
różowy
(531) 29 01 15, 27 05 01, 26 04 02, 24 07 01, 08 05 01, 05 09 12, 
05 09 17, 05 09 15
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do  celów leczniczych, Dodatki od-
żywcze do celów leczniczych, Tłuszcze zwierzęce do celów leczniczych 
lub farmaceutycznych, pokarm dla niemowląt, 29 Drób, Dziczyzna, 
Ekstrakty mięsne, Kiełbaski w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Mięso 
konserwowane, Mięso solone, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Pro-
dukty gotowe na bazie mięsa, Szynka, Tłuszcze jadalne, Wędliny, Produk-
ty gotowe na bazie wędlin, Wyroby gotowe na bazie drobiu, 35 Badania 
opinii publicznej, Badanie rynku, Doradztwo specjalistyczne w sprawach 
działalności gospodarczej, Ekspertyzy w działalności gospodarczej, Son-
daże, Organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych lub re-
klamowych, 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, 
towarami branży mięsnej: drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Kiełbaski 
w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Mięso konserwowane, Mięso so-
lone, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produkty gotowe na bazie 
mięsa, Produkty gotowe na bazie wędlin, Przetwory z mięsa włączając 
wyroby z drobiu i królików, Konserwy mięsne, Podroby mięsne i z krwi, 
Produkty mięsopodobne, Produkty z branż: spożywczej, Szynka, Tłusz-
cze jadalne, Wędliny, Wieprzowina, Wyroby gotowe na bazie drobiu 

(111) 358618 (220) 2022 05 25 (210) 543407
(151) 2022 11 15 (441) 2022 08 01
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Twój suplement diety Plusssz 100 % CODZIENNIE
(540) 

(591) biały, ciemnofioletowy, fioletowy, czerwony, 
ciemnopomarańczowy, pomarańczowy, jasnopomarańczowy, 
żółty, jasnozielony, zielony, ciemnozielony, niebieski, 
ciemnoniebieski, szary
(531) 27 05 01, 27 05 24, 29 01 15, 26 04 04, 26 04 09, 26 11 01, 
26 11 12, 24 17 05, 27 07 01
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(510), (511) 3 Aerozole do gardła [nielecznicze], Aerozole do odświe-
żania i  oczyszczania skóry, Antyperspiranty [przybory toaletowe], 
Balsamy inne niż do celów medycznych, Balsamy do celów kosme-
tycznych, Chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycz-
nych, Chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, Chu-
steczki pielęgnacyjne dla niemowląt, Dezodoranty i antyperspiranty, 
Emulsje do  ciała, Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki, 
Kostki mydła do mycia ciała, Kremy dermatologiczne [inne niż leczni-
cze], Kremy dla niemowląt [nielecznicze], Kremy do  mycia, Kremy 
do oczyszczania skóry, Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kre-
my do  skóry, Kremy i  balsamy kosmetyczne, Kremy kosmetyczne, 
Maści [nielecznicze], Maseczki do  skóry [kosmetyki], Maski kosme-
tyczne, Mleczka do ciała, Mleczka kosmetyczne, Mydła i żele, Nasą-
czone chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobiste-
go], Nasączone chusteczki do  użytku kosmetycznego, Nielecznicze 
preparaty do  pielęgnacji urody, Nielecznicze preparaty do  masażu, 
Nielecznicze preparaty toaletowe, Nielecznicze produkty do pielęgna-
cji niemowląt, Nielecznicze produkty do pielęgnacji twarzy, Nieleczni-
cze produkty ochronne do ust, Nielecznicze produkty toaletowe, Nie-
lecznicze preparaty do  pielęgnacji ciała, Nielecznicze preparaty 
do  pielęgnacji stóp, Nielecznicze preparaty do  pielęgnacji włosów 
do celów kosmetycznych, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, 
Nielecznicze preparaty do pielęgnacji ust, Nielecznicze serum do skó-
ry, Nielecznicze sole do  kąpieli, Nielecznicze spraye do  jamy ustnej, 
Nielecznicze środki do mycia zębów, Nielecznicze płyny do oczysz-
czania skóry, Nielecznicze płyny do płukania ust, Nielecznicze płyny 
do włosów, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Opakowa-
nia uzupełniające do dozowników kosmetyków, Pianki [kosmetyki], 
Płynne kremy [kosmetyki], Płyny do  pielęgnacji skóry [kosmetyki], 
Płyny do mycia, Preparaty do kąpieli, Preparaty do depilacji i golenia, 
Preparaty aromaterapeutyczne, Preparaty blokujące promieniowa-
nie słoneczne [kosmetyki], Preparaty do higieny intymnej lub do ce-
lów dezodorujących [przybory toaletowe], Preparaty do demakijażu, 
Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty do pielęgnacji skóry, 
oczu i paznokci, Preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, Preparaty 
do opalania, Preparaty do pielęgnacji zębów, Preparaty do pielęgna-
cji włosów, Preparaty do  włosów, Preparaty higieniczne w  postaci 
środków toaletowych, Preparaty fitokosmetyczne, Preparaty prze-
ciwpotne, Preparaty toaletowe, Spraye do ciała, Sole do kąpieli, Środ-
ki toaletowe, Środki do  higieny jamy ustnej, Środki perfumeryjne 
i zapachowe, Szampony, Talki do ciała, Toniki do skóry, Waciki do ce-
lów kosmetycznych, Wata kosmetyczna, Wazelina kosmetyczna, Za-
sypki do ciała [talk], Żele do użytku kosmetycznego, Zioła do kąpieli, 
5 Alkohol leczniczy, Antybakteryjne środki do mycia, Antybakteryjne 
żele na bazie alkoholu do odkażania skóry, Antyseptyczne preparaty 
do mycia, Antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, Antyseptyki, 
Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, Artykuły spożywcze dla 
diabetyków [specjalnie wyprodukowane], Balsamy do  użytku me-
dycznego, Bandaże elastyczne [opatrunki], Chemiczne tabletki do-
pochwowe, Chusteczki antybakteryjne, Chusteczki odkażające, 
Czopki, Dietetyczna żywność do  celów medycznych, Dietetyczna 
żywność przystosowana dla niemowląt, Dietetyczne dodatki do żyw-
ności, Dietetyczne napoje przystosowane do  celów medycznych, 
Dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do  celów me-
dycznych, Dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, Die-
tetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Dodatki 
dietetyczne, Dodatki odżywcze, Dodatki witaminowe i  mineralne, 
Drażetki [lekarstwa], Ekstrakty roślinne i  ziołowe do  celów leczni-
czych, Farmaceutyczne preparaty i  substancje antyalergiczne, Far-
maceutyczne produkty dermatologiczne, Farmaceutyczne słodycze, 
Farmaceutyczne substancje dermatologiczne, Farmaceutyki i  natu-
ralne środki lecznicze, Gaza, Guma do żucia do celów medycznych, 
Herbata lecznicza, Higieniczne środki nawilżające, Higieniczne ban-
daże, Intymne preparaty nawilżające, Kapsułki na lekarstwa, Kapsułki 
do celów farmaceutycznych, Kompresy, Kremy dla dzieci [lecznicze], 
Kremy do  użytku dermatologicznego, Kremy do  pielęgnacji skóry 
do  użytku medycznego, Kremy farmaceutyczne, Kremy lecznicze, 
Krople do oczu, Krople do uszu, Krople do nosa do celów medycz-
nych, Krople witaminowe, Kultury mikroorganizmów do celów me-
dycznych i  weterynaryjnych, Lecznicze balsamy, Lecznicze dodatki 
do  żywności, Lecznicze kremy do  ciała, Lecznicza guma do  żucia, 
Lecznicze napoje mineralne, Lecznicze napary ziołowe, Lecznicze 
oliwki dla niemowląt, Lecznicze pastylki do ssania, Lecznicze płyny 
do płukania jamy ustnej, Lecznicze preparaty do leczenia skóry, Lecz-
nicze preparaty do pielęgnacji włosów, Lecznicze preparaty toaleto-

we, Lecznicze preparaty w sprayu do nosa, Lecznicze płyny do prze-
mywania oczu, Lecznicze płyny do  włosów, Lecznicze płyny 
po goleniu, Lecznicze płyny na wysypkę pieluszkową, Lecznicze ma-
ści na wysypkę pieluszkową, Lecznicze kuracje do skóry głowy, Lecz-
nicze kremy do skóry, Lecznicze pudry dla niemowląt, Lecznicze pu-
dry do ciała, Lecznicze szampony, Lecznicze żele do ciała, Lekarstwa, 
Leki dla ludzi, Maści lecznicze, Maści antyseptyczne, Materiał opa-
trunkowy do celów medycznych, Materiały opatrunkowe, medyczne, 
Mieszaniny farmaceutyczne, Mineralne preparaty spożywcze do ce-
lów medycznych, Mineralne suplementy diety, Mineralne suplemen-
ty odżywcze, Mleko w proszku [żywność dla niemowląt], Multiwita-
miny, Musujące tabletki witaminowe, Mydła antybakteryjne, Mydła 
i detergenty lecznicze i odkażające, Mydła dezynfekujące, Napoje dla 
niemowląt, Napoje stosowane w lecznictwie, Napoje witaminizowa-
ne, Napoje z  dodatkami dietetycznymi, Napoje ziołowe do  użytku 
leczniczego, Napary lecznicze, Nasączane chusteczki antyseptyczne, 
Nasączone płatki lecznicze, Nasączone chusteczki lecznicze, Nasą-
czone płatki zawierające preparaty lecznicze, Nasączone waciki lecz-
nicze, Nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, Odkażają-
cy preparat do  mycia rąk, Odżywcze suplementy diety, Odżywcze 
mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, Okłady, 
Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i  aplikatory, Olejki 
lecznicze, Opatrunki elastyczne, Opatrunki do ran, Pastylki do ssania 
do celów farmaceutycznych, Peelingi [preparaty] do użytku medycz-
nego, Pieluchy dla niemowląt i dorosłych, Pieluchy jednorazowe, Pie-
luszki dla niemowląt, Pieluszki jednorazowe, Plastry, Płyny do celów 
farmaceutycznych, Podpaski, Preparaty antybakteryjne, Preparaty 
antyseptyczne, Preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], Preparaty 
chemiczno-farmaceutyczne, Preparaty dermatologiczne, Preparaty 
dietetyczne i odżywcze, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty enzy-
matyczne do celów medycznych, Preparaty farmakologiczne do pie-
lęgnacji skóry, Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty i substan-
cje farmaceutyczne, Preparaty i  substancje lecznicze, Preparaty 
i substancje mineralne do celów medycznych, Preparaty medyczne, 
Preparaty multiwitaminowe, Preparaty mineralne do celów medycz-
nych, Preparaty nutraceutyczne dla ludzi, Produkty higieniczne dla 
kobiet, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, Prepa-
raty witaminowe i  mineralne, Preparaty wzbogacające organizm 
w  niezbędne witaminy i  mikroelementy, Preparaty z  pierwiastkami 
śladowymi dla ludzi, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Pro-
biotyki (suplementy), Produkty dietetyczne do  celów medycznych, 
Produkty żywnościowe dla niemowląt, Puste kapsułki na środki far-
maceutyczne, Roztwory do szkieł kontaktowych, Roztwory do stery-
lizacji, Roztwory soli do irygacji zatok i nosa, Roztwory oczyszczające 
do użytku medycznego, Słodziki dietetyczne do celów medycznych, 
Sole do celów medycznych, Słodycze do celów leczniczych, Sole mi-
neralne do celów medycznych, Spraye antyalergiczne, Spraye anty-
bakteryjne, Spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania 
na skórę, Spraye lecznicze, Spraye do nosa udrożniające górne drogi 
oddechowe, Spraye do gardła [lecznicze], Spraye ziołowe do celów 
medycznych, Środki bakteriobójcze, Środki dezynfekcyjne i antysep-
tyczne, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Środki dezyn-
fekcyjne do celów medycznych, Środki dezynfekujące do użytku do-
mowego, Środki do higieny intymnej dla kobiet, Środki do płukania 
nosa, Środki do uwalniania leków, Środki do sterylizacji, Środki odka-
żające, Środki odkażające do użytku domowego, Strzykawki napeł-
nione preparatami farmaceutycznymi do  celów medycznych, Sub-
stancje chłonne do  higieny osobistej, Substancje dietetyczne dla 
niemowląt, Substytuty mleka matki, Suplementy diety, Suplementy 
diety i  preparaty dietetyczne, Suplementy mineralne do  żywności, 
Suplementy prebiotyczne, Suplementy ziołowe, Suplementy żywno-
ściowe, Tabletki do ssania do celów farmaceutycznych, Tabletki prze-
ciwutleniające, Tabletki witaminowe, Talk leczniczy, Tampony, Toniki 
[lecznicze], Tłuszcze do celów medycznych, Terapeutyczne lecznicze 
preparaty do kąpieli, Tran, Wchłaniające artykuły higieniczne, Waze-
lina do celów medycznych, Wata do celów farmaceutycznych, Wata 
do celów medycznych, Waciki do użytku medycznego, Waciki odka-
żające, Wata antyseptyczna, Wata aseptyczna, Węgiel aktywny 
do  użytku medycznego, Wilgotne ręczniki papierowe do  rąk nasą-
czone płynem farmaceutycznym, Witaminy i preparaty witaminowe, 
Witaminy prenatalne, Wkładki higieniczne, Wkładki do  stanika dla 
karmiących matek, Woda utleniona do  celów medycznych, Woda 
źródlana do celów medycznych, Wody mineralne do celów medycz-
nych, Wstępnie wypełnione strzykawki do celów medycznych, Wy-
ciągi z  ziół leczniczych, Wyciągi z  roślin leczniczych, Wyroby che-
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miczne do  celów farmaceutycznych, Wywary do  celów 
farmaceutycznych, Żele antybakteryjne, Żele do ciała do użytku far-
maceutycznego, Żele do użytku dermatologicznego, Żele nawilżają-
ce do użytku osobistego, Żelki witaminowe, Zioła lecznicze, Ziołowe 
suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycz-
nych, Żywność dla diabetyków, Żywność dla diet medycznych, Żyw-
ność dla niemowląt, Żywność liofilizowana przystosowana do celów 
medycznych, Żywność homogenizowana przystosowana do  celów 
medycznych, 10 Aplikatory do leków, Aplikatory do preparatów far-
maceutycznych, Aplikatory do preparatów antybakteryjnych, Aplika-
tory do preparatów antyseptycznych, Artykuły do karmienia i smocz-
ki, Aplikatory pigułek, Aplikatory w  postaci gąbek [do  użytku 
medycznego], Aplikatory bandaży, Artykuły do opieki nad niemow-
lętami, Bandaże elastyczne, Bandaże nieelastyczne [usztywniające], 
Bandaże uciskowe, Buteleczki z  kroplomierzem do  celów medycz-
nych, Buteleczki do  karmienia niemowląt, Butelki dla dzieci, Bute-
leczki z kroplomierzem do podawania lekarstw, Butelki do przecho-
wywania mleka matki, Butelki do  karmienia niemowląt, Gryzaki 
na ząbkowanie, Inhalatory, Laktatory, Lateksowe rękawice medycz-
ne, Łyżki do podawania leków, Maski higieniczne do celów medycz-
nych, Maski medyczne, Maski na twarz do użytku medycznego, Ma-
ski ochronne na  nos do  użytku medycznego, Maski ochronne 
na twarz do użytku medycznego, Maski ochronne na usta do użytku 
medycznego, Maski sanitarne do celów medycznych, Osłonki lakta-
cyjne do karmienia piersią, Osłony ochronne na twarz do użytku me-
dycznego, Pojemniki do  aplikowania leków, Pojemniki na  butelki 
do  karmienia, Pompki do  użytku medycznego przy podawaniu le-
karstw z pojemników, Rękawiczki ochronne do celów medycznych, 
Smoczki, Spraye [aerozole] do celów medycznych, Strzykawki do ce-
lów medycznych i do zastrzyków, Strzykawki do zastrzyków, Termo-
metry do  pomiaru gorączki, Termometry lekarskie, Zakraplacze 
do oczu, Zakraplacze do celów medycznych, Zakraplacze do poda-
wania lekarstw, sprzedawane puste, Zamknięcia do butelek do kar-
mienia, Zawieszki do smoczków 

(111) 358619 (220) 2022 06 17 (210) 544212
(151) 2022 11 08 (441) 2022 07 25
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bobolen D
(540) 

(591) niebieski
(531) 27 05 01, 26 04 04, 29 01 11
(510), (511) 3 Aerozole do gardła [nielecznicze], Aerozole do odświe-
żania i  oczyszczania skóry, Antyperspiranty [przybory toaletowe], 
Balsamy, inne niż do celów medycznych, Balsamy do celów kosme-
tycznych, Chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycz-
nych, Chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, Chu-
steczki pielęgnacyjne dla niemowląt, Dezodoranty i antyperspiranty, 
Emulsje do  ciała, Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki, 
Kostki mydła do mycia ciała, Kremy dermatologiczne [inne niż leczni-
cze], Kremy dla niemowląt [nielecznicze], Kremy do  mycia, Kremy 
do oczyszczania skóry, Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kre-
my do  skóry, Kremy i  balsamy kosmetyczne, Kremy kosmetyczne, 
Maści [nielecznicze], Maseczki do  skóry [kosmetyki], Maski kosme-
tyczne, Mleczka do ciała, Mleczka kosmetyczne, Mydła i żele, Nasą-
czone chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobiste-
go], Nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, Nielecznicze 
preparaty do pielęgnacji urody, Nielecznicze preparaty do masażu, 
Nielecznicze preparaty toaletowe, Nielecznicze produkty do  pielę-
gnacji niemowląt, Nielecznicze produkty do pielęgnacji twarzy, Nie-
lecznicze produkty ochronne do ust, Nielecznicze produkty toaleto-
we, Nielecznicze preparaty do  pielęgnacji ciała, Nielecznicze 
preparaty do pielęgnacji stóp, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
włosów do celów kosmetycznych, Nielecznicze preparaty do pielę-
gnacji skóry, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji ust, Nielecznicze 

serum do  skóry, Nielecznicze sole do  kąpieli, Nielecznicze spraye 
do  jamy ustnej, Nielecznicze środki do  mycia zębów, Nielecznicze 
płyny do oczyszczania skóry, Nielecznicze płyny do płukania ust, Nie-
lecznicze płyny do  włosów, Olejki esencjonalne i  ekstrakty aroma-
tyczne, Opakowania uzupełniające do  dozowników kosmetyków, 
Pianki [kosmetyki], Płynne kremy [kosmetyki], Płyny do  pielęgnacji 
skóry [kosmetyki], Płyny do  mycia, Preparaty do  kąpieli, Preparaty 
do depilacji i golenia, Preparaty aromaterapeutyczne, Preparaty blo-
kujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Preparaty do higieny 
intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], Prepa-
raty do demakijażu, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty 
do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Preparaty do ochrony przeciw-
słonecznej, Preparaty do opalania, Preparaty do pielęgnacji zębów, 
Preparaty do  pielęgnacji włosów, Preparaty do  włosów, Preparaty 
higieniczne w  postaci środków toaletowych, Preparaty fitokosme-
tyczne, Preparaty przeciwpotne, Preparaty toaletowe, Spraye do cia-
ła, Sole do kąpieli, Środki toaletowe, Środki do higieny jamy ustnej, 
Środki perfumeryjne i  zapachowe, Szampony, Talki do  ciała, Toniki 
do skóry, Waciki do celów kosmetycznych, Wata kosmetyczna, Waze-
lina kosmetyczna, Zasypki do ciała [talk], Żele do użytku kosmetycz-
nego, Zioła do  kąpieli, 5 Alkohol leczniczy, Antybakteryjne środki 
do mycia, Antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry, 
Antyseptyczne preparaty do mycia, Antyseptyczne preparaty do pie-
lęgnacji ciała, Antyseptyki, Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, 
Artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], 
Balsamy do  użytku medycznego, Bandaże elastyczne [opatrunki], 
Chemiczne tabletki dopochwowe, Chusteczki antybakteryjne, Chus-
teczki odkażające, Czopki, Dietetyczna żywność do  celów medycz-
nych, Dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, Diete-
tyczne dodatki do  żywności, Dietetyczne napoje przystosowane 
do celów medycznych, Dietetyczne preparaty żywnościowe przysto-
sowane do celów medycznych, Dietetyczne środki spożywcze do ce-
lów medycznych, Dietetyczne substancje przystosowane do  celów 
medycznych, Dodatki dietetyczne, Dodatki odżywcze, Dodatki wita-
minowe i mineralne, Drażetki [lekarstwa], Ekstrakty roślinne i ziołowe 
do  celów leczniczych, Farmaceutyczne preparaty i  substancje an-
tyalergiczne, Farmaceutyczne produkty dermatologiczne, Farma-
ceutyczne słodycze, Farmaceutyczne substancje dermatologiczne, 
Farmaceutyki i  naturalne środki lecznicze, Gaza, Guma do  żucia 
do celów medycznych, Herbata lecznicza, Higieniczne środki nawil-
żające, Bandaże higieniczne, Intymne preparaty nawilżające, Kapsuł-
ki na  lekarstwa, Kapsułki do  celów farmaceutycznych, Kompresy, 
Kremy dla dzieci [lecznicze], Kremy do  użytku dermatologicznego, 
Kremy do  pielęgnacji skóry do  użytku medycznego, Kremy farma-
ceutyczne, Kremy lecznicze, Krople do oczu, Krople do uszu, Krople 
do nosa do celów medycznych, Krople witaminowe, Kultury mikroor-
ganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, Lecznicze bal-
samy, Lecznicze dodatki do  żywności, Lecznicze kremy do  ciała, 
Lecznicza guma do  żucia, Lecznicze napoje mineralne, Lecznicze 
napary ziołowe, Lecznicze oliwki dla niemowląt, Lecznicze pastylki 
do ssania, Lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, Lecznicze prepa-
raty do  leczenia skóry, Lecznicze preparaty do  pielęgnacji włosów, 
Lecznicze preparaty toaletowe, Lecznicze preparaty w  sprayu 
do  nosa, Lecznicze płyny do  przemywania oczu, Lecznicze płyny 
do włosów, Lecznicze płyny po goleniu, Lecznicze płyny na wysypkę 
pieluszkową, Lecznicze maści na  wysypkę pieluszkową, Lecznicze 
kuracje do skóry głowy, Lecznicze kremy do skóry, Lecznicze pudry 
dla niemowląt, Lecznicze pudry do ciała, Lecznicze szampony, Lecz-
nicze żele do ciała, Lekarstwa, Leki dla ludzi, Maści lecznicze, Maści 
antyseptyczne, Materiał opatrunkowy do celów medycznych, Mate-
riały opatrunkowe, medyczne, Mieszaniny farmaceutyczne, Mineral-
ne preparaty spożywcze do  celów medycznych, Mineralne suple-
menty diety, Mineralne suplementy odżywcze, Mleko w  proszku 
[żywność dla niemowląt], Multiwitaminy, Musujące tabletki witami-
nowe, Mydła antybakteryjne, Mydła i detergenty lecznicze i odkaża-
jące, Mydła dezynfekujące, napoje dla niemowląt, Napoje stosowane 
w  lecznictwie, Napoje witaminizowane, Napoje z dodatkami diete-
tycznymi, Napoje ziołowe do użytku leczniczego, Napary lecznicze, 
Nasączane chusteczki antyseptyczne, Nasączone płatki lecznicze, Na-
sączone chusteczki lecznicze, Nasączone płatki zawierające preparaty 
lecznicze, Nasączone waciki lecznicze, Nutraceutyki do  stosowania 
jako suplementy diety, Odkażający preparat do mycia rąk, Odżywcze 
suplementy diety, Odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako 
zamienniki posiłków, Okłady, Opatrunki medyczne, materiały opa-
trunkowe i  aplikatory, Olejki lecznicze, Opatrunki elastyczne, Opa-
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trunki do ran, Pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, Peelingi 
[preparaty] do użytku medycznego, Pieluchy dla niemowląt i doro-
słych, Pieluchy jednorazowe, Pieluszki dla niemowląt, Pieluszki jed-
norazowe, Plastry, Płyny do celów farmaceutycznych, Podpaski, Pre-
paraty antybakteryjne, Preparaty antyseptyczne, Preparaty 
bakteriobójcze [inne niż mydło], Preparaty chemiczno-farmaceu-
tyczne, Preparaty dermatologiczne, Preparaty dietetyczne i odżyw-
cze, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty enzymatyczne do  celów 
medycznych, Preparaty farmakologiczne do pielęgnacji skóry, Prepa-
raty i  artykuły higieniczne, Preparaty i  substancje farmaceutyczne, 
Preparaty i  substancje lecznicze, Preparaty i  substancje mineralne 
do celów medycznych, Preparaty medyczne, Preparaty multiwitami-
nowe, Preparaty mineralne do celów medycznych, Preparaty nutra-
ceutyczne dla ludzi, Produkty higieniczne dla kobiet, Preparaty wita-
minowe w  postaci suplementów diety, Preparaty witaminowe 
i mineralne, Preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witami-
ny i mikroelementy, Preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, 
Preparaty ziołowe do  celów medycznych, Probiotyki (suplementy), 
Produkty dietetyczne do celów medycznych, Produkty żywnościowe 
dla niemowląt, Puste kapsułki na  środki farmaceutyczne, Roztwory 
do  szkieł kontaktowych, Roztwory do  sterylizacji, Roztwory soli 
do irygacji zatok i nosa, Roztwory oczyszczające do użytku medycz-
nego, Słodziki dietetyczne do celów medycznych, Sole do celów me-
dycznych, Słodycze do celów leczniczych, Sole mineralne do celów 
medycznych, Spraye antyalergiczne, Spraye antybakteryjne, Spraye 
antyseptyczne w  formie aerozolu do  stosowania na  skórę, Spraye 
lecznicze, Spraye do  nosa udrożniające górne drogi oddechowe, 
Spraye do gardła [lecznicze], Spraye ziołowe do celów medycznych, 
Środki bakteriobójcze, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Środki 
dezynfekcyjne do celów higienicznych, Środki dezynfekcyjne do ce-
lów medycznych, Środki dezynfekujące do użytku domowego, Środ-
ki do  higieny intymnej dla kobiet, Środki do  płukania nosa, Środki 
do uwalniania leków, Środki do sterylizacji, Środki odkażające, Środki 
odkażające do użytku domowego, Strzykawki napełnione preparata-
mi farmaceutycznymi do  celów medycznych, Substancje chłonne 
do higieny osobistej, Substancje dietetyczne dla niemowląt, Substy-
tuty mleka matki, Suplementy diety, Suplementy diety i  preparaty 
dietetyczne, Suplementy mineralne do  żywności, Suplementy pre-
biotyczne, Suplementy ziołowe, Suplementy żywnościowe, Tabletki 
do  ssania do  celów farmaceutycznych, Tabletki przeciwutleniające, 
Tabletki witaminowe, Talk leczniczy, Tampony, Toniki [lecznicze], 
Tłuszcze do celów medycznych, Terapeutyczne lecznicze preparaty 
do kąpieli, Tran, Wchłaniające artykuły higieniczne, Wazelina do ce-
lów medycznych, Wata do celów farmaceutycznych, Wata do celów 
medycznych, Waciki do  użytku medycznego, Waciki odkażające, 
Wata antyseptyczna, Wata aseptyczna, Węgiel aktywny do  użytku 
medycznego, Wilgotne ręczniki papierowe do  rąk nasączone pły-
nem farmaceutycznym, Witaminy i preparaty witaminowe, Witaminy 
prenatalne, Wkładki higieniczne, Wkładki do stanika dla karmiących 
matek, Woda utleniona do celów medycznych, Woda źródlana do ce-
lów medycznych, Wody mineralne do celów medycznych, Wstępnie 
wypełnione strzykawki do celów medycznych, Wyciągi z ziół leczni-
czych, Wyciągi z roślin leczniczych, Wyroby chemiczne do celów far-
maceutycznych, Wywary do celów farmaceutycznych, Żele antybak-
teryjne, Żele do ciała do użytku farmaceutycznego, Żele do użytku 
dermatologicznego, Żele nawilżające do  użytku osobistego, Żelki 
witaminowe, zioła lecznicze, Ziołowe suplementy diety dla osób 
o szczególnych wymaganiach dietetycznych, Żywność dla diabety-
ków, Żywność dla diet medycznych, Żywność dla niemowląt, Żyw-
ność liofilizowana przystosowana do  celów medycznych, Żywność 
homogenizowana przystosowana do celów medycznych, 10 Aplika-
tory do leków, Aplikatory do preparatów farmaceutycznych, Aplika-
tory do preparatów antybakteryjnych, Aplikatory do preparatów an-
tyseptycznych, Artykuły do karmienia i smoczki, Aplikatory pigułek, 
Aplikatory w  postaci gąbek [do  użytku medycznego], Aplikatory 
bandaży, Artykuły do opieki nad niemowlętami, Bandaże elastyczne, 
Bandaże nieelastyczne [usztywniające], Bandaże uciskowe, Butelecz-
ki z kroplomierzem do celów medycznych, Buteleczki do karmienia 
niemowląt, Butelki dla dzieci, Buteleczki z kroplomierzem do poda-
wania lekarstw, Butelki do  przechowywania mleka matki, Butelki 
do karmienia niemowląt, Gryzaki na ząbkowanie, Inhalatory, Laktato-
ry, Lateksowe rękawice medyczne, Łyżki do podawania leków, Maski 
higieniczne do celów medycznych, Maski medyczne, Maski na twarz 
do użytku medycznego, Maski ochronne na nos do użytku medycz-
nego, Maski ochronne na  twarz do  użytku medycznego, Maski 

ochronne na usta do użytku medycznego, Maski sanitarne do celów 
medycznych, Osłonki laktacyjne do  karmienia piersią, Osłony 
ochronne na twarz do użytku medycznego, Pojemniki do aplikowa-
nia leków, Pojemniki na butelki do karmienia, Pompki do użytku me-
dycznego przy podawaniu lekarstw z  pojemników, Rękawiczki 
ochronne do celów medycznych, Smoczki, Spraye [aerozole] do ce-
lów medycznych, Strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, 
Strzykawki do zastrzyków, Termometry do pomiaru gorączki, Termo-
metry lekarskie, Wyroby medyczne mianowicie wyroby do aplikowa-
nia substancji aktywnych, w tym tych znajdujących się w suplemen-
tach diety lub w lekach, Zakraplacze do oczu, Zakraplacze do celów 
medycznych, Zakraplacze do podawania lekarstw, sprzedawane pu-
ste, Zamknięcia do butelek do karmienia, Zawieszki do smoczków 

(111) 358620 (220) 2022 02 04 (210) 539467
(151) 2022 11 08 (441) 2022 07 25
(732) STARKOWICZ MAŁGORZATA, Warszawa (PL);
MISZCZAK MAŁGORZATA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pet Paw HEALTHY DOG
(540) 

(591) szary, zielony
(531) 03 06 03, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 5 Suplementy witaminowe i  mineralne dla zwierząt 
domowych     
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 358621 (220) 2022 06 22 (210) 544334
(151) 2022 11 16 (441) 2022 08 01
(732) US4US SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Lab4US
(510), (511) 9 Edukacyjne materiały na  zajęcia, do  pobrania, Opro-
gramowanie edukacyjne, Edukacyjne aplikacje mobilne, Urządzenia 
do badań naukowych i  laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i sy-
mulatory, Oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej do  edukacji, 
41 Szkolenia komputerowe, Skomputeryzowane szkolenia, Szko-
lenia edukacyjne, Szkolenia biznesowe, Prowadzenie warsztatów 
[szkolenia], Szkolenia dotyczące elektroniki, Nauczanie i  szkolenia, 
Szkolenia w dziedzinie oprogramowania, Udzielanie kursów szkole-
nia zawodowego, Przekazywanie know-how [szkolenia], Szkolenia 
w zakresie edukacji komputerowej, Szkolenia w zakresie umiejętno-
ści biznesowych, Usługi w zakresie szkolenia zawodowego, Szkolenia 
w zakresie kwalifikacji zawodowych, Doradztwo w zakresie szkolenia 
zawodowego, Usługi edukacyjne związane ze szkoleniami zawodo-
wymi, Usługi konsultacyjne związane ze  szkoleniami pracowników, 
Usługi w  zakresie szkolenia i  kształcenia zawodowego, Udzielanie 
informacji i  przygotowywanie raportów o  postępach związanych 
z  edukacją i  szkoleniami, Usługi doradcze i  informacyjne związane 
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów 
[szkolenia], Szkolenia w  zakresie obsługi urządzeń i  instrumentów 
naukowych do badań laboratoryjnych 

(111) 358622 (220) 2022 06 23 (210) 544381
(151) 2022 11 08 (441) 2022 07 25
(732) PRZYGOŃSKI JAKUB, Marki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SPEED GAMES
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(510), (511) 25 Bluzy dresowe, Bluzki z krótkimi rękawami, Bluzy spor-
towe, Buty sportowe, Chusty na głowę, Czapki bejsbolówki, Czapki 
bez daszków, Kurtki, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, Odzież dla kie-
rowców samochodowych, T-shirty z krótkim rękawem, 35 Reklama, 
Reklama zewnętrzna, Reklama banerowa, Reklama i marketing, Re-
klama typu „płać za kliknięcie”, Reklama poprzez wszystkie publicz-
ne środki komunikacji, Reklama w  Internecie dla osób trzecich, Re-
klama, w tym promowanie produktów i usług na rzecz osób trzecich 
za pomocą układów ze sponsorami i umów licencyjnych związanych 
z wydarzeniami sportowymi, 41 Biura rezerwacji w zakresie rozryw-
ki, Kursy szkoleniowe, Nauka jazdy na motocyklu, Obozy sportowe, 
Obsługa obiektów sportowych, Organizacja i prezentacja widowisk, 
Organizacja i  przeprowadzanie zawodów sportowych, Organizacja 
wyścigów samochodowych, Organizowanie i  prowadzenie wyści-
gów samochodowych, Organizowanie i  prowadzenie konferencji, 
Organizowanie i  prowadzenie kongresów, Organizowanie i  prowa-
dzenie zawodów, Organizowanie imprez sportowych, Organizowa-
nie konkursów, Organizowanie konkursów sportowych, Organizo-
wanie obozów sportowych, Organizowanie zawodów sportowych, 
Organizowanie rajdów motocyklowych, Organizowanie rajdów, tras 
i wyścigów samochodowych, Prowadzenie wystaw w celach rozryw-
kowych, Prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, Prowadzenie 
zawodów sportowych, Przeprowadzanie wydarzeń sportowych, 
Przygotowywanie, organizowanie i  prowadzenie konferencji, Pu-
blikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, 
w formie elektronicznej, Publikowanie materiałów multimedialnych 
online, Publikowanie multimediów, Publikowanie plakatów, Pu-
blikowanie, sprawozdawczość i  pisanie tekstów, Realizacja nagrań 
audiowizualnych, Rezerwowanie obiektów sportowych, Rezerwo-
wanie miejsc na pokazy, Rezerwacja biletów na  imprezy rozrywko-
we, Rozrywka, Rezerwowanie osobistości sportu na imprezy (usługi 
organizatora), Rezerwowanie miejsc na pokazy i  imprezy sportowe, 
Rozrywka on-line, Rozrywka podczas przerw w trakcie imprez spor-
towych, Rozrywka w postaci wyścigów samochodowych, Szkolenia 
kierowców samochodów, Szkolenia w zakresie wyścigów samocho-
dowych, Szkolenia w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycz-
nej, Szkolenie i instruktaż, Szkolenie kierowców, Szkolenie w zakresie 
konserwacji pojazdów, Szkolenie z dziedziny naprawy samochodów, 
Szkolenie z jazdy na motocyklu, Szkolenie z prowadzenia pojazdów 
wyścigowych, Udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, Udo-
stępnianie obiektów i sprzętu do rekreacji sportowej, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu do jazdy wyścigowej samochodami, Udostępnia-
nie sprzętu sportowego, Udzielanie informacji dotyczących osobi-
stości sportowych, Udzielanie informacji związanych z  wyścigami, 
Udzielanie informacji związanych z wydarzeniami sportowymi, Usłu-
gi edukacyjne i szkoleniowe związane ze sportem, Usługi rezerwacji 
biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia sportowe, Usługi rezerwa-
cji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i spor-
towe, Usługi rozrywkowe w  postaci wydarzeń sportowych, Usługi 
w zakresie produkcji widowisk, Usługi w zakresie produkcji widowisk 
na żywo, Usługi w zakresie produkcji filmów wideo, Usługi w zakresie 
rozrywki sportowej, Usługi w zakresie rozrywki, Usługi wydawnicze 
(w tym elektroniczne usługi wydawnicze), Usługi wynajmu związane 
ze sprzętem i obiektami dla rozrywki i sportu, Wynajem sprzętu spor-
towego i obiektów sportowych 

(111) 358623 (220) 2022 06 23 (210) 544382
(151) 2022 11 08 (441) 2022 07 25
(732) PRZYGOŃSKI JAKUB, Marki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPEED GAMES
(540) 

(591) czarny, złoty, biały
(531) 01 01 01, 09 07 21, 27 05 01, 29 01 13

(510), (511) 25 Bluzy dresowe, Bluzki z krótkimi rękawami, Bluzy spor-
towe, Buty sportowe, Chusty na głowę, Czapki bejsbolówki, Czapki 
bez daszków, Kurtki, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, Odzież dla kie-
rowców samochodowych, T-shirty z krótkim rękawem, 35 Reklama, 
Reklama zewnętrzna, Reklama banerowa, Reklama i marketing, Re-
klama typu „płać za kliknięcie”, Reklama poprzez wszystkie publicz-
ne środki komunikacji, Reklama w  Internecie dla osób trzecich, Re-
klama, w tym promowanie produktów i usług na rzecz osób trzecich 
za pomocą układów ze sponsorami i umów licencyjnych związanych 
z wydarzeniami sportowymi, 41 Biura rezerwacji w zakresie rozryw-
ki, Kursy szkoleniowe, Nauka jazdy na motocyklu, Obozy sportowe, 
Obsługa obiektów sportowych, Organizacja i prezentacja widowisk, 
Organizacja i  przeprowadzanie zawodów sportowych, Organizacja 
wyścigów samochodowych, Organizowanie i  prowadzenie wyści-
gów samochodowych, Organizowanie i  prowadzenie konferencji, 
Organizowanie i  prowadzenie kongresów, Organizowanie i  prowa-
dzenie zawodów, Organizowanie imprez sportowych, Organizowa-
nie konkursów, Organizowanie konkursów sportowych, Organizo-
wanie obozów sportowych, Organizowanie zawodów sportowych, 
Organizowanie rajdów motocyklowych, Organizowanie rajdów, tras 
i wyścigów samochodowych, Prowadzenie wystaw w celach rozryw-
kowych, Prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, Prowadzenie 
zawodów sportowych, Przeprowadzanie wydarzeń sportowych, 
Przygotowywanie, organizowanie i  prowadzenie konferencji, Pu-
blikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, 
w formie elektronicznej, Publikowanie materiałów multimedialnych 
online, Publikowanie multimediów, Publikowanie plakatów, Pu-
blikowanie, sprawozdawczość i  pisanie tekstów, Realizacja nagrań 
audiowizualnych, Rezerwowanie obiektów sportowych, Rezerwo-
wanie miejsc na pokazy, Rezerwacja biletów na  imprezy rozrywko-
we, Rozrywka, Rezerwowanie osobistości sportu na imprezy (usługi 
organizatora), Rezerwowanie miejsc na pokazy i  imprezy sportowe, 
Rozrywka on-line, Rozrywka podczas przerw w trakcie imprez spor-
towych, Rozrywka w postaci wyścigów samochodowych, Szkolenia 
kierowców samochodów, Szkolenia w zakresie wyścigów samocho-
dowych, Szkolenia w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycz-
nej, Szkolenie i instruktaż, Szkolenie kierowców, Szkolenie w zakresie 
konserwacji pojazdów, Szkolenie z dziedziny naprawy samochodów, 
Szkolenie z jazdy na motocyklu, Szkolenie z prowadzenia pojazdów 
wyścigowych, Udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, Udo-
stępnianie obiektów i sprzętu do rekreacji sportowej, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu do jazdy wyścigowej samochodami, Udostępnia-
nie sprzętu sportowego, Udzielanie informacji dotyczących osobi-
stości sportowych, Udzielanie informacji związanych z  wyścigami, 
Udzielanie informacji związanych z wydarzeniami sportowymi, Usłu-
gi edukacyjne i szkoleniowe związane ze sportem, Usługi rezerwacji 
biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia sportowe, Usługi rezerwa-
cji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i spor-
towe, Usługi rozrywkowe w  postaci wydarzeń sportowych, Usługi 
w zakresie produkcji widowisk, Usługi w zakresie produkcji widowisk 
na żywo, Usługi w zakresie produkcji filmów wideo, Usługi w zakresie 
rozrywki sportowej, Usługi w zakresie rozrywki, Usługi wydawnicze 
(w tym elektroniczne usługi wydawnicze), Usługi wynajmu związane 
ze sprzętem i obiektami dla rozrywki i sportu, Wynajem sprzętu spor-
towego i obiektów sportowych 

(111) 358624 (220) 2022 07 07 (210) 544852
(151) 2022 11 18 (441) 2022 08 01
(732) AVL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Pabianice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NEWSTAR SPANDEX
(510), (511) 23 Przędze do sprzedaży w zestawach, Przędze do zasto-
sowań tekstylnych, Przędze dziewiarskie 

(111) 358625 (220) 2022 07 07 (210) 544869
(151) 2022 11 16 (441) 2022 08 01
(732) MRÓZ JAROSŁAW, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CUBANA TOCORORO
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(540) 

(591) żółty
(531) 27 05 01, 27 05 17, 29 01 02
(510), (511) 30 Kawa 

(111) 358626 (220) 2022 05 13 (210) 543048
(151) 2022 11 16 (441) 2022 08 01
(732) ROŻEK TOMASZ, Gierałtowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AKADEMIA SUPERBOHATERÓW
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne za-
wierające gry, edukacyjne materiały na  zajęcia do  pobrania, filmy 
do  pobrania, komiksy do  pobrania, książki do  pobrania, 16 Ilustro-
wane albumy, książki, książki dla dzieci, komiksy, 25 Odzież, odzież 
dziecięca, t-shirty z krótkim rękawem, koszulki polo, koszulki z nadru-
kami, bluzy, czapki, chusty, piżamy, spodenki, szaliki, 28 Edukacyjne 
gry elektroniczne, elektroniczne gry edukacyjne dla dzieci, gry, gry 
elektroniczne, gry elektroniczne inne niż te przystosowane do użyt-
ku jedynie z  odbiornikami telewizyjnymi, gry towarzyskie, gry kar-
ciane, 41 Edukacja, edukacja (informacje o  polskich naukowcach), 
prezentacja nagrań video, produkcja filmów w celach edukacyjnych, 
gry oferowane w systemie on-line 

(111) 358627 (220) 2022 06 29 (210) 544582
(151) 2022 11 15 (441) 2022 08 01
(732) Compagnie Générale des Etablissements Michelin, 
Clermont-Ferrand (FR)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) czarny, biały
(531) 05 05 21, 29 01 12
(510), (511) 6 Szyldy z metalu, Trofea z metali nieszlachetnych, Panele 
metalowe, 25 Kurtki dla kucharzy, fartuchy, czapki kucharskie, papie-
rowe czapki dla kucharzy, kombinezony 

(111) 358628 (220) 2022 06 07 (210) 543896
(151) 2022 11 08 (441) 2022 07 18
(732) GRUPA MAC SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NATALKA I ANTEK W ŚWIECIE WIELKIEJ MATEMATYKI
(540) 

(591) biały, zielony
(531) 27 05 01, 27 05 24, 29 01 12, 26 04 04, 26 04 18

(510), (511) 9 Audiobooki (książki mówione), e-booki (książki w formie 
elektronicznej) na nośnikach informatycznych, interfejsy komputero-
we, programy komputerowe, komputerowe bazy danych, urządzenia 
i  przyrządy do  celów dydaktycznych, Pobieralne gry komputerowe, 
Gry wideo lub gry komputerowe w  formie programów komputero-
wych zapisanych na  nośnikach danych, Gry komputerowe nagrane 
[oprogramowanie komputerowe], 16 Publikacje periodyczne, broszu-
ry, ulotki, gazety, karty pocztowe, albumy, atlasy, ramki do fotografii, 
kalendarze, Kalendarze z kartkami do wyrywania, Kartki okolicznościo-
we, Papeteria, katalogi, Komiksy, Koperty, Książki, Mapy geograficzne, 
Notesy, Reprodukcje obrazów, Papier do  pakowania, Podręczniki, 
Torebki do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, Publikacje 
reklamowe, Materiały drukowane, Nalepki, Naklejki, Artykuły i mate-
riały piśmienne, 28 Gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne 
nie zawarte w innych klasach, gry i zestawy i pudelka do zabaw, balo-
ny, karty do gry, maski do zabawy i na twarz, puzzle, maski, gry elektro-
niczne, 41 Przedszkola, informacja o edukacji, organizowanie i prowa-
dzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, sprawdziany edukacyjne, 
usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi w zakresie szkoleń 
na odległość, wydawania i publikowania tekstów literackich i dydak-
tycznych, pisanie tekstów innych niż reklamowe, wszelkie usługi wy-
dawnicze inne niż reklamowe, w tym prowadzone z wykorzystaniem 
wszystkich nośników elektronicznych, usługi nauczania i organizowa-
nia konkursów edukacyjnych, usługi organizowania wystaw kultural-
nych lub edukacyjnych, usługi dotyczące publikowania książek i tek-
stów innych niż teksty reklamowe, publikacja elektroniczna on-line 
książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line elektronicz-
nych książek i  czasopism, organizowanie i  prowadzenie seminariów, 
sympozjów, konferencji, kongresów i zjazdów 

(111) 358629 (220) 2022 07 14 (210) 545129
(151) 2022 11 22 (441) 2022 08 08
(732) POLENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polenergia Amon
(540) 

(591) zielony, ciemnoniebieski
(531) 26 05 01, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 4 Energia elektryczna, Energia elektryczna wytwarzana 
z energii słonecznej, Energia elektryczna wytwarzana z energii wia-
tru, Energia elektryczna ze  źródeł nieodnawialnych, Energia elek-
tryczna ze  źródeł odnawialnych, Paliwa, Mieszanki paliw, Energia 
elektryczna, Energia elektryczna wytwarzana z  energii słonecznej, 
Energia elektryczna wytwarzana z energii wiatru, Energia elektrycz-
na ze źródeł nieodnawialnych, Energia elektryczna ze źródeł odna-
wialnych, Paliwa, Mieszanki paliw, 39 Wynajem samochodów na wo-
dór, Magazynowanie energii elektrycznej, Magazynowanie gazu, 
Magazynowanie paliw gazowych, Usługi w  zakresie bezpiecznego 
magazynowania [transport], Usługi wynajmu związane z  pojazda-
mi, transportem i magazynowaniem, Wynajem przestrzeni, struktur, 
jednostek i pojemników do magazynowania i transportu, Dystrybu-
cja energii, Dystrybucja energii elektrycznej, Dostarczanie energii 
elektrycznej, Transmisja energii elektrycznej, Dystrybucja energii 
odnawialnej, Dostawa i dystrybucja energii, Przechowywanie energii 
i paliw, Dystrybucja energii elektrycznej za pośrednictwem przewo-
dów, Dystrybucja energii elektrycznej do gospodarstw domowych, 
Dystrybucja energii do  ogrzewania i  chłodzenia budynków, Usługi 
informacyjne i doradcze w związku z dystrybucją energii, Dystrybu-
cja prądu elektrycznego, Zaopatrzenie w energię cieplną, Dostawa 
energii cieplnej, Dostawa energii elektrycznej, Dystrybucja energii 
elektrycznej za pośrednictwem kabli, Udostępnianie informacji zwią-
zanych z  dystrybucją elektryczności, Usługi doradztwa związane 
z dystrybucją energii elektrycznej, Magazynowanie towarów, Usługi 
w zakresie transportu, Usługi składowania towarów, Dostawa towa-
rów, Logistyka transportu, Usługi transportu towarów drogą lądową, 
Dystrybucja [transport] towarów drogą morską, Dystrybucja [trans-
port] towarów drogą powietrzną, Dostawa paliwa 
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(111) 358630 (220) 2022 07 14 (210) 545130
(151) 2022 11 22 (441) 2022 08 08
(732) POLENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polenergia Talia
(540) 

(591) zielony, ciemnoniebieski
(531) 26 05 01, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 4 Energia elektryczna, Energia elektryczna wytwarza-
na z  energii słonecznej, Energia elektryczna wytwarzana z  ener-
gii wiatru, Energia elektryczna ze  źródeł nieodnawialnych, Energia 
elektryczna ze  źródeł odnawialnych, Paliwa, Mieszanki paliw, 7 
Dystrybutory wodoru dla stacji benzynowych, Generatory energii 
elektrycznej napędzane energią wiatru, Generatory wytwarzające 
energię elektryczną z energii słonecznej, Aparatura do dostarczania 
energii [generatory], Generatory elektryczne korzystające z  ener-
gii geotermalnej, Pompy, Elektrownia, 39 Wynajem samochodów 
na  wodór, Magazynowanie energii elektrycznej, Magazynowanie 
gazu, Magazynowanie paliw gazowych, Usługi w zakresie bezpiecz-
nego magazynowania [transport], Usługi wynajmu związane z  po-
jazdami, transportem i  magazynowaniem, Wynajem przestrzeni, 
struktur, jednostek i  pojemników do  magazynowania i  transportu, 
Dystrybucja energii, Dystrybucja energii elektrycznej, Dostarczanie 
energii elektrycznej, Transmisja energii elektrycznej, Dystrybucja 
energii odnawialnej, Dostawa i dystrybucja energii, Przechowywanie 
energii i  paliw, Dystrybucja energii elektrycznej za  pośrednictwem 
przewodów, Dystrybucja energii elektrycznej do  gospodarstw do-
mowych, Dystrybucja energii do  ogrzewania i  chłodzenia budyn-
ków, Usługi informacyjne i doradcze w związku z dystrybucją energii, 
Dystrybucja prądu elektrycznego, Zaopatrzenie w  energię cieplną, 
Dostawa energii cieplnej, Dostawa energii elektrycznej, Dystrybucja 
energii elektrycznej za  pośrednictwem kabli, Udostępnianie infor-
macji związanych z  dystrybucją elektryczności, Usługi doradztwa 
związane z  dystrybucją energii elektrycznej, Magazynowanie to-
warów, Usługi w  zakresie transportu, Usługi składowania towarów, 
Dostawa towarów, Logistyka transportu, Usługi transportu towarów 
drogą lądową, Dystrybucja [transport] towarów drogą morską, Dys-
trybucja [transport] towarów drogą powietrzną, Dostawa paliwa 

(111) 358631 (220) 2022 07 14 (210) 545132
(151) 2022 11 22 (441) 2022 08 08
(732) POLENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polenergia Obrót
(540) 

(591) zielony, ciemnoniebieski
(531) 26 05 01, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 4 Energia elektryczna, Energia elektryczna wytwarzana 
z energii słonecznej, Energia elektryczna wytwarzana z energii wiatru, 
Energia elektryczna ze  źródeł nieodnawialnych, Energia elektryczna 
ze źródeł odnawialnych, Paliwa, Mieszanki paliw, 35 Pozyskiwanie kon-
traktów dotyczących dostaw energii, Usługi agencji importowo-eks-
portowych w dziedzinie energii, Pomoc i doradztwo w zakresie zarzą-
dzania biznesowego przedsiębiorstwami w  sektorze energetycznym, 
Usługi hurtowego obrotu energią elektryczną oraz gazem ziemnym 
i  prawami majątkowymi a  także uprawnieniami do  emisji CO2 oraz 
gwarancjami pochodzenia, Usługi zarządzania umowami na dostawę 
energii elektrycznej, Usługi doradztwa biznesowego, Zgromadzenie 
na  rzecz osób trzecich instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła 
i paneli słonecznych, Zgromadzenie na rzecz osób trzecich ogniw i mo-
dułów fotowoltaicznych, Zgromadzenie na rzecz osób trzecich pojaz-

dów z napędem wodorowym i pojazdów elektrycznych, Zgromadzenie 
na rzecz osób trzecich akumulatorów energii i kolektorów słonecznych, 
Zgromadzenie na rzecz osób trzecich urządzeń sterowniczych do wy-
twarzania energii i kondensatorów, Zgromadzenie na rzecz osób trze-
cich kolektorów słonecznych i  urządzeń do  magazynowania energii, 
Usługi marketingowe, Usługi marketingu ukierunkowanego, Reklama, 
Reklama korespondencyjna, Reklama online za  pośrednictwem sieci 
komputerowej, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Udostępnia-
nie informacji o  działalności gospodarczej za  pośrednictwem strony 
internetowej, Doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania przedsię-
biorstwami, Pomoc biznesowa związana z identyfikacją wizualną, Do-
radztwo w  zakresie działalności gospodarczej dotyczące rozwoju 
przedsiębiorstwa, Konsultacje w zakresie zarządzania firmą, Zarządza-
nie procesami biznesowymi, Zarządzanie biznesowe w  dziedzinie 
transportu i dostaw, Przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządza-
nie nimi, Zbieranie i analizy informacji i danych związanych z zarządza-
niem działalnością gospodarczą, Skomputeryzowane usługi w zakresie 
składania zamówień online, Skomputeryzowane zamówienia towarów, 
Zgromadzenie na  rzecz osób trzecich towarów dotyczących energii, 
w  tym energii słonecznej i  fotowoltaicznej, Zgromadzenie na  rzecz 
osób trzecich baterii słonecznych oraz urządzeń i przyrządów do prze-
wodzenia energii, Zgromadzenie na  rzecz osób trzecich towarów 
do przełączania i przekształcenia energii, Zgromadzenie na rzecz osób 
trzecich towarów służących gromadzeniu oraz sterowania i  regulacji 
i pomiaru zużycia energii elektrycznej oraz pomp ciepła pozwalające 
nabywcy na ich swobodne oglądanie i kupowanie, Sprzedaż hurtowa 
i detaliczna oraz sprzedaż przez Internet pomp ciepła i towarów zwią-
zanych z energią ze źródeł odnawialnych, Zgromadzenie na rzecz osób 
trzecich fotowoltaicznych urządzeń i instalacji do wytwarzania energii 
elektrycznej pozwalające nabywcy na ich swobodne oglądanie i kupo-
wanie oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz ich sprzedaż przez Inter-
net, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej dotyczące urządzeń doty-
czących energii, 39 Wynajem samochodów na wodór, Magazynowanie 
energii elektrycznej, Magazynowanie gazu, Magazynowanie paliw ga-
zowych, Usługi w zakresie bezpiecznego magazynowania [transport], 
Usługi wynajmu związane z  pojazdami, transportem i  magazynowa-
niem, Wynajem przestrzeni, struktur, jednostek i pojemników do ma-
gazynowania i  transportu, Dystrybucja energii, Dystrybucja energii 
elektrycznej, Dostarczanie energii elektrycznej, Transmisja energii 
elektrycznej, Dystrybucja energii odnawialnej, Dostawa i dystrybucja 
energii, Przechowywanie energii i  paliw, Dystrybucja energii elek-
trycznej za  pośrednictwem przewodów, Dystrybucja energii elek-
trycznej do gospodarstw domowych, Dystrybucja energii do ogrze-
wania i  chłodzenia budynków, Usługi informacyjne i  doradcze 
w  związku z  dystrybucją energii, Dystrybucja prądu elektrycznego, 
Zaopatrzenie w  energię cieplną, Dostawa energii cieplnej, Dostawa 
energii elektrycznej, Dystrybucja energii elektrycznej za  pośrednic-
twem kabli, Udostępnianie informacji związanych z dystrybucją elek-
tryczności, Usługi doradztwa związane z dystrybucją energii elektrycz-
nej, Magazynowanie towarów, Usługi w  zakresie transportu, Usługi 
składowania towarów, Dostawa towarów, Logistyka transportu, Usługi 
transportu towarów drogą lądową, Dystrybucja [transport] towarów 
drogą morską, Dystrybucja [transport] towarów drogą powietrzną, 
Dostawa paliwa, 40 Wytwarzanie energii, Usługi wytwarzania energii, 
Wytwarzanie energii elektrycznej, Wytwarzanie energii elektrycznej 
z energii fal, Produkcja energii hydroelektrycznej, Wytwarzanie energii 
elektrycznej z energii wiatru, Wytwarzanie energii elektrycznej z ener-
gii geotermalnej, Wytwarzanie elektryczności z  energii słonecznej, 
Usługi informacyjne i  doradcze związane z  wytwarzaniem energii 
elektrycznej z energii fal, Usługi doradcze związane z wytwarzaniem 
energii elektrycznej, Wytwarzanie elektryczności, Produkcja energii 
przez elektrownie, Generowanie energii elektrycznej ze źródeł odna-
wialnych, Usługi doradztwa w zakresie wytwarzania energii elektrycz-
nej, Konwersja i  recykling odpadów, Przetwarzanie i  rafinacja ropy 
naftowej i  gazu oraz naturalnych źródeł energii i  paliw do  produkcji 
energii i energii elektrycznej, Przetwarzanie paliw, 41 Usługi edukacyj-
ne, Informacja o  edukacji, Komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji elektronicznej, Organizowanie i prowadzenie forów edu-
kacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenie], Organizowanie konkursów, Sprawdziany edukacyjne, Usłu-
gi rozrywkowe, Produkcja i dystrybucja filmów i nagrań do użytku kor-
poracyjnego w szkoleniach edukacyjnych, Usługi edukacji w zakresie 
zrównoważonego rozwoju oraz działań z zakresu społecznej odpowie-
dzialności biznesu, Usługi edukacyjne i organizowanie szkoleń w zakre-
sie etyki biznesu i dobrych praktyk, Usługi edukacji w zakresie energii 
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odnawialnej i alternatywnych źródeł energii, Organizowanie i prowa-
dzanie konferencji edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie imprez 
specjalnych, Programy edukacyjne w zakresie nauk społecznych i kul-
tury, Programy edukacyjne w zakresie ekonomii i finansów, Programy 
edukacyjne w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz społecznej od-
powiedzialności biznesu, Publikowanie tekstów, Publikowanie książek, 
Publikowanie czasopism i manuali, 42 Sporządzanie projektów i opra-
cowywanie systemów fotowoltaicznych, Badania w dziedzinie energii, 
Badania naukowe i  przemysłowe dziedzinie energii elektrycznej, Do-
radztwo w  zakresie oszczędności energii, Usługi doradcze dotyczące 
zużycia energii, Programowanie oprogramowania do  zarządzania 
energią, Profesjonalne doradztwo związane z  zachowaniem energii, 
Projektowanie i opracowywanie sieci dystrybucji energii, Projektowa-
nie i opracowywanie oprogramowania do zarządzania energią, Opra-
cowywanie systemów do  zarządzania energią i  prądem, Usługi do-
radztwa technologicznego w  dziedzinie generowania energii 
alternatywnych, Usługi inżynieryjne związane z systemami zaopatrze-
nia w energię, Projektowanie i opracowywanie systemów do wytwa-
rzania energii regeneracyjnej, Doradztwo technologiczne w zakresie 
produkcji i używania energii, Porady techniczne związane z działania-
mi mającymi na celu oszczędzanie energii, Prowadzenie badań i opra-
cowywanie projektów technicznych związane z  wykorzystywaniem 
naturalnych źródeł energii, Projektowanie i opracowywanie oprogra-
mowania do  sterowania oraz regulacji i  monitorowania systemów 
energii słonecznej, Udzielanie informacji związanych z  badaniami 
i opracowaniami projektów technicznych dotyczących wykorzystywa-
nia naturalnych źródeł energii, Projektowanie i opracowywanie opro-
gramowania komputerowego do  zarządzania łańcuchem dostaw, 
Usługi inżynieryjne w  dziedzinie technologii energetycznej, Usługi 
doradztwa technologicznego w dziedzinie generowania energii alter-
natywnych Audyt energetyczny, Certyfikowanie wydajności energe-
tycznej budynków, Programowanie komputerowe dla branży energe-
tycznej, Usługi doradcze związane z wydajnością energetyczną 

(111) 358632 (220) 2022 07 14 (210) 545138
(151) 2022 11 22 (441) 2022 08 08
(732) SMOLARZ KATARZYNA STUDIO LOVELY, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOVELY HAIR
(540) 

(531) 02 09 01, 26 11 01, 26 11 08, 27 05 01
(510), (511) 44 Usługi salonów fryzjerskich dla kobiet 

(111) 358633 (220) 2022 07 14 (210) 545140
(151) 2022 11 22 (441) 2022 08 08
(732) PONICHTERA MARIUSZ, Natalin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) programdiety pl
(540) 

(591) szary, jasnozielony
(531) 05 03 14, 11 01 04, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe 

(111) 358634 (220) 2022 07 15 (210) 545150
(151) 2022 11 22 (441) 2022 08 08
(732) FLAK GRZEGORZ, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VVENEZIA

(540) 

(591) czerwony, czarny
(531) 26 03 05, 26 03 23, 26 11 12, 26 11 09, 29 01 12
(510), (511) 2 Tynk wapienny, Farby gruntowe, Mieszanki gruntujące, 
Powłoki gruntowe, Powłoki gruntowe [farby i oleje], Preparaty grun-
tujące z tworzyw sztucznych, w postaci farby, Środki do gruntowania 
betonu [farby], Środki gruntujące w postaci farb, Emalie [lakiery], La-
kiery, Lakier poliuretanowy, Lakiery [farby], Farba wapienna, Powłoki 
ochronne o  właściwościach hydrofobowych [farba], Powłoki posia-
dające właściwości hydrofobowe [farba] 

(111) 358635 (220) 2022 07 18 (210) 545210
(151) 2022 11 22 (441) 2022 08 08
(732) KOŁTUN KAMIL INWESTYCJE, Łaziska Górne (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOAQUA
(540) 

(531) 27 05 04, 27 05 05
(510), (511) 3 Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do ciała 
[kosmetyki], Kremy do  twarzy i  ciała [kosmetyki], Kremy do  twarzy 
[kosmetyki], Kremy na noc [kosmetyki], Kremy tonizujące [kosmety-
ki], Nawilżające kremy do skóry [kosmetyki], Płynne kremy [kosmety-
ki], Kosmetyki w postaci kremów 

(111) 358636 (220) 2022 07 18 (210) 545214
(151) 2022 11 22 (441) 2022 08 08
(732) KOŁTUN KAMIL INWESTYCJE, Łaziska Górne (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLAMINGO DROGERIA
(540) 

(591) różowy, czarny, biały
(531) 03 07 07, 26 11 03, 26 11 08, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 42 Projektowanie logo w celu tworzenia tożsamości firm 

(111) 358637 (220) 2022 07 19 (210) 545288
(151) 2022 11 22 (441) 2022 08 08
(732) GOŚCINIEC WRZESIŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Września (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RADIO WARTA
(510), (511) 35 Reklamy radiowe, Usługi reklamowe i  promocyjne, 
w  tym promowanie i  reklamowanie za  pośrednictwem Internetu, 
w prasie, radiu i  telewizji, Dystrybucja i  rozpowszechnianie progra-
mów i materiałów reklamowych, Informacja handlowa i biznesowa, 
Świadczenie usług na rzecz osób trzecich w zakresie sprzedaży czasu 
antenowego, Wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach 
przekazu, Edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, Tworzenie tekstów 
reklamowych i sponsorowanych, 38 Emisja radiowa, Transmisja pro-
gramów radiowych, Nadawanie informacji przez radio, Nadawanie 
muzyki przez radio, Nadawanie i transmisja programów radiowych, 
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Usługi agencji informacyjnej w  zakresie udostępniania aktualności 
i wiadomości, Emisja programów radiowych i telewizyjnych, Transmi-
sje i retransmisje programów radiowych i telewizyjnych, Organizowa-
nie i rozpowszechnianie programów edukacyjnych i rozrywkowych, 
Usługi portalu internetowego obejmujące przesyłanie za  pośred-
nictwem internetu informacji tekstowych, obrazowych i  dźwięko-
wych, Rozpowszechnianie programów radiowych i  telewizyjnych, 
Prowadzenie i  organizowanie transmisji, Retransmisja programów, 
Opracowywanie i  przekazywanie wiadomości, Przesyłanie infor-
macji tekstowej i  obrazowej za  pomocą komputera, Usługi portalu 
internetowego obejmujące następujące usługi telekomunikacyjne: 
przesyłanie za pośrednictwem Internetu informacji tekstowych, ob-
razowych i dźwiękowych z zakresu nagrań fonograficznych, nagrań 
video, wiadomości bieżących, rozrywki, sportu, 41 Usługi produkcji 
radiowej, Produkcja i montaż programów radiowych i telewizyjnych, 
Przygotowywanie i realizacja programów telewizyjnych i radiowych, 
Organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, Organizo-
wanie rozrywki prasowej, radiowej i telewizyjnej 

(111) 358638 (220) 2022 07 19 (210) 545305
(151) 2022 11 22 (441) 2022 08 08
(732) PIOTROWSKA KATARZYNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fizjokracja KATARZYNA PIOTROWSKA
(540) 

(591) niebieski, beżowy, biały
(531) 26 04 02, 26 04 05, 26 04 18, 27 05 01, 27 05 05, 27 05 13, 29 01 13
(510), (511) 25 Odzież, Odzież męska, damska i  dziecięca, Odzież 
sportowa, Odzież gimnastyczna, Odzież treningowa, 35 Usługi rekla-
mowe i  marketingowe świadczone za  pośrednictwem bloga, Usługi 
reklamowe i  marketingowe świadczone za  pomocą mediów spo-
łecznościowych, Udostępnianie informacji biznesowych w dziedzinie 
mediów społecznościowych, Doradztwo marketingowe w  zakresie 
mediów społecznościowych, Usługi zarządzania działalnością gospo-
darczą dotyczące handlu elektronicznego, Dostarczanie informacji 
i  świadczenie usług doradczych w  zakresie handlu elektronicznego, 
38 Komunikacja za pośrednictwem blogów online, Zapewnianie do-
stępu do blogów internetowych, 41 Organizacja webinariów, Organi-
zacja szkoleń, Kursy szkoleniowe, Usługi edukacyjne, Usługi szkolenio-
we w  zakresie sportu, Usługi edukacyjne i  instruktażowe w  zakresie 
sportu, Usługi szkoleniowe wspomagane komputerowo, Produkcja 
szkoleniowych filmów wideo, Warsztaty w celach szkoleniowych, Or-
ganizowanie komputerowych kursów szkoleniowych, Zapewnianie 
seminariów szkoleniowych online, Zapewnianie kursów szkolenio-
wych online, Doradztwo w  zakresie szkoleń medycznych, Szkolenia 
w  zakresie sprawności fizycznej, 44 Usługi fizjoterapii, Terapia zaję-
ciowa i  rehabilitacja, Opracowywanie indywidualnych programów 
rehabilitacji fizycznej, Zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji 
fizycznej, Udostępnianie sprzętu i  obiektów do  ćwiczeń fizycznych 
do celów rehabilitacji zdrowotnej, Usługi konsultacji związane z ma-
sażami, Opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, Opie-
ka zdrowotna dotycząca gimnastyki korekcyjnej, Opieka zdrowotna 
w  zakresie terapii relaksacyjnej, Dostarczanie informacji z  dziedziny 
opieki zdrowotnej za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, 
Zdrowotne usługi odnowy biologicznej w zakresie zdrowia i dobrego 
samopoczucia ciała i  ducha, Usługi terapeutyczne, Zabiegi terapeu-
tyczne dla ciała, Usługi w  zakresie terapii zajęciowej, Poradnictwo 
związane z  terapią zajęciową, Profesjonalne doradztwo w  zakresie 
zdrowia, Usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia 

(111) 358639 (220) 2022 06 03 (210) 543727
(151) 2022 11 22 (441) 2022 08 08
(732) ROGBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) ROGBAU
(540) 

(591) ciemnoniebieski, czerwony, niebieski
(531) 29 01 13, 07 01 24, 27 05 05, 27 05 17
(510), (511) 37 Usługi budowlane i  konstrukcyjne, Betonowanie, Bu-
dowa biur, Budowa bloków mieszkalnych, Budowa budynków eduka-
cyjnych, Budowa budynków instytucjonalnych, Budowa budynków 
mieszkalnych i  komercyjnych, Budowa budynków na  zamówienie, 
Budowa budynków produkcyjnych i  przemysłowych, Budowa bu-
dynków przeznaczonych na  zakwaterowanie wakacyjne, Budowa 
budynków służby zdrowia, Budowa budynków wielorodzinnych, Bu-
dowa cieplarni i szklarni, Budowa części budynków, Budowa domów, 
Budowa domów na zamówienie, Budowa domów prefabrykowanych 
dla hipopotamów, Budowa elektrowni, Budowa fabryk, Budowa fun-
damentów budynków, Budowa fundamentów, Budowa falochronów, 
Budowa fundamentów dla konstrukcji inżynierii wodno-lądowej, 
Budowa galerii, Budowa hal sportowych, Budowa i naprawa magazy-
nów, Budowa infrastruktury wodno-lądowej, Budowa nieruchomości 
[budownictwo], Budowa nieruchomości mieszkalnych, Budowa nie-
ruchomości komercyjnych, Budowa nieruchomości przemysłowych, 
Budowa obiektów do celów rekreacyjnych, Budowa obiektów do ce-
lów sportowych, Budowa obiektów medycznych, Budowa obiektów 
publicznych, Budowa parkingów wielopoziomowych, Wynajem na-
rzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczące-
go i konserwacyjnego, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórko-
we i wyburzeniowe, Wynajem sprzętu budowlanego, Wynajem desek 
rusztowaniowych, Wynajem drabin, Wynajem maszyn budowlanych, 
Wynajem maszyn, narzędzi i urządzeń do użytku w budowie budyn-
ków, Wynajem narzędzi, Wynajem narzędzi budowlanych, Wynajem 
rusztowań budowlanych oraz platform budowlanych, Wynajem rusz-
towań, Wynajem sprzętu budowlanego, Wynajem sprzętu do  beto-
nowania, Wynajem sprzętu konstrukcyjnego i budowlanego, Wypo-
życzanie maszyn budowlanych 

(111) 358640 (220) 2022 06 14 (210) 544122
(151) 2022 11 22 (441) 2022 08 08
(732) ROTOMETAL DBN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świebodzin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ROTOSET
(510), (511) 7 Cylindry drukarskie, Cylindry do  silników, Cylindry 
do  maszyn, Cylindry separacyjne stanowiące części maszyn, Dław-
nice stanowiące części maszyn, Głowice cylindrów do silników, Koła 
szlifierskie jako części maszyn, Koła ścierne jako części maszyn, Koła 
ślimakowe do  maszyn, Koła zębate do  maszyn, Koła pasowe pa-
sków rozrządu, Koła pasowe stanowiące części maszyn, Koła zębate 
do  przekładni łańcuchowych, Koła zębate do  łańcuchów napędo-
wych, Koła zębate śrubowe będące częściami maszyn, Koła zębate 
będące częściami do maszyn, Koła i układy gąsienicowe do maszyn, 
Pierścienie o  kulistej powierzchni roboczej do  łożysk, Pierścienie 
smarujące jako części maszyn, Pierścienie tłokowe, Podajniki, Po-
dajniki papieru, Maszynowy mechanizm przekładniowy, Maszyny 
do  drukowania na  cienkiej blasze, Maszyny do  odlewania czcionek 
drukarskich, Maszyny do przetwarzania tworzyw sztucznych, Maszy-
ny do przetwórstwa metali, Maszyny drukarskie, Maszyny do sztan-
cowania, Matryce drukarskie, Mechanizmy sterownicze do  maszyn 
i  silników, Tłoki, Tłoki do  cylindrów, Tłoki do  silników, Urządzenia 
do  rozprowadzania tuszu do  maszyn drukarskich, Wałki drukarskie 
do  maszyn, Wały korbowe, Wałki do  obrotowych maszyn drukar-
skich, 37 Informacja o naprawach, Instalacja, konserwacja i naprawa 
maszyn, Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Instalowa-
nie, konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych, Rege-
neracja i  napełnianie tonerów i  tuszów, Regeneracja maszyn zuży-
tych lub częściowo zniszczonych, Regeneracja silników zużytych lub 
częściowo zniszczonych, 40 Obróbka metali, Cieplna obróbka metali, 
Obróbka cieplna powierzchni metali, Cięcie metalu, Odlewanie me-
tali, Tłoczenie metali, Kucie metali, Wytapianie metali, Laminowanie 
metali, Emaliowanie metali, Hartowanie metali, Obróbka metalur-
giczna, Wytłaczanie stopów metali, Obróbka metalu, Formowanie 
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metali na  zimno, Wiercenie w  metalach, Kształtowanie elementów 
metalowych, Usługi produkcji i  wykańczania metali, Odpuszczanie 
metali, Polerowanie materiałami ściernymi, Powlekanie galwanicz-
ne, Powlekanie metalu, Srebrzenie, Szlifowanie, Usługi spawalnicze, 
Chromowanie, Cynowanie, Niklowanie 

(111) 358641 (220) 2022 06 17 (210) 544208
(151) 2022 11 08 (441) 2022 07 25
(732) BIJOK KATARZYNA POSITIVECARE, Skoczów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POSITIVECARE holistyczna marka dla psów
(540) 

(531) 27 05 01, 03 01 16
(510), (511) 3 Preparaty do pielęgnacji zwierząt, Aerozole pielęgnują-
ce dla zwierząt, Deozodoranty dla zwierząt, Kosmetyki dla zwierząt, 
Nielecznicze balsamy do łap zwierząt domowych, Niemedyczne pły-
ny do płukania jamy ustnej dla zwierząt, Odświeżacze oddechu dla 
zwierząt, Odświeżacze zapachów dla zwierząt, Preparaty do kąpie-
li dla zwierząt, Preparaty i  produkty do  pielęgnacji futra, Produkty 
do pielęgnacji skóry zwierząt, Środki do czyszczenia do użytku w ho-
dowli inwentarza żywego, Środki do pielęgnacji zębów dla zwierząt, 
Szampony dla zwierząt, Szampony dla zwierząt domowych, Szam-
pony dla zwierząt domowych [nielecznicze preparaty do pielęgna-
cji], Szampony dla zwierząt [nielecznicze preparaty pielęgnacyjne], 
31 Karmy i pasze dla zwierząt 

(111) 358642 (220) 2022 07 06 (210) 544802
(151) 2022 11 22 (441) 2022 08 08
(732) KOTARSKI KRZYSZTOF WOKA, Suwałki (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(531) 26 04 05, 26 11 02, 26 11 12, 26 11 13
(510), (511) 28 Sprzęt sportowy 

(111) 358643 (220) 2022 07 19 (210) 545291
(151) 2022 11 22 (441) 2022 08 08
(732) TRZCIŃSKI PIOTR AUTORYZOWANY SERWIS OBSŁUGI,  
DTS-SZUBIN, Szubin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DTS-SZUBIN
(510), (511) 7 Alternatory [generatory prądu przemiennego], Awa-
ryjne generatory prądotwórcze, Chłodnice do silników, Filtry [części 
maszyn lub silników], Generatory elektryczności, Głowice cylindrów 
do silników, Kable sterownicze do maszyn i silników, Kolektory wy-
dechowe do  silników, Korbowody do  maszyn, motorów i  silników, 
Łoża silnika, inne niż do  pojazdów lądowych, Maszyny do  budowy 
torów kolejowych, Mechanizmy napędowe, inne niż do  pojazdów 
lądowych, Oszczędzacze paliwa do silników, Pompy [części maszyn 
lub silników], Pompy na sprężone powietrze, Prądnice prądu stałego, 
Przekładnie do maszyn, Przekładnie redukcyjne [części do maszyn], 
Przekładnie zębate do maszyn, Przekładnie, inne niż do pojazdów lą-

dowych, Przemienniki momentu obrotowego, inne niż do pojazdów 
lądowych, Regulatory, Regulatory ciśnienia [części maszyn], Regula-
tory prędkości obrotowej do  maszyn, silników i  silników elektrycz-
nych, Rozruszniki silników, Silniki do łodzi, Silniki hydrauliczne, Silniki 
na sprężone powietrze, Silniki napędowe, inne niż do pojazdów lądo-
wych, Silniki, inne niż do pojazdów lądowych, Skrzynie biegów, inne 
niż do pojazdów lądowych, Skrzynie korbowe do maszyn i silników, 
Sprężarki doładowujące, Suporty [części maszyn], Tłoki do  cylin-
drów, Tłoki do  silników, Tłoki do  maszyn, Turbosprężarki, Urządze-
nia przeciw zanieczyszczeniom do silników, Urządzenia zapłonowe 
do  silników pojazdów lądowych, Wały korbowe, Wały napędowe, 
inne niż do pojazdów lądowych, Wały rozrządcze do silników pojaz-
dów, Wentylatory do silników, Wtryskiwacze paliwa do silników, Wy-
mienniki ciepła [części maszyn], Zawory [części maszyn lub silników], 
12 Lokomotywy, Łodzie, Pojazdy opancerzone, Pojazdy szynowe, 
Przekładnie do pojazdów lądowych, Silniki do pojazdów lądowych, 
Skrzynie biegów do pojazdów lądowych, Skrzynie korbowe do ele-
mentów pojazdów lądowych, inne niż do  silników, Skutery wodne, 
Tramwaje, Turbiny do pojazdów lądowych, Wały napędowe do po-
jazdów lądowych, Wojskowe pojazdy transportowe, Przekładnie zę-
bate do pojazdów lądowych 

(111) 358644 (220) 2022 06 16 (210) 544166
(151) 2022 11 08 (441) 2022 07 18
(732) VALVEX SPÓŁKA AKCYJNA, Jordanów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GReen
(540) 

(591) zielony, szary
(531) 29 01 12, 27 05 01, 05 03 11, 05 03 13
(510), (511) 6 Metalowe: przedłużacze, złączki regulowane, złączki 
proste, złączki do wodomierzy, złączki wkrętne, złączki wkrętne reduk-
cyjne, złączki nakrętno-wkrętne, złączki nakrętno-wkrętne redukcyj-
ne, złączki kolankowe, kolanka wkrętne, kolanka nakrętne redukcyjne, 
kolanka nakrętno-wkrętne, kolanka ustalone, trójniki, trójniki wkrętne, 
trójniki nakrętne, trójniki nakrętno-wkrętno-nakrętne, trójniki wykręt-
no-nakrętnowykrętne, trójniki wykrętno-nakrętno-nakrętne, trójniki 
wkrętno-nakrętne, trójniki ustalone płaskie, trójniki ustalone kątowe, 
czwórniki wkrętne, czwórniki nakrętne, czwórniki wkrętne redukcyjne, 
czwórniki wkrętno-nakrętno-wykrętno-nakrętne, czwórniki wkrętno
-nakrętno-nakrętno-nakrętne redukcyjne, złącza do  instalacji z  rura-
mi wielowarstwowymi, złącza złączek i  rur uszczelniane uszczelkami 
gumowymi dla rur wielowarstwowych, metalowa galanteria łazienko-
wa: uchwyty półek i luster, dwuzłączki do gazu, metalowe przewody 
do gazu, 11 Baterie toaletowe, baterie wannowe, baterie umywalkowe, 
baterie zlewozmywakowe, baterie natryskowe, panele natryskowe, 
węże i sitka natryskowe, zawory kulowe, zawory regulacyjne, zawory 
regulacyjno-odcinające, zawory wodne, zawory wodne wypływowe, 
zawory wodne wypływowe ze złączką, złączki z tworzywa do zawo-
rów wypływowych wodnych ze złączką, nakrętki złączki z  tworzywa 
do zaworów wypływowych wodnych ze złączką, zawory zwrotne, za-
wory wodne przelotowe, zawory kątowe, zawory odcinające, zawory 
spustowe, korki do zaworów przelotowych, zawory przelotowe proste, 
zawory przelotowe skośne, automatyczne zawory odpowietrzające, 
głowice do zaworów wodnych, grzybki do głowic zaworów wodnych, 
głowice suwakowe do baterii i zaworów wodnych, uchwyty do głowic 
suwakowych, głowice do  zaworów parowych, pokrętła do  zaworów 
przelotowych, kurki wypływowe, kurki przelotowe trójdrogowe, kurki 
spustowe ze złączką, kurki spustowe ze złączką i zaślepką, kurki gazo-
we, termostatyczne zawory grzejnikowe, zawory grzejnikowe proste, 
zawory grzejnikowe kątowe, głowice do za worów grzejnikowych, po-
krętła do zaworów grzejnikowych, kolektory do instalacji centralnego 
ogrzewania, korki nakrętne i nakrętki do instalacji centralnego ogrze-
wania, rozdzielacze do  instalacji centralnego ogrzewania, różnicowe 
regulatory ciśnienia do  instalacji centralnego ogrzewania, grzejniki 
centralnego ogrzewania, filtry do  wody, filtry do  gazu dla instalacji 
domowych, 21 Akcesoria metalowe do łazienek: uchwyty na ręczniki, 
uchwyty do papieru toaletowego, uchwyty na szczotki łazienkowe 
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(111) 358645 (220) 2022 04 08 (210) 541849
(151) 2022 11 22 (441) 2022 08 08
(732) Vetoquinol S A , Magny-Vernois (FR)
(540) (znak słowny)
(540) FLEXADIN
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i  weterynaryjne, Preparaty 
farmaceutyczne, żywność dietetyczna i preparaty do użytku wetery-
naryjnego 

(111) 358646 (220) 2022 07 14 (210) 545135
(151) 2022 11 22 (441) 2022 08 08
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PYRALGINA PLUS
(540) 

(591) czarny, biały, srebrny, czerwony
(531) 19 13 21, 26 04 09, 26 11 21, 27 05 01, 27 05 02, 29 01 14
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, Środki sanitarne 
do celów medycznych, Dietetyczna żywność i substancje przystoso-
wane do medycznego użycia, Suplementy diety dla ludzi 

(111) 358647 (220) 2022 07 15 (210) 545154
(151) 2022 11 22 (441) 2022 08 08
(732) KOPALNIA SOLI WIELICZKA TURYSTYKA SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieliczka (PL);
KOPALNIA SOLI WIELICZKA WSPARCIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieliczka (PL);
KOPALNIA SOLI WIELICZKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wieliczka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOPALNIA SOLI WIELICZKA
(540) 

(591) grafitowy
(531) 02 01 15, 02 01 24, 05 13 01, 14 07 01, 14 09 05, 22 01 05, 
27 05 01, 29 01 11
(510), (511) 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Preparaty 
do czyszczenia i odświeżania, Środki toaletowe, Preparaty toaletowe, 
Balsamy do celów kosmetycznych, Kosmetyki, Kosmetyki dla dzieci, 
Kosmetyki upiększające, Kosmetyki do  pielęgnacji skóry, Preparaty 
kosmetyczne do oczyszczania skóry, Preparaty kosmetyczne do od-
nowy skóry, Preparaty kosmetyczne do włosów i skóry głowy, Wie-
lofunkcyjne preparaty kosmetyczne do skóry, Wzmacniające prepa-
raty kosmetyczne do  ujędrniania skóry, Sole kąpielowe do  celów 
innych niż lecznicze, Nielecznicze produkty toaletowe, Sole wybiela-
jące, Zestawy kosmetyków, Kremy kosmetyczne, Kremy i  balsamy 
kosmetyczne, Kremy kojące do użytku kosmetycznego, Kremy chło-
dzące do  użytku kosmetycznego, Kremy do  twarzy do  użytku ko-
smetycznego, Kremy kosmetyczne do  rąk, Kremy kosmetyczne 
do skóry suchej, Kremy kosmetyczne odżywcze, Kremy nawilżające 
do użytku kosmetycznego, Maski kosmetyczne, Mleczko oczyszcza-
jące do celów kosmetycznych, Mydła, Preparaty do kąpieli, Preparaty 
kolagenowe do  celów kosmetycznych, Preparaty kosmetyczne 

do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do kąpieli i prysznicowe, Prepara-
ty ściągające do celów kosmetycznych, Przeciwpotowe mydła, Żele 
do masażu, inne niż do celów medycznych, 16 Materiały drukowane 
i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały filtra-
cyjne z papieru, Materiały i środki dla artystów i do dekoracji, Papier 
i karton, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z pa-
pieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Afisze, plakaty z papieru lub 
kartonu, Bielizna stołowa papierowa, Bieżniki stołowe papierowe, 
Bieżniki stołowe z celulozy, Bileciki stołowe, Chusteczki celulozowe 
do celów kosmetycznych, Dekoracje na środek stołu z papieru, Deko-
racje na stół z papieru, Maty papierowe, Maty pod nakrycia stołowe 
z papieru, Maty pod nakrycia stołowe z  tektury, Maty stołowe pod 
talerze z tektury, Ozdoby kartonowe na artykuły spożywcze, Papier 
do pakowania żywności, Papier serwetkowy, Papierowe maty stoło-
we, Papierowe obrusy, Papierowe podkładki na stół, Papierowe pod-
kładki stołowe, Papierowe serwetki do  użytku domowego, Plakaty 
z  papieru, Serwetki jednorazowe, Tekturowe maty stołowe, Torby 
na śmieci z papieru, Albumy do wklejania [albumy fotograficzne], Al-
bumy do zdjęć, Albumy fotograficzne, Albumy fotograficzne i kolek-
cjonerskie, Albumy kolekcjonerskie, Biuletyny informacyjne, Etykiety 
adresowe, Pieczątki z adresem, Bilety, Bilety wstępu, Drukowane bi-
lety, Formularze [blankiety, druki], Bloki listowe, Bloki do pisania [li-
stowe], Broszury, Broszury drukowane, Broszury z  programem, Afi-
sze, plakaty, Czasopisma [periodyki], Papierowe okładki na raporty, 
Segregatory, Segregatory biurowe, Pojemniki do archiwizacji doku-
mentów [segregatory], Skoroszyty i  segregatory, Druki, Materiały 
drukowane, Taśmy elastyczne do użytku biurowego, Emblematy pa-
pierowe, Etykiety nie  z  materiału tekstylnego, Folia z  tworzywa 
sztucznego do opakowywania, Fotografie, Gazety, Reprodukcje gra-
ficzne, Przybory szkolne [artykuły piśmienne], Artykuły biurowe, Biu-
rowe artykuły papiernicze, Skorowidze, Kalendarze, Kalkomanie 
podłogowe, Papier na oprawy książek, Oprawy do zdjęć i obrazów 
wykonane z papieru, Karty, Karty pocztowe, Karty kredytowe bez ko-
dowania magnetycznego, Katalogi, Komiksy, Koperty, Koperty [arty-
kuły piśmienne], Koperty do użytku biurowego, Książki, Książki bele-
trystyczne, Książki dla dzieci, Książki dla dzieci z elementem audio, 
Książki do  malowania, Książki do  podpisu, Książki do  rysowania, 
Książki edukacyjne, Książki informacyjne, Książki kucharskie, Książki 
upominkowe, Książki z grafiką, Książki z nutami, Książki z obrazkami, 
Książki z opowiadaniami, Książki z plakatami, Książki z rozkładanymi 
obrazkami, Książki z  zadaniami dla dzieci, Obwoluty papierowe 
na książki, Ochronne okładki na książki, Okładki książkowe, Zakładki 
papierowe do książek, Zakładki do książek, Papier, Papier do pisania 
[listowy], Mapy, Naklejki, Notatniki [notesy], Numeratory, Obrazy 
i zdjęcia, Obwoluty na dokumenty, Okładki, obwoluty [artykuły pa-
piernicze], Torby papierowe do pakowania, Torby z tworzyw sztucz-
nych do  pakowania, Przyciski do  papieru, Papier listowy, Stemple 
do  pieczętowania, Plakaty wykonane z  papieru, Plakaty z  kartonu, 
Plany drukowane, Plany dnia [terminarze], Plany, Znaczki pocztowe, 
Podręczniki, Prospekty, Kartonowe pudełka do pakowania, Papiero-
we pudełka do pakowania, Rysunki, Stalówki, Sztychy, ryty [grawiu-
ra], Szyldy z papieru lub z kartonu, Wzory do haftowania, Zawiado-
mienia, Zeszyty, Etykiety [owijki] na  butelki z  papieru lub kartonu, 
Etykiety z  papieru lub kartonu, Fotografie [wydrukowane], Karty 
do kolekcjonowania inne niż do gier, Książeczki do kolorowania, Ma-
teriały do pisania, Materiały do rysowania, Materiały opakowaniowe 
[amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub kartonu, Materiały pi-
śmienne, Nalepki, Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], Papier 
w arkuszach [artykuły piśmienne], Podkładki do papieru do pisania, 
Podkładki na  biurko, Śpiewniki, Tuby z  tektury, Ulotki, Papierowe 
podstawki pod kufle do  piwa, Papierowe podstawki pod szklanki, 
Chorągiewki papierowe, Pieczątki biurowe, Pieczątki datujące [da-
towniki], Pieczątki gumowe do dokumentów, Pieczątki kauczukowe, 
Pieczątki numeratory, Pieczątki odciskowe, Pieczątki pamiątkowe 
[plomby], Pieczęcie, stemple (Pudełka na-), Urządzenia pieczętujące 
do użytku biurowego, Masy specjalne do pieczętowania do użytku 
piśmiennego, Lak do pieczętowania, Publikacje drukowane, Publika-
cje edukacyjne, Publikacje encyklopedyczne, Publikacje periodyczne 
drukowane, Publikacje promocyjne, Publikacje reklamowe, Roczniki 
[publikacje drukowane], Higieniczne ręczniki papierowe do  rąk, 
Ręczniki do twarzy papierowe, Ręczniki kuchenne w rolkach, Ręczni-
ki papierowe, Ręczniki papierowe do czyszczenia, Ręczniki papiero-
we do demakijażu, Ręczniki papierowe do osuszania, Ręczniki papie-
rowe do rąk, Ręczniki papierowe do twarzy, Kartki okolicznościowe, 
Kartki do opakowań na prezenty, Kartki papieru do robienia notatek, 



Nr 6/2023 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 51

Kartki z życzeniami, Etui na identyfikatory [artykuły biurowe], 18 Wa-
lizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do prze-
noszenia, Wyroby rymarskie, bicze i  ubrania dla zwierząt, Parasolki 
i  parasole (duże), Etui na  karty wykonane z  imitacji skóry, Etykiety 
naszywane ze  skóry do  ubrań, Etykiety samoprzylepne ze  skóry 
do toreb, Etykiety skórzane, Opaski skórzane, Paski naramienne, Pa-
ski skórzane do bagażu, Paski skórzane [inne niż odzież], Paski z imi-
tacji skóry, Pasy na ramię, Skórzane aktówki na dokumenty, Skórzane 
etui na karty, Skórzane pasy na ramię, Torby na przybory toaletowe 
sprzedawane bez wyposażenia, Kosmetyczki (bez wyposażenia), Po-
jemniki na wizytówki, Przywieszki do bagażu, Teczki konferencyjne, 
Teczki na nuty, 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia 
głowy, Obuwie, Odzież, 30 Cukry, naturalne słodziki, polewy cukier-
nicze i nadzienia, produkty pszczele, Kawa, herbata, kakao i namiast-
ki tych towarów, Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i  sorbety, 
Sól, przyprawy i  dodatki smakowe, Ziarna przetworzone, skrobia 
i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, Ananasy 
w cieście, Bagietki z nadzieniem, Banany w cieście, Baozi (nadziewa-
ne kluski gotowane na  parze), Batoniki na  bazie czekolady będące 
zamiennikami posiłków, Batoniki zbożowe będące zamiennikami po-
siłków, Batony gotowe do spożycia na bazie czekolady, Bibimbap [ryż 
z  warzywami i  wołowiną], Brioszki (drożdżowe bułeczki), Bułeczki 
gotowane na  parze nadziewane mięsem mielonym (niku-manjuh), 
Bułeczki gotowane na  parze nadziewane pastą z  czerwonej fasoli, 
Bułeczki z  dżemem fasolowym, Bułki nadziewane, Bułki z  nadzie-
niem, Burrito, Calzone [rodzaj pizzy w  kształcie pieroga], Chalupa 
[meksykańskie placuszki], Cheeseburgery, Chimichanga [rodzaj bur-
rito], Chińskie pierożki gotowane na parze (shumai), Chińskie pierożki 
nadziewane (gyoza, gotowane), Chipsy kukurydziane, Chipsy kukury-
dziane o smaku wodorostów, Chipsy kukurydziane o smaku warzyw, 
Chipsy na  bazie zbóż, Chipsy [produkty zbożowe], Chipsy ryżowe, 
Chipsy taco, Chipsy tortilla, Chipsy wonton, Chipsy z pity, Chipsy zbo-
żowe, Chipsy ziemniaczane pokryte czekoladą, Chow mein [chiński 
smażony makaron], Chow mein [dania na bazie makaronu], Chrupki 
kukurydziane, Chrupki kukurydziane o smaku sera, Chrupki ryżowe, 
Chrupki ryżowe w  kształcie kulek (arare), Chrupki serowe, Chrupki 
serowe [przekąski], Chrupki serowe w  kształcie kulek [przekąski], 
Chrupki z pełnego ziarna pszenicy, Chrupki zbożowe, Ciasta mrożo-
ne nadziewane mięsem i warzywami, Ciasta [słodkie lub słone], Cia-
sta zawierające mięso, Ciasteczka cebulowe, Ciasteczka ryżowe, 
Ciastka owsiane, Ciastka ryżowe [senbei], Ciastka z prosa, Ciasto kru-
che z  szynką, Ciasto makaronowe nadziewane, Ciasto na  bazie jaj, 
Ciasto z przyprawionymi owocami, Czipsy na bazie zbóż, Czipsy won-
ton, Czipsy z  pity, Dania gotowe suche lub w  płynie, zawierające 
głównie ryż, Dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest 
ryż, Dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, 
Dania na bazie ryżu, Dmuchane kuleczki serowe [przekąski kukury-
dziane], Drób w cieście, Dziczyzna w cieście, Empanada (nadziewany 
pieróg), Enchilada (kukurydziana tortilla z  mięsem i  przyprawiona 
ostrą papryką), Fajitas (grillowane mięso podawane na pszennej lub 
kukurydzianej tortilli), Galareta gryczana (Memilmuk), Gimbap [kore-
ańskie danie z ryżu], Gorąca kiełbaska i keczup w rozciętych bułkach, 
Gotowa solona żywność przyrządzona z mąki ziemniaczanej, Goto-
we dania z ryżu, Gotowe do spożycia solone przekąski z mąki kukury-
dzianej formowane przez wyciskanie, Gotowe pizze, Gotowe posiłki 
na bazie makaronu dla małych dzieci, Gotowe posiłki w formie pizzy, 
Gotowe potrawy na bazie makaronu, Gotowe potrawy na bazie ryżu, 
Gotowe potrawy zawierające [głównie] ryż, Gotowe potrawy zawie-
rające [głównie] makaron, Gotowe produkty spożywcze w  postaci 
sosów, Gotowe przekąski na  bazie zbóż, Gotowy lunch w  pudełku 
składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, Hambur-
gery gotowane i w bułkach, Hamburgery w bułkach, Jiaozi (pierogi 
nadziewane), Kanapki, Kanapki tostowe opiekane, Kanapki z filetem 
z ryby, Kanapki z frankfurterkami, Kanapki z hamburgerem, Kanapki 
z indykiem, Kanapki z kurczakiem, Kanapki z mięsem, Kanapki z pa-
rówką [hot dog], Kanapki z rybą, Kanapki zawierające kurczaka, Ka-
napki zawierające mieloną wołowinę, Kanapki zawierające sałatę, 
Kandyzowany popcorn, Kleik ryżowo-dyniowy [hobak-juk], Kleiste 
kuleczki ryżowe, Kleiste ucierane ciasto ryżowe powlekane fasolą 
w  proszku [injeolmi], Klejące się ciasteczka ryżowe (Chapsalttock), 
Kluski ramen, Koreczki, kanapeczki, Krakersy krewetkowe, Krakersy 
nadziewane serem, Krakersy o  smaku mięsnym, Krakersy o  smaku 
przypraw, Krakersy o smaku sera, Krakersy o smaku warzyw, Krakersy 
o smaku ziołowym, Krakersy ryżowe, Krakersy z preparatów zbożo-
wych, Krokiety po  chińsku, Krótko smażony makaron z  warzywami 

[japchae], Kukurydza palona, Kukurydza prażona pokryta karmelem, 
Kukurydza prażona [popcorn], Kukurydza prażona w  kuchence mi-
krofalowej, Kukurydza smażona, Lasagna, Lasagne, Liofilizowane da-
nia, których głównym składnikiem jest ryż, Liofilizowane dania, któ-
rych głównym składnikiem jest makaron, Makaron z serem, Makarony 
zawierające nadzienia, Miękkie precle, Mięso w cieście [gotowe], Mię-
so z warzywami w cieście [pot pie], Mięso zapiekane w cieście, Mro-
żone paluszki francuskie, Mrożone paszteciki z mięsem i warzywami, 
Mrożone posiłki składające się głównie z ryżu, Mrożone posiłki skła-
dające się głównie z makaronu, Mrożone produkty z ciasta nadziewa-
ne mięsem, Mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, Mro-
żone spody do  pizzy z  kalafiora, Mrożone spody z  ciasta do  pizzy, 
Mrożone tosty francuskie, Mrożone wafle, Nachos, Nadziewane ka-
napki, Nadziewany chleb, Nadziewany makaron, Naleśnik z  zieloną 
cebulą [pajeon], Naleśniki, Naleśniki [cienkie], Naleśniki mrożone, 
Naleśniki słone, Okonomiyaki [japońskie wytrawne naleśniki], Opie-
kane kanapki z serem i z szynką, Opiekane ziarna kukurydzy, Owoce 
pod kruszonką, Paella, Paszteciki z  kiełbaskami, Pierożki chińskie 
z nadzieniem pikantnym (won ton), Pierożki ravioli, Pierożki ryżowe 
przybrane dżemem ze słodkiej fasoli (ankoro), Pierożki z krewetkami, 
Pizza, Pizze bezglutenowe, Pizze [gotowe], Pizze konserwowane, 
Pizze mrożone, Pizze schłodzone, Placki, Placki z fasoli mung [binda-
etteok], Placki z kimchi [kimchijeon], Placki z kurczakiem, Placki z na-
dzieniem z warzyw, Popcorn pokryty karmelem, Popcorn powlekany 
karmelem z karmelizowanymi orzechami, Popcorn smakowy, Posiłki 
składające się głównie z makaronów, Potrawy gotowe na bazie ma-
karonu, Potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, 
Potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, 
Potrawy składające się głównie z ryżu, Potrawy z makaronu, Precelki, 
Przekąski na  bazie kukurydzy, Przekąski na  bazie mąki, Przekąski 
na bazie pszenicy, Przekąski na bazie ryżu, Przekąski na bazie tortilli, 
Przekąski na bazie zbóż, Przekąski przygotowane z mąki ziemniacza-
nej, Przekąski przyrządzone z mąki ziemniaczanej, Przekąski składa-
jące się głównie z  ryżu, Przekąski składające się głównie ze  zboża, 
Przekąski składające się głównie z  chleba, Przekąski składające się 
głównie z  wyciśniętych ziaren zbóż, Przekąski składające się z  pro-
duktów zbożowych, Przekąski słone na bazie zbóż, Przekąski słone 
na bazie kukurydzy, Przekąski sporządzone z produktów zbożowych, 
Przekąski wieloziarniste, Przekąski wykonane z kukurydzy, Przekąski 
wykonane z mąki zbożowej, Przekąski wykonane z mąki kukurydzia-
nej, Przekąski wykonane z mąki ryżowej, Przekąski wykonane z mąki 
sojowej, Przekąski wykonane z  mąki razowej, Przekąski wykonane 
z pszenicy, Przekąski wykonane z ryżu, Przekąski wykonane ze skrobi 
zbożowej, Przekąski wykonane ze sproszkowanych sucharów, Prze-
kąski wytwarzane z muesli, Przekąski wytwarzane z produktów zbo-
żowych, Przekąski z ekstrudowanej pszenicy, Przekąski z kukurydzy, 
Przekąski z kukurydzy w formie ciasta francuskiego, Przekąski z kuku-
rydzy w  formie kół, Przekąski z  produktów zbożowych, Przekąski 
zbożowe o smaku sera, Przetworzona kukurydza do prażenia, Prze-
tworzona kukurydza prażona, Puszkowana żywność zawierająca ma-
karon, Quesadilla [tortilla z  masy kukurydzianej z  serem], Quiche, 
Quiche [tarty], Ramen (japońskie danie na bazie makaronu), Ravioli 
[gotowe], Risotto, Ryba w cieście, Rybne kanapki, Ryż kleisty zawijany 
w liście bambusa [Zongzi], Ryż preparowany zawijany w wodorosty, 
Ryż smażony po  chińsku, Ryż z  warzywami i  wołowiną [bibimbap], 
Ryżowe pierożki, Sajgonki, Sałatka ryżowa, Sałatka z makaronem, Sa-
łatka z makaronu typu rurki, Samosy, Sandwicze, Senbei [ciastka ry-
żowe], Senebei [ciastka ryżowe], Słodki ryż z  orzechami i  owocami 
głożyny [yaksik], Smażone ciastka ryżowe [topokki], Solone wyroby 
piekarnicze, Spaghetti i  klopsy, Spaghetti w  sosie pomidorowym 
w puszce, Spody do pizzy, Spody z ciasta do pizzy, Suche i płynne po-
trawy gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów, Su-
rowe pizze, Sushi, Świeża pizza, Świeże parówki w  cieście, Świeże 
placki [ciasta], Tabule [sałatka z kuskus], Tacos [danie meksykańskie], 
Tamales, Tortille, Tostowe opiekane kanapki z  serem, Tosty francu-
skie, Tradycyjne koreańskie ciasto ryżowe [injeolmi], Wafle ryżowe, 
Wafle ryżowe w polewie czekoladowej, Warzywa w cieście, Wontons 
(rodzaj chińskich pierożków), Wrapy z kurczakiem, Wstępnie upieczo-
ne spody na pizze, Wyroby piekarnicze składające się z warzyw i mię-
sa, Wyroby piekarnicze składające się z warzyw i drobiu, Wyroby pie-
karnicze z  warzywami i  rybami, Zapakowane zestawy obiadowe 
składające się głównie z ryżu, ale zawierające również mięso, ryby lub 
warzywa, Zapiekanki w cieście z dziczyzny i drobiu, Zawijana kanap-
ka typu wrap, Zawijane suszone wodorosty [gimbap], Zbitki owsiane 
zawierające suszone owoce, Batony zbożowe i energetyczne, Chleb, 
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Cukierki, batony i  guma do  żucia, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty 
i  ciasteczka, Aromatyzowane kryształki żelatyny do  zastosowania 
w cukiernictwie z użyciem żelatyny, Artykuły żywnościowe zawiera-
jące czekoladę [jako podstawowy składnik], Babki pandoro, Babki 
Panettone, Batoniki nugatowe w  polewie czekoladowej, Batoniki 
ze  słodkiej pasty z  fasoli w  postaci galaretki [yohkan], Bezy, Budyń 
ryżowy, Budynie deserowe, Budynie deserowe w  proszku, Bułeczki 
z czekoladą, Bułeczki z dżemem, Bułeczki z owocami, Bułki z cyna-
monem, Chałwa, Ciasteczka solone, Ciastka serowe, Ciastka z prosa 
wiązanego cukrem lub z ryżu prażonego (okoshi), Ciasto na biszkopty, 
Cienkie kruche naleśniki (papad), Cienkie kruche placki z przyprawa-
mi [papad], Cienkie kruche placki z przyprawami [poppadom], Cien-
kie naleśniki (popadoms), Cienkie płaty czekoladowe zawierające 
mielone ziarna kawy, Crème caramel [karmelowy deser], Croissant 
[rogaliki z  ciasta francuskiego], Cukierki, Czekolada, Czekolada 
do wyrobów cukierniczych i chleba, Czekolada na polewy lub posyp-
ki, Czekolada nielecznicza, Czekolada z alkoholem, Czekolada z bą-
belkami, Czekolada z  japońskim chrzanem, Czekoladki, Czekoladki 
z  likierem, Czekoladowe dodatki smakowe, Czekoladowe fondue, 
Czekoladowe ozdoby do ciast, Czekoladowe wyroby cukiernicze za-
wierające praliny, Czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, De-
koracje z czekolady do wyrobów cukierniczych, Dekoracje z czekola-
dy na choinki, Deser puddingowy na bazie ryżu, Desery czekoladowe, 
Desery z muesli, Drobiny kajmakowe, Dżem ze słodkiej fasoli pokryty 
miękką słodzoną skorupką na bazie fasoli [nerikiri], Galaretki owoco-
we [słodycze], Gofry, Gofry czekoladowe, Gofry z polewą czekolado-
wą, Gotowane wyroby cukiernicze, Gotowe desery [na bazie czekola-
dy], Gotowe desery [wyroby cukiernicze], Gotowe do  spożycia 
puddingi, Imitacje kremu budyniowego, Jabłka w  cieście, Jadalny 
papier ryżowy, Jagody pokryte czekoladą, Japońskie biszkopty (ka-
sutera), Koreańskie tradycyjne cukierki i  ciastka [hankwa], Krakersy, 
Krakersy jadalne, Krakersy o smaku owocowym, Krakersy solone, Kra-
kersy z mąki Grahama, Krem jajeczny custard, Kremy budyniowe cu-
stard [pieczone desery], Kremy czekoladowe, Kremy czekoladowe 
do smarowania, Kremy na bazie kakao w postaci past do smarowa-
nia, Króliczki z czekolady, Lodowe słodycze, Lodowe wyroby cukier-
nicze, Marcepan, Marcepan w  czekoladzie, Miękkie zwijane ciastka 
z  ubitego ryżu [gyuhi], Mieszanki czekolady na  gorąco, Mieszanki 
kheer (pudding ryżowy), Migdały w polewie czekoladowej, Mleczne 
wyroby cukiernicze, Mrożone mleczne wyroby cukiernicze, Mrożone 
torty jogurtowe, Mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, Mro-
żone wyroby cukiernicze na patyku, Musy, Musy czekoladowe, Musy 
deserowe, Musy (słodycze), Musy (wyroby cukiernicze), Nielecznicze 
draże, Nielecznicze mączne wyroby cukiernicze w polewie z imitacji 
czekolady, Nielecznicze mączne wyroby cukiernicze zawierające imi-
tację czekolady, Nielecznicze mączne wyroby cukiernicze w polewie 
czekoladowej, Nielecznicze mączne wyroby cukiernicze zawierające 
czekoladę, Nielecznicze miętowe wyroby cukiernicze, Nielecznicze 
słodycze do zastosowania jako część diety polegającej na kontrolo-
waniu kalorii, Nielecznicze wyroby cukiernicze zawierające czekola-
dę, Nielecznicze wyroby cukiernicze zawierające mleko, Nielecznicze 
wyroby cukiernicze o smaku mlecznym, Nielecznicze wyroby cukier-
nicze w formie galaretki, Nielecznicze wyroby cukiernicze w kształcie 
jajek, Nielecznicze wyroby cukiernicze z mąki, Nielecznicze wyroby 
cukiernicze, Nielecznicze wyroby cukiernicze z  nadzieniem z  toffi, 
Nugat, Opłatki, Ornamenty choinkowe [jadalne], Orzechowe wyroby 
cukiernicze, Orzechy macadamia w polewie czekoladowej, Orzechy 
w czekoladzie, Orzechy w polewie czekoladowej, Orzechy w polewie 
[wyroby cukiernicze], Orzeszki ziemne zatopione w karmelowym ba-
toniku, Owoce w polewie czekoladowej, Ozdoby choinkowe [jadal-
ne], Papadumy, Papier jadalny, Pasty czekoladowe do chleba, Pasty 
czekoladowe [do  smarowania], Pasty czekoladowe do  smarowania 
zawierające orzechy, Pasty na  bazie czekolady, Pasty z  czekolady 
i orzechów do smarowania kanapek, Pastylki cukiernicze do piecze-
nia, Patyczki z ciasta smażone w głębokim tłuszczu [Youtiao], Pikant-
ne herbatniki, Pływające wyspy [deser], Polewa lub posypka czekola-
dowa, Polewy piankowe, Posypka czekoladowa, Praliny z  waflem, 
Preparaty do produkcji słodyczy, Produkty na bazie czekolady, Prze-
kąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych, Przysmak tu-
recki (rachatłukum), Pudding ryżowy, Pudding z  chleba, Pudding 
z kaszy manny, Puddingi, Puddingi do użytku jako desery, Puddingi 
ryżowe, Puddingi ryżowe zawierające rodzynki i gałkę muszkatoło-
wą, Puddingi z  ryżu i  ośmiu rodzajów suszonych owoców, Ryż 
na  mleku, Składniki na  bazie kakao do  produktów cukierniczych, 
Słodkie babeczki Panettone, Słodkie bułki, Słodkie ciastka z  praso-

wanego ryżu (mochi-gashi), Słodkie sosy do deserów na bazie mleka 
i żółtek (custard), Słodkie wyroby cukiernicze (nie dla celów medycz-
nych), Słodycze gotowane, Słodycze lodowe, Słodycze na bazie mąki 
ziemniaczanej, Słodycze o  smaku lukrecji, Słodycze w  postaci mu-
sów, Słodycze z żeńszeniem, Słone herbatniki, Słone krakersy, Sma-
kowe wyroby cukiernicze na bazie cukru, Smażone ciasteczka plecio-
ne, Solone wafelki, Sopaipillas [smażone ciastka], Sopapilla [smażony 
chleb], Sos czekoladowy, Spody do ciasta z krakersów graham, Sub-
stytut marcepanu, Substytuty czekolady, Suflety deserowe, Suszone, 
słodzone ciastka z  mąki ryżowej (rakugan), Sztuczna czekolada, Ta-
bletki [wyroby cukiernicze], Taiyaki (japońskie ciastka w kształcie ryby 
z różnymi nadzieniami), Tiramisu, Torty Pawłowej o smaku orzechów 
laskowych, Torty Pawłowej z orzechami laskowymi, Trufle czekolado-
we, Trufle (rumowe) [wyroby cukiernicze], Trufle [wyroby cukiernicze], 
Turecki przysmak w  polewie czekoladowej, Vla [holenderski deser 
mleczny], Wata cukrowa, Wiórki do wyrobów cukierniczych z masła 
orzechowego, Wyroby cukiernicze czekoladowe o smaku praliny, Wy-
roby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, Wyroby cukier-
nicze mrożone, Wyroby cukiernicze na  bazie pomarańczy, Wyroby 
cukiernicze na  bazie migdałów, Wyroby cukiernicze na  bazie orze-
chów arachidowych, Wyroby cukiernicze o niskiej zawartości węglo-
wodanów, Wyroby cukiernicze o smaku czekoladowym, Wyroby cu-
kiernicze o  smaku miętowym (Nielecznicze-), Wyroby cukiernicze 
płynne, Wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, Wyroby cukier-
nicze z  nadzieniem zawierającym wino, Wyroby cukiernicze z  płyn-
nym nadzieniem alkoholowym, Wyroby cukiernicze z  płynnym na-
dzieniem owocowym, Wyroby cukiernicze zawierające dżem, Wyroby 
cukiernicze zawierające galaretkę, Wyroby czekoladowe do dekoracji 
ciast, Wyroby piekarnicze, Wyroby piekarnicze bezglutenowe, 
Yorkshire puddingi (pieczone puddingi z ciasta naleśnikowego), Ziar-
na kawy powlekane cukrem, Ziołowo-miodowe pastylki do  ssania 
[wyrób cukierniczy], Żywność na  bazie kakao, Żywność zawierająca 
kakao [jako główny składnik], 35 Usługi reklamowe, marketingowe 
i  promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i  marketingowe, Do-
radztwo w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, Dostarczanie infor-
macji dotyczących produktów konsumpcyjnych za  pośrednictwem 
internetu, Dostarczanie informacji handlowych konsumentom, Do-
starczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, Orga-
nizowanie prezentacji osób w celach biznesowych w związku z zaku-
pem i  sprzedażą produktów, Organizowanie usług wynikających 
z umów z osobami trzecimi [handel], Udostępnianie porad dotyczą-
cych konsumenckich produktów kosmetycznych, Udzielanie informa-
cji dotyczących sprzedaży handlowej, Udzielanie informacji konsu-
menckich o produktach w zakresie kosmetyków, Udzielanie informacji 
rynkowej w odniesieniu do produktów konsumpcyjnych, Udzielanie 
porad dla konsumentów o  produktach, Udzielanie porad konsu-
menckich dotyczących produktów, Usługi biurowe dotyczące przyj-
mowania zamówień sprzedaży, Usługi informacyjne i  doradcze dla 
konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, Usługi in-
formacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie 
produktów kosmetycznych, Usługi informacyjne i poradnictwo han-
dlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów pielęgnacyjnych, 
Usługi informacyjne i  poradnictwo handlowe dla konsumentów 
w dziedzinie produktów do makijażu, Usługi konsultacyjne w zakre-
sie nabywania towarów i usług, Usługi w zakresie zamówień online 
w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą 
na miejsce, Usługi w zakresie zamówień online, Sprzedaż detaliczna 
środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz za-
opatrzenia medycznego, Usługi handlu detalicznego w  zakresie 
żywności, Usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domo-
wych, Usługi handlu detalicznego w  zakresie wyrobów piekarni-
czych, Usługi handlu detalicznego w  odniesieniu do  akcesoriów 
odzieżowych, Usługi handlu detalicznego związane z  preparatami 
do  włosów, Usługi handlu detalicznego w  zakresie preparatów far-
maceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów me-
dycznych, Usługi handlu detalicznego związane ze  środkami zapa-
chowymi, Usługi sklepów detalicznych online związane z produktami 
kosmetycznymi i  pielęgnacyjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane ze  sprzedażą odzieży i  dodatków odzieżowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w  związku z  wyrobami rymarskimi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z jednorazowymi wyrobami papie-
rowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji 
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dla ludzi, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artyku-
łów kosmetycznych, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej akcesoriów odzieżowych, 37 Budowa i konserwacja rurocią-
gów, Usługi w  zakresie wykopywania i  wydobywania zasobów 
naturalnych, Wynajem narzędzi, instalacji i  sprzętu budowlanego, 
rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, Wydobywanie su-
rowców naturalnych, Instalacja, konserwacja i  naprawa maszyn, In-
formacja o  naprawach, Instalowanie i  naprawa urządzeń elektrycz-
nych, Konserwacja i naprawa palników, Malowanie, Montaż i naprawa 
instalacji grzewczych, Montaż rusztowań, Naprawa pomp, Naprawa 
i konserwacja pomp, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub 
konserwacją pomp, Naprawa lub konserwacja pomp, Naprawa i kon-
serwacja pomp próżniowych, Naprawa i konserwacja pomp zasilają-
cych lub pomp do  podwyższania ciśnienia, Nitowanie, Ostrzenie 
noży, Ostrzenie nożyczek i  noży kuchennych, Ostrzenie nożyczek, 
Ostrzenie noży kuchennych, Ponowne ostrzenie noży, Ponowne 
ostrzenie nożyczek, Regeneracja maszyn zużytych lub częściowo 
zniszczonych, Roboty wydobywcze [górnictwo], Szlifowanie papie-
rem ściernym, Usługi hydrauliczne, Zabezpieczanie przed korozją, 39 
Transport, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie trans-
portu, Usługi wynajmu związane z pojazdami, transportem i maga-
zynowaniem, Pakowanie i składowanie towarów, Parkowanie i prze-
chowywanie pojazdów, Usługi przewozu, Usługi wynajmu związane 
z  transportem i  magazynowaniem, Parkowanie, przechowywanie 
pojazdów, cumowanie łodzi, 40 Frezowanie, Informacje o  obróbce 
materiałów, Lutowanie, Obróbka metali, Odpuszczanie metali, Piło-
wanie materiałów, Polerowanie materiałami ściernymi, Szlifowanie, 
Ścieranie, Usługi spawalnicze, Usuwanie warstw nawierzchniowych, 
41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Tłumaczenia, 
Usługi edukacyjne, rozrywkowe i  sportowe, Usługi rezerwacji bile-
tów na  atrakcje i  wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i  sportowe, 
Edukacja, rozrywka i sport, Tłumaczenia językowe, Usługi w zakresie 
tłumaczeń pisemnych, 43 Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi in-
formacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymcza-
sowego, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostar-
czania żywności i napojów, Usługi zaopatrzenia 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 czaso-
wy, Wynajmowanie kwater, Wynajmowanie pomieszczeń na  pobyt 
czasowy, Zakwaterowanie na pobyt czasowy, Zapewnianie czasowe-
go wynajmu powierzchni biurowej, Zapewnianie zakwaterowania 
tymczasowego, Zapewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy, 44 
Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi w zakresie 
opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi w zakresie rolnictwa, akwakultu-
ry, ogrodnictwa i  leśnictwa, Higiena i  pielęgnacja urody istot ludz-
kich, Higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, Fizjoterapia, Masaż, Opie-
ka pielęgniarska, Sanatoria (Usługi-), Usługi kuracji uzdrowiskowych, 
Usługi medyczne, Usługi w zakresie szczepień    
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 358648 (220) 2022 07 18 (210) 545189
(151) 2022 11 22 (441) 2022 08 08
(732) NOSOWSKI MICHAŁ KANCELARIA RADCY PRAWNEGO,  
Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BYTELAW
(510), (511) 41 Edukacja prawna, Kursy szkoleniowe w dziedzinie pra-
wa, Nauczanie prawa, Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące 
własności intelektualnej, Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące 
prawa, Usługi edukacyjne dotyczące oprogramowania komputero-
wego, Publikowanie materiałów drukowanych dotyczących praw 
własności intelektualnej, Szkolenia z  zakresu świadczenia usług 
prawnych, Zapewnianie kursów ustawicznego kształcenia z  prawa, 
45 Audyty zgodności z przepisami, Audyty zgodności z prawem, Ba-
dania prawne, Badania w zakresie własności intelektualnej, Badania 
[wyszukiwanie] w zakresie informacji prawnych, Doradztwo dotyczą-
ce licencjonowania własności intelektualnej, Doradztwo dotyczące 
licencjonowania patentów, Doradztwo dotyczące ochrony własności 
intelektualnej, Doradztwo dotyczące udzielania licencji na znak to-
warowy, Doradztwo dotyczące własności przemysłowej, Doradztwo 
prawne, Doradztwo prawne w  dziedzinie opodatkowania, Doradz-
two prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, Do-
radztwo prawne związane z  prawami własności intelektualnej, Do-

radztwo prawne związane z transakcjami w zakresie nieruchomości, 
Doradztwo w  kwestiach praw własności przemysłowej, Doradztwo 
w sporach sądowych, Doradztwo prawne związane z reklamą telewi-
zyjną, rozrywką telewizyjną i sportami, Doradztwo prawne związane 
z  mapowaniem patentów, Doradztwo w  zakresie aspektów praw-
nych franszyzy, Doradztwo w  zakresie patentów, Doradztwo w  za-
kresie sporów sądowych, Doradztwo w zakresie własności intelektu-
alnej, Doradztwo w  zakresie zarządzania prawami autorskimi, 
Doradztwo związane z licencjonowaniem oprogramowania kompu-
terowego, Doradztwo związane z ochroną znaków towarowych, Do-
radztwo związane z  ochroną wzorów przemysłowych, Doradztwo 
związane z ochroną praw autorskich, Doradztwo związane z ochroną 
oznaczeń geograficznych, Doradztwo związane z  osobistymi spra-
wami prawnymi, Doradztwo związane z rejestracją nazw domen, Do-
radztwo związane z zarządzaniem własnością intelektualną i prawa-
mi autorskimi, Doręczanie pism i orzeczeń w postępowaniu sądowym, 
Dostarczanie informacji prawnych, Egzekwowanie praw do własności 
intelektualnej, Egzekwowanie praw do znaków towarowych, Eksplo-
atacja praw własności przemysłowej i prawa autorskiego poprzez li-
cencjonowanie [usługi prawne], Fachowe usługi doradcze dotyczące 
praw własności intelektualnej, Kompilacja informacji prawnych, Kon-
sultacje w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony da-
nych, Konsultacje z zakresu zarządzania własnością intelektualną, Li-
cencjonowanie baz danych [usługi prawne], Licencjonowanie gier 
komputerowych, Licencjonowanie komputerów, Licencjonowanie 
koncepcji franczyzowych [usługi prawne], Licencjonowanie materia-
łów filmowych, telewizyjnych i wideo [usługi prawne], Licencjonowa-
nie materiałów drukowanych [usługi prawne], Licencjonowanie 
oprogramowania komputerowego, Licencjonowanie oprogramowa-
nia komputerowego [usługi prawne], Licencjonowanie patentów 
i zastosowań patentowych [usługi prawne], Licencjonowanie postaci 
z  kreskówek [usługi prawne], Licencjonowanie prac muzycznych 
[usługi prawne], Licencjonowanie praw autorskich [usługi prawne], 
Licencjonowanie praw do  filmów, produkcji telewizyjnych i  wideo 
[usługi prawne], Licencjonowanie praw własności intelektualnej 
w dziedzinie praw autorskich [usługi prawne], Licencjonowanie praw 
własności przemysłowej, Licencjonowanie praw własności intelektu-
alnej w dziedzinie znaków towarowych [usługi prawne], Licencjono-
wanie praw własności przemysłowej i praw autorskich [usługi praw-
ne], Licencjonowanie praw związanych z programami, produkcjami 
i formatami telewizyjnymi, wideo i radiowymi [usługi prawne], Licen-
cjonowanie praw związanych z produkcjami wideo [usługi prawne], 
Licencjonowanie praw związanych z filmami [usługi prawne], Licen-
cjonowanie praw związanych z produkcjami audio [usługi prawne], 
Licencjonowanie praw związanych z  produkcjami telewizyjnymi 
[usługi prawne], Licencjonowanie praw związanych z wykorzystywa-
niem zdjęć [usługi prawne], Licencjonowanie programów kompute-
rowych, Licencjonowanie programów radiowych i  telewizyjnych 
[usługi prawne], Licencjonowanie przedstawień muzycznych, Licen-
cjonowanie systemów komunikacji bezprzewodowej, Licencjonowa-
nie technologii, Licencjonowanie w zakresie badań i rozwoju [usługi 
prawne], Licencjonowanie własności intelektualnej, Licencjonowa-
nie własności intelektualnej i praw autorskich, Licencjonowanie zare-
jestrowanych wzorów, Licencjonowanie zastosowań patentowych 
[usługi prawne], Licencjonowanie znaków towarowych [usługi praw-
ne], Mediacja [usługi prawne], Mediacje, Monitorowanie praw wła-
sności intelektualnej do celów doradztwa prawnego, Monitorowanie 
znaków towarowych [usługi prawne], Ochrona praw autorskich, 
Ochrona własności intelektualnej, Organizowanie świadczenia usług 
prawnych, Porady prawne i zastępstwo procesowe, Porady prawne 
w  zakresie franchisingu, Pomoc prawna przy tworzeniu umów, Po-
średnictwo w  procedurach prawnych, Prawne administrowanie li-
cencjami, Profesjonalne konsultacje prawne dotyczące franchisingu, 
Profesjonalne usługi doradcze związane z naruszeniem praw autor-
skich, Profesjonalne usługi doradcze dotyczące praw autorskich, Pro-
fesjonalne usługi doradcze związane z  licencjonowaniem praw au-
torskich, Profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień 
prawnych, Programy komputerowe (licencjonowanie-) [usługi praw-
ne], Przenoszenie tytułu własności, Przygotowywanie przepisów, 
Przygotowywanie raportów prawnych z  zakresu praw człowieka, 
Przyznawanie licencji związanych z  kopiowaniem programów tele-
wizji kablowej, Rejestracja nazw domen w  celu identyfikacji użyt-
kowników w globalnej sieci komputerowej [usługi prawne], Rejestra-
cja nazw domen w celu identyfikacji użytkowników w globalnej sieci 
komputerowej, Rejestrowanie nazw domen, Rejestrowanie nazw 
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domen [usługi prawne], Rozstrzyganie spraw spornych, Składanie 
wniosków o rejestrację wzorów, Sporządzanie ekspertyz prawnych, 
Sporządzanie protokołów sądowych, Sprawdzanie standardów 
i  praktyk w  celu zapewnienia zgodności z  prawami i  regulacjami, 
Świadczenie usług w zakresie badań prawnych, Udostępnianie infor-
macji w dziedzinie własności intelektualnej, Udostępnianie informacji 
dotyczących usług prawnych za pośrednictwem strony internetowej, 
Udzielanie informacji dotyczących usług prawnych, Udzielanie infor-
macji na temat agencji licencjonujących prawa autorskie, Udzielanie 
informacji sądowych, Udzielanie informacji na temat praw własności 
przemysłowej, Udzielanie informacji w  zakresie kwestii związanych 
z  prawami człowieka, Udzielanie informacji związanej ze  sprawami 
prawnymi, Udzielanie licencji osobom trzecim na korzystanie z praw 
własności przemysłowej i praw autorskich, Udzielanie licencji [usługi 
prawne] w  ramach publikacji oprogramowania, Udzielanie opinii 
prawnych przez ekspertów, Usługi adwokackie, Usługi adwokatów, 
Usługi agencji licencjonujących prawa autorskie, Usługi arbitrażowe, 
Usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, Usługi arbitrażu, me-
diacji i  rozstrzygania sporów, Usługi arbitrażu w zakresie stosunków 
pracowniczych, Usługi asystentów prawnych, Usługi badań prawnych 
i sądowych w dziedzinie własności intelektualnej, Usługi biegłych są-
dowych, Usługi doradcze dotyczące praw własności intelektualnej, 
Usługi dochodzeniowe związane z roszczeniami ubezpieczeniowymi, 
Usługi doradcze dotyczące licencjonowania własności intelektualnej, 
Usługi doradcze w zakresie prawa, Usługi doradcze w zakresie nazw 
domen, Usługi doradcze związane z prawami autorskimi, Usługi do-
radcze związane z  rejestracją, Usługi doradcze związane z  prawami 
konsumenta [doradztwo prawne], Usługi doradztwa w zakresie wła-
sności intelektualnej dla uniwersytetów i instytucji badawczych, Usłu-
gi doradztwa w  zakresie własności intelektualnej dla wynalazców, 
Usługi doradztwa w  zakresie własności intelektualnej w  dziedzinie 
patentów i  zastosowań patentowych, Usługi doradztwa w  zakresie 
własności intelektualnej dla organizacji non-profit, Usługi informacji 
prawnej, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące za-
gadnień prawnych, Usługi informacyjne w  odniesieniu do  kwestii 
prawnych, Usługi informacyjne w zakresie standardów handlowych, 
Usługi kancelarii patentowych, Usługi licencjonowania związane 
z  publikacją muzyki, Usługi licencjonowania związane z  prawami 
do  przedstawień [usługi prawne], Usługi licencjonowania związane 
z produkcją towarów [usługi prawne], Usługi monitorowania prawne-
go, Usługi monitorowania znaków towarowych, Usługi monitorowa-
nia znaków towarowych do celów doradztwa prawnego, Usługi nad-
zoru w  dziedzinie własności intelektualnej, Usługi obserwacji praw 
autorskich, Usługi organów nadających uprawnienia, Usługi prawne 
dotyczące licencji, Usługi pomocy w sprawach spornych, Usługi praw-
ne dotyczące nabywania własności intelektualnej, Usługi prawne do-
tyczące praw własności intelektualnej, Usługi prawne dotyczące reje-
stracji znaków towarowych, Usługi prawne pro bono, Usługi prawne 
świadczone w związku z procesami sądowymi, Usługi prawne w dzie-
dzinie imigracji, Usługi prawne w  zakresie mediacji, Usługi prawne 
w zakresie testamentów, Usługi prawne w zakresie procedur związa-
nych z  prawami własności przemysłowej, Usługi prawne w  zakresie 
negocjowania i sporządzania umów związanych z prawami własności 
intelektualnej, Usługi prawne z zakresu wykorzystywania patentów, 
Usługi prawne z zakresu zarządzania prawami licencyjnymi, kontrolo-
wania i udzielania praw licencyjnych, Usługi prawne związane z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej, Usługi prawne związane z ne-
gocjacją kontraktów dla osób trzecich, Usługi prawne związane 
z eksploatacją praw autorskich do druków, Usługi prawne związane 
z eksploatacją praw własności przemysłowej i praw autorskich, Usługi 
prawne związane z  eksploatacją praw autorskich do  filmów, Usługi 
prawne związane z eksploatacją praw do emisji, Usługi prawne zwią-
zane z  licencjonowaniem praw autorskich, Usługi prawne związane 
z ochroną i wykorzystywaniem praw autorskich do produkcji filmo-
wych, telewizyjnych, teatralnych i muzycznych, Usługi prawne zwią-
zane z  eksploatacją praw własności intelektualnej, Usługi prawne 
związane z  wykorzystywaniem praw do  transmisji, Usługi prawne 
związane z  tworzeniem i  rejestracją firm, Usługi prawne związane 
z  wykorzystywaniem praw pokrewnych związanych z  produkcjami 
filmowymi, telewizyjnymi, wideo i muzycznymi, Usługi prawne zwią-
zane z zarządzaniem prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz 
wykorzystywaniem tych praw, Usługi prawne związane z roszczenia-
mi z  tytułu ubezpieczeń społecznych, Usługi prawnicze związane 
z prawami do własności wakacyjnej, Usługi radców prawnych, Usługi 
rejestracyjne (prawne), Usługi rzeczników patentowych, Usługi w za-

kresie alternatywnego rozstrzygania sporów [usługi prawne], Usługi 
w zakresie badań i dochodzeń prawniczych, Usługi w zakresie badań 
prawnych, Usługi w zakresie doradztwa prawnego, Usługi w zakresie 
mediacji, Usługi w zakresie pomocy prawnej, Usługi w zakresie przy-
gotowywania dokumentów prawnych, Usługi w  zakresie rejestracji 
firm, Usługi w zakresie rejestracji nazw domen 
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(531) 27 05 01, 27 05 13
(510), (511) 18 Aktówki, Dyplomatki, Imitacje skóry, Ircha inna niż 
do czyszczenia, Portfele na karty wizytowe, Skórzane etui na klucze, 
Skórzane komplety podróżne, Kuferki na  kosmetyki, Kufry, Kufry 
podróżne, Łańcuszki do portfeli nie z metali szlachetnych, Moleskin 
(imitacja skóry), Parasole przeciwsłoneczne i  przeciwdeszczowe, 
Druty do  parasoli przeciwdeszczowych i  przeciwsłonecznych, Pasy 
i  paski skórzane, Pasy żołnierskie, Torby plażowe, Plecaki, Plecaki 
szkolne, Plecaki turystyczne, Skórzane kosmetyczki podróżne, Po-
krowce na parasole, Portfele, Portmonetki, Portmonetki nie z metali 
szlachetnych, Pudełka z włókna wulkanizowanego, Pudełka ze skóry 
lub z tektury szewskiej, Pudła na kapelusze skórzane, Rączki do para-
soli, Sakiewki nie z metali szlachetnych, Sakiewki ze skóry, Sakiewki 
ze skóry do pakowania, Siatki na zakupy, Skóra bydlęca, Skóra kozia, 
Skóra kozia inna niż do czyszczenia, Skóry, Skórzane paski, Szkielety 
do parasoli przeciwdeszczowych lub przeciwsłonecznych, Szkielety 
do  torebek, Torby szkolne, Sznury skórzane, Teczki na  nuty, Tecz-
ki skórzane, Torby do  pakowania ze  skóry, Torby na  kółkach, Torby 
na ubrania, Torby na zakupy, Torby podróżne, Torby turystyczne, To-
rebki, Szkielety do torebki, Torebki damskie, Tornistry szkolne, Trzosy, 
Walizeczki, Walizki, Rączki do walizek, Walizki ze skóry lub z tektury 
skórzanej, Walizy, Wyprawione skóry, Zwierzęca skóra, 25 Bandany 
na  szyję, Barbety, Berety, Bezrękawniki, Bielizna, Bielizna damska, 
Bielizna osobista, Bielizna wchłaniająca pot, Biustonosze, Bluzki ko-
szulowe, Boa na szyję, Boty, Bryczesy, Okucia do butów, Środki an-
typoślizgowe do butów, Buty, Buty narciarskie, Buty piłkarskie, Buty 
sportowe, Buty sznurowane, Cholewki do obuwia, Chusty, Cylindry, 
Czapki, Czepki kąpielowe, Daszki do czapek, Drewniaki, Odzież z dzia-
niny, Ubrania z dżerseju, Espadryle, Etole, Fartuchy, Fulary (apaszki), 
Futro, Gabardyna, Garnitury, Getry, Obuwie gimnastyczne, Gorse-
ty, Halki, Półhalki, Kalesony, Kalosze, Kamasze, Kamizelki, Kamizelki 
na ryby, Kapelusze, Szkielety do kapeluszy, Kaptury do ubrań, Karcz-
ki koszul, Pantofle i sandały kąpielowe, Slipy kąpielowe, Kąpielówki, 
Ubrania dla kierowcy, Kieszenie kwadratowe, Kieszenie do odzieży, 
Ubrania dla kolarzy, Kołnierze, Kołnierzyki, Kombinezony, Kombine-
zony dla narciarzy wodnych, Korki do  butów piłkarskich, Kostiumy 
kąpielowe, Koszule, Karczki i przody koszul, Krawaty, Kurtki wełniane 
lub futrzane z kapturem, Legginsy, Liberie, Majtki, Majtki dziecinne, 
Mankiety, Mantyle (szale hiszpanek), Marynarki, Mitry, Mufki, Mun-
dury, Mycki, Piuski, Nakrycia głowy, Napiętki pończoch, Nauszniki, 
Obcasy do  butów, Obcasy, Napiętki, Czubki do  obuwia, Obuwie, 
Ochraniacze, Odzież, Odzież gotowa, Odzież na gimnastykę, Odzież 
wodoodporna, Odzież z imitacji skóry, Odzież ze skóry, Ogrzewacze 
stóp nieelektryczne, Okrycia wierzchnie, Okucia metalowe do  bu-
tów, Osłony przed słońcem (daszki), Palta, Pantofle domowe, Paski, 
Paski do butów, Pasy do przechowywania pieniędzy, Peleryny, Pelisy, 
Pieluszki dla dzieci z  materiałów tekstylnych, Pikowane żakiety, Pi-
żamy, Płaszcze, Płaszcze kąpielowe, Podeszwy butów, Podkoszulki, 
Podszewki do ubrań, Podwiązki, Podwiązki do pończoch, Pończochy, 
Pończochy wchłaniające pot, Półbuty, Prochowce, Pulowery, Rajsto-
py, Rajtuzy, Rękawiczki, Rękawiczki z  jednym palcem, Sandały, Sari, 
Skarpetki, Podwiązki do skarpetek, Slipy, Spodnie, Paski do spodni, 
Sportowa koszulka, Sportowe obuwie, Spódnice, Staniczki, Staniki, 
Stroje kąpielowe, Stroje na maskaradę, Sukienki, Swetry, Szale, Szali-
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ki, Szarfy do ubrań, Szelki, Szlafroki, Śliniaki niepapierowe, Śniegow-
ce, Taśmy do getrów, Togi, Trykoty, T-shirty, Turbany, Ubrania, Woalki, 
Dziecięce ubrania 

(111) 358650 (220) 2022 02 21 (210) 540119
(151) 2022 11 15 (441) 2022 08 01
(732) APATOR RECTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GISMO
(510), (511) 9 Komputerowe bazy danych, Oprogramowanie, Opro-
gramowanie użytkowe, Oprogramowanie systemowe i  do  wspie-
rania systemu oraz oprogramowanie sprzętowe, Oprogramowanie 
do aplikacji i serwerów internetowych, Aplikacje mobilne, Bazy da-
nych, aplikacje i systemy: do nadzoru, monitorowania i zarządzania 
majątkiem sieciowym, do zarządzania oświetleniem, do zarządzania 
i  optymalizacji pracy urządzeń elektrycznych, do  optymalizacji ak-
tywnego zarządzania majątkiem sieciowym, Bazy danych, aplikacje 
i  systemy do  zarządzania siecią: gazową, wodociągową, ciepłowni-
czą, telekomunikacyjną, elektroenergetyczną, energetyczną, System 
informacji geograficznej, 38 Świadczenie usług: operator inteligent-
nej sieci mediów energetycznych, operator rozliczeń billingu auto-
ryzacji i  uwiarygodniania, Obsługa sieci jako usługa, Usługi teleko-
munikacyjne w zakresie sektora zaopatrzenia w gaz, wodę i energię 
elektryczną, w tym komunikacja ze sprzętem do zaopatrzenia w me-
dia i  powiązanymi urządzeniami, Obsługa sieci gazowej, wodocią-
gowej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej, energetycznej i teleko-
munikacyjnej, 42 Audyt energetyczny, Paszportyzacja, digitalizacja, 
migracja i  standaryzacja danych, Detekcja uszkodzeń i  wycieków 
oraz uszkodzeń sieci i  spadków ciśnienia mediów energetycznych, 
Inteligentna sieć jako usługa, Usługa sterowania przepływem mocy 
i  energii oraz przepływem mediów energetycznych, Zarządzanie 
efektywnością energetyczną jako usługa, Platforma jako usługa 
[PaaS], Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi doradcze w dzie-
dzinie zarządzania efektywnością energetyczną, Wynajmowanie 
oprogramowania, Administrowanie oprogramowaniem, Konsultacje 
w  zakresie użycia oprogramowania, Kontrola stanu technicznego 
mediów energetycznych 

(111) 358651 (220) 2022 04 06 (210) 541712
(151) 2022 11 23 (441) 2022 08 08
(732) CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Grupa Polsat Plus
(540) 

(591) biały, granatowy
(531) 26 02 07, 26 11 02, 26 11 12, 27 05 05, 29 01 12
(510), (511) 35 Zarządzanie i  administrowanie działalnością gospo-
darczą, Zarządzanie i  administrowanie grupą przedsiębiorstw, Po-
moc w  prowadzeniu działalności gospodarczej, Analizy biznesowe, 
Rachunkowość, Usługi księgowe, Sporządzanie sprawozdań finan-
sowych, Sporządzanie sprawozdań dotyczących działalności gospo-
darczej, Audyty działalności gospodarczej, Doradztwo podatkowe 
dotyczące rachunkowości i księgowości, Audyty w zakresie finansów, 
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług, 36 Zarządzanie finansowe przedsiębiorstwa-
mi, Zarządzanie finansowe podmiotami w ramach grupy kapitałowej, 
Zarządzanie finansowe holdingami, Doradztwo podatkowe dotyczą-
ce usług w  zakresie planowania finansowego, Usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług 

(111) 358652 (220) 2022 04 06 (210) 541713
(151) 2022 11 23 (441) 2022 08 08
(732) CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Grupa Polsat Plus
(540) 

(591) granatowy, biały
(531) 26 02 07, 26 11 02, 26 11 12, 27 05 05, 29 01 12
(510), (511) 35 Zarządzanie i  administrowanie działalnością gospo-
darczą, Zarządzanie i  administrowanie grupą przedsiębiorstw, Po-
moc w  prowadzeniu działalności gospodarczej, Analizy biznesowe, 
Rachunkowość, Usługi księgowe, Sporządzanie sprawozdań finan-
sowych, Sporządzanie sprawozdań dotyczących działalności gospo-
darczej, Audyty działalności gospodarczej, Doradztwo podatkowe 
dotyczące rachunkowości i księgowości, Audyty w zakresie finansów, 
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług, 36 Zarządzanie finansowe przedsiębiorstwa-
mi, Zarządzanie finansowe podmiotami w ramach grupy kapitałowej, 
Zarządzanie finansowe holdingami, Doradztwo podatkowe dotyczą-
ce usług w  zakresie planowania finansowego, Usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług 

(111) 358653 (220) 2022 07 01 (210) 544638
(151) 2022 11 09 (441) 2022 07 25
(732) MYRHOROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TATTOO MACHETE STUDIO
(540) 

(591) biały, niebieski
(531) 25 07 08, 26 11 03, 26 11 05, 26 11 08, 27 05 01, 27 05 11, 29 01 12
(510), (511) 44 Salony tatuażu, Usługi w zakresie tatuażu 

(111) 358654 (220) 2022 07 01 (210) 544665
(151) 2022 11 09 (441) 2022 07 25
(732) CENTRUM KULTURY AGORA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FeTA Festiwal ewidentnych Talentów Aktorskich
(540) 

(531) 02 09 04, 27 05 01
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(510), (511) 41 Organizowanie, produkcja i wystawianie spektakli te-
atralnych, Organizowanie produkcji teatralnych, Planowanie sztuk 
teatralnych lub spektakli muzycznych, Prezentacja dzieł teatralnych, 
Produkcja przedstawień teatralnych, Rezerwacja miejsc na  pokazy 
i rezerwacja biletów teatralnych, Produkcja widowisk teatralnych, Re-
żyserowanie przedstawień teatralnych, Reżyserowanie widowisk te-
atralnych, Rozrywka teatralna, Teatralne widowiska sceniczne wyko-
nywane w miejscach przeznaczonych do występów, Udostępnianie 
obiektów i  sprzętu teatralnego, Udostępnianie obiektów i  sprzętu 
kinematograficznego lub teatralnego, Usługi edukacyjne z  zakre-
su sztuki teatralnej, Usługi produkcji teatralnych, Usługi rezerwacji 
biletów i  rezerwacji miejsc na  spektakle teatralne, Usługi teatralne, 
Widowiska teatralne zarówno animowane, jak i z udziałem aktorów, 
Wypożyczanie urządzeń oświetleniowych do dekoracji teatralnych, 
Wypożyczanie aparatury oświetleniowej do  dekoracji teatralnych 
lub do  studiów telewizyjnych, Wystawianie spektakli teatralnych, 
Zarządzanie stroną artystyczną spektakli teatralnych, Organiza-
cja konkursów edukacyjnych, Organizacja konkursów w  dziedzinie 
rozrywki, Organizowanie konkursów artystycznych, Organizowanie 
konkursów w  celach kulturalnych, Produkcja konkursów talentów, 
Warsztaty w celach kulturalnych, Warsztaty w celach edukacyjnych 

(111) 358655 (220) 2022 07 05 (210) 544760
(151) 2022 11 23 (441) 2022 08 08
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKIE RADIO
(540) 

(591) granatowy, niebieski, czerwony, żółty, biały
(531) 01 03 02, 05 03 11, 05 03 13, 26 02 07, 27 05 01, 27 05 05, 
28 05 99, 29 01 15
(510), (511) 9 Nagrania dźwiękowe i  audiowizualne, Magnetyczne 
nośniki danych, Płyty CD, Płyty DVD, Płyty wideo CD, Dyski kompu-
terowe, Dyski magnetyczne, Dyski obliczeniowe, Dyski optyczne, 
Dyski optyczne komputerowe, Dyskietki, Filmy do nagrań dźwięko-
wych, Interfejsy dla informatyki, Kasety magnetyczne z nagraniami, 
Kasety wideo, Urządzenia do  nagrywania, odtwarzania, transmisji 
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, Aparaty do  przetwarzania in-
formacji, Aparaty do  rejestracji dźwięku, Urządzenia nadawcze, 16 
Dzienniki, Czasopisma, Periodyki, Prospekty, Książki, Plakaty, Afisze, 
Kalendarze, Katalogi, Kartki okolicznościowe, Naklejki i  nalepki, Ar-
tykuły papiernicze, Materiały do  nauczania, 35 Usługi reklamowe 
z  wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz 
technik audiowizualnych, Usługi promocji radiowej, Badania rynku 
i opinii publicznej, w tym poprzez sieci radiowe, Rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, Usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 
Usługi telekomunikacyjne, Usługi w  zakresie przekazywania głosu 
i obrazu, prowadzenia transmisji z  imprez informacyjnych, muzycz-
nych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, spor-
towych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów, 
zbierania i  przekazywania informacji, Transmisja, Rozpowszechnia-
nie programów radiowych i telewizyjnych, Usługi w zakresie rozpo-
wszechniania audycji radiowych i telewizyjnych, 41 Usługi w zakresie 
organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, 
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, 
plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z  wykorzystaniem 
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizu-
alnych, Usługi w zakresie nagrywania, montażu i  tworzenia audycji 
radiowych i  telewizyjnych, Nagrania, audycje, transmisje oraz pro-
dukcje radiowe i  telewizyjne produkowane wspólnie przez stacje 
radiową oraz telewizyjną, Usługi wydawnicze, Usługi dotyczące 
wypożyczania nagrań dźwiękowych, Biura redakcyjne, Rejestrowa-
nie na taśmach wideo, Reportaże fotograficzne, Usługi nagrywania 
na  taśmach magnetowidowych, 42 Usługi w  zakresie tworzenia 
nowych technik dotyczących realizacji i rozpowszechniania progra-
mów radiowych, Usługi związane z programami meteorologicznymi 

polegające na gromadzeniu informacji meteorologicznych, podawa-
niu informacji, komunikatów meteorologicznych, udzielaniu infor-
macji meteorologicznych, Prognozy meteorologiczne 

(111) 358656 (220) 2022 07 06 (210) 544797
(151) 2022 11 23 (441) 2022 08 08
(732) BRAINFORGE IT SOFTWARE & CONSULTING  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 

(591) biały, czarny
(531) 03 06 03, 24 17 24
(510), (511) 9 Inteligentne bramy dla pamięci masowej zdefiniowanej 
programowo [SDS], Gry wideo [gry komputerowe] w formie progra-
mów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, Interaktyw-
ne multimedialne programy komputerowe, Interaktywne programy 
gier komputerowych, Kodowane programy, Edukacyjne oprogramo-
wanie komputerowe, Freeware [oprogramowanie darmowe], Inte-
raktywne oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę 
informacji, Interaktywne oprogramowanie komputerowe zapew-
niające informacje co  do  nawigacji i  podróży, Komputerowe opro-
gramowanie użytkowe, Komputerowe oprogramowanie użytkowe 
do telefonów komórkowych, Oprogramowanie, Komputerowe opro-
gramowanie do celów rozrywkowych 

(111) 358657 (220) 2022 07 06 (210) 544798
(151) 2022 11 23 (441) 2022 08 08
(732) INVENTMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świętochłowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LASEROBARIA
(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 05, 27 05 11
(510), (511) 10 Urządzenia, aparaty i  instrumenty medyczne, Me-
dyczne urządzenia i przyrządy do leczenia lub terapii ran, Medyczne 
urządzenia do tlenoterapii, ozonoterapii, magnetoterapii i światłote-
rapii, Medyczne urządzenia wspomagające gojenie ran, Medyczne 
urządzenia i przyrządy do oczyszczania ran 

(111) 358658 (220) 2022 07 07 (210) 544846
(151) 2022 11 23 (441) 2022 08 08
(732) TRANSCASH KANCELARIA PRAWNA BARANOWSKI  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tc kancelaria prawna
(540) 

(591) żółty, czarny
(531) 26 04 01, 26 04 05, 26 04 18, 27 05 01, 27 05 05, 29 01 12
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia działal-
ności gospodarczej, 41 Kursy szkoleniowe, Kursy szkoleniowe w dzie-
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dzinie prawa, 45 Doradztwo prawne, Doradztwo w sporach sądowych, 
Doradztwo w  zakresie sporów sądowych, Dostarczanie informacji 
prawnych, Pomoc prawna przy tworzeniu umów, Porady prawne i za-
stępstwo procesowe, Rozstrzyganie spraw spornych, Usługi radców 
prawnych, Usługi w zakresie pomocy prawnej, Usługi w zakresie reje-
stracji firm, Usługi w zakresie sporów sądowych, Usługi wsparcia praw-
nego, Usługi wsparcia procesowego w sporach sądowych 

(111) 358659 (220) 2022 07 11 (210) 544957
(151) 2022 11 23 (441) 2022 08 08
(732) STECEK HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA,  
Bielany Wrocławskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEXEON SECURITY
(540) 

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 37 Budownictwo, Konsultacje budowlane, Malowanie, 
Montaż drzwi i okien, Murarstwo, Montaż rusztowań, Tapetowanie, Tyn-
kowanie, Układanie kabli, Usługi dekarskie, Usługi elektryków, Usługi 
hydrauliczne, Budowa fabryk, Budowa i naprawa magazynów, Budowa 
stoisk i  sklepów targowych, Konserwacja basenów, Rozbiórka budyn-
ków, Układanie nawierzchni drogowych, Usługi doradztwa budowlane-
go, 42 Usługi doradcze w dziedzinie technologii, Usługi inżynieryjne 

(111) 358660 (220) 2022 07 11 (210) 544958
(151) 2022 11 23 (441) 2022 08 08
(732) STECEK HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA,  
Bielany Wrocławskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEXEON ENERGY
(540) 

(591) czarny, biały, żółty
(531) 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 37 Budownictwo, Konsultacje budowlane, Malowanie, 
Montaż drzwi i okien, Murarstwo, Montaż rusztowań, Tapetowanie, 
Tynkowanie, Układanie kabli, Usługi dekarskie, Usługi elektryków, 
Usługi hydrauliczne, Budowa fabryk, Budowa i naprawa magazynów, 
Budowa stoisk i sklepów targowych, Konserwacja basenów, Rozbiór-
ka budynków, Układanie nawierzchni drogowych, Usługi doradztwa 
budowlanego, 42 Usługi doradcze w dziedzinie technologii, Usługi 
inżynieryjne 

(111) 358661 (220) 2022 05 20 (210) 543259
(151) 2022 11 22 (441) 2022 08 08
(732) GENACTIV TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Genactiv  Twój plan na zdrowie 
(510), (511) 3 Balsamy do  celów kosmetycznych, Balsamy, inne niż 
do  celów medycznych, Emulsje chroniące przed promieniowaniem 
słonecznym, Herbata do kąpieli do celów kosmetycznych, Kosmetyki, 
Kosmetyki dla dzieci, Kosmetyki dla zwierząt, Kosmetyki do pielęgna-
cji skóry, Kremy kosmetyczne, Maski kosmetyczne, Maski w arkuszach 
do  celów kosmetycznych, Mleczko oczyszczające do  celów kosme-
tycznych, Mydła, Odżywki do włosów, Olejki do celów kosmetycznych, 
Pasta do zębów, Płyny do pielęgnacji włosów, Płyny do płukania ust 
do celów niemedycznych, Płyny do przemywania pochwy do higieny 
intymnej lub dezodoryzacji, Pomadki do ust, Preparaty do demakijażu, 
Preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących przybo-
ry toaletowe, Preparaty do kąpieli, nielecznicze, Preparaty fitokosme-
tyczne, Preparaty kolagenowe do  celów kosmetycznych, Preparaty 
kosmetyczne do  kąpieli, Sole kąpielowe do  celów innych niż leczni-

cze, Szampony, Szampony dla zwierząt nielecznicze preparaty pielę-
gnacyjne, Szampony dla zwierząt domowych nielecznicze preparaty 
do  pielęgnacji, Środki czyszczące do  higieny intymnej, nielecznicze, 
Środki do czyszczenia zębów, Toniki do użytku kosmetycznego, Woda 
micelarna, Zestawy kosmetyków, 5 Balsamiczne preparaty do  celów 
medycznych, Balsamy do użytku medycznego, Białkowe suplementy 
diety, Białkowe suplementy dla zwierząt, Ekstrakty roślinne do celów 
farmaceutycznych, Ekstrakty ziołowe do celów medycznych, Herbata 
lecznicza, Herbaty ziołowe do celów leczniczych, Intymne preparaty 
nawilżające, Lecznicze pasty do  zębów, Lecznicze płyny do  włosów, 
Lecznicze preparaty toaletowe, Lecznicze szampony dla zwierząt 
domowych, Lecznicze środki do czyszczenia zębów, Maści do celów 
farmaceutycznych, Mazidła, Mydła lecznicze, Odżywcze suplementy 
diety, Pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, Płyny do celów 
farmaceutycznych, Płyny do celów weterynaryjnych, Płyny do płuka-
nia jamy ustnej do celów medycznych, Płyny do przemywania pochwy 
do celów medycznych, Preparaty fitoterapeutyczne do celów medycz-
nych, Preparaty do  kąpieli do  celów medycznych, Preparaty leczni-
cze na porost włosów, Preparaty terapeutyczne do kąpieli, Preparaty 
weterynaryjne, Preparaty witaminowe, Preparaty zawierające aloes 
do  celów farmaceutycznych, Sole do  kąpieli do  celów medycznych, 
Sole do  kąpieli mineralnych, Suplementy diety dla zwierząt, Suple-
menty diety o  działaniu kosmetycznym, Suplementy diety zawiera-
jące białko, Suplementy diety zawierające kazeinę, Syropy do użytku 
farmaceutycznego, Szampony lecznicze, Środki do leczenia oparzeń, 
Środki trawienne do celów farmaceutycznych, Woda termalna, Zioła 
lecznicze, Żywność liofilizowana przystosowana do  celów medycz-
nych, 42 Badania naukowe, Badania technologiczne, Badania w dzie-
dzinie kosmetyki, Medyczne badania naukowe, Próby kliniczne 

(111) 358662 (220) 2022 05 30 (210) 543524
(151) 2022 11 15 (441) 2022 08 01
(732) TĘCZOWY OGRÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WBSchool Szkoła Bartoszewskiego
(540) 

(531) 02 01 01, 02 01 23, 27 05 01
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe 

(111) 358663 (220) 2022 06 06 (210) 543823
(151) 2022 11 22 (441) 2022 08 08
(732) KWIATKOWSKA ALEKSANDRA, Płońsk (PL);
FABIANEK PAWEŁ, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(531) 26 11 03, 26 11 09, 26 11 10, 26 11 13, 26 01 16, 01 03 01
(510), (511) 30 Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i  na-
dzienia, produkty pszczele, Kawa, herbata, kakao i  namiastki tych 
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towarów, Kawa, Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Sól, 
przyprawy i dodatki smakowe, Ziarna przetworzone, skrobia i wyro-
by z  tych towarów, preparaty do  pieczenia i  drożdże, 41 Edukacja, 
rozrywka i sport, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, 
Usługi edukacyjne, rozrywkowe i  sportowe, Usługi rezerwacji bile-
tów na  atrakcje i  wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i  sportowe, 
Usługi edukacyjne związane z  jogą, Usługi sportowe i  w  zakresie 
fitnessu, Usługi edukacyjne i  instruktażowe, Usługi wynajmu zwią-
zane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultu-
ry, Trening medytacji, Usługi edukacyjne dotyczące medytacji, 43 
Tymczasowe zakwaterowanie, Hotele, hostele i  pensjonaty, zakwa-
terowanie wakacyjne i turystyczne, Udostępnianie zakwaterowania 
tymczasowego, Usługi informacji, doradztwa i  rezerwacji w  zakre-
sie zakwaterowania tymczasowego, Usługi informacji, doradztwa 
i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi za-
opatrzenia w  żywność i  napoje, Wynajem mebli, bielizny stołowej, 
serwisów stołowych i sprzętu do podawania jedzenia i napojów, Ka-
wiarnie, Herbaciarnie     
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 358664 (220) 2022 06 17 (210) 544172
(151) 2022 11 08 (441) 2022 07 18
(732) ANGELINI PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYPALENIE ZAWODOWE NA CELOWNIKU
(540) 

(531) 27 05 01, 21 03 21
(510), (511) 35 Biznesowe usługi doradcze w  zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, Doradztwo biznesowe, Doradztwo doty-
czące działalności gospodarczej, Doradztwo i pomoc w zakresie za-
rządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo w sprawach działal-
ności gospodarczej, Doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, 
Doradztwo w zakresie wydajności przedsiębiorstw, Pomoc i doradz-
two w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Pomoc, usługi 
doradcze i  konsultacyjne w  związku z  planowaniem biznesowym, 
Porady w  zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Konsul-
tacje w  zakresie organizacji działalności gospodarczej, Konsultacje 
w zakresie planowania działalności gospodarczej, Konsultacje w za-
kresie działalności gospodarczej dla osób indywidualnych, Pomoc, 
usługi doradcze i  konsultacyjne w  zakresie organizacji działalności 
gospodarczej, Porady, pytania i  informacje dotyczące działalności 
gospodarczej, Wsparcie w  dziedzinie organizacji przedsiębiorstwa, 
Administrowanie działalnością gospodarczą, Doradztwo w dziedzi-
nie zarządzania działalnością gospodarczą i  marketingu, Organizo-
wanie targów i  wystaw, Organizowanie promocji imprez mających 
na  celu pozyskiwanie funduszy na  cele dobroczynne, Organizacja 
i  przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, Usługi w  zakresie 
strategii rozwoju marki, Usługi wprowadzania produktów na rynek, 
Usługi współpracy z blogerami, Organizacja i przeprowadzanie wy-
staw w  ramach targów handlowych, Organizacja targów w  celach 
handlowych i  reklamowych, Organizacja wydarzeń komercyjnych, 
Organizacja wystaw dla biznesu lub handlu, Organizowanie i  pro-
wadzenie targów i  wystaw w  celach handlowych, Organizowanie 
i prowadzenie targów i wystaw w celach reklamowych, Organizowa-
nie i  prowadzenie targów w  celach handlowych lub reklamowych, 
Organizowanie i prowadzenie wystaw handlowych, Organizowanie 
pokazów handlowych, Organizowanie targów handlowych, Doradz-
two biznesowe dotyczące reklamy, Doradztwo dotyczące reklamy 
w  zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo w  zakresie dzia-
łalności gospodarczej dotyczące marketingu, Doradztwo w  zakre-
sie zarządzania marketingowego, Administrowanie i  zarządzanie 
działalnością gospodarczą, Doradztwo dotyczące zatrudnienia, Do-

radztwo w sprawach zarządzania personelem, Doradztwo w zakre-
sie planowania kariery, Doradztwo w  zakresie pośrednictwa pracy, 
Doradztwo w  zakresie rekrutacji personelu, Doradztwo w  zakresie 
zarządzania kadrami, Doradztwo w  zakresie zarządzania persone-
lem, Doradztwo zawodowe (inne niż związane z edukacją i  szkole-
niami), Doradztwo związane z wyborem kadry kierowniczej, Konsul-
tacje w zakresie zatrudnienia, Ocena potrzeb personelu, Planowanie 
wykorzystania personelu, Usługi doradcze w  zakresie zarządzania 
personelem, Usługi dotyczące rekrutacji kadry pracowniczej, Usługi 
nawiązywania kontaktów zawodowych, Usługi planowania kariery, 
Dostarczanie informacji w  dziedzinie zarządzania czasem, 41 Kon-
ferencje (organizowanie i  prowadzenie-), Kongresy (organizowanie 
i prowadzenie-), Konkursy (organizowanie-) [edukacja lub rozrywka], 
Organizacja konferencji edukacyjnych, Organizacja konkursów edu-
kacyjnych, Organizacja seminariów, Organizacja wystaw w  celach 
edukacyjnych, Organizacja wystaw w  celach szkoleniowych, Orga-
nizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, Organizowanie 
i  prowadzenie kongresów, Organizowanie i  prowadzenie konfe-
rencji, Organizowanie i  prowadzenie seminariów, Organizowanie 
i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, Organizowanie 
i  prowadzenie seminariów i  warsztatów [szkolenia], Organizowanie 
i  prowadzenie wykładów, Organizowanie i  prowadzenie zjazdów, 
Organizowanie konferencji, Organizowanie konferencji związanych 
z  biznesem, Organizowanie konferencji związanych z  handlem, Or-
ganizowanie konferencji związanych z reklamą, Organizowanie kon-
kursów w celach edukacyjnych, Organizowanie seminariów związa-
nych z edukacją, Organizowanie seminariów dotyczących edukacji, 
Prowadzenie konferencji edukacyjnych, Badania edukacyjne, Do-
radztwo w zakresie szkolenia zawodowego, Doradztwo zawodowe, 
Organizowanie i prowadzanie sympozjów naukowych, Organizowa-
nie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów [szkolenie], Organizowanie i  prowadzenie wystaw w  celach 
edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie targów edukacyjnych, 
Organizowanie kongresów edukacyjnych, Organizacja i przeprowa-
dzanie aktywności kulturalnych, Organizacja webinariów, Pokazy 
edukacyjne, Szkolenia dla dorosłych 

(111) 358665 (220) 2022 06 22 (210) 544332
(151) 2022 11 22 (441) 2022 08 08
(732) ORBIS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P PRIMITIVO F
(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 08, 27 05 09, 27 05 10, 27 05 21, 27 05 24, 
26 01 01, 26 01 04, 26 01 18
(510), (511) 39 Dostawa żywności, Dostawa towarów, Ekspresowa 
dostawa towarów, Dostawa produktów spożywczych, Dostawa to-
warów poprzez kuriera, Odbiór, transport i dostawa towarów, Dosta-
wa żywności i  napojów przygotowanych do  spożycia, Dystrybucja 
[transport] produktów dla sprzedaży detalicznej, Transport żywno-
ści, Magazynowanie żywności, Pakowanie żywności, Usługi transpor-
tu żywności, Usługi przechowywania żywności, Usługi w zakresie do-
starczania żywności, Transport żywności w warunkach chłodniczych, 
Dostarczanie koszy zawierających żywność i napoje, Pakowanie ar-
tykułów na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich, Dostar-
czanie żywności przez restauracje, Transport, Logistyka transportu, 
Organizowanie transportu, Usługi transportowe, Transport towarów, 
Transport i  dostawy towarów, Pakowanie, Pakowanie towarów, Pa-
kowanie produktów, Pakowanie i składowanie towarów, Dostarcza-
nie towarów, Dostarczanie przesyłek, Przewożenie i  dostarczanie 
towarów, Pakowanie artykułów do  transportu, Dystrybucja [trans-
port] towarów drogą lądową, 43 Przygotowywanie posiłków, Przy-
gotowywanie posiłków i napojów, Udzielanie informacji związanych 
z  przygotowywaniem żywności i  napojów, Przygotowywanie żyw-
ności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, Przygotowywanie 
i  zaopatrywanie w  żywność i  napoje do  bezpośredniego spożycia, 
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Usługi dostawy kawy do biur [dostawa napojów], Usługi w zakresie 
sprzedaży posiłków na wynos, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, 
Usługi restauracji sprzedających posiłki na  wynos, Usługi w  zakre-
sie żywności i  napojów na  wynos, Usługi zaopatrzenia w  żywność, 
Usługi doradcze dotyczące żywności, Usługi zaopatrzenia w  żyw-
ność i napoje, Kontraktowe usługi w zakresie żywności, Zapewnianie 
żywności i napojów w restauracjach, Usługi kateringowe w zakresie 
zaopatrzenia w  żywność, Dostarczanie żywności i  napojów za  po-
średnictwem furgonetek, Usługi informacji, doradztwa i  rezerwacji 
w  zakresie dostarczania żywności i  napojów, Obsługa gastrono-
miczna z  własnym zapleczem, produktami i  transportem, Obsługa 
gastronomiczna z  własnym zapleczem, produktami i  transportem 
(catering), Dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia 

(111) 358666 (220) 2022 06 22 (210) 544333
(151) 2022 11 22 (441) 2022 08 08
(732) ORBIS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) xian F
(540) 

(591) czerwony, biały, czarny
(531) 29 01 13, 27 05 01, 27 05 08, 27 05 09, 27 05 21, 27 05 23, 
27 05 24, 26 01 01, 26 01 04, 26 01 18, 11 01 06, 11 03 05, 26 04 04
(510), (511) 39 Dostawa żywności, Dostawa towarów, Ekspresowa 
dostawa towarów, Dostawa produktów spożywczych, Dostawa to-
warów poprzez kuriera, Odbiór, transport i dostawa towarów, Dosta-
wa żywności i  napojów przygotowanych do  spożycia, Dystrybucja 
[transport] produktów dla sprzedaży detalicznej, Transport żywno-
ści, Magazynowanie żywności, Pakowanie żywności, Usługi transpor-
tu żywności, Usługi przechowywania żywności, Usługi w zakresie do-
starczania żywności, Transport żywności w warunkach chłodniczych, 
Dostarczanie koszy zawierających żywność i napoje, Pakowanie ar-
tykułów na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich, Dostar-
czanie żywności przez restauracje, Transport, Logistyka transportu, 
Organizowanie transportu, Usługi transportowe, Transport towarów, 
Transport i  dostawy towarów, Pakowanie, Pakowanie towarów, Pa-
kowanie produktów, Pakowanie i składowanie towarów, Dostarcza-
nie towarów, Dostarczanie przesyłek, Przewożenie i  dostarczanie 
towarów, Pakowanie artykułów do  transportu, Dystrybucja [trans-
port] towarów drogą lądową, 43 Przygotowywanie posiłków, Przy-
gotowywanie posiłków i napojów, Udzielanie informacji związanych 
z  przygotowywaniem żywności i  napojów, Przygotowywanie żyw-
ności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, Przygotowywanie 
i  zaopatrywanie w  żywność i  napoje do  bezpośredniego spożycia, 
Usługi dostawy kawy do biur [dostawa napojów], Usługi w zakresie 
sprzedaży posiłków na wynos, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, 
Usługi restauracji sprzedających posiłki na  wynos, Usługi w  zakre-
sie żywności i  napojów na  wynos, Usługi zaopatrzenia w  żywność, 
Usługi doradcze dotyczące żywności, Usługi zaopatrzenia w  żyw-
ność i napoje, Kontraktowe usługi w zakresie żywności, Zapewnianie 
żywności i napojów w restauracjach, Usługi kateringowe w zakresie 
zaopatrzenia w  żywność, Dostarczanie żywności i  napojów za  po-
średnictwem furgonetek, Usługi informacji, doradztwa i  rezerwacji 
w  zakresie dostarczania żywności i  napojów, Obsługa gastrono-
miczna z  własnym zapleczem, produktami i  transportem, Obsługa 
gastronomiczna z  własnym zapleczem, produktami i  transportem 
(catering), Dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia 

(111) 358667 (220) 2022 04 15 (210) 542110
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 16
(732) PRZYSTAŃSKA IZABELA CRANBERRY STUDIO, Marki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALPENGLOV EST DESIGNED FOR A GOOD LIFE 2021

(540) 

(591) czarny, pomarańczowy, czerwony, brązowy, granatowy, 
szary
(531) 29 01 15, 27 05 01, 27 05 17, 01 03 01
(510), (511) 4 Świece zapachowe, Świece, Knoty, Woski zapachowe, 
21 Kubki, Szkło emaliowane, Naczynia, 24 Tekstylia i wyroby tekstyl-
ne do wyposażania domu i dekoracji wnętrz, Narzuty na łóżka, Obru-
sy, Bielizna pościelowa i koce, Bielizna stołowa i kuchenne artykuły 
tekstylne, Pokrowce i narzuty na meble, Tekstylne artykuły kąpielo-
we, Wyroby tekstylne do  wieszania na  ścianach, Wyroby tekstylne 
i  substytuty wyrobów tekstylnych, Zasłony, Poszewki dekoracyjne, 
Poduszki i  kołdry z  wypełnieniem syntetycznym jak i  naturalnym, 
Koce piknikowe, Metki tekstylne, Etykiety tekstylne, Bielizna po-
ścielowa i koce, 25 Odzież, obuwie i nakrycia głowy, Bielizna, Opaski 
na głowę, Czapki, Skarpety, Rajstopy 

(111) 358668 (220) 2022 05 12 (210) 542984
(151) 2022 09 20 (441) 2022 06 06
(732) TOKAJUK ADAM, TOKAJUK ARKADIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO 
PRODUKCYJNO-USŁUGOWE OPTIMA SPÓŁKA CYWILNA, 
Hajnówka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OPTIMA
(540) 

(591) zielony, czarny
(531) 26 04 04, 26 04 06, 05 03 11, 05 03 13, 27 05 01, 27 05 05, 29 01 12
(510), (511) 16 Artykuły do pakowania i przechowywania z kartonu, 
tektury i papieru, Opakowania i pudełka z kartonu, tektury i papie-
ru, Tektura falista, Kartony klapowe, Pudełka fasonowe, Opakowania 
wykrojnikowe, Akcesoria do opakowań takie jak: wypełniacze, belki, 
przekładki, kratownice, kątowniki, narożniki, obwoluty, tuleje z  tek-
tury, kartonu lub papieru, Przemysłowy papier i  karton, 35 Usługi 
sprzedaży hurtowej, detalicznej, w tym online w zakresie artykułów 
do pakowania i przechowywania z kartonu, tektury i papieru, opa-
kowań i pudełek z kartonu, tektury i papieru, tektury falistej, karto-
nów klapowych, pudełek fasonowych, opakowań wykrojnikowych, 
akcesoriów do opakowań takich jak: wypełniacze, belki, przekładki, 
kratownice, kątowniki, narożniki, obwoluty, tuleje z tektury, kartonu 
lub papieru, przemysłowego papieru i kartonu, 40 Obróbka i prze-
twarzanie tektury, kartonu i papieru, Kaszerowanie, Usługi recyklin-
gu tektury, kartonu i papieru, Nadruk na tekturze i kartonie 

(111) 358669 (220) 2022 02 28 (210) 540409
(151) 2022 09 08 (441) 2022 05 09
(732) INSTYTUT TECHNOLOGII PALIW I ENERGII, Zabrze (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ITPE
(510), (511) 1 Gazowe węglowodory, Gaz (do użytku przemysłowego), 
4 Biopaliwa, Dodatki niechemiczne do paliwa, Paliwa i materiały oświe-
tleniowe, Paliwa, Paliwa węglowodorowe, Paliwa gazowe, Paliwa 
ze  źródeł biologicznych, Paliwa wyrabiane z  węgla antracytowego 
i koksu, Paliwo gazowe, Paliwo z biomasy, Gazy do użytku jako paliwo, 
Preparaty wspomagające spalanie paliw kopalnych, Smary, przemysło-
we tłuszcze, woski i płyny, Oleje techniczne, Węgiel, Koks, Olej gazowy 
do  ogrzewania przemysłowego, Paliwo metanolowe, 7 Filtry [części 
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do kontroli i regulacji ciepła, Czujniki, detektory i instrumenty monito-
rujące, Detektory gazów spalinowych, Detektory dwutlenku węgla, 
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do  oczyszczania powietrza, Instalacje do  spalania gazów, Instalacje 
do gromadzenia gazów, Piece przemysłowe, Przemysłowe urządzenia 
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naria, Szkolenia dla dorosłych, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia prze-
mysłowe, Udostępnianie publikacji on-line, Udostępnianie elektro-
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tlenku węgla [offset CO2], Udzielanie informacji naukowej i doradz-
twa w  zakresie kompensacji emisji dwutlenku węgla, Badania 
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nia chemiczno-technologiczne, Badania dotyczące zasobów mineral-
nych, Badania dotyczące ochrony środowiska, Badania z zakresu ana-
lizowania odpadów, Badania laboratoryjne w dziedzinie chemii, Badania 
w zakresie ochrony środowiska naturalnego, Usługi doradcze związane 
z  badaniami w  dziedzinie ochrony środowiska, Badania biotechnolo-
giczne dotyczące przemysłu, Badania i analizy naukowe, Badania labo-
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zmniejszania emisji dwutlenku węgla, Usługi naukowe i technologicz-
ne, Analiza laboratoryjna w dziedzinie chemii, Analiza naukowa, Anali-
za biochemiczna, Analiza zachowania środków chemicznych, Testo-
wanie i analiza materiałów, Badania technologiczne, Badania naukowe, 
Badania biochemiczne, Badania chemiczne, Badania chemiczno-tech-
nologiczne, Badania dotyczące zasobów mineralnych, Badania doty-
czące ochrony środowiska, Badania z zakresu analizowania odpadów, 
Badania laboratoryjne w dziedzinie chemii, Badania w zakresie ochro-
ny środowiska naturalnego, Usługi doradcze związane z  badaniami 
w  dziedzinie ochrony środowiska, Badania biotechnologiczne doty-
czące przemysłu, Badania i  analizy naukowe, Badania laboratoryjne, 
Badania inżynieryjne, Badania materiałowe, Badania techniczne, Ba-
dania techniczne w dziedzinie kompensacji emisji dwutlenku węgla, 
Certyfikacja [kontrola jakości], Doradztwo technologiczne, Inżynieria 
chemiczna, Inżynieria mechaniczna, Inżynieria techniczna, Laborato-
ria badawcze, Laboratoria chemiczne, Usługi świadczone przez labo-
ratoria naukowe, Opracowywanie podręczników technicznych, Opra-
cowywanie procesów przemysłowych, Opracowywanie produktów, 
Projektowanie techniczne, Prowadzenie badań inżynierskich, Prowa-
dzenie badań naukowych, Prowadzenie badań [technicznych], Prowa-
dzenie badań i  opracowywanie projektów technicznych, związane 
z wykorzystywaniem naturalnych źródeł energii, Sporządzanie rapor-
tów naukowych, Sporządzanie raportów technologicznych, Sporzą-
dzanie raportów technicznych, Usługi badawczo-rozwojowe 

(111) 358671 (220) 2022 04 29 (210) 542570
(151) 2022 09 28 (441) 2022 06 13
(732) IMAGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Białystok (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CUSTOS
(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 13, 26 01 03
(510), (511) 9 Odblaskowe kamizelki ochronne, kółka odblaskowe 
na odzież, paski odblaskowe do noszenia, odzież odblaskowa do za-
pobiegania wypadkom, ubrania odblaskowe do  zapobiegania wy-
padkom, artykuły odblaskowe do noszenia, do zapobiegania wypad-
kom, tarcze odblaskowe noszone na  ubraniu w  celu zapobiegania 
wypadkom drogowym, kombinezony haptyczne, inne niż do celów 
medycznych, kaski ochronne do  uprawiania sportu, kaski do  jazdy 
na  deskorolce, kaski ochronne dla dzieci, kaski do  jazdy konnej, ka-
ski ochronne dla motocyklistów, kaski ochronne dla rowerzystów, 
kaski snowboardowe, kaski narciarskie, kaski zabezpieczające, odzież 
ochronna o dużej widoczności, odzież ochronna chroniąca przed wy-
padkami lub urazami, izolowana odzież ochronna zabezpieczająca 
przed wypadkami lub urazami, odzież ochronna termiczna chroniąca 
przed wypadkami lub urazami, kamizelki haptyczne dla osób niewi-
domych i słabowidzących, systemy elektroniczne wsparcia osób nie-
pełnosprawnych, systemy nawigacji dla osób niewidomych, ociem-
niałych i niedowidzących, elektroniczni asystenci osób niewidomych, 
ociemniałych i  niedowidzących, elektroniczne systemy komunika-
cyjne dedykowane osobom wymagającym wsparcia, 25 Odzież, na-
krycia głowy, odzież z  elementami odblaskowymi, nakrycia głowy 
z elementami odblaskowymi, kamizelki z elementami odblaskowymi, 
akcesoria na szyję z elementami odblaskowymi, czapki z elementami 
odblaskowymi, kurtki z  elementami odblaskowymi, spodnie z  ele-
mentami odblaskowymi, skarpetki i getry z elementami odblaskowy-
mi, materiały odblaskowe do odzieży i nakryć głowy, odzież świecąca 
dla dorosłych, odzież świecąca dla dzieci, odzież świecąca dla spor-
towców, kurtki świecące, świecące nakrycia głowy, świecące czapki, 
opaski, materiały (elementy) świecące do  odzieży i  nakryć głowy, 
kurtki odblaskowe, odzież ochronna zakładana na ubrania 

(111) 358672 (220) 2022 05 09 (210) 542840
(151) 2022 09 20 (441) 2022 06 06
(732) KT & G CORPORATION, Daejeon (KR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPRING do lil SOLID  20 WKŁADÓW TYTONIOWYCH  Wkłady 
tytoniowe Fiit zaprojektowane do  użytku tylko z  lil SOLID   fiit 
SPRING fiit
(540) 

(591) biały, jasnoniebieski, niebieski, ciemnoniebieski, 
jasnopomarańczowy, pomarańczowy, ciemnopomarańczowy, 
czerwony, szary, czarny
(531) 26 04 02, 26 04 18, 26 05 04, 27 05 01, 29 01 15, 27 07 01
(510), (511) 34 Papierosy, Tytoń, Substytuty tytoniu, Cygara, Papie-
rosy elektroniczne, Roztwory nikotyny do  użytku w  papierosach 
elektronicznych, Ciekłe roztwory do użytku w papierosach elektro-

nicznych, Środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elek-
tronicznych, inne niż olejki eteryczne, Humidory, Gilotynki do cygar, 
Popielniczki dla palaczy, Kasetki do  papierosów elektronicznych, 
Łańcuszki na  szyję do  noszenia papierosów elektrycznych, Atomi-
zery do  papierosów elektronicznych, Artykuły dla palaczy w  tym 
zapalniczki, Pałeczki do  czyszczenia i  dezynfekcji papierosów elek-
tronicznych, Szczoteczki do  czyszczenia papierosów elektronicz-
nych, Waciki do czyszczenia papierosów elektronicznych, Produkty 
czyszczące do papierosów elektronicznych, Przybory do czyszczenia 
papierosów elektronicznych, Urządzenia do czyszczenia papierosów 
elektronicznych, Elektryczne urządzenia do czyszczenia papierosów 
elektronicznych, Futerały do  papierosów elektronicznych, Tytoń 
bezdymny, Waporyzatory do  bezdymnych papierosów, Pojemniki 
na urządzenia elektroniczne do podgrzewania papierosów lub tyto-
niu, wyrobów tytoniowych lub substytutów tytoniu, Pałeczki tyto-
niowe do papierosów elektronicznych 

(111) 358673 (220) 2022 05 09 (210) 542839
(151) 2022 09 19 (441) 2022 06 06
(732) KT & G CORPORATION, Daejeon (KR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROXO do  lil SOLID 20 WKŁADÓW TYTONIOWYCH Wkłady 
tytoniowe Fiit zaprojektowane do użytku tylko z lil SOLID fiit ROXO 
fiit
(540) 

(591) biały, jasnoniebieski, niebieski, ciemnoniebieski, 
jasnofioletowy, ciemnofioletowy, czerwony, szary, czarny, 
fioletowy
(531) 26 04 02, 26 04 18, 26 05 04, 27 05 01, 27 07 01, 29 01 15
(510), (511) 34 Papierosy, Tytoń, Substytuty tytoniu, Cygara, Papie-
rosy elektroniczne, Roztwory nikotyny do  użytku w  papierosach 
elektronicznych, Ciekłe roztwory do użytku w papierosach elektro-
nicznych, Środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elek-
tronicznych, inne niż olejki eteryczne, Humidory, Gilotynki do cygar, 
Popielniczki dla palaczy, Kasetki do  papierosów elektronicznych, 
Łańcuszki na  szyję do  noszenia papierosów elektrycznych, Atomi-
zery do  papierosów elektronicznych, Artykuły dla palaczy w  tym 
zapalniczki, Pałeczki do  czyszczenia i  dezynfekcji papierosów elek-
tronicznych, Szczoteczki do  czyszczenia papierosów elektronicz-
nych, Waciki do czyszczenia papierosów elektronicznych, Produkty 
czyszczące do papierosów elektronicznych, Przybory do czyszczenia 
papierosów elektronicznych, Urządzenia do czyszczenia papierosów 
elektronicznych, Elektryczne urządzenia do czyszczenia papierosów 
elektronicznych, Futerały do  papierosów elektronicznych, Tytoń 
bezdymny, Waporyzatory do  bezdymnych papierosów, Pojemniki 
na urządzenia elektroniczne do podgrzewania papierosów lub tyto-
niu, wyrobów tytoniowych lub substytutów tytoniu, Pałeczki tyto-
niowe do papierosów elektronicznych 

(111) 358674 (220) 2022 07 21 (210) 545359
(151) 2022 12 01 (441) 2022 08 16
(732) SIEKIERKO MARCIN, Topolany (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Narewka Naturalnie!
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(540) 

(591) niebieski, zielony
(531) 03 04 04, 26 11 13, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usłu-
gi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Dystrybucja materiałów 
reklamowych, marketingowych i  promocyjnych, Usługi w  zakresie 
targów i wystaw handlowych, Usługi w zakresie wystaw i prezentacji 
produktów 

(111) 358675 (220) 2022 08 22 (210) 546395
(151) 2023 01 16 (441) 2022 09 19
(732) PŁACHTA MAGDALENA, Warszawa (PL);
ROKICIŃSKI ARTUR, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMILE FACTORY
(540) 

(591) czarny, biały
(531) 02 09 10, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi 
dentystyczne, Usługi medyczne, Badania przesiewowe [skriningo-
we], Badania w celu oceny zagrożenia dla zdrowia, Badania w zakre-
sie diagnozy stanu zdrowia, Badanie sprawności fizycznej, Doradz-
two dotyczące ochrony zdrowia, Dostarczanie informacji z dziedziny 
opieki zdrowotnej za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, 
Dostarczanie informacji dotyczących zdrowia, Monitorowanie pa-
cjentów, Ocena ryzyka w zakresie zdrowia, Ochrona zdrowia, Opieka 
medyczna i zdrowotna, Profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony 
zdrowia, Profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, Usługi w za-
kresie wybielania zębów, Usługi w  zakresie medycznej pielęgnacji 
jamy ustnej, Usługi stomatologiczne w  zakresie fluoryzacji zębów, 
Usługi stomatologiczne w  zakresie chirurgii implantacyjnej, Usługi 
stomatologiczne w  zakresie leczenia kanałowego, Usługi protety-
ki stomatologicznej, Usługi ortodontyczne, Usługi mobilnej opieki 
stomatologicznej, Usługi kliniki dentystycznej, Usługi doradcze do-
tyczące przyrządów stomatologicznych, Usługi czyszczenia zębów, 
Usługi chirurgii jamy ustnej, Usługi asystenta dentysty, Udzielanie in-
formacji na temat stomatologii, Stomatologia z sedacją, Stomatolo-
gia kosmetyczna, Pomoc stomatologiczna, Konsultacje dentystycz-
ne, Doradztwo związane ze stomatologią, Chirurgia, Ambulatoryjna 
opieka medyczna, Analiza tkanek ludzkich do  celów leczenia me-
dycznego, Analizy medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, Analiza 
surowicy ludzkiej do celów leczenia medycznego, Badania medycz-
ne, Badania medyczne w  celach diagnostycznych lub leczenia, Ba-
dania przesiewowe, Badania rentgenowskie w  celach medycznych, 
Chirurgia kosmetyczna, Dopasowywanie protez, Doradztwo me-
dyczne w zakresie dermatologii, Informacja medyczna, Kliniki, Kliniki 

medyczne, Konsultacje medyczne, Medyczne badania osób, Obrazo-
wanie rentgenowskie do celów medycznych, Obrazowanie optyczne 
do  użytku w  diagnostyce medycznej, Oferowanie terapii laserowej 
do  leczenia chorób, Opieka medyczna i  analizy związane z  lecze-
niem pacjenta, Opieka pielęgniarska, Pomoc medyczna, Organizo-
wanie leczenia medycznego, Pomoc medyczna w  nagłych wypad-
kach, Poradnictwo medyczne, Prowadzenie placówek medycznych, 
Przeprowadzanie badań medycznych, Przeprowadzanie diagnozy 
chorób, Przygotowywanie raportów dotyczących kwestii medycz-
nych, Świadczenie pomocy medycznej, Świadczenie usług medycz-
nych, Udostępnianie wsparcia medycznego przy monitorowaniu 
pacjentów poddanych leczeniu medycznemu, Udzielanie informacji 
medycznej, Udzielanie informacji pacjentom w  zakresie zażywania 
leków, Udzielanie informacji związanych z  usługami medycznymi, 
Udzielanie wiadomości i  informacji w  dziedzinie medycyny, Usługi 
analiz medycznych do  celów diagnostycznych i  leczniczych świad-
czone przez laboratoria medyczne, Usługi analiz medycznych zwią-
zane z  leczeniem osób, świadczone przez laboratorium medyczne, 
Usługi analiz medycznych związane z  leczeniem pacjentów, Usługi 
analiz medycznych związane z diagnozowaniem i prognozowaniem 
dotyczącym nowotworów, Usługi analiz medycznych związanych 
z leczeniem osób, Usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi 
dermatologiczne w zakresie leczenia chorób skóry, Usługi diagnosty-
ki medycznej [testy i analizy], Usługi doradcze dotyczące implantów 
protetycznych, Usługi doradcze dotyczące instrumentów chirurgicz-
nych, Usługi doradcze dotyczące problemów medycznych, Usługi 
doradcze dotyczące aparatury i  przyrządów medycznych, Usługi 
doradcze i  informacyjne dotyczące produktów medycznych, Usłu-
gi doradcze w  zakresie przyrządów medycznych, Usługi doradcze 
w zakresie chirurgii, Usługi doradcze związane z usługami medycz-
nymi, Usługi indywidualnych konsultacji medycznych świadczone 
dla pacjentów, Usługi informacji medycznej, Usługi informacyjne 
w zakresie opieki medycznej, Usługi klinik medycznych, Usługi klinik 
zdrowia [medyczne], Usługi lekarskie, Usługi medyczne w  zakresie 
oceny stanu zdrowia, Usługi medyczne w  zakresie leczenia chorób 
ciała ludzkiego, Usługi obrazowania medycznego, Usługi oceny me-
dycznej, Usługi opieki medycznej, Usługi pomocy medycznej, Usłu-
gi poradnictwa medycznego, Usługi w  zakresie badań lekarskich, 
Usługi w zakresie diagnostyki chirurgicznej, Usługi w zakresie lecze-
nia chirurgicznego, Usługi w zakresie leczenia medycznego, Usługi 
w zakresie przygotowywania raportów medycznych, Usługi w zakre-
sie szczepień, Usługi w zakresie wkłuwania się do żył, Wykonywanie 
badań medycznych, Zapewnianie leczenia medycznego, Opieka 
pielęgniarska (Medyczna-), Ośrodki zdrowia, Higiena i  pielęgnacja 
urody dla ludzi, Higiena i  pielęgnacja urody istot ludzkich, Sporzą-
dzanie raportów dotyczących opieki zdrowotnej, Świadczenie usług 
w zakresie opieki zdrowotnej, Udzielanie informacji z zakresu ochro-
ny zdrowia przez telefon, Udzielanie informacji zdrowotnej, Usługi 
analiz laboratoryjnych związanych z  leczeniem ludzi, Usługi dorad-
cze w zakresie zdrowia, Usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie 
zdrowia, Usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne], 
Usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, Usługi klinik zdrowia, 
Usługi klinik medycznych i  opieki zdrowotnej, Usługi oceny zdro-
wia, Usługi opieki zdrowotnej, Usługi terapii za  pomocą komórek 
macierzystych, Usługi w  zakresie patologii związane z  leczeniem 
osób, Usługi w zakresie terapii za pomocą światła, Usługi w zakresie 
terapii mowy, Usługi w zakresie zorganizowanej opieki zdrowotnej, 
Zabiegi terapeutyczne dla twarzy, Zabiegi terapeutyczne dla cia-
ła, Analiza kosmetyczna, Doradztwo dotyczące urody, Doradztwo 
w zakresie urody, Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, 
Gabinety pielęgnacji skóry, Higiena i pielęgnacja urody, Kosmetycz-
ny zabieg laserowy skóry, Nakładanie produktów kosmetycznych 
na twarz, Nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, Udzielanie 
informacji o  urodzie, Usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, 
Usługi doradcze dotyczące urody, Usługi doradcze związane z pie-
lęgnacją skóry, Usługi terapii mikroigłowej, Usługi w zakresie lasero-
wego odmładzania skóry, Usługi w zakresie pielęgnacji skóry, Usługi 
zabiegów pielęgnacji twarzy, Wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami 
do celów kosmetycznych, Zabiegi pielęgnacji urody    
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 358676 (220) 2022 08 04 (210) 545876
(151) 2022 12 20 (441) 2022 09 05
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(732) GOODVALLEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przechlewo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROLNICTWO PRZYJAZNE KLIMATOWI
(540) 

(591) biały, ciemnozielony, jasnozielony
(531) 01 05 01, 01 05 07, 02 09 01, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 29 Mięso i  wyroby mięsne, Wędliny, Przetworzone pro-
dukty mięsne, Produkty mięsne mrożone, Gotowe dania z  mięsa, 
Przekąski na bazie mięsa, Pasty spożywcze wytworzone z mięsa, Go-
towe dania składające się głównie z mięsa, Mrożone posiłki składające 
się głównie z mięsa, Substytuty mięsa, Substytuty mięsa na bazie wa-
rzyw, Substytuty mięsa w puszce, Wędliny wegetariańskie, Kiełbaski 
wegetariańskie, Parówki wegetariańskie, Kabanosy wegetariańskie, 
Kotlety mielone wegetariańskie, Gotowe posiłki składające się głów-
nie z substytutów mięsa, Tofu, Burgery z tofu, Kotlety z tofu, Przeką-
ski na  bazie tofu, Soja [przetworzona], Burgery warzywne, Burgery 
sojowe, Kotlety sojowe, Danie gotowe, składające się głównie z pasty 
sojowej i tofu w gęstym sosie [cheonggukjang-jjigae], Suszona soja, 
Tempeh, Seitan [substytut mięsa], Yuba [skórka z tofu], Przetworzone 
owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Pasty 
wegetariańskie na bazie owoców i warzyw, Pasty wegańskie na bazie 
owoców i warzyw, Pasty do smarowania na bazie roślin strączkowych, 
Pasta z ciecierzycy [hummus], Pasty na bazie łubinu, Pasty warzywne, 
Pasztet warzywny, Sałatki delikatesowe składające się z mięsa, substy-
tutów mięsa, suszonych lub gotowanych owoców i/lub warzyw 

(111) 358677 (220) 2022 08 04 (210) 545877
(151) 2022 12 20 (441) 2022 09 05
(732) GOODVALLEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przechlewo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHÓW W ZGODZIE Z DOBRYMI PRAKTYKAMI
(540) 

(591) biały, ciemnozielony, jasnozielony
(531) 02 09 01, 02 09 15, 03 04 18, 03 04 24, 03 04 26, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 29 Mięso i  wyroby mięsne, Wędliny, Przetworzone pro-
dukty mięsne, Produkty mięsne mrożone, Gotowe dania z  mięsa, 
Przekąski na bazie mięsa, Pasty spożywcze wytworzone z mięsa, Go-
towe dania składające się głównie z mięsa, Mrożone posiłki składające 
się głównie z mięsa, Substytuty mięsa, Substytuty mięsa na bazie wa-
rzyw, Substytuty mięsa w puszce, Wędliny wegetariańskie, Kiełbaski 
wegetariańskie, Parówki wegetariańskie, Kabanosy wegetariańskie, 
Kotlety mielone wegetariańskie, Gotowe posiłki składające się głów-
nie z substytutów mięsa, Tofu, Burgery z tofu, Kotlety z tofu, Przeką-
ski na  bazie tofu, Soja [przetworzona], Burgery warzywne, Burgery 
sojowe, Kotlety sojowe, Danie gotowe, składające się głównie z pasty 
sojowej i tofu w gęstym sosie [cheonggukjang-jjigae], Suszona soja, 
Tempeh, Seitan [substytut mięsa], Yuba [skórka z tofu], Przetworzone 
owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Pasty 
wegetariańskie na bazie owoców i warzyw, Pasty wegańskie na bazie 
owoców i warzyw, Pasty do smarowania na bazie roślin strączkowych, 
Pasta z ciecierzycy [hummus], Pasty na bazie łubinu, Pasty warzywne, 
Pasztet warzywny, Sałatki delikatesowe składające się z mięsa, substy-
tutów mięsa, suszonych lub gotowanych owoców i/lub warzyw 

(111) 358678 (220) 2022 08 04 (210) 545878
(151) 2022 12 20 (441) 2022 09 05
(732) GOODVALLEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przechlewo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WŁASNE UPRAWY PASZE I PRODUKTY
(540) 

(591) biały, ciemnozielony, jasnozielony
(531) 24 15 01, 24 15 15, 24 17 08, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 29 Mięso i  wyroby mięsne, Wędliny, Przetworzone pro-
dukty mięsne, Produkty mięsne mrożone, Gotowe dania z  mięsa, 
Przekąski na bazie mięsa, Pasty spożywcze wytworzone z mięsa, Go-
towe dania składające się głównie z mięsa, Mrożone posiłki składające 
się głównie z mięsa, Substytuty mięsa, Substytuty mięsa na bazie wa-
rzyw, Substytuty mięsa w puszce, Wędliny wegetariańskie, Kiełbaski 
wegetariańskie, Parówki wegetariańskie, Kabanosy wegetariańskie, 
Kotlety mielone wegetariańskie, Gotowe posiłki składające się głów-
nie z substytutów mięsa, Tofu, Burgery z tofu, Kotlety z tofu, Przeką-
ski na  bazie tofu, Soja [przetworzona], Burgery warzywne, Burgery 
sojowe, Kotlety sojowe, Danie gotowe, składające się głównie z pasty 
sojowej i tofu w gęstym sosie [cheonggukjang-jjigae], Suszona soja, 
Tempeh, Seitan [substytut mięsa], Yuba [skórka z tofu], Przetworzone 
owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Pasty 
wegetariańskie na bazie owoców i warzyw, Pasty wegańskie na bazie 
owoców i warzyw, Pasty do smarowania na bazie roślin strączkowych, 
Pasta z ciecierzycy [hummus], Pasty na bazie łubinu, Pasty warzywne, 
Pasztet warzywny, Sałatki delikatesowe składające się z mięsa, substy-
tutów mięsa, suszonych lub gotowanych owoców i/lub warzyw 

(111) 358679 (220) 2022 07 19 (210) 545255
(151) 2023 01 03 (441) 2022 09 19
(732) NDI SOPOT SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NDI
(510), (511) 36 Analizy finansowe, Zarządzanie nieruchomościami, 
Transakcje finansowe, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Do-
radztwo finansowe, Wycena nieruchomości, Agencje nieruchomości, 
Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem mieszkań, Powiernictwo, 
Usługi finansowania, Usługi w  zakresie nieruchomości związane 
z  zarządzaniem inwestycjami w  majątek nieruchomy, Inwestycje 
majątkowe [nieruchomości], Udzielanie informacji finansowych 
inwestorom, Pośrednictwo w  obrocie nieruchomościami, Banko-
wość hipoteczna, Pośrednictwo w zakresie kredytów hipotecznych, 
Finansowanie nieruchomości, Usługi doradcze w  zakresie inwe-
stycji i  finansów, Doradztwo w  zakresie finansów przedsiębiorstw, 
Usługi zarządzania inwestycjami w  zakresie nieruchomości, Wyce-
na finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], Usługi 
w zakresie planowania finansowego, Usługi powiernicze w zakresie 
nieruchomości, Doradztwo finansowe związane z  inwestowaniem 
w  nieruchomości, Zarządzanie finansowe projektami budowlany-
mi, Zarządzanie finansowe projektami renowacji budynków, Usługi 
nabywania nieruchomości, Inwestowanie w nieruchomości, Doradz-
two w  zakresie nieruchomości, Wynajem nieruchomości i  majątku, 
Usługi agencji nieruchomości w zakresie wynajmu budynków, Usługi 
agencji nieruchomości związane z  kupnem i  sprzedażą budynków, 
Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, 
37 Budownictwo, Budowa budynków produkcyjnych i  przemysło-
wych, Budowa budynków mieszkalnych i  komercyjnych, Budow-
nictwo lądowe, Budownictwo na morzu, Budownictwo podwodne, 
Budownictwo portowe, Budownictwo podziemne, Instalowanie i na-
prawa urządzeń do nawadniania, Budowa i konserwacja rurociągów, 
Budowa rurociągów naftowych, Układanie i  budowa rurociągów, 
Konsultacje budowlane, Konsultacje w zakresie nadzoru budowlane-
go, Usługi doradztwa budowlanego, Nadzór budowlany, Usługi nad-
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zoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych, Budowanie 
mol, Budowa jezdni, Budowa mostów, Budowa lotnisk, Budowa linii 
kolejowych, Budowa tuneli, Budowa dróg, Budowa autostrad, Budo-
wa fabryk, Naprawy podwodne, Konserwacja i naprawy budynków, 
Naprawa i konserwacja budynków biurowych, Budowa biur, Budowa 
stropów, Budowa śluz, Budowa falochronów, Budowa infrastruktury, 
Budowanie nieruchomości, Budowanie domów, Budowa hal spor-
towych, Budowa bloków mieszkalnych, Budowa infrastruktury ko-
lejowej, Budowanie dróg kolejowych, Budowa konstrukcji do trans-
portu ropy naftowej, Budowa konstrukcji do transportowania gazu 
naturalnego, Budowa konstrukcji do wydobywania gazu ziemnego, 
Budowa nieruchomości komercyjnych, 42 Usługi architektoniczne, 
Doradztwo w  dziedzinie projektowania architektonicznego, Usługi 
architektoniczne w  zakresie projektowania budynków, Projektowa-
nie dekoracji wnętrz, Usługi inżynieryjne i  w  zakresie architektury, 
Pomiary geodezyjne, Pomiary inżynieryjne, Opracowywanie projek-
tów technicznych, Badania techniczne, Projektowanie urbanistycz-
ne, Studium wykonalności technicznej, Analizy wykonalności projek-
tu, Przeprowadzanie technicznych studiów wykonalności, Badania 
w  dziedzinie budownictwa, Przygotowywanie planów architekto-
nicznych, Usługi architektoniczne w zakresie projektowania budyn-
ków przemysłowych, Projektowanie zewnętrznej części budynków, 
Usługi w zakresie projektowania budynków 

(111) 358680 (220) 2022 08 19 (210) 546355
(151) 2022 12 27 (441) 2022 09 12
(732) TARGET SOUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) target sound
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 29 01 13, 27 05 01, 26 11 12, 26 02 01
(510), (511) 41 Koncerty muzyczne, Organizowanie koncertów, 
Wynajem pomieszczeń koncertowych, Usługi rezerwacji biletów 
na koncerty, Obsługa koncertów muzycznych, Przygotowywanie, or-
ganizowanie i prowadzenie koncertów, Usługi rozrywkowe w postaci 
występów koncertowych, Organizowanie imprez w celach rozrywko-
wych, Organizowanie widowisk [impresariat], Produkcja muzyczna, 
Przekazywanie wiedzy biznesowej i  know-how [szkolenie], Usługi 
artystów estradowych, Usługi rozrywkowe 

(111) 358681 (220) 2022 07 11 (210) 544954
(151) 2022 11 10 (441) 2022 07 25
(732) KAMIŃSKI MAREK, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIMPL SIMPLE BY DOTVAPE
(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 09, 27 05 10, 27 05 17
(510), (511) 3 Aromaty, Aromaty do ciast (olejki eteryczne), Aromaty 
do napojów [olejki eteryczne], Aromaty do żywności [olejki eterycz-
ne], Aromaty do żywności w postaci olejków esencyjnych, Aromaty 
do żywności w postaci olejków eterycznych, Aromaty [olejki aroma-
tyczne], Aromaty [olejki eteryczne], Aromaty spożywcze sporządzo-
ne z olejków eterycznych, Aromatyczne olejki eteryczne, Esencje ete-
ryczne, Esencje i olejki eteryczne, Naturalne olejki eteryczne, Olejki 
eteryczne, Olejki nielecznicze, Olejki zapachowe, 5 Papierosy bez-

tytoniowe do celów medycznych, Plastry z nikotyną do użytku jako 
pomoc w rzucaniu palenia, 34 Papierosy beztytoniowe nie do celów 
medycznych, Aromaty do tytoniu, Aromaty chemiczne w płynie sto-
sowane do  napełniania wkładów do  elektronicznych papierosów, 
Środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych, 
inne niż olejki eteryczne, Ciekłe roztwory do  użytku w  e-papiero-
sach, Papierosy elektroniczne, Pudełka na  papierosy elektroniczne, 
Papierosy zawierające substytuty tytoniu, nie do celów leczniczych, 
Środki aromatyzujące do  tytoniu, inne niż olejki eteryczne, Środki 
aromatyzujące, inne niż olejki eteryczne, do stosowania w zamienni-
kach tytoniu, Waporyzatory dla palaczy, do stosowania doustnego, 
Płyny do elektronicznych papierosów [e-płyn] zawierające aromaty 
w  płynie stosowane do  napełniania wkładów do  elektronicznych 
papierosów, Waporyzatory osobiste i  papierosy elektroniczne oraz 
aromaty i płyny do nich 

(111) 358682 (220) 2022 07 20 (210) 545343
(151) 2022 11 15 (441) 2022 08 01
(732) JELONEK KAMILLA, Truskolasy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KAMILLA JELONEK
(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 11, 26 11 01, 26 11 08
(510), (511) 25 Odzież 

(111) 358683 (220) 2022 07 25 (210) 545522
(151) 2022 11 22 (441) 2022 08 08
(732) POLASZCZYK ALEKSANDER, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GI GREAT IDEAS
(540) 

(591) niebieski, biały
(531) 26 01 04, 26 01 18, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 36 Detaliczne usługi finansowe, Doradcze usługi zarzą-
dzania finansowego, Doradztwo finansowe i  usługi konsultingu fi-
nansowego, Finansowe i inwestycyjne usługi konsultacyjne, Finanso-
we usługi bankowe, Finansowe usługi bankowe w zakresie wpłacania 
środków pieniężnych, Finansowe usługi bankowe w zakresie wypła-
cania środków pieniężnych, Finansowe usługi doradcze i dotyczące 
zarządzania, Finansowe usługi dotyczące ubezpieczenia mechanicz-
nych pojazdów, Finansowe usługi konsultingowe, Finansowe usługi 
w zakresie przedpłacania, Przelewy i transakcje finansowe oraz usłu-
gi płatnicze, Osobiste usługi finansowe, Finansowe usługi związane 
z  oszczędnościami, Skomputeryzowane usługi doradztwa finanso-
wego, Doradztwo finansowe dotyczące emerytur, Doradztwo fi-
nansowe dotyczące funduszy powierniczych, Doradztwo finansowe 
dotyczące inwestycji, Doradztwo finansowe dotyczące rozliczeń, 
Doradztwo finansowe dotyczące podatków, Doradztwo finanso-
we, Inwestowanie funduszy kapitałowych, Inwestowanie funduszy 
międzynarodowych, Inwestowanie funduszy na rzecz osób trzecich, 
Inwestowanie funduszy na cele charytatywne, Inwestowanie fundu-
szy wzajemnych, Inwestowanie funduszy zapomogowych, Inwesto-
wanie kapitału w  nieruchomości, Inwestowanie kapitału własnego 
w firmy międzynarodowe, Inwestowanie w nieruchomości, Inwesto-
wanie za pośrednictwem mediów elektronicznych, Udzielanie infor-
macji finansowych związanych z  branżą finansową zaangażowaną 
w  inwestowanie skierowane na  sprawy środowiskowe, Doradztwo 
finansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości, Doradztwo 
finansowe związane z  inwestowaniem w  infrastrukturę, Gromadze-
nie funduszy i  sponsorowanie finansowe, Usługi finansowe, mone-
tarne i bankowe, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi w zakresie nieru-
chomości, Usługi w zakresie wycen, Wydawanie kart przedpłaconych 
i bonów, Zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, Usługi depo-
zytów sejfowych, Usługi w zakresie depozytów przedmiotów warto-
ściowych, Ubezpieczenia, Gwarantowanie ubezpieczeń 
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(111) 358684 (220) 2022 07 23 (210) 545434
(151) 2022 11 22 (441) 2022 08 08
(732) INSTYTUT BADAWCZY LEŚNICTWA, Sękocin Stary (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IBL FOREST RESEARCH INSTITUTE
(540) 

(591) biały, zielony
(531) 05 01 05, 05 01 16, 26 03 04, 26 11 01, 26 11 07, 27 05 01, 
27 05 08, 29 01 12
(510), (511) 1 Składniki i materiały chemiczne do celów naukowych, 
42 Ekspertyzy w  zakresie technologii, Badania dotyczące ochrony 
środowiska, Badania naukowe dotyczące ekologii, Badania środowi-
ska, Badania w dziedzinie ekologii, Usługi w dziedzinie nauk o Ziemi, 
Analizy biologiczne, Analiza materiałów, Analiza naukowa, Badania 
biologiczne, Prowadzenie badań naukowych 

(111) 358685 (220) 2022 07 23 (210) 545435
(151) 2022 11 22 (441) 2022 08 08
(732) INSTYTUT BADAWCZY LEŚNICTWA, Sękocin Stary (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IBL INSTYTUT BADAWCZY LEŚNICTWA
(540) 

(591) biały, zielony
(531) 05 01 05, 05 01 16, 26 03 04, 26 11 01, 26 11 07, 27 05 01, 
27 05 08, 29 01 12
(510), (511) 1 Składniki i materiały chemiczne do celów naukowych, 
42 Ekspertyzy w  zakresie technologii, Badania dotyczące ochrony 
środowiska, Badania naukowe dotyczące ekologii, Badania środowi-
ska, Badania w dziedzinie ekologii, Usługi w dziedzinie nauk o Ziemi, 
Analizy biologiczne, Analiza materiałów, Analiza naukowa, Badania 
biologiczne, Prowadzenie badań naukowych 

(111) 358686 (220) 2022 07 18 (210) 545184
(151) 2022 11 22 (441) 2022 08 08
(732) MIND THE LABEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Jemmy

(510), (511) 35 Administrowanie sprzedażą, Administrowanie i  orga-
nizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Dostarczanie informacji doty-
czących produktów konsumpcyjnych za  pośrednictwem internetu, 
Skomputeryzowane usługi w  zakresie składania zamówień online, 
Skomputeryzowane zamówienia towarów, Udostępnianie informacji 
o  produktach konsumenckich dotyczących żywności lub napojów, 
Usługi w zakresie zamówień online w dziedzinie restauracji oferują-
cych posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce, Usługi w zakresie 
zamówień online, Usługi zarządzania sprzedażą, Zarządzanie w  za-
kresie zamówień zakupowych, Usługi handlu detalicznego w  za-
kresie żywności, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą 
subskrybowanych pudełek zawierających żywność, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, 42 Oprogramo-
wanie jako usługa [SaaS], Platforma jako usługa [PaaS] obejmująca 
platformy oprogramowania do transmisji obrazów, treści audiowizu-
alnych, treści wideo i  wiadomości, Udostępnianie wyszukiwarek in-
ternetowych z konkretnymi opcjami wyszukiwania, Usługi dostawcy 
usług aplikacyjnych [ASP], mianowicie hosting aplikacji oprogramo-
wania komputerowego na rzecz osób trzecich, Usługi dostawcy usług 
aplikacyjnych [ASP], Wynajem oprogramowania i programów kompu-
terowych, Wynajem oprogramowania komputerowego związanego 
z ofertami cenowymi, Umożliwianie tymczasowego użytkowania apli-
kacji opartych na wykorzystaniu sieci Web, Usługi doradztwa w zakre-
sie oprogramowania jako usługi [SaaS], Platforma jako usługa [PaaS], 
43 Usługi doradcze dotyczące żywności, Usługi doradcze w dziedzi-
nie kateringu obejmującego żywność i napoje, Usługi rezerwacyjne 
w zakresie rezerwacji posiłków, Usługi w zakresie sprzedaży posiłków 
na wynos, Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, Usługi ka-
teringowe w  zakresie zaopatrzenia w  żywność, Usługi zaopatrzenia 
w  żywność i  napoje, Usługi zaopatrzenia w  żywność, Dostarczanie 
żywności i  napojów za  pośrednictwem furgonetek, Przygotowywa-
nie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spoży-
cia, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania 
żywności i napojów, Usługi w zakresie dostarczania napojów, Usługi 
w zakresie jedzenia na wynos 

(111) 358687 (220) 2022 07 26 (210) 545524
(151) 2022 11 22 (441) 2022 08 08
(732) SZMYD WOJCIECH KGT SPORTS, Krosno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KGT
(540) 

(591) czarny, biały, złoty
(531) 29 01 13, 27 05 01, 27 05 05, 27 05 17, 27 05 19, 27 05 23, 03 07 17
(510), (511) 9 Podcasty, Podcasty do  pobrania, Filmy do  pobrania, 
Pliki multimedialne do pobrania, Dane zapisane elektronicznie z In-
ternetu, Czasopisma elektroniczne, E-booki, Edukacyjne materiały 
na zajęcia, do pobrania, Interaktywne publikacje elektroniczne, Pla-
katy do  pobrania, Pobieralne broszury elektroniczne, Videocasty, 
Media do pobierania, 41 Udostępnianie informacji dotyczących tre-
ningu fitness za pomocą portalu on-line, Sport i fitness, Obozy spor-
towe, Szkolenie sportowe, Organizowanie zawodów sportowych, 
Szkolenia zawodników sportowych, Usługi klubów sportowych, 
Rezerwowanie obiektów sportowych, Przeprowadzanie wydarzeń 
sportowych, Wynajem sprzętu sportowego, Udostępnianie sprzętu 
sportowego, Usługi rozrywkowe w zakresie sportów elektronicznych, 
Organizowanie zajęć w zakresie sportów elektronicznych, Organizo-
wanie i  przeprowadzanie turniejów e-sportowych, Udostępnianie 
biuletynów online w dziedzinie rozrywki sportowej, Nauczanie gry 
w piłkę nożną, Obozy piłki nożnej, Organizowanie meczów piłki noż-
nej, Produkcja filmów na temat piłki nożnej, Organizowanie, przygo-
towywanie i prowadzenie meczów piłki nożnej, Udostępnianie infor-
macji online związanych z mediami audiowizualnymi 
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(111) 358688 (220) 2022 07 27 (210) 545627
(151) 2022 11 22 (441) 2022 08 08
(732) CAŁKIEM FAJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JUSTEK FREESTYLE
(510), (511) 35 Agencje reklamowe, Usługi reklamowe świadczone 
przez radiowe i telewizyjne agencje reklamowe, Doradztwo i konsulta-
cje w zakresie działalności gospodarczej, Impresariat w działalności ar-
tystycznej, Marketing opierający się na współpracy z influencerem [In-
fluencer marketing], Marketing ukierunkowany, Organizacja pokazów 
mody w  celach promocyjnych, Organizacja wydarzeń komercyjnych, 
Organizowanie targów handlowych, Promocja, reklama i  marketing 
stron internetowych on-line, Promocja [reklama] koncertów, Promocja 
[reklama] podróży, Promowanie [reklama] działalności gospodarczej, 
Reklama, Reklama banerowa, Reklama bezpośredniej odpowiedzi, 
Reklama biznesowych stron internetowych, Reklama i marketing, Re-
klama i usługi reklamowe, Reklama korespondencyjna, Reklama na bill-
boardach elektronicznych, Reklama online poprzez komputerowe sieci 
komunikacyjne, Reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci 
komunikacyjnej, Reklama online za  pośrednictwem sieci kompute-
rowej, Reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online 
dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, Reklama 
poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, Reklama radiowa, Re-
klama towarów i usług sprzedawców online za pośrednictwem prze-
wodnika online do przeszukiwania, Reklama typu „płać za kliknięcie”, 
Reklama w czasopismach, Reklama w czasopismach, broszurach i gaze-
tach, Reklama w Internecie dla osób trzecich, Reklama w prasie popular-
nej i profesjonalnej, Reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, 
Reklama za  pośrednictwem mediów elektronicznych, w  szczególno-
ści Internetu, Reklama zewnętrzna, Reklama związana z  transportem 
i dostawą, Usługi agencji modelek i modeli związane z reklamą, Usłu-
gi reklamowe, w  tym reklama on-line w  sieci komputerowej, Usługi 
w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), 41 Kursy szkoleniowe 
w zakresie planowania strategicznego związanego z reklamą, promo-
cją, marketingiem i biznesem, Organizowanie konferencji związanych 
z reklamą, Organizowanie seminariów związanych z reklamą, Organizo-
wanie konferencji, wystaw i konkursów, Produkcja nagrań audio i video 
oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, Usługi edukacyjne 
i instruktażowe, Usługi w zakresie przedstawień na żywo, Dostarczanie 
filmów, nie  do  pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo 
na żądanie, Dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, 
przy pomocy usług typu transmisja wideo na  żądanie, Dostarczanie 
rozrywki drogą radiową, Dostarczanie rozrywki w postaci nagranej mu-
zyki, Dyskoteki, Dystrybucja filmów, Escape room [rozrywka], Fankluby, 
Fotoreportaże, Goszczenie lig fantasy sports, Impresariat artystyczny, 
Organizacja i  przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Organizacja 
imprez rozrywkowych typu cosplay, Organizacja pokazów mody w ce-
lach rozrywkowych, Organizowanie imprez w celach kulturalnych, roz-
rywkowych i  sportowych, Pisanie piosenek, Produkcja mikrofilmów, 
Produkcja muzyczna, Usługi edukacyjne i  instruktażowe w  zakresie 
sportu, 43 Restauracje oferujące dania na wynos, Bary szybkiej obsługi 
[snack-bary], Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produk-
tami i transportem (catering), Kafeterie [bufety], Restauracje samoob-
sługowe, Usługi barowe, Usługi restauracyjne, 45 Doradztwo prawne 
związane z reklamą telewizyjną, rozrywką telewizyjną i sportami 

(111) 358689 (220) 2022 07 11 (210) 544976
(151) 2022 11 08 (441) 2022 07 25
(732) AUTOID POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AutoID
(540) 

(591) pomarańczowy, szary, biały
(531) 01 15 23, 26 11 22, 27 05 01, 27 05 17, 27 05 02, 29 01 13
(510), (511) 9 Urządzenia do transmisji dźwięku, danych lub obrazów, 
Skanery biometryczne, Biometryczne skanery tęczówki, Biometryczne 
skanery siatkówki, Skomputeryzowane zegary z  funkcją rozpoznawa-
nia linii papilarnych, Czytniki kart, Czytniki kart chipowych, Czytniki 

kart elektronicznych, Czytniki kart inteligentnych, Czytniki kart pamię-
ci, Czytniki kart pamięci flash, Czytniki kart pamięci SD, Czytniki kart 
typu flash, Czytniki kart USB, Czytniki kart kodowanych magnetycznie, 
Czytniki kart kredytowych, Czytniki kart IC, Cyfrowe drukarki kolorowe, 
Cyfrowe drukarki kolorowe do  dokumentów, Drukarki, Drukarki ter-
miczne, Oprogramowanie do monitorowania, analizy, kontroli i prowa-
dzenia operacji w świecie fizycznym, Oprogramowanie komputerowe 
do analizy odcisków palców lub odcisków dłoni, Biometryczne systemy 
kontroli dostępu, Biometryczne systemy rozpoznawania głosu, Syste-
my identyfikacji biometrycznej, Oprogramowanie do  rozpoznawania 
twarzy, Oprogramowanie do optycznego rozpoznawania kodów kre-
skowych [OBR], Oprogramowanie do  inteligentnego rozpoznawania 
znaków [ICR], Oprogramowanie do  optycznego rozpoznawania zna-
ków [OMR], Oprogramowanie do optycznego rozpoznawania znaków, 
Oprogramowanie do sztucznej inteligencji do monitoringu, Optyczne 
urządzenia do monitoringu obiektów śledzonych, Urządzenia do moni-
toringu wizualnego, Urządzenia elektroniczne do monitoringu, Kamery 
wideo przystosowane do celów monitoringowych, Elektroniczne urzą-
dzenia do monitoringu obiektów śledzonych, Elektryczne urządzenia 
do monitoringu obiektów śledzonych, 42 Kontrola dostępu jako usługa 
[ACaaS], Usługi uwierzytelniania (kontrola) danych przekazywanych 
za pomocą telekomunikacji, Testowanie, stwierdzanie autentyczności 
i  kontrola jakości, Rozwój, programowanie i  wdrażanie oprogramo-
wania komputerowego, Hosting, oprogramowanie jako usługa oraz 
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Tworzenie, konser-
wacja oraz modernizowanie oprogramowania komputerowego, Two-
rzenie oprogramowania komputerowego, Tworzenie, utrzymywanie 
i adaptacja oprogramowania komputerowego 

(111) 358690 (220) 2022 07 22 (210) 545419
(151) 2022 11 22 (441) 2022 08 08
(732) AZUZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Dąbrowa Górnicza (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZKLANE DOMY APARTAMENTY W ZAKOPANEM
(540) 

(531) 06 01 04, 07 03 11, 27 05 01, 27 05 11
(510), (511) 43 Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, Za-
pewnianie zakwaterowania na  pobyt czasowy, Wynajmowanie po-
mieszczeń na  pobyt czasowy, Zakwaterowanie na  pobyt czasowy, 
Wynajmowanie kwater, Usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt 
czasowy, Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Usługi in-
formacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymcza-
sowego, Tymczasowe zakwaterowanie 

(111) 358691 (220) 2022 07 25 (210) 545485
(151) 2022 11 22 (441) 2022 08 08
(732) FOX BURGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOX BurgeR BECAUSE IT’S GOOD
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 03 06 25, 08 01 06, 24 17 02, 09 01 09, 26 01 03, 26 01 15, 
26 01 16, 26 01 18, 27 05 01, 27 05 04, 29 01 12, 27 05 08



68 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 6/2023

(510), (511) 43 Bary, Bary przekąskowe, Bary szybkiej obsługi [snac-
k-bary], Dostarczanie żywności i  napojów za  pośrednictwem fur-
gonetek, Oferowanie żywności i  napojów w  bistrach, Oferowanie 
żywności i  napojów w  restauracjach i  barach, Przygotowywanie 
i  zaopatrywanie w  żywność i  napoje do  bezpośredniego spożycia, 
Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie posiłków i napojów, 
Restauracje oferujące dania na wynos, Restauracje z grillem, Serwo-
wanie jedzenia i  napojów, Serwowanie żywności i  napojów w  re-
stauracjach i  barach, Snack-bary, Usługi barów i  restauracji, Usługi 
barowe, Usługi mobilnych restauracji, Usługi restauracji fast-food, 
Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracji 
szybkiej obsługi, Usługi restauracji, w  których mięso przygotowuje 
się na oczach klientów, Usługi snack-barów, Usługi świadczone przez 
bary bistro, Usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, Usługi w zakre-
sie jedzenia na wynos, Usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wy-
nos, Usługi barów typu fast-food na wynos 

(111) 358692 (220) 2022 07 27 (210) 545625
(151) 2022 11 22 (441) 2022 08 08
(732) CAŁKIEM FAJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CZVJNIK
(510), (511) 35 Agencje reklamowe, Usługi reklamowe świadczone 
przez radiowe i telewizyjne agencje reklamowe, Impresariat w działal-
ności artystycznej, Marketing opierający się na współpracy z influen-
cerem [Influencer marketing], Marketing ukierunkowany, Organizacja 
pokazów mody w  celach promocyjnych, Organizacja wydarzeń ko-
mercyjnych, Organizowanie targów handlowych, Promocja, reklama 
i marketing stron internetowych on-line, Promocja [reklama] koncer-
tów, Promocja [reklama] podróży, Promowanie [reklama] działalności 
gospodarczej, Reklama, Reklama banerowa, Reklama bezpośredniej 
odpowiedzi, Reklama biznesowych stron internetowych, Reklama 
i marketing, Reklama i usługi reklamowe, Reklama korespondencyjna, 
Reklama na  billboardach elektronicznych, Reklama online poprzez 
komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama online za  pośrednic-
twem komputerowej sieci komunikacyjnej, Reklama online za  po-
średnictwem sieci komputerowej, Reklama poprzez przesyłanie ma-
teriałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne 
sieci komunikacyjne, Reklama poprzez wszystkie publiczne środki ko-
munikacji, Reklama radiowa, Reklama towarów i usług sprzedawców 
online za  pośrednictwem przewodnika online do  przeszukiwania, 
Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama w czasopismach, Reklama 
w  czasopismach, broszurach i  gazetach, Reklama w  Internecie dla 
osób trzecich, Reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, Reklama 
za pomocą marketingu bezpośredniego, Reklama za pośrednictwem 
mediów elektronicznych, w  szczególności Internetu, Reklama ze-
wnętrzna, Reklama związana z transportem i dostawą, Usługi agencji 
modelek i modeli związane z reklamą, Usługi reklamowe, w tym rekla-
ma on-line w sieci komputerowej, Usługi w zakresie tworzenia marki 
(reklama i  promocja), 41 Kursy szkoleniowe w  zakresie planowania 
strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biz-
nesem, Organizowanie konferencji związanych z reklamą, Organizo-
wanie seminariów związanych z reklamą, Organizowanie konferencji, 
wystaw i konkursów, Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja 
multimedialna i  usługi fotograficzne, Usługi edukacyjne i  instruk-
tażowe, Usługi w  zakresie przedstawień na  żywo, Dostarczanie fil-
mów, nie  do  pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo 
na żądanie, Dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, 
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Dostarczanie 
rozrywki drogą radiową, Dostarczanie rozrywki w  postaci nagranej 
muzyki, Dyskoteki, Dystrybucja filmów, Escape room [rozrywka], Fan-
kluby, Fotoreportaże, Goszczenie lig fantasy sports, Impresariat arty-
styczny, Organizacja i  przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Or-
ganizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, Organizacja pokazów 
mody w celach rozrywkowych, Organizowanie imprez w celach kultu-
ralnych, rozrywkowych i sportowych, Organizowanie imprez w celach 
rozrywkowych, Pisanie piosenek, Produkcja mikrofilmów, Produkcja 
muzyczna, Usługi w zakresie e-sportu, 43 Restauracje oferujące dania 
na wynos, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Obsługa gastronomicz-
na z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), Kafe-
terie [bufety], Restauracje samoobsługowe, Usługi barowe, Usługi re-
stauracyjne, 45 Doradztwo prawne związane z reklamą telewizyjną, 
rozrywką telewizyjną i sportami 

(111) 358693 (220) 2022 07 19 (210) 545266
(151) 2022 11 22 (441) 2022 08 08
(732) KOZŁOWSKI IWO IWO GROUP, Gorlice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IG IWO GROUP
(540) 

(591) niebieski, szary, biały
(531) 26 02 12, 26 11 01, 26 11 06, 26 11 11, 27 05 01, 27 05 23, 
27 01 25, 29 01 13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami 
sportowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku ze  sprzętem 
audiowizualnym, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku ze  sprzę-
tem informatycznym, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie arty-
kułów sportowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzę-
tem sportowym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami 
sportowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem in-
formatycznym, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku ze  sprzętem 
audiowizualnym, Usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie artykułów 
sportowych, Usługi handlu detalicznego dotyczące rowerów, Usłu-
gi handlu detalicznego związane z akcesoriami do rowerów, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z instrumentami muzycznymi, Usłu-
gi handlu detalicznego związane ze sprzętem audiowizualnym, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym 

(111) 358694 (220) 2022 03 01 (210) 540466
(151) 2022 11 15 (441) 2022 08 01
(732) PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PGE
(540) 

(591) granatowy, czerwony, pomarańczowy
(531) 29 01 13, 27 05 01, 26 11 02, 26 11 13
(510), (511) 4 Energia elektryczna, Energia elektryczna wytwarzana 
z energii słonecznej, Energia elektryczna wytwarzana z energii wiatru, 
Energia elektryczna ze  źródeł odnawialnych, Energia elektryczna 
ze źródeł nieodnawialnych, 7 Turbiny wiatrowe, Wiatraki, Elektrownia, 
Generatory prądu wykorzystujące ogniwa słoneczne, Generatory wy-
twarzające energię elektryczną z energii słonecznej, Generatory do tur-
bin wiatrowych, Generatory energii elektrycznej napędzane energią 
wiatru, Pompy wiatrowe, Morskie farmy wiatrowe, Morskie elektrownie 
wiatrowe, Lądowe farmy wiatrowe, Lądowe elektrownie wiatrowe, 9 
Aparatura kontrolna [energia elektryczna], Urządzenia do  sterowania 
energią elektryczną, Elektryczne urządzenia sterownicze do zarządza-
nia energią, Fotowoltaiczne moduły słoneczne, Fotowoltaiczne urzą-
dzenia i  instalacje do  wytwarzania energii elektrycznej z  energii sło-
necznej, Urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania 
słonecznego na  energię elektryczną, Akumulatory energii fotowolta-
icznej, Instalacje fotowoltaiczne do  wytwarzania energii elektrycznej 
[elektrownie fotowoltaiczne], Moduły fotowoltaiczne, Komórki foto-
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woltaiczne, Kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, Falowni-
ki fotowoltaiczne, Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii 
elektrycznej, Baterie słoneczne, Kolektory słoneczne do wytwarzania 
energii elektrycznej, Ładowarki do baterii słonecznych, Matryce do pa-
neli słonecznych, Moduły słoneczne, Ogniwa słoneczne do wytwarza-
nia energii elektrycznej, Ogniwa słoneczne z  krzemu krystalicznego, 
Ogniwa słoneczne, Panele słoneczne, Panele słoneczne do wytwarza-
nia energii elektrycznej, Przenośne panele słoneczne do wytwarzania 
energii elektrycznej, Czujniki drgań przeznaczone do instalacji w obu-
dowach wiatraków, Rękawy do wskazywania kierunku wiatru, Urządze-
nia do mierzenia naporu wiatru, Urządzenia do pomiaru wiatru, 11 Ko-
lektory słoneczne do celów grzewczych, Kolektory energii słonecznej 
do ogrzewania, Instalacje grzewcze zasilane energią słoneczną, Instala-
cje grzewcze na  energię słoneczną, Kolektory słoneczne z  rurowym 
systemem odprowadzania ciepła [wymienniki ciepła], Panele słonecz-
ne do stosowania w ogrzewaniu, Podgrzewacze wody na energię sło-
neczną, Termiczne kolektory słoneczne [ogrzewanie], Urządzenia 
do magazynowania energii cieplnej [energii słonecznej] do ogrzewa-
nia, Urządzenia grzewcze zasilane energią słoneczną, Urządzenia ma-
gazynujące energię słoneczną do  celów grzewczych, Urządzenia 
oświetleniowe z ogniwami słonecznymi, Urządzenia wentylacyjne zasi-
lane energią słoneczną, 12 Pojazdy napędzane energią wiatru, Pojazdy 
elektryczne, Pojazdy lądowe z napędem elektrycznym, Pojazdy napę-
dzane elektrycznie, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej energii 
elektrycznej, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej paliw gazowych 
w systemie sieciowym, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej paliw 
stałych, ciekłych i gazowych, rud, metali, chemikaliów przemysłowych, 
Pomoc w zarządzaniu w zakresie promocji działalności gospodarczej, 
Promowanie działalności gospodarczej, Promowanie [reklama] działal-
ności gospodarczej, Promowanie towarów i usług w formie sponsoro-
wania wydarzeń sportowych, Promowanie wydarzeń specjalnych, Re-
klama promocyjna projektów badawczych w  dziedzinie energetyki, 
Usługi reklamowe ukierunkowane na promowanie działań zwiększają-
cych świadomość społeczeństwa w zakresie kwestii i inicjatyw środo-
wiskowych, Usługi reklamowe w  celu zwiększania świadomości spo-
łecznej w  zakresie spraw środowiskowych, Doradztwo i  konsultacje 
w zakresie działalności gospodarczej, Opracowywanie strategii przed-
siębiorstw, Organizacja działalności gospodarczej, Organizacja zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, Zarządzanie procesami biznesowy-
mi i  doradztwo w  tym zakresie, Doradztwo biznesowe dotyczące 
finansowania rozwoju, Usługi analizy i informacji biznesowej oraz ba-
dania rynkowe, Doradztwo dotyczące działalności gospodarczej 
w sektorze energetycznym, Doradztwo w zakresie organizacji działal-
ności gospodarczej, Doradztwo w  zakresie planowania działalności 
gospodarczej, Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospo-
darczej, Doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, Pomoc i doradztwo w zakresie zarządzania biznesowe-
go przedsiębiorstwami w  sektorze energetycznym, Usługi doradcze 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące wykorzystania wyna-
lazków, Zarządzanie działalnością gospodarczą (Usługi doradcze 
w branży odnawialnych źródeł energii), Badania i analizy rynkowe, Ba-
dania rynku i analizy biznesowe, Doradztwo w zakresie analizy bizne-
sowej, 36 Finansowanie budów inżynierii lądowej, Finansowanie inwe-
stycji budowlanych, Finansowanie inwestycji, Finansowanie projektów 
rozwojowych, Usługi doradztwa związane z finansowaniem robót bu-
dowlanych oraz projektów z zakresu infrastruktury, 37 Usługi budowy, 
instalowania, serwisowania, naprawy i konserwacji w zakresie instalacji 
elektrycznych, Usługi ślusarskie naprawa, Usługi hydrauliczne, Usługi 
szklarskie, Instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego, Na-
prawa i konserwacja instalacji gazowych i elektrycznych, Usługi dekar-
skie, Instalowanie, konserwowanie i naprawianie sprzętu komputero-
wego i urządzeń telekomunikacyjnych, Konserwacja, serwis i naprawa 
urządzeń gospodarstwa domowego i kuchennych, Serwisowanie urzą-
dzeń AGD i  RTV, Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych 
energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych, Instalacja systemów 
paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach miesz-
kalnych, Instalowanie systemów zasilanych energią słoneczną, Konser-
wacja i  naprawa instalacji grzewczych zasilanych energią słoneczną, 
Montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, Instalowanie genera-
torów prądu, Budowa elektrowni wiatrowych, Budowa elektrowni 
wodnych, Budowa elektrowni, Usługi budowlane i konstrukcyjne, Usłu-
gi budowlane w zakresie budowania na potrzeby przemysłu, Ładowa-
nie akumulatorów do  pojazdów, Naprawa i  konserwacja elektrowni 
wiatrowych, Usługi doradcze w zakresie instalacji elektrowni, Instalacja 
ogniw i modułów fotowoltaicznych, Konserwacja, naprawa i odnowa 

urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, Instalacja systemów ogrzewania 
słonecznego, Budowa użytkowych instalacji słonecznych, Konserwacja 
i naprawa instalacji ogrzewania słonecznego, Konserwacja i naprawa 
instalacji energii słonecznej, Montaż i konserwacja instalacji ogrzewa-
nia słonecznego, Naprawa generatorów elektrycznych oraz silników 
wiatrowych, Instalacja systemów energii wiatrowej, Budowa infra-
struktury wodno-lądowej, Budowa fundamentów dla konstrukcji inży-
nierii wodno-lądowej, Budowa obiektów inżynierii wodno-lądowej, 
Budownictwo wodno-lądowe, Budownictwo morskie, Usługi w zakre-
sie stabilizacji dna morskiego poprzez wstrzykiwanie cementu, Usługi 
w zakresie stabilizacji dna morskiego poprzez wstrzykiwanie zaczynu 
cementowego, Usługi w zakresie stabilizacji dna morskiego poprzez 
wkładanie prętów wzmacniających, Usługi w zakresie stabilizacji dna 
morskiego poprzez zagęszczanie wibracyjne, 39 Dystrybucja energii 
elektrycznej, Przechowywanie energii i paliw, Dystrybucja paliw, Usłu-
gi informacyjne i doradcze w związku z dystrybucją energii i paliw, Do-
stawa i dystrybucja energii elektrycznej, Dystrybucja energii odnawial-
nej, 40 Wytwarzanie energii, Przetwarzanie paliw, Wytwarzanie energii 
elektrycznej ze  źródeł odnawialnych, Wytwarzanie energii elektrycz-
nej, Wytwarzanie energii elektrycznej z energii wiatru, Usługi recyklin-
gowe, Usługi z  zakresu zarządzania odpadami [recykling], Recykling, 
Produkcja energii przez elektrownie, Wytwarzanie elektryczności 
z energii słonecznej, 41 Usługi rozrywkowe, Organizowanie zawodów 
sportowych, Wynajmowanie stadionów i obiektów sportowych, Orga-
nizowanie targów związanych z kulturą, rozrywką i edukacją, Edukacja, 
rozrywka i  sport, Usługi edukacyjne i  instruktażowe, Organizowanie 
konferencji, wystaw i  konkursów, Organizacja imprez rozrywkowych, 
Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, Organizacja widowisk, 
Organizacja webinariów, Organizowanie i  przeprowadzanie targów 
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie imprez w ce-
lach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, Organizowanie kongre-
sów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, Organizowanie 
społecznych imprez sportowych i kulturalnych, Organizowanie wido-
wisk historycznych w plenerze, Organizowanie uczestnictwa uczniów 
w zajęciach rekreacyjnych, Usługi ośrodka dla osób zwiedzających elek-
trownię [do celów edukacyjnych], Usługi sportowe i kulturalne, Zajęcia 
zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], 42 Sporządzanie pro-
jektów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych, Usługi projekto-
wania technicznego związane z elektrowniami, Projektowanie i plano-
wanie techniczne elektrowni, Projektowanie i  opracowywanie 
oprogramowania do sterowania, regulacji i monitorowania systemów 
energii słonecznej, Usługi w zakresie projektowania 

(111) 358695 (220) 2022 07 07 (210) 544862
(151) 2022 11 24 (441) 2022 08 08
(732) TRANSCASH KANCELARIA PRAWNA BARANOWSKI  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) tc kancelaria prawna
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia działal-
ności gospodarczej, 41 Kursy szkoleniowe, Kursy szkoleniowe w dzie-
dzinie prawa, 45 Doradztwo prawne, Doradztwo w sporach sądowych, 
Doradztwo w  zakresie sporów sądowych, Dostarczanie informacji 
prawnych, Pomoc prawna przy tworzeniu umów, Porady prawne i za-
stępstwo procesowe, Rozstrzyganie spraw spornych, Usługi radców 
prawnych, Usługi w zakresie pomocy prawnej, Usługi w zakresie reje-
stracji firm, Usługi w zakresie sporów sądowych, Usługi wsparcia praw-
nego, Usługi wsparcia procesowego w sporach sądowych 

(111) 358696 (220) 2022 07 08 (210) 544916
(151) 2022 11 24 (441) 2022 08 08
(732) MAGDA PLANT-BASED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szaflary (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) planton
(540) 

(591) ciemnozielony, jasnozielony, biały
(531) 29 01 13, 27 05 01, 05 03 13
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(510), (511) 29 Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i na-
siona roślin strączkowych, Substytuty jogurtów, Roślinne substytu-
ty mleka, Substytuty serów, Nabiał i substytuty nabiału, Substytuty 
śmietany, Napoje na bazie roślinnych substytutów mleka i  jogurtu, 
Desery na bazie substytutów jogurtu, mleka i nabiału, Desery owo-
cowe, Desery na bazie warzyw, Pasty do smarowania na bazie roślin-
nych substytutów nabiału, warzyw, roślin strączkowych, orzechów, 
30 Sosy, Sosy na bazie roślinnych substytutów mleka i substytutów 
majonezu, Dipy na bazie roślinnych substytutów produktów mlecz-
nych, Substytuty lodów, Musy deserowe, Desery budyniowe, 32 Na-
poje bezalkoholowe, Soki, Warzywne napoje typu smoothie, Napoje 
z soku warzywnego, bezalkoholowe, Napoje owocowe, Napoje bez-
alkoholowe o  smaku kawy, Napoje na  bazie zbóż, Napoje na  bazie 
orzechów i soi, Napoje na bazie owsa [niebędące substytutami mle-
ka], Napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka 

(111) 358697 (220) 2022 07 08 (210) 544918
(151) 2022 11 24 (441) 2022 08 08
(732) IZOLBET TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gostynin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DOBER
(510), (511) 1 Spoiwo (kleje), inne niż do zastosowań domowych lub 
papierniczych, Kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, 
Kleje do użytku w przemyśle budowlanym, Kleje do systemów ocie-
pleń, Kleje do styropianu, Kleje do glazury, terakoty i gresu, Chemicz-
ne środki czyszczące do  stosowania w  procesach przemysłowych, 
Kleje do  wykańczania i  gruntowania, Środki do  odtłuszczania sto-
sowane w procesach przemysłowych, Chemikalia czyszczące, 2 Po-
włoki, Powłoki gruntowe, Mieszanki gruntujące, Podkłady, Uszczel-
niające podkłady gruntowe, Farby, Farby gruntowe, 17 Materiały 
izolacyjne, Zaprawy izolacyjne, Wypełniacze izolacyjne, Powłoki izo-
lacyjne, Płyty izolacyjne, Izolacje do budynków z włókna szklanego, 
Pianka poliuretanowa do celów izolacyjnych, 19 Powłoki [materiały 
budowlane], Cement, Wapno, Tynk, Okładzina tynkowa, Tynki suche, 
mokre i półpłynne, Tynki: szlachetne, akrylowe, krzemianowe, siliko-
nowe, mozaikowe, strukturalne, magnetyczne, renowacyjne, Wylew-
ka, Zaprawy budowlane, Zaprawa murarska, Masy szpachlowe, Pod-
łogi niemetalowe, Mieszanki cementowe, Asfalt do użytku w pracach 
dekarskich, Mastyki/masy uszczelniające dachowe na  bazie asfaltu, 
Siatka zbrojeniowa wykonana z  włókien tekstylnych do  celów bu-
dowlanych, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna towarów z zakresu che-
mii budowlanej i  materiałów budowlanych, klejów do  celów prze-
mysłowych i  dla budownictwa, gruntów i  podkładów tynkarskich, 
zapraw budowlanych, cementu i wapna hydratyzowanego, tynków 
strukturalnych i mozaikowych, farb i gruntów, hydroizolacji na bazie 
rozpuszczalników organicznych, hydroizolacji na  bazie wody, płyt 
styropianowych, systemów ociepleń budynków, płyt izolacji ter-
micznych, siatek do  systemów ociepleń, pianek poliuretanowych, 
pistoletów do podawania pianki poliuretanowej 

(111) 358698 (220) 2022 07 20 (210) 545326
(151) 2022 11 23 (441) 2022 08 08
(732) WOŁOWIEC KRZYSZTOF LABORATORYJNIE PL, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) laboratoryjnie pl
(540) 

(591) czerwony, czarny, żółty
(531) 29 01 13, 27 05 01, 26 11 03, 26 11 08
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, 
rozrywka i sport, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów 

(111) 358699 (220) 2022 05 24 (210) 543374
(151) 2022 11 08 (441) 2022 07 25
(732) ZAWADZKI ŁUKASZ ARKOM, Słupno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Arkom KAWY I HERBATY ŚWIATA

(540) 

(591) jasnobrązowy, czarny
(531) 05 03 15, 05 07 01, 05 07 27, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 30 Kawa wszelkiego rodzaju, herbata wszelkiego rodza-
ju, kakao, czekolada i  substytuty tych produktów, napoje kawowe, 
kakaowe, czekoladowe, nielecznicze napoje herbaciane z owocowy-
mi dodatkami smakowymi lub bez dodatków, zioła do celów spożyw-
czych, zioła suszone do  celów kulinarnych, słodycze nielecznicze, 
miody, owoce suszone, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, 
także za pomocą globalnych sieci komputerowych i  telekomunika-
cyjnych oraz usługi reklamowe, marketingowe, promocyjne i  infor-
macyjne w zakresie artykułów spożywczych, kawy wszelkiego rodza-
ju, herbaty wszelkiego rodzaju, kakao, czekolady i  ich substytutów, 
wyrobów czekoladowych, bakalii, słodyczy, wyrobów cukierniczych, 
ciastek, napojów, soków, owoców kandyzowanych, owoców suszo-
nych, owoców liofilizowanych, lodów, syropów spożywczych, syro-
pów owocowych, sorbetów, musów, miodów, przypraw smakowych, 
ziół, aromatów do  żywności, opakowań artykułów spożywczych, 
pojemników do przechowywania artykułów spożywczych, młynków 
do  kawy, czajniczków do  herbaty, zestawów do  zaparzania kawy 
i herbaty, filtrów do zaparzania kawy i herbaty, kubków, filiżanek 

(111) 358700 (220) 2022 05 17 (210) 543133
(151) 2022 11 15 (441) 2022 07 25
(732) CZERNIKOWSKA JOANNA, NIETUBYĆ BOGDAN  
DOM DORADCZO-INWESTYCYJNY AM AUREA MEDIOCRITAS  
SPÓŁKA CYWILNA, Nadarzyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AICORE
(510), (511) 3 Kosmetyki, 5 Leki, produkty farmaceutyczne i wetery-
naryjne, suplementy diety dla ludzi i zwierząt 

(111) 358701 (220) 2022 06 22 (210) 544321
(151) 2022 11 24 (441) 2022 08 08
(732) BUNGE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kruszwica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARCY Optima
(540) 

(591) brązowy, zielony, beżowy
(531) 02 09 01, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 29 Oleje i tłuszcze jadalne, Margaryna 

(111) 358702 (220) 2022 06 23 (210) 544417
(151) 2022 10 31 (441) 2022 07 18
(732) STOWARZYSZENIE POLSKI KONGRES DROGOWY,  
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pkd Polski Kongres Drogowy
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(540) 

(591) jasnopomarańczowy, granatowy, biały
(531) 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 35 Badania biznesowe, Badania dotyczące działalności 
gospodarczej, Badania opinii publicznej, Badania rynkowe, Badania 
w  zakresie biznesu, Doradztwo w  zakresie organizacji działalności 
gospodarczej, Doradztwo w  zakresie organizowania i  prowadzenia 
działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania bizne-
sem, Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych 
i  biznesowych, Organizacja wydarzeń komercyjnych, Organizowanie 
targów handlowych, Wystawy w  celach handlowych lub reklamo-
wych, Usługi doradztwa w  zakresie działalności gospodarczej, Out-
sourcing [doradztwo biznesowe], Analizy kosztów, Audyt działalności 
gospodarczej, Audyt finansowy, 41 Doradztwo zawodowe, Informacja 
o edukacji, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie 
i prowadzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie seminariów, 
Organizowanie i  prowadzenie sympozjów, Organizowanie i  prowa-
dzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie wystaw w celach kultu-
ralnych lub edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie kolokwiów, 
42 Badania naukowe, Badania technologiczne, Badania w dziedzinie 
budownictwa, Badania w  dziedzinie robót wydobywczych, Badania 
w zakresie ochrony środowiska naturalnego 

(111) 358703 (220) 2022 05 16 (210) 543033
(151) 2022 10 28 (441) 2022 07 18
(732) COMPETENCE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CS COMPETENCE SOLUTIONS INTELLIGENT RECRUITMENT
(540) 

(591) czarny, ciemnoniebieski, niebieski
(531) 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 35 Agencje zatrudnienia, Agencje zatrudnienia tymcza-
sowego, Usługi w zakresie zatrudnienia personelu na czas określo-
ny, Doradztwo i  konsultacje dotyczące zatrudnienia, Dostarczanie 
informacji o zatrudnieniu, Znajdowanie zatrudnienia dla personelu, 
Usługi w  zakresie znajdowania zatrudnienia dla stażystów, Usługi 
w zakresie znajdowania zatrudnienia dla niań, Znajdowanie zatrud-
nienia dla personelu zajmującego się projektowaniem, Usługi w za-
kresie rezerwacji zatrudnienia dla techników filmowo-telewizyjnych, 
Konsultacje dotyczące zatrudnienia w dziedzinie usług finansowych, 
Usługi konsultacyjne w  zakresie zatrudnienia dotyczące personelu 
zajmującego się przetwarzaniem danych, Dostarczanie informacji 
na  temat zatrudnienia za  pośrednictwem globalnej sieci kompute-
rowej, Planowanie działalności gospodarczej, Organizacja działalno-
ści gospodarczej, Doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, 
Dostarczanie danych dotyczących działalności gospodarczej, Pomoc 
w  organizowaniu działalności gospodarczej, Pomoc w  zakresie za-
rządzania działalnością gospodarczą, Pomoc w zakresie działalności 
gospodarczej związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasa-
dach franchisingu, Administrowanie działalnością gospodarczą, Ad-
ministrowanie odnoszące się do metod sprzedaży, Administrowanie 
dotyczące marketingu, Dostarczanie informacji marketingowych, 
Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyj-
nych, Promowanie działalności gospodarczej, Publikowanie mate-
riałów i  tekstów reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń rekla-

mowych, Usługi promocyjne, Analizy gospodarcze, Analizy kosztów, 
Analiza cen, Analizy biznesowe rynków, Analizy funkcjonowania firm, 
Analizy badań rynkowych, Analizy kosztów i korzyści, Analizy i rapor-
ty statystyczne, Prognozy i  analizy ekonomiczne, Analizy prognoz 
ekonomicznych do celów działalności gospodarczej, Przygotowanie 
prezentacji do  celów handlowych, Przygotowywanie prezentacji 
do celów działalności gospodarczej 

(111) 358704 (220) 2022 05 26 (210) 543466
(151) 2022 11 09 (441) 2022 07 25
(732) TLP PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Aptego
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Środki perfumeryjne i zapachowe, Płyny 
do pielęgnacji włosów, Środki do czyszczenia zębów, Środki toaletowe, 
Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Waciki do celów kosmetycznych, 
Wata do celów kosmetycznych, Perfumy, Preparaty higieniczne w postaci 
środków toaletowych, Chusteczki perfumowane, Nawilżane chusteczki 
kosmetyczne, Chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, 5 Preparaty i sub-
stancje farmaceutyczne, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Diete-
tyczne substancje przystosowane do  celów medycznych, Suplementy 
diety i preparaty dietetyczne, Suplementy diety do użytku dietetyczne-
go, Suplementy diety do użytku medycznego, Suplementy żywnościo-
we, Żywność dla diabetyków, Żywność dietetyczna do  celów leczni-
czych, Preparaty diagnostyczne do  celów medycznych, Leki dla ludzi, 
Spraye do nosa do użytku leczniczego, Maści do celów farmaceutycz-
nych, Maści lecznicze, Olejki lecznicze, Krople do nosa do celów medycz-
nych, Krople do  oczu, Kompresy, 9 Oprogramowanie komputerowe, 
Oprogramowanie komputerowe w zakresie obsługiwania aptek online, 
Aplikacje mobilne w zakresie obsługiwania aptek online, Oprogramo-
wanie do  przetwarzania płatności elektronicznych dokonywanych 
na rzecz osób trzecich i przez osoby trzecie, Oprogramowanie do uwie-
rzytelniania, Oprogramowanie do potwierdzania tożsamości, Oprogra-
mowanie zabezpieczające, Aplikacje mobilne do przetwarzania płatno-
ści elektronicznych dokonywanych na rzecz osób trzecich i przez osoby 
trzecie, Aplikacje mobilne do uwierzytelniania, Aplikacje mobilne do po-
twierdzania tożsamości, 35 Reklama i marketing, Usługi reklamowe, Usłu-
gi reklamowe związane z  produktami farmaceutycznymi i  produktami 
do obrazowania in-vivo, Promocja sprzedaży, Marketing handlowy [inny 
niż sprzedaż], Usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, Pre-
zentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Usłu-
gi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produk-
tach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych 
i sprzedaży, Organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub 
reklamowych, Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, Pokazy 
towarów i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych, Promocja, 
reklama i marketing stron internetowych on-line, Sprzedaż detaliczna 
lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych 
oraz zaopatrzenia medycznego, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z produktami kosmetycznymi, upiększającymi i higienicznymi, Zawiera-
nie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy online, Usługi 
reklamowe za  pośrednictwem Internetu, Reklama za  pośrednictwem 
mediów elektronicznych, w  szczególności Internetu, Obsługa rynków 
on-line w celu umożliwienia negocjacji transakcji handlowych między 
osobami trzecimi podczas sprzedaży i zakupu towarów, Udostępnianie 
przestrzeni reklamowej on-line dla osób trzecich, Usługi w  zakresie 
ogłoszeń drobnych, Udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line w za-
kresie ogłoszeń drobnych, Usługi porównywania cen, Pomoc w prowa-
dzeniu przedsiębiorstw handlowych polegająca na: udostępnianiu witry-
ny internetowej w światowej sieci komputerowej, za pomocą której osoby 
trzecie mogą oferować i zaopatrywać się w towary i usługi, umieszczać, 
określać status oraz realizować zlecenia i zamówienia handlowe, zawierać 
umowy i dokonywać transakcji, Usługi promocyjne polegające na dostar-
czaniu pakietu korzyści w ramach internetowej platformy sprzedaży to-
warów, Reklama on-line, Opracowywanie i uaktualnianie materiałów re-
klamowych, Dystrybucja materiałów reklamowych, Pisanie tekstów 
reklamowych i ich publikacja, Wynajem powierzchni reklamowej, w tym 
w Internecie i innych sieciach komputerowych, Wynajmowanie czasu re-
klamowego w mediach komunikacyjnych, Badania i analizy marketingo-
we, Zarządzanie w działalności gospodarczej i konsultacje dotyczące dzia-
łalności gospodarczej, Usługi administracyjne w działalności gospodarczej, 
Informacja i pomoc dotycząca działalności gospodarczej, Pomoc w zaku-
pie towarów i usług oraz w zaopatrywaniu w towary i usługi na rzecz osób 
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trzecich, Usługi w dziedzinie porównywania cen, Usługi w zakresie porów-
nywania i  omawiania produktów/usług, Przygotowywanie i  rozpo-
wszechnianie informacji dotyczących cech charakterystycznych, jakości 
i  cen towarów/usług, Kompilacja on-line komputerowych baz danych 
i  baz komputerowych przeszukiwalnych on-line w  dziedzinie serwisów 
społecznościowych, Informacja, doradztwo i konsultacje dotyczące wyżej 
wymienionych usług, Usługi informacyjne dotyczące wyżej wymienio-
nych usług, 38 Usługi telekomunikacyjne, Obsługa on-line blogów, forów, 
fotogalerii, czatów i elektronicznych tablic ogłoszeniowych w celu trans-
misji i  rozpowszechniania wiadomości pomiędzy użytkownikami, Za-
pewnianie multimedialnej przestrzeni on-line gdzie osoby trzecie mogą 
kopiować na serwer (upload), mogą mieć dostęp, mogą komentować 
oraz oceniać treści tekstowe, graficzne, fotograficzne, wideo i/lub audio, 
Obsługa systemów on-line umożliwiających użytkownikom stron inter-
netowych kopiowanie na serwer ocen i komentarzy o innych użytkowni-
kach tej samej strony internetowej w odniesieniu do wzajemnych trans-
akcji handlowych, Transmisje i przesyłanie dalej bieżących wiadomości, 
informacji, obrazów, nagrań wideo i nagrań dźwiękowych, Usługi agen-
cji informacyjnych, Umożliwianie dostępu do  baz danych, publikacji 
elektronicznych, sieci komputerowych i  Internetu, Usługi dostawców 
usług internetowych, Usługi portali internetowych, Informacja, doradz-
two i konsultacje dotyczące wyżej wymienionych usług, 39 Składowa-
nie farmaceutyków, Składowanie towarów, Magazynowanie i  składo-
wanie, Pakowanie i  składowanie towarów, Transport i  składowanie 
towarów, Składowanie i  dostarczanie towarów, Usługi pośrednictwa 
związane ze składowaniem, Składowanie towarów przed i po transpo-
rcie, 42 Usługi komputerowe, mianowicie udostępnianie wyszukiwarki 
produktów w ramach serwisu internetowego, Tworzenie i utrzymywa-
nie, w  imieniu osób trzecich, informatycznych systemów marketingo-
wych dostępnych przez Internet, Oprogramowanie jako usługa w zakre-
sie obsługiwania sklepów online, Usługi komputerowe, Projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania komputerowego do przetwarzania 
opłat elektronicznych, elektronicznego przetwarzania transferu fundu-
szy, procesów uwierzytelniania, Projektowanie, udoskonalanie i/lub im-
plementacja oprogramowania komputerowego i rozwiązań interneto-
wych, Uaktualnianie i  instalacja oprogramowania komputerowego, 
Analizy systemów komputerowych, Projektowanie, tworzenie, hosting, 
zarządzanie i/lub konserwacja stron internetowych dla osób trzecich, 
Projektowanie i udoskonalanie procesów weryfikacji użytkowników on
-line, Projektowanie i udoskonalanie interfejsu programów użytkowych 
(API), Projektowanie, zarządzanie i monitorowanie stron serwisów spo-
łecznościowych bazujących na  Internecie, Administrowanie stronami 
komputerowymi (sieciowymi), pozyskiwanie danych do  komputero-
wych baz danych, projektowanie oprogramowania komputerowego, 
sortowanie danych w bazach komputerowych, tworzenie i utrzymywa-
nie w imieniu osób trzecich informatycznych systemów marketingowych 
dostępnych przez Internet, tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi 
klienta dostępnych przez Internet, tworzenie i utrzymywanie stron inter-
netowych w imieniu osób trzecich, Informacja, doradztwo i konsultacje 
dotyczące wyżej wymienionych usług, 44 Sporządzanie receptur w apte-
kach, Usługi doradcze świadczone przez apteki, Usługi farmaceutyczne, 
Usługi farmaceutyczne w zakresie sporządzania leków recepturowych, 
Wydawanie środków farmaceutycznych, Udzielanie informacji farmaceu-
tycznych, Usługi doradztwa farmaceutycznego, Porady w zakresie farma-
kologii, Usługi doradcze w zakresie farmakologii, Usługi doradcze i infor-
macyjne związane z  produktami farmaceutycznymi, Usługi doradcze 
i informacyjne świadczone za pośrednictwem Internetu, związane z pro-
duktami farmaceutycznymi, Higiena i pielęgnacja urody, Usługi w zakre-
sie higieny i pielęgnacji urody, Udzielanie informacji medycznej, Usługi 
farm zdrowia [medyczne], Testy ciążowe, Usługi telemedyczne 
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(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Środki perfumeryjne i zapachowe, Pły-
ny do pielęgnacji włosów, Środki do czyszczenia zębów, Środki toaleto-
we, Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Waciki do celów kosme-
tycznych, Wata do  celów kosmetycznych, Perfumy, Preparaty 
higieniczne w postaci środków toaletowych, Chusteczki perfumowane, 
Nawilżane chusteczki kosmetyczne, Chusteczki pielęgnacyjne dla nie-
mowląt, 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne, Farmaceutyki i natu-

ralne środki lecznicze, Dietetyczne substancje przystosowane do celów 
medycznych, Suplementy diety i  preparaty dietetyczne, Suplementy 
diety do użytku dietetycznego, Suplementy diety do użytku medycz-
nego, Suplementy żywnościowe, Żywność dla diabetyków, Żywność 
dietetyczna do celów leczniczych, Preparaty diagnostyczne do celów 
medycznych, Leki dla ludzi, Spraye do nosa do użytku leczniczego, Ma-
ści do celów farmaceutycznych, Maści lecznicze, Olejki lecznicze, Krople 
do nosa do celów medycznych, Krople do oczu, Kompresy, 9 Oprogra-
mowanie komputerowe, Oprogramowanie komputerowe w  zakresie 
obsługiwania aptek online, Aplikacje mobilne w zakresie obsługiwania 
aptek online, Oprogramowanie do  przetwarzania płatności elektro-
nicznych dokonywanych na rzecz osób trzecich i przez osoby trzecie, 
Oprogramowanie do uwierzytelniania, Oprogramowanie do potwier-
dzania tożsamości, Oprogramowanie zabezpieczające, Aplikacje mo-
bilne do  przetwarzania płatności elektronicznych dokonywanych 
na rzecz osób trzecich i przez osoby trzecie, Aplikacje mobilne do uwie-
rzytelniania, Aplikacje mobilne do potwierdzania tożsamości, 35 Rekla-
ma i marketing, Usługi reklamowe, Usługi reklamowe związane z pro-
duktami farmaceutycznymi i  produktami do  obrazowania in-vivo, 
Promocja sprzedaży, Marketing handlowy [inny niż sprzedaż], Usługi 
reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, Prezentowanie produk-
tów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi handlu elektro-
nicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośred-
nictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, 
Organizowanie wystaw i  targów w  celach handlowych lub reklamo-
wych, Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, Pokazy towa-
rów i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych, Promocja, re-
klama i marketing stron internetowych on-line, Sprzedaż detaliczna lub 
hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i  sanitarnych 
oraz zaopatrzenia medycznego, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z produktami kosmetycznymi, upiększającymi i higienicznymi, Za-
wieranie transakcji handlowych na  rzecz innych, przez sklepy online, 
Usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, Reklama za pośrednic-
twem mediów elektronicznych, w  szczególności Internetu, Obsługa 
rynków on-line w celu umożliwienia negocjacji transakcji handlowych 
między osobami trzecimi podczas sprzedaży i zakupu towarów, Udo-
stępnianie przestrzeni reklamowej on-line dla osób trzecich, Usługi 
w zakresie ogłoszeń drobnych, Udostępnianie przestrzeni reklamowej 
on-line w zakresie ogłoszeń drobnych, Usługi porównywania cen, Po-
moc w prowadzeniu przedsiębiorstw handlowych polegająca na: udo-
stępnianiu witryny internetowej w  światowej sieci komputerowej, 
za pomocą której osoby trzecie mogą oferować i zaopatrywać się w to-
wary i usługi, umieszczać, określać status oraz realizować zlecenia i za-
mówienia handlowe, zawierać umowy i dokonywać transakcji, Usługi 
promocyjne polegające na  dostarczaniu pakietu korzyści w  ramach 
internetowej platformy sprzedaży towarów, Reklama on-line, Opraco-
wywanie i uaktualnianie materiałów reklamowych, Dystrybucja mate-
riałów reklamowych, Pisanie tekstów reklamowych i  ich  publikacja, 
Wynajem powierzchni reklamowej, w  tym w  Internecie i  innych sie-
ciach komputerowych, Wynajmowanie czasu reklamowego w  me-
diach komunikacyjnych, Badania i analizy marketingowe, Zarządzanie 
w  działalności gospodarczej i  konsultacje dotyczące działalności go-
spodarczej, Usługi administracyjne w działalności gospodarczej, Infor-
macja i pomoc dotycząca działalności gospodarczej, Pomoc w zakupie 
towarów i usług oraz w zaopatrywaniu w towary i usługi na rzecz osób 
trzecich, Usługi w dziedzinie porównywania cen, Usługi w zakresie po-
równywania i omawiania produktów/usług, Przygotowywanie i rozpo-
wszechnianie informacji dotyczących cech charakterystycznych, jako-
ści i  cen towarów/usług, Kompilacja on-line komputerowych baz 
danych i  baz komputerowych przeszukiwalnych on-line w  dziedzinie 
serwisów społecznościowych, Informacja, doradztwo i konsultacje do-
tyczące wyżej wymienionych usług, Usługi informacyjne dotyczące 
wyżej wymienionych usług, 38 Usługi telekomunikacyjne, Obsługa on
-line blogów, forów, fotogalerii, czatów i elektronicznych tablic ogłosze-
niowych w celu transmisji i rozpowszechniania wiadomości pomiędzy 
użytkownikami, Zapewnianie multimedialnej przestrzeni on-line gdzie 
osoby trzecie mogą kopiować na serwer (upload), mogą mieć dostęp, 
mogą komentować oraz oceniać treści tekstowe, graficzne, fotograficz-
ne, wideo i/lub audio, Obsługa systemów on-line umożliwiających 
użytkownikom stron internetowych kopiowanie na serwer ocen i ko-
mentarzy o innych użytkownikach tej samej strony internetowej w od-
niesieniu do wzajemnych transakcji handlowych, Transmisje i przesyła-
nie dalej bieżących wiadomości, informacji, obrazów, nagrań wideo 
i  nagrań dźwiękowych, Usługi agencji informacyjnych, Umożliwianie 
dostępu do  baz danych, publikacji elektronicznych, sieci komputero-
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wych i Internetu, Usługi dostawców usług internetowych, Usługi porta-
li internetowych, Informacja, doradztwo i konsultacje dotyczące wyżej 
wymienionych usług, 39 Składowanie farmaceutyków, Składowanie to-
warów, Magazynowanie i składowanie, Pakowanie i składowanie towa-
rów, Transport i składowanie towarów, Składowanie i dostarczanie towa-
rów, Usługi pośrednictwa związane ze  składowaniem, Składowanie 
towarów przed i  po  transporcie, 42 Usługi komputerowe, mianowicie 
udostępnianie wyszukiwarki produktów w  ramach serwisu interneto-
wego, Tworzenie i utrzymywanie, w imieniu osób trzecich, informatycz-
nych systemów marketingowych dostępnych przez Internet, Oprogra-
mowanie jako usługa w zakresie obsługiwania sklepów online, Usługi 
komputerowe, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania kom-
puterowego do przetwarzania opłat elektronicznych, elektronicznego 
przetwarzania transferu funduszy, procesów uwierzytelniania, Projek-
towanie, udoskonalanie i/lub implementacja oprogramowania kom-
puterowego i rozwiązań internetowych, Uaktualnianie i instalacja opro-
gramowania komputerowego, Analizy systemów komputerowych, 
Projektowanie, tworzenie, hosting, zarządzanie i/lub konserwacja stron 
internetowych dla osób trzecich, Projektowanie i udoskonalanie proce-
sów weryfikacji użytkowników on-line, Projektowanie i udoskonalanie in-
terfejsu programów użytkowych (API), Projektowanie, zarządzanie i moni-
torowanie stron serwisów społecznościowych bazujących na Internecie, 
Administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), pozyskiwanie 
danych do komputerowych baz danych, projektowanie oprogramowa-
nia komputerowego, sortowanie danych w  bazach komputerowych, 
tworzenie i  utrzymywanie w  imieniu osób trzecich informatycznych 
systemów marketingowych dostępnych przez Internet, tworzenie 
i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych przez Internet, 
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych w imieniu osób trze-
cich, Informacja, doradztwo i konsultacje dotyczące wyżej wymienio-
nych usług, 44 Sporządzanie receptur w  aptekach, Usługi doradcze 
świadczone przez apteki, Usługi farmaceutyczne, Usługi farmaceu-
tyczne w  zakresie sporządzania leków recepturowych, Wydawanie 
środków farmaceutycznych, Udzielanie informacji farmaceutycznych, 
Usługi doradztwa farmaceutycznego, Porady w zakresie farmakologii, 
Usługi doradcze w zakresie farmakologii, Usługi doradcze i informacyj-
ne związane z produktami farmaceutycznymi, Usługi doradcze i infor-
macyjne świadczone za  pośrednictwem Internetu, związane z  pro-
duktami farmaceutycznymi, Higiena i  pielęgnacja urody, Usługi 
w zakresie higieny i pielęgnacji urody, Udzielanie informacji medycznej, 
Usługi farm zdrowia [medyczne], Testy ciążowe, Usługi telemedyczne 
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(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Środki perfumeryjne i zapachowe, Pły-
ny do pielęgnacji włosów, Środki do czyszczenia zębów, Środki toaleto-
we, Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Waciki do celów kosme-
tycznych, Wata do  celów kosmetycznych, Perfumy, Preparaty 
higieniczne w postaci środków toaletowych, Chusteczki perfumowane, 
Nawilżane chusteczki kosmetyczne, Chusteczki pielęgnacyjne dla nie-
mowląt, 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne, Farmaceutyki i natu-
ralne środki lecznicze, Dietetyczne substancje przystosowane do celów 
medycznych, Suplementy diety i  preparaty dietetyczne, Suplementy 
diety do użytku dietetycznego, Suplementy diety do użytku medycz-
nego, Suplementy żywnościowe, Żywność dla diabetyków, Żywność 
dietetyczna do celów leczniczych, Preparaty diagnostyczne do celów 
medycznych, Leki dla ludzi, Spraye do nosa do użytku leczniczego, Ma-
ści do celów farmaceutycznych, Maści lecznicze, Olejki lecznicze, Krople 
do nosa do celów medycznych, Krople do oczu, Kompresy, 9 Oprogra-

mowanie komputerowe, Oprogramowanie komputerowe w  zakresie 
obsługiwania aptek online, Aplikacje mobilne w zakresie obsługiwania 
aptek online, Oprogramowanie do  przetwarzania płatności elektro-
nicznych dokonywanych na rzecz osób trzecich i przez osoby trzecie, 
Oprogramowanie do uwierzytelniania, Oprogramowanie do potwier-
dzania tożsamości, Oprogramowanie zabezpieczające, Aplikacje mo-
bilne do  przetwarzania płatności elektronicznych dokonywanych 
na rzecz osób trzecich i przez osoby trzecie, Aplikacje mobilne do uwie-
rzytelniania, Aplikacje mobilne do potwierdzania tożsamości, 35 Rekla-
ma i marketing, Usługi reklamowe, Usługi reklamowe związane z pro-
duktami farmaceutycznymi i  produktami do  obrazowania in-vivo, 
Promocja sprzedaży, Marketing handlowy [inny niż sprzedaż], Usługi 
reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, Prezentowanie produk-
tów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi handlu elektro-
nicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośred-
nictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, 
Organizowanie wystaw i  targów w  celach handlowych lub reklamo-
wych, Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, Pokazy towa-
rów i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych, Promocja, re-
klama i marketing stron internetowych on-line, Sprzedaż detaliczna lub 
hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i  sanitarnych 
oraz zaopatrzenia medycznego, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z produktami kosmetycznymi, upiększającymi i higienicznymi, Za-
wieranie transakcji handlowych na  rzecz innych, przez sklepy online, 
Usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, Reklama za pośrednic-
twem mediów elektronicznych, w  szczególności Internetu, Obsługa 
rynków on-line w celu umożliwienia negocjacji transakcji handlowych 
między osobami trzecimi podczas sprzedaży i zakupu towarów, Udo-
stępnianie przestrzeni reklamowej on-line dla osób trzecich, Usługi 
w zakresie ogłoszeń drobnych, Udostępnianie przestrzeni reklamowej 
on-line w zakresie ogłoszeń drobnych, Usługi porównywania cen, Po-
moc w prowadzeniu przedsiębiorstw handlowych polegająca na: udo-
stępnianiu witryny internetowej w  światowej sieci komputerowej, 
za pomocą której osoby trzecie mogą oferować i zaopatrywać się w to-
wary i usługi, umieszczać, określać status oraz realizować zlecenia i za-
mówienia handlowe, zawierać umowy i dokonywać transakcji, Usługi 
promocyjne polegające na dostarczaniu pakietu korzyści w ramach in-
ternetowej platformy sprzedaży towarów, Reklama on-line, Opracowy-
wanie i uaktualnianie materiałów reklamowych, Dystrybucja materia-
łów reklamowych, Pisanie tekstów reklamowych i  ich  publikacja, 
Wynajem powierzchni reklamowej, w tym w Internecie i innych sieciach 
komputerowych, Wynajmowanie czasu reklamowego w mediach ko-
munikacyjnych, Badania i analizy marketingowe, Zarządzanie w działal-
ności gospodarczej i konsultacje dotyczące działalności gospodarczej, 
Usługi administracyjne w  działalności gospodarczej, Informacja i  po-
moc dotycząca działalności gospodarczej, Pomoc w zakupie towarów 
i usług oraz w zaopatrywaniu w towary i usługi na rzecz osób trzecich, 
Usługi w dziedzinie porównywania cen, Usługi w zakresie porównywa-
nia i  omawiania produktów/usług, Przygotowywanie i  rozpowszech-
nianie informacji dotyczących cech charakterystycznych, jakości i cen 
towarów/usług, Kompilacja on-line komputerowych baz danych i baz 
komputerowych przeszukiwalnych on-line w dziedzinie serwisów spo-
łecznościowych, Informacja, doradztwo i konsultacje dotyczące wyżej 
wymienionych usług, Usługi informacyjne dotyczące wyżej wymienio-
nych usług, 38 Usługi telekomunikacyjne, Obsługa on-line blogów, fo-
rów, fotogalerii, czatów i elektronicznych tablic ogłoszeniowych w celu 
transmisji i rozpowszechniania wiadomości pomiędzy użytkownikami, 
Zapewnianie multimedialnej przestrzeni on-line gdzie osoby trzecie 
mogą kopiować na serwer (upload), mogą mieć dostęp, mogą komen-
tować oraz oceniać treści tekstowe, graficzne, fotograficzne, wideo i/
lub audio, Obsługa systemów on-line umożliwiających użytkownikom 
stron internetowych kopiowanie na serwer ocen i komentarzy o innych 
użytkownikach tej samej strony internetowej w  odniesieniu do  wza-
jemnych transakcji handlowych, Transmisje i  przesyłanie dalej bieżą-
cych wiadomości, informacji, obrazów, nagrań wideo i nagrań dźwięko-
wych, Usługi agencji informacyjnych, Umożliwianie dostępu do  baz 
danych, publikacji elektronicznych, sieci komputerowych i  Internetu, 
Usługi dostawców usług internetowych, Usługi portali internetowych, 
Informacja, doradztwo i  konsultacje dotyczące wyżej wymienionych 
usług, 39 Składowanie farmaceutyków, Składowanie towarów, Maga-
zynowanie i składowanie, Pakowanie i składowanie towarów, Transport 
i  składowanie towarów, Składowanie i  dostarczanie towarów, Usługi 
pośrednictwa związane ze składowaniem, Składowanie towarów przed 
i  po  transporcie, 42 Usługi komputerowe, mianowicie udostępnianie 
wyszukiwarki produktów w ramach serwisu internetowego, Tworzenie 
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i utrzymywanie, w  imieniu osób trzecich, informatycznych systemów 
marketingowych dostępnych przez Internet, Oprogramowanie jako 
usługa w zakresie obsługiwania sklepów online, Usługi komputerowe, 
Projektowanie i  opracowywanie oprogramowania komputerowego 
do przetwarzania opłat elektronicznych, elektronicznego przetwarza-
nia transferu funduszy, procesów uwierzytelniania, Projektowanie, 
udoskonalanie i/lub implementacja oprogramowania komputerowego 
i rozwiązań internetowych, Uaktualnianie i instalacja oprogramowania 
komputerowego, Analizy systemów komputerowych, Projektowanie, 
tworzenie, hosting, zarządzanie i/lub konserwacja stron internetowych 
dla osób trzecich, Projektowanie i udoskonalanie procesów weryfikacji 
użytkowników on-line, Projektowanie i  udoskonalanie interfejsu pro-
gramów użytkowych (API), Projektowanie, zarządzanie i monitorowa-
nie stron serwisów społecznościowych bazujących na Internecie, Admi-
nistrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), pozyskiwanie 
danych do komputerowych baz danych, projektowanie oprogramowa-
nia komputerowego, sortowanie danych w  bazach komputerowych, 
tworzenie i  utrzymywanie w  imieniu osób trzecich informatycznych 
systemów marketingowych dostępnych przez Internet, tworzenie 
i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych przez Internet, 
tworzenie i  utrzymywanie stron internetowych w  imieniu osób trze-
cich, Informacja, doradztwo i konsultacje dotyczące wyżej wymienio-
nych usług, 44 Sporządzanie receptur w  aptekach, Usługi doradcze 
świadczone przez apteki, Usługi farmaceutyczne, Usługi farmaceutycz-
ne w zakresie sporządzania leków recepturowych, Wydawanie środków 
farmaceutycznych, Udzielanie informacji farmaceutycznych, Usługi do-
radztwa farmaceutycznego, Porady w zakresie farmakologii, Usługi do-
radcze w zakresie farmakologii, Usługi doradcze i informacyjne związa-
ne z  produktami farmaceutycznymi, Usługi doradcze i  informacyjne 
świadczone za pośrednictwem Internetu, związane z produktami far-
maceutycznymi, Higiena i pielęgnacja urody, Usługi w zakresie higieny 
i pielęgnacji urody, Udzielanie informacji medycznej, Usługi farm zdro-
wia [medyczne], Testy ciążowe, Usługi telemedyczne 
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(591) niebieski, zielony
(531) 29 01 12, 27 05 01, 26 03 23
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Środki perfumeryjne i zapachowe, Pły-
ny do pielęgnacji włosów, Środki do czyszczenia zębów, Środki toaleto-
we, Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Waciki do celów kosmetycz-
nych, Wata do  celów kosmetycznych, Perfumy, Preparaty higieniczne 
w postaci środków toaletowych, Chusteczki perfumowane, Nawilżane 
chusteczki kosmetyczne, Chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, 5 
Preparaty i substancje farmaceutyczne, Farmaceutyki i naturalne środki 
lecznicze, Dietetyczne substancje przystosowane do  celów medycz-
nych, Suplementy diety i  preparaty dietetyczne, Suplementy diety 
do  użytku dietetycznego, Suplementy diety do  użytku medycznego, 
Suplementy żywnościowe, Żywność dla diabetyków, Żywność diete-
tyczna do  celów leczniczych, Preparaty diagnostyczne do  celów me-
dycznych, Leki dla ludzi, Spraye do nosa do użytku leczniczego, Maści 
do  celów farmaceutycznych, Maści lecznicze, Olejki lecznicze, Krople 
do nosa do celów medycznych, Krople do oczu, Kompresy, 9 Oprogra-
mowanie komputerowe, Oprogramowanie komputerowe w  zakresie 
obsługiwania aptek online, Aplikacje mobilne w zakresie obsługiwania 
aptek online, Oprogramowanie do przetwarzania płatności elektronicz-
nych dokonywanych na rzecz osób trzecich i przez osoby trzecie, Opro-
gramowanie do uwierzytelniania, Oprogramowanie do potwierdzania 
tożsamości, Oprogramowanie zabezpieczające, Aplikacje mobilne 
do  przetwarzania płatności elektronicznych dokonywanych na  rzecz 
osób trzecich i przez osoby trzecie, Aplikacje mobilne do uwierzytelnia-
nia, Aplikacje mobilne do potwierdzania tożsamości, 35 Reklama i mar-

keting, Usługi reklamowe, Usługi reklamowe związane z  produktami 
farmaceutycznymi i  produktami do  obrazowania in-vivo, Promocja 
sprzedaży, Marketing handlowy [inny niż sprzedaż], Usługi reklamowe 
i promocyjne w zakresie sprzedaży, Prezentowanie produktów w me-
diach dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi handlu elektronicznego, 
mianowicie dostarczanie informacji o  produktach za  pośrednictwem 
sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, Organi-
zowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, Re-
klama w czasopismach, broszurach i gazetach, Pokazy towarów i usług 
za pośrednictwem mediów elektronicznych, Promocja, reklama i marke-
ting stron internetowych on-line, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa środ-
ków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrze-
nia medycznego, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami 
kosmetycznymi, upiększającymi i higienicznymi, Zawieranie transakcji 
handlowych na  rzecz innych, przez sklepy online, Usługi reklamowe 
za pośrednictwem Internetu, Reklama za pośrednictwem mediów elek-
tronicznych, w szczególności Internetu, Obsługa rynków on-line w celu 
umożliwienia negocjacji transakcji handlowych między osobami trzeci-
mi podczas sprzedaży i zakupu towarów, Udostępnianie przestrzeni re-
klamowej on-line dla osób trzecich, Usługi w zakresie ogłoszeń drob-
nych, Udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line w zakresie ogłoszeń 
drobnych, Usługi porównywania cen, Pomoc w prowadzeniu przedsię-
biorstw handlowych polegająca na: udostępnianiu witryny interneto-
wej w światowej sieci komputerowej, za pomocą której osoby trzecie 
mogą oferować i zaopatrywać się w towary i usługi, umieszczać, okre-
ślać status oraz realizować zlecenia i  zamówienia handlowe, zawierać 
umowy i dokonywać transakcji, Usługi promocyjne polegające na do-
starczaniu pakietu korzyści w ramach internetowej platformy sprzedaży 
towarów, Reklama on-line, Opracowywanie i uaktualnianie materiałów 
reklamowych, Dystrybucja materiałów reklamowych, Pisanie tekstów 
reklamowych i ich publikacja, Wynajem powierzchni reklamowej, w tym 
w  Internecie i  innych sieciach komputerowych, Wynajmowanie czasu 
reklamowego w mediach komunikacyjnych, Badania i analizy marketin-
gowe, Zarządzanie w działalności gospodarczej i konsultacje dotyczące 
działalności gospodarczej, Usługi administracyjne w działalności gospo-
darczej, Informacja i  pomoc dotycząca działalności gospodarczej, Po-
moc w zakupie towarów i usług oraz w zaopatrywaniu w towary i usługi 
na rzecz osób trzecich, Usługi w dziedzinie porównywania cen, Usługi 
w zakresie porównywania i omawiania produktów/usług, Przygotowy-
wanie i  rozpowszechnianie informacji dotyczących cech charaktery-
stycznych, jakości i cen towarów/usług, Kompilacja on-line komputero-
wych baz danych i  baz komputerowych przeszukiwalnych on-line 
w  dziedzinie serwisów społecznościowych, Informacja, doradztwo 
i konsultacje dotyczące wyżej wymienionych usług, Usługi informacyjne 
dotyczące wyżej wymienionych usług, 38 Usługi telekomunikacyjne, 
Obsługa on-line blogów, forów, fotogalerii, czatów i elektronicznych ta-
blic ogłoszeniowych w celu transmisji i rozpowszechniania wiadomości 
pomiędzy użytkownikami, Zapewnianie multimedialnej przestrzeni on
-line gdzie osoby trzecie mogą kopiować na serwer (upload), mogą mieć 
dostęp, mogą komentować oraz oceniać treści tekstowe, graficzne, foto-
graficzne, wideo i/lub audio, Obsługa systemów on-line umożliwiają-
cych użytkownikom stron internetowych kopiowanie na  serwer ocen 
i  komentarzy o  innych użytkownikach tej samej strony internetowej 
w odniesieniu do wzajemnych transakcji handlowych, Transmisje i prze-
syłanie dalej bieżących wiadomości, informacji, obrazów, nagrań wideo 
i  nagrań dźwiękowych, Usługi agencji informacyjnych, Umożliwianie 
dostępu do  baz danych, publikacji elektronicznych, sieci komputero-
wych i Internetu, Usługi dostawców usług internetowych, Usługi portali 
internetowych, Informacja, doradztwo i  konsultacje dotyczące wyżej 
wymienionych usług, 39 Składowanie farmaceutyków, Składowanie to-
warów, Magazynowanie i składowanie, Pakowanie i składowanie towa-
rów, Transport i składowanie towarów, Składowanie i dostarczanie towa-
rów, Usługi pośrednictwa związane ze  składowaniem, Składowanie 
towarów przed i  po  transporcie, 42 Usługi komputerowe, mianowicie 
udostępnianie wyszukiwarki produktów w  ramach serwisu interneto-
wego, Tworzenie i utrzymywanie, w imieniu osób trzecich, informatycz-
nych systemów marketingowych dostępnych przez Internet, Oprogra-
mowanie jako usługa w zakresie obsługiwania sklepów online, Usługi 
komputerowe, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania kom-
puterowego do przetwarzania opłat elektronicznych, elektronicznego 
przetwarzania transferu funduszy, procesów uwierzytelniania, Projekto-
wanie, udoskonalanie i/lub implementacja oprogramowania kompute-
rowego i rozwiązań internetowych, Uaktualnianie i  instalacja oprogra-
mowania komputerowego, Analizy systemów komputerowych, 
Projektowanie, tworzenie, hosting, zarządzanie i/lub konserwacja stron 
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internetowych dla osób trzecich, Projektowanie i udoskonalanie proce-
sów weryfikacji użytkowników on-line, Projektowanie i udoskonalanie 
interfejsu programów użytkowych (API), Projektowanie, zarządzanie 
i monitorowanie stron serwisów społecznościowych bazujących na In-
ternecie, Administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), po-
zyskiwanie danych do  komputerowych baz danych, projektowanie 
oprogramowania komputerowego, sortowanie danych w bazach kom-
puterowych, tworzenie i utrzymywanie w imieniu osób trzecich infor-
matycznych systemów marketingowych dostępnych przez Internet, 
tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych przez 
Internet, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych w imieniu osób 
trzecich, Informacja, doradztwo i konsultacje dotyczące wyżej wymie-
nionych usług, 44 Sporządzanie receptur w aptekach, Usługi doradcze 
świadczone przez apteki, Usługi farmaceutyczne, Usługi farmaceutycz-
ne w zakresie sporządzania leków recepturowych, Wydawanie środków 
farmaceutycznych, Udzielanie informacji farmaceutycznych, Usługi do-
radztwa farmaceutycznego, Porady w zakresie farmakologii, Usługi do-
radcze w zakresie farmakologii, Usługi doradcze i informacyjne związa-
ne z  produktami farmaceutycznymi, Usługi doradcze i  informacyjne 
świadczone za  pośrednictwem Internetu, związane z  produktami far-
maceutycznymi, Higiena i pielęgnacja urody, Usługi w zakresie higieny 
i pielęgnacji urody, Udzielanie informacji medycznej, Usługi farm zdro-
wia [medyczne], Testy ciążowe, Usługi telemedyczne 

(111) 358708 (220) 2022 05 21 (210) 543267
(151) 2022 11 09 (441) 2022 07 11
(732) KUMOROWSKI KONRAD, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AWARE AWAKE
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do  makijażu, Kremy i  balsamy ko-
smetyczne, Maseczki do twarzy i ciała, Mgiełki do ciała, Olejki do ciała 
i twarzy, Serum pielęgnacyjne, Szminki do ust, Błyszczyki do ust, Eyeline-
ry, Fluid do makijażu, Korektory [kosmetyki], Kosmetyczne pudry do twa-
rzy, Kosmetyki w postaci różu, Podkłady do makijażu, Kredki do makijażu, 
Preparaty do pielęgnacji włosów, Preparaty do pielęgnacji skóry, Prepa-
raty do kąpieli, 9 Odblaskowe kamizelki ochronne, Kamizelki ratunkowe, 
Kamizelki kuloodporne, Kamizelki odporne na kłucie, Magnesy, Magnesy 
dekoracyjne na lodówki, Etui na smartfony, Etui do tabletów, 21 Przybory 
do użytku domowego do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarza-
nia szczotek, Filiżanki i kubki, Kubki ceramiczne, Kubki do kawy, Ceramika 
do użytku kuchennego, Naczynia [artykuły gospodarstwa domowego], 
Naczynia ceramiczne, Naczynia do gotowania do stosowania w kuchen-
kach mikrofalowych, Naczynia do  gotowania, Naczynia do  napojów, 
Łyżki do lodów [naczynia barowe], Maty pod naczynia przy serwowaniu 
herbaty, Naczynia do zapiekania, Naczynia do serwowania potraw, Na-
czynia do pieczenia wykonane ze szkła, Naczynia do pieczenia wykona-
ne z ceramiki, Naczynia do pieczenia [brytfanny], Naczynia do pieczenia, 
Naczynia kuchenne ceramiczne, Naczynia na pokarm dla zwierząt do-
mowych, Naczynia obiadowe z porcelany, Naczynia na napoje, Naczy-
nia na przystawki i dodatki do potraw, Naczynia szklane do konserwo-
wania żywności, Naczynia szklane do napojów, Naczynia żaroodporne, 
Naczynia żaroodporne [do piekarnika], Naczynia żaroodporne możliwe 
do serwowania z piekarnika na stół, Naczynia ze szkła, Podstawki pod 
gorące naczynia do podawania z piekarnika na stół, Szklaneczki [naczy-
nia do picia], Szklane naczynia żaroodporne, Patelnie, 25 Odzież, Odzież 
codzienna, Odzież rekreacyjna, Odzież sportowa, Odzież wieczorowa, 
Odzież do spania, Odzież wierzchnia, Bezrękawniki, Bielizna, Bielizna dla 
kobiet, Bielizna dla mężczyzn, Bokserki, Bokserki damskie [bielizna], Slipy 
męskie, figi damskie, Majtki, Bielizna nocna, Bikini, Biustonosze, Staniki 
sportowe, Swetry, Golfy [odzież], Polary, Półgolfy, Narzutki na ramiona, 
Bluzy z kapturem, Bluzy sportowe, Bluzy dresowe, Bluzy polarowe, Kurt-
ki, Płaszcze, Chusty [odzież], Szale, Rękawiczki, Bluzki, T-shirty z krótkim 
rękawem, Body [odzież], Kamizelki, Kombinezony, Kostiumy kąpielowe, 
Kąpielówki, Koszule, Piżamy, Szlafroki, Legginsy, Spodnie, Skarpetki, Su-
kienki damskie, Obuwie, Nakrycia głowy 

(111) 358709 (220) 2022 05 17 (210) 543121
(151) 2022 11 15 (441) 2022 07 25
(732) HOOP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kutno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HOOPTYMIZM
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Wody mineralne i gazowane, 
Wody mineralne z dodatkami smakowymi, Wody mineralne z owo-
cowymi dodatkami smakowymi, Wody mineralne z  dodatkiem wi-
tamin, Napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami i solami mi-
neralnymi, Napoje energetyczne, Napoje owocowe i soki owocowe, 
Syropy owocowe [napoje bezalkoholowe], Syropy i  inne preparaty 
bezalkoholowe do sporządzania napojów, Bezalkoholowe ekstrakty 
z  owoców używane do  sporządzania napojów, Esencje do  produk-
cji napojów, Koncentraty do  sporządzania napojów owocowych, 
Koncentraty do  sporządzania napojów bezalkoholowych, Słodkie 
napoje bezalkoholowe na bazie soków owocowych, Syropy do wyro-
bu napojów, Wyciągi do sporządzania napojów, Koncentraty soków 
owocowych, Mrożone napoje owocowe, Napoje na bazie wody za-
wierające ekstrakty z herbaty 

(111) 358710 (220) 2022 07 06 (210) 544796
(151) 2022 11 16 (441) 2022 08 01
(732) KOTARSKI KRZYSZTOF WOKA, Suwałki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOKA
(540) 

(531) 26 11 01, 26 11 13, 27 05 01, 27 05 05
(510), (511) 28 Sprzęt sportowy 

(111) 358711 (220) 2022 07 06 (210) 544803
(151) 2022 11 16 (441) 2022 08 01
(732) KT & G CORPORATION, Daejeon (KR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lil SOLID BEZ POPIOŁU
(540) 

(531) 10 01 19, 26 04 04, 26 04 16, 26 11 01, 26 11 09, 27 05 01, 27 05 05
(510), (511) 34 Papierosy, Tytoń, Substytuty tytoniu, Cygara, Papie-
rosy elektroniczne, Roztwory nikotyny do  użytku w  papierosach 
elektronicznych, Ciekłe roztwory do użytku w papierosach elektro-
nicznych, Środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elek-
tronicznych, inne niż olejki eteryczne, Humidory, Gilotynki do cygar, 
Popielniczki dla palaczy, Kasetki do  papierosów elektronicznych, 
Łańcuszki na  szyję do  noszenia papierosów elektrycznych, Atomi-
zery do  papierosów elektronicznych, Artykuły dla palaczy w  tym 
zapalniczki, Pałeczki do  czyszczenia i  dezynfekcji papierosów elek-
tronicznych, Szczoteczki do  czyszczenia papierosów elektronicz-
nych, Waciki do czyszczenia papierosów elektronicznych, Produkty 
czyszczące do papierosów elektronicznych, Przybory do czyszczenia 
papierosów elektronicznych, Urządzenia do czyszczenia papierosów 
elektronicznych, Elektryczne urządzenia do czyszczenia papierosów 
elektronicznych, Futerały do  papierosów elektronicznych, Tytoń 
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bezdymny, Waporyzatory do  bezdymnych papierosów, Pojemniki 
na urządzenia elektroniczne do podgrzewania papierosów lub tyto-
niu, wyrobów tytoniowych lub substytutów tytoniu, Pałeczki tyto-
niowe do papierosów elektronicznych 

(111) 358712 (220) 2022 07 06 (210) 544804
(151) 2022 11 16 (441) 2022 08 01
(732) KT & G CORPORATION, Daejeon (KR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lil SOLID BEZ OGNIA
(540) 

(531) 01 15 05, 26 04 04, 26 04 13, 26 11 01, 26 11 09, 27 05 01, 27 05 05
(510), (511) 34 Papierosy, Tytoń, Substytuty tytoniu, Cygara, Papie-
rosy elektroniczne, Roztwory nikotyny do  użytku w  papierosach 
elektronicznych, Ciekłe roztwory do użytku w papierosach elektro-
nicznych, Środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elek-
tronicznych, inne niż olejki eteryczne, Humidory, Gilotynki do cygar, 
Popielniczki dla palaczy, Kasetki do  papierosów elektronicznych, 
Łańcuszki na  szyję do  noszenia papierosów elektrycznych, Atomi-
zery do  papierosów elektronicznych, Artykuły dla palaczy w  tym 
zapalniczki, Pałeczki do  czyszczenia i  dezynfekcji papierosów elek-
tronicznych, Szczoteczki do  czyszczenia papierosów elektronicz-
nych, Waciki do czyszczenia papierosów elektronicznych, Produkty 
czyszczące do papierosów elektronicznych, Przybory do czyszczenia 
papierosów elektronicznych, Urządzenia do czyszczenia papierosów 
elektronicznych, Elektryczne urządzenia do czyszczenia papierosów 
elektronicznych, Futerały do  papierosów elektronicznych, Tytoń 
bezdymny, Waporyzatory do  bezdymnych papierosów, Pojemniki 
na urządzenia elektroniczne do podgrzewania papierosów lub tyto-
niu, wyrobów tytoniowych lub substytutów tytoniu, Pałeczki tyto-
niowe do papierosów elektronicznych 

(111) 358713 (220) 2022 03 18 (210) 541136
(151) 2022 11 08 (441) 2022 07 25
(732) ZAKŁAD NARODOWY IM  OSSOLIŃSKICH, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIBLIOTEKA NARODOWA ZAKŁAD NARODOWY  
IM  OSSOLIŃSKICH
(540) 

(591) biały, czarny, ciemnoczerwony
(531) 26 04 02, 26 04 16, 27 05 01, 25 01 09, 29 01 13

(510), (511) 9 Książki elektroniczne do  pobrania, książki audio, 16 
Drukowane książki, ochronne okładki na książki, 35 Usługi reklamo-
we, marketingowe i promocyjne dotyczące książek elektronicznych 
do pobrania, książek audio i książek drukowanych (usługi w zakresie 
wystaw i  prezentacji produktów, w  zakresie targów i  wystaw han-
dlowych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i pro-
mocyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i  promocyjnych), usługi sprzedaży detalicznej i  hurtowej książek 
elektronicznych do pobrania, książek audio i książek drukowanych 

(111) 358714 (220) 2022 06 28 (210) 544476
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) SZWIEC JACEK THE JACEK SZWIEC, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kolorofanki
(510), (511) 16 Kolorowanki, Książki do  rysowania, Materiały do  ry-
sowania, Pędzelki do  rysowania, Zeszyty do  pisania lub rysowania, 
Zdrapywanki do  rysowania, Długopisy kolorowe, Karty z  próbkami 
kolorów, Kolorowe długopisy, Kolorowe ołówki grafitowe, Książecz-
ki do kolorowania, Książeczki do kolorowania dla dorosłych, Kredki 
do  kolorowania, Pisaki kolorowe, Palety kolorów, Ołówki kolorowe, 
Materiały drukowane w postaci próbek kolorów, Papier rysunkowy, 
Reprezentacje graficzne [rysunki, obrazy], Rysunki, Rysunki graficz-
ne, Rysunki satyryczne w  gazetach [materiały drukowane], Zdjęcia 
w postaci rysunków 

(111) 358715 (220) 2022 05 20 (210) 543293
(151) 2022 11 09 (441) 2022 07 11
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STREFA WIN-WIN
(540) 

(531) 19 07 02, 27 05 01
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa 

(111) 358716 (220) 2022 05 23 (210) 543330
(151) 2022 11 09 (441) 2022 07 11
(732) VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LeasinGo ELASTYCZNIE DLA BIZNESU
(540) 

(591) granatowy
(531) 18 01 09, 27 05 01, 29 01 04
(510), (511) 12 Pojazdy, Pojazdy lądowe, powietrzne i  wodne, 35 Re-
klama, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Po-
moc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi przetwarzania 
danych [czynności biurowe], Analizy kosztów i statystyki odnośnie po-
jazdów, 36 Analizy finansowe, Doradztwo w  sprawach finansowych, 
Doradztwo w  sprawach ubezpieczeniowych, Leasing finansowy, Po-
średnictwo ubezpieczeniowe, Pożyczki [finansowanie], Pożyczki ratal-
ne, Udostępnianie informacji finansowych za  pośrednictwem strony 
internetowej, Udostępnianie informacji o ubezpieczeniach, Udzielanie 
informacji finansowych, Usługi badań dotyczących finansów, Usługi 
finansowania, Usługi ubezpieczeniowe, Wycena finansowa [ubezpie-
czenia, bankowość, nieruchomości], Zarządzanie finansami 

(111) 358717 (220) 2022 05 23 (210) 543335
(151) 2022 11 09 (441) 2022 07 11
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(732) VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LeasinGo ELASTYCZNIE DLA BIZNESU
(540) 

(591) biały, granatowy
(531) 18 01 09, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 12 Pojazdy, Pojazdy lądowe, powietrzne i  wodne, 35 
Reklama, Usługi doradcze w  zarządzaniu działalnością gospodar-
czą, Pomoc w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi prze-
twarzania danych [czynności biurowe], Analizy kosztów i  statystyki 
odnośnie pojazdów, 36 Analizy finansowe, Doradztwo w sprawach 
finansowych, Doradztwo w  sprawach ubezpieczeniowych, Le-
asing finansowy, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Pożyczki [finan-
sowanie], Pożyczki ratalne, Udostępnianie informacji finansowych 
za  pośrednictwem strony internetowej, Udostępnianie informacji 
o ubezpieczeniach, Udzielanie informacji finansowych, Usługi badań 
dotyczących finansów, Usługi finansowania, Usługi ubezpieczenio-
we, Wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], 
Zarządzanie finansami 

(111) 358718 (220) 2022 05 24 (210) 543345
(151) 2022 11 09 (441) 2022 07 11
(732) FORTIS PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DEVIR
(510), (511) 5 Suplementy diety, suplementy diety w  formie table-
tek, substancji płynnych, substancji wziewnych, maści, żeli, Środki 
zmniejszające apetyt, dietetyczna żywność przystosowana do celów 
medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycz-
nych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, dodatki odżyw-
cze do celów leczniczych, preparaty kosmetyczne do celów medycz-
nych, preparaty witaminowe wspomagające leczenie, preparaty 
odżywcze wspomagające leczenie, środki odżywcze wspomagające 
leczenie, witaminy same lub w  połączeniach wspomagające lecze-
nie, preparaty chemiczne do  celów farmaceutycznych, preparaty 
farmaceutyczne, leki, korzenie lekarskie, środki medyczne i  farma-
ceutyczne pochodzenia roślinnego, preparaty biologiczne do celów 
medycznych, Leki antywirusowe, Preparaty farmaceutyczne 

(111) 358719 (220) 2022 05 24 (210) 543348
(151) 2022 11 09 (441) 2022 07 11
(732) FORTIS PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Gastroprazol
(510), (511) 5 Suplementy diety, suplementy diety w  formie table-
tek, substancji płynnych, substancji wziewnych, maści, żeli, Środki 
zmniejszające apetyt, dietetyczna żywność przystosowana do celów 
medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycz-
nych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, dodatki odżyw-
cze do celów leczniczych, preparaty kosmetyczne do celów medycz-
nych, preparaty witaminowe wspomagające leczenie, preparaty 
odżywcze wspomagające leczenie, środki odżywcze wspomagające 
leczenie, witaminy same lub w  połączeniach wspomagające lecze-
nie, preparaty chemiczne do  celów farmaceutycznych, preparaty 
farmaceutyczne, leki, korzenie lekarskie, środki medyczne i  farma-
ceutyczne pochodzenia roślinnego, preparaty biologiczne do celów 
medycznych, Leki antywirusowe 

(111) 358720 (220) 2022 06 27 (210) 544451
(151) 2022 11 15 (441) 2022 07 25

(732) TIGMA-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sędowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TIGMA-BUD
(540) 

(591) pomarańczowy, biały
(531) 26 04 03, 26 04 16, 07 01 08, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 37 Usługi w zakresie wykonawstwa oraz kierowania i nad-
zorowania robót budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych, Usługi 
budowlane w zakresie infrastruktury technicznej, Usługi budowlane 
konstrukcyjne, Montaż konstrukcji stalowych, Montaż prefabrykatów 
żelbetowych, Usługi budowlane wykończeniowe, Usługi budowlane 
instalacyjne w  tym centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjne, 
gazowe, elektryczne, Usługi w zakresie wykonawstwa budownictwa 
mieszkaniowego i użytkowego, restauracji i  rekonstrukcji obiektów 
zabytkowych i  dzieł sztuki, Montaż i  konserwacja instalacji inteli-
gentnych systemów automatyzacji, Montaż i konserwacja systemów 
alarmowych, komputerów i  sieci komputerowych, Usługi budow-
lane w  zakresie budownictwa drogowego i  kolejowego, inżynierii 
miejskiej, inżynierii środowiska, inżynierii sanitarnej, hydrotechniki 
i hydrogeologii, Usługi w zakresie wykonawstwa systemów wykorzy-
stujących wszystkie rodzaje energii odnawialnej, Wykonywanie prac 
ziemnych, drenażowych, rekultywacyjnych, melioracyjnych, Budo-
wa, montaż i remonty sieci i stacji wodociągowych, stacji uzdatniania 
wody, Zagospodarowanie stref ochrony sanitarnej, Nadzór budowla-
ny, Wykonywanie, konserwacja i modernizacja izolacji elektrycznej, 
termicznej i akustycznej budynków, maszyn i urządzeń, Wykonywa-
nie, konserwacja i modernizacja wibroizolacji, Wykonywanie, konser-
wacja i modernizacja hydroizolacji, Modernizacja techniczna maszyn 
i urządzeń, Doradztwo budowlane, Usługi doradcze dotyczące ma-
teriałów budowlanych i usług remontowo-budowlanych, Doradztwo 
w zakresie doboru izolacji akustycznych 

(111) 358721 (220) 2022 06 27 (210) 544452
(151) 2022 11 15 (441) 2022 07 25
(732) LEWANDOWSKI DARIUSZ SLT GROUP, Sikórz (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) niebieski, biały
(531) 26 04 04, 26 04 07, 26 04 15, 03 02 07, 29 01 12
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami 
samochodowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie akceso-
riów samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie czę-
ści samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie części 
samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów 
samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojazda-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami, 37 Naprawy 
samochodów, Obsługa i naprawa samochodów, Konserwacja lub na-
prawa pojazdów samochodowych, Instalacja, konserwacja i  napra-
wa maszyn, Naprawa i konserwacja części podwozia oraz nadwozia 
pojazdów, Usługi naprawy i obsługi pojazdów silnikowych, 40 Mon-
taż na zamówienie nadwozi i podwozi samochodów na rzecz osób 
trzecich, Produkcja samochodów na zamówienie dla osób trzecich, 
Produkcja na zamówienie artykułów żelaznych 
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(111) 358722 (220) 2022 05 16 (210) 543027
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŁOWICZ
(540) 

(591) biały, czerwony, zielony, ciemnozielony
(531) 05 03 14, 26 01 02, 26 01 18, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 29 Ajvar [pasta z papryki, bakłażanów i czosnku], Anchois, 
Batoniki na bazie owoców i orzechów, Batony na bazie orzechów i na-
sion, Batony spożywcze na bazie soi, Bulion (Preparaty do produkcji-), 
Buliony, Buliony [gotowe], Buliony mięsne, Burgery, Burgery mięsne, 
Burgery sojowe, Burgery warzywne, Caponata [duszone warzywa], 
Cassoulet, Chili con carne (chili z  mięsem), Chili con queso, Chipsy 
na bazie warzyw, Chipsy o niskiej zawartości tłuszczu, Chipsy owoco-
we, Chipsy sojowe, Chipsy warzywne, Chipsy owocowo-warzywne, 
Chipsy ziemniaczane, Chop suey, Choucroute garnie [kapusta kiszona 
garnirowana], Chowder (zupa rybna), Ciasto z krabem, Czipsy o niskiej 
zawartości tłuszczu, Dal (indyjskie danie z roślin strączkowych), Desery 
owocowe, Dipy, Dolma [faszerowane warzywa], Duszone owoce, Dże-
my, Dziczyzna, Drób, Ekstra oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, Eks-
trakty alg do celów spożywczych, Ekstrakty do zup, Ekstrakty mięsne, 
Ekstrakty warzywne do  gotowania, Ekstrakty z  owoców morza, Eks-
trakty z pomidorów, Ekstrakty z ryb, Ekstrakty z warzyw do konsump-
cji, Falafel, Fasola przyrządzona w sosie sojowym [Kongjaban], Fasola 
pieczona w  sosie pomidorowym, Fermentowana soja [natto], Flaki, 
Foie gras [pasztet sztrasburski], Formowane teksturowane białko ro-
ślinne do użytku jako substytut mięsa, Frittaty, Frytki, Galareta, Gala-
retki, Galaretki, dsżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, Gala-
retki mięsne, Galaretki owocowe, Galaretki rybne, Galaretki z owoców 
morza, Galaretki z warzyw, Głęboko mrożone dania warzywne, Gnoc-
chi na bazie ziemniaków, Gotowane owoce, Gotowe dania składające 
się głównie z mięsa, Gotowe dania składające się głównie z kotletów 
rybnych, warzyw, gotowanych jajek i  bulionu (oden), Gotowe dania 
warzywne, Gotowe dania z mięsa, Dania gotowe warzywne, warzyw-
no-mięsne i mięsne, Gotowe posiłki gotowane składające się całkowi-
cie lub głównie z mięsa, Gotowe posiłki przygotowane z zamienników 
ryb, Gotowe posiłki składające się głównie z owoców morza, Gotowe 
posiłki składające się głównie z  substytutów mięsa, Gotowe posiłki 
z zamienników owoców morza, Gotowe posiłki zawierające [głównie] 
jajka, Gotowe produkty z warzyw, Gotowy gulasz z curry, Grzyby goto-
we do  spożycia, Grzyby konserwowane, Guacamole, Gulasz błyska-
wiczny, Gulasze, Hamburgery, Hummus, Ikra rybia do celów spożyw-
czych, Imitacja mięsa z kraba, Jadalne kwiaty, przetworzone, Jadalne 
nasiona słonecznika, Jaja, Jaja ptasie i produkty z jaj, Jaja przetworzo-
ne, Jaja w proszku, Jaja w stanie płynnym, Kandyzowane owoce, Kan-
dyzowane przekąski owocowe, Kapusta kwaszona, Kawior, Kiełbasy, 
Kaszanka: Kiszone warzywa [kimchi], Kłącza przetworzone, Klopsiki 
drobiowe, Knedle ziemniaczane, Koktajle jajeczne bezalkoholowe, 
Kompozycje owoców przetworzonych, Koncentraty na bazie owoców 
przeznaczone do gotowania, Koncentraty na bazie warzyw przezna-
czone do gotowania, Koncentraty pomidorowe [purée], Koncentraty 
rosołowe, Koncentraty soków warzywnych do konsumpcji, Koncentra-
ty soków owocowo-warzywnych do  konsumpcji, Koncentraty zup, 
Konserwa z przyrządzonego mięsa w słoiku, Konserwowane produkty 
rybne w słoikach, Konserwowane ryby, Konserwowane warzywa, Kon-
serwowe owoce morza, Konserwowe rośliny strączkowe, Konserwy, 
marynaty, Konserwy mięsne, Konserwy rybne, Konserwy warzywno
-mięsne, Konserwy z  owocami, Korniszony, Kostki bulionowe, Kostki 
do zup, Kotlety rybne, Kotlety sojowe, Kotlety wieprzowe, Krab, Krojo-
ne owoce, Krojone warzywa, Krokiety, Krokiety rybne, Liofilizowane 
mięso, Liofilizowane warzywa, Lukrowane (Owoce-), Małże [nieżywe], 
Marmolada, Marmolady owocowe, Masło z orzechów, Miąższ owoców, 

Mielonki (konserwy), Mieszanki owocowo-warzywne, Mięsne nadzie-
nia do ciast, Mięso gotowe do spożycia, Mięso, wędliny i wyroby mię-
sne, Mięso i jego przetwory, Mięso surowe, Mięso konserwowane, Mię-
so liofilizowane, Mięso mielone [mięso siekane], Mięso mrożone, Mięso 
pieczone, Mięso pokrojone w plastry, Mięso solone, Mięso świeże, Mię-
so w puszce [konserwy], Mięso wędzone, Mieszanki do sporządzania 
wywarów rosołowych, Mieszanki do  zup, Mieszanki owoców i  orze-
chów, Mieszanki owoców suszonych, Mieszanki przekąsek składające 
się z przetworzonych owoców i przetworzonych orzechów, Mieszanki 
przekąsek składające się z suszonych owoców i orzechów przetworzo-
nych, Mieszanki warzywne, Mrożone owoce, Mrożone gotowe posiłki 
składające się głównie z warzyw, Mrożone posiłki składające się głów-
nie z mięsa, Mrożone posiłki składające się głównie z ryb, Musy na ba-
zie mięsa, Nadzienia na bazie owoców do placków i ciast, Nadzienie 
bakaliowe [owoce konserwowane], Nadziewane roladki z kapusty, Na-
dziewane ziemniaki, Nasiona jadalne, Nuggetsy z kurczaka [małe ka-
wałki kurczaka w panierce], Ogórki korniszony, Oleje i tłuszcze jadalne, 
Oleje jadalne do  polewania artykułów spożywczych, Oleje jadalne 
do użytku w gotowaniu artykułów spożywczych, Oliwa z oliwek, Orze-
chy jadalne, Owoce aromatyzowane, Owoce glazurowane, Owoce go-
towane, Owoce konserwowane, Owoce konserwowane w  alkoholu, 
Owoce konserwowane w plasterkach, w słoikach, Owoce konserwo-
wane w słoikach, Owoce lukrowane, Owoce marynowane, Owoce mo-
rza [nieżywe], Owoce przetworzone, Owoce w plasterkach, konserwo-
we, Owoce w puszkach, Owocowe nadzienia do ciast, Owocowe pasty 
do smarowania, Paczkowane mięso, Paluszki rybne, Pasta rybna, Pasta 
z  owoców, Pasta z  owoców morza, Pasty do  kromek zawierające 
tłuszcz, Pasty do smarowania na bazie warzyw, Pasta z orzechów lasko-
wych, Pasty do  smarowania składające się głównie z  owoców, Pasty 
do smarowania składające się głównie z jajek, Pasty do zup, Pasty mię-
sne (w tym pasztety, smalec), Pasty na bazie czosnku do smarowania, 
Pasty na  bazie orzechów, Pasty na  bazie roślin strączkowych, Pasty 
rybne, Pasty spożywcze wytworzone z mięsa, Pasty warzywne, Pasty 
z owoców morza, Pasty z ryb, owoców morza i mięczaków, Pasty z tru-
fli, Pasty z wątróbki, Pasty owocowo-warzywne, Pasty warzywno-mię-
sne, Pasztet mięsny, Pasztet warzywny, Pektyna do celów kulinarnych, 
Pektyna owocowa, Pikle, Pikle mieszane, Placki ziemniaczane, Płatki 
jabłkowe, Płatki kokosowe, Placki smażone, Pokrojone owoce, Pokrojo-
ne sałatki warzywne, Pokrojone warzywa, Polewy orzechowe, Pomi-
dory konserwowane, Potrawy gotowe składające się głównie z  wa-
rzyw, Potrawy rybne, Preparaty do  produkcji bulionów, Produkty 
mięsne mrożone, Produkty mięsne w  formie burgerów, Produkty 
z owoców morza, Produkty z przetworzonej ryby do spożycia dla ludzi, 
Produkty z suszonych owoców, Proszki owocowe, Proszki warzywne, 
Proszki owocowo-warzywne, Przecier jabłkowy, Przecier pomidorowy, 
Przeciery owocowe, Przeciery warzywne, Przeciery owocowo-wa-
rzywne, Przekąski na bazie mięsa, Przekąski na bazie kokosu, Przekąski 
na  bazie orzechów, Przekąski na  bazie owoców i  warzyw, Przekąski 
na bazie owoców, Przekąski na bazie soi, Przekąski na bazie suszonych 
owoców, Przekąski na bazie warzyw, Przekąski na bazie warzyw strącz-
kowych, Przekąski na bazie ziemniaków, Przekąski z jadalnych wodo-
rostów, Przekąski z  owoców, Przekąski ziemniaczane, Przetwory 
do zup jarzynowych, Przetwory owocowe [dżemy], Przetwory owo-
cowo-warzywne, Przetwory owocowe, Przetwory warzywne, Prze-
twory warzywno-mięsne, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, 
orzechy i nasiona roślin strączkowych, Przetworzone produkty mię-
sne, Przetworzone wodorosty spożywcze, Przyprawy smakowe (pi-
kle), Przystawki na  bazie warzyw, Pulpety, Purée z  warzyw, Purée 
ziemniaczane, Purée owocowo-warzywne, Quenelle (pulpety), Ra-
gout, Ratatouille, Rośliny strączkowe przetworzone, Rosół [zupa], Ro-
sti [placki ziemniaczane z  grubo startych ziemniaków], Ryby, Ryby, 
owoce morza i mięczaki, nieżywe, Sałatka Cezar, Sałatka ziemniacza-
na, Sałatki drobiowe, Sałatki gotowe, Sałatki owocowo-warzywne, Sa-
łatki na bazie ziemniaków, Sałatki owocowe, Sałatki warzywne, Seitan 
[substytut mięsa], Sfermentowane owoce, Skórki owocowe, Ślimaki, 
Smalec, Soczewica, Soja [przetworzona], Sok cytrynowy do celów kuli-
narnych, Sok pomidorowy do gotowania, Soki owocowe do gotowa-
nia, Soki roślinne do gotowania, Substytuty jaj, Substytuty mięsa, Sub-
stytuty mięsa i  jego przetworów, Substytuty mięsa surowego, 
Substytuty wyrobów wędliniarskich, Substytuty past mięsnych, Sub-
stytuty pasztetów mięsnych, Substytuty ekstraktów mięsnych, Sub-
stytuty konserw mięsnych, Substytuty mięsnych, warzywnych i  wa-
rzywno-mięsnych wyrobów garmażeryjnych, Substytuty wyrobów 
rybnych, Substytuty mięsa na bazie warzyw, Surimi, Surówka z szatko-
wanej białej kapusty, marchwi i majonezu (coleslaw), Suszone grzyby 
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jadalne, Suszone mięso, Suszone orzechy, Suszone owoce, Suszone 
owoce morza, Szaszłyki, Szynka, Tahini [pasta z ziarna sezamowego], 
Tajine (danie z przygotowanego mięsa, ryby lub jarzyn), Tajine [gotowe 
danie z mięsa, ryby lub warzyw], Tapenady (pasty z oliwek, kaparów 
i oliwy), Tłuszcze do gotowania, Tłuszcze jadalne, Tzatziki, Uprzednio 
pokrojone warzywa do sałatek, Warzywa fermentowane, Warzywa go-
towane, Warzywa grillowane, Warzywa kapustne, przetworzone, Wa-
rzywa konserwowane, Warzywa liofilizowane, Warzywa marynowane, 
Warzywa mrożone, Warzywa obrane ze skórki, Warzywa preparowane, 
Warzywa przetworzone, Warzywa solone, Warzywa strączkowe prze-
tworzone, Warzywa suszone, Warzywa w  plasterkach, konserwowe, 
Warzywa w puszkach, Warzywa w słoikach, Warzywne pasty do sma-
rowania, Wędliny, Wędliny wegetariańskie, Wiórki kokosowe, Wstępnie 
ugotowana zupa, Wyroby wędliniarskie, w tym parówki, kiełbasy, be-
kon i  szynka, Wędliny surowe, Wywar, bulion, Wywar rybny, Wywar 
z warzyw, Wyroby garmażeryjne mięsne, warzywne i warzywno-mię-
sne, Zagęszczone sosy pomidorowe, Zamienniki owoców morza, Za-
mienniki rybne, Zapiekanki [żywność], Żelatyna, Ziemniaki, przetwo-
rzone, Zupy, Zupy błyskawiczne, Zupy i  wywary, ekstrakty mięsne, 
Zupy (Składniki do sporządzania-), Zupy w proszku, Zupy w puszkach, 
Zupy z  makaronem, 30 Aromaty do  żywności, Artykuły spożywcze 
ze  zbóż, Artykuły żywnościowe zawierające czekoladę [jako podsta-
wowy składnik], Batoniki, Batony zbożowe i energetyczne, Błyskawicz-
na owsianka, Budynie deserowe, Cappuccino, Chipsy [produkty zbożo-
we], Chipsy kukurydziane, Chrupki zbożowe, Chrupki kukurydziane 
o smaku sera, Chrzan [sos przyprawowy], Ciasta, Ciasta mrożone, Cia-
sta mrożone nadziewane mięsem i  warzywami, Ciasteczka, Ciastka, 
Cukierki, batony i guma do żucia, Czekolada, Czekolada pitna, Czekola-
da w proszku, Czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, Czipsy 
na bazie mąki, Czipsy na bazie zbóż, Dania na bazie ryżu, Dania liofili-
zowane, których głównym składnikiem jest makaron, Desery czekola-
dowe, Desery z muesli, Deser puddingowy na bazie ryżu, Dodatki sma-
kowe w  postaci zagęszczonych sosów, Budyń w  proszku, Dodatki 
smakowe i  przyprawy, Drażetki [niemedyczne wyroby cukiernicze], 
Dropsy owocowe [słodycze], Ekstrakty czekoladowe do przygotowy-
wania napojów, Ekstrakty kakaowe do spożycia przez ludzi, Ekstrakty 
przypraw, Ekstrakty czekoladowe, Ekstrakty stosowane jako dodatki 
smakowe [inne niż olejki eteryczne], Ekstrakty z kakao do stosowania 
jako aromaty do napojów, Ekstrakty z kakao do stosowania jako aro-
maty do artykułów spożywczych, Ekstrakty z kawy, Ekstrakty z kawy 
do stosowania jako aromaty do artykułów żywnościowych, Ekstrakty 
z  kawy do  stosowania jako aromaty do  napojów, Esencja kawowa, 
Esencje czekoladowe do przyrządzania napojów, Esencje do żywności 
(z wyjątkiem esencji eterycznych i olejów eterycznych), Esencje do go-
towania, Espresso, Gofry, Gorąca czekolada, Gotowe dania z ryżu, Go-
towe desery [wyroby cukiernicze], Gotowe do spożycia puddingi, Go-
towe kakao i napoje na bazie kakao, Gotowe napoje kawowe, Gotowe 
desery [na bazie czekolady], Gotowe desery [wyroby piekarnicze], Go-
towe potrawy na bazie makaronu, Gotowe potrawy na bazie ryżu, Go-
towe produkty spożywcze w postaci sosów, Gotowe przekąski na ba-
zie zbóż, Gotowe sosy, Guma do  żucia, Herbata rozpuszczalna, 
Herbatniki, Herbaty owocowe, Herbaty, Kakao, Kakao w proszku, Kaka-
owe napoje, Kakao do sporządzania napojów, Kakao [palone, w prosz-
ku, granulowane lub w  napojach], Kasze, Kawa, herbata, kakao i  na-
miastki tych towarów, Kawa, Kawa [palona, w proszku, granulowana 
lub w napojach], Kawa rozpuszczalna, Keczup, Keczup [sos pomidoro-
wy], Keczup [sos], Kombucha, Koncentraty warzywne stosowane jako 
przyprawy, Krakersy, Kremy czekoladowe, Kremy na bazie kakao w po-
staci past do smarowania, Kremy czekoladowe do smarowania, Liofili-
zowane dania, których głównym składnikiem jest makaron, Liofilizo-
wane dania, których głównym składnikiem jest ryż, Lizaki mrożone, 
Lizaki, Majonez, Mąka, Mąka do pieczenia, Mąka kukurydziana, Mąka 
pszenna, Mąka ziemniaczana, Mąka zbożowe, Mąka żytnia, Makaron 
[ciasto], Makarony głęboko mrożone, Makaron gotowy, Makaron in-
stant do gotowania, Makaron jajeczny, Makaron pełnoziarnisty, Maka-
ron spożywczy, Makarony, Makarony do zup, Makarony razowe, Mary-
naty, Mięsne sosy, Mieszanki czekolady na  gorąco, Mieszanki 
do  przyrządzania mrożonej herbaty w  proszku, Mieszanki kakaowe, 
Mieszanki kawowe, Mieszanki mąki, Mieszanki przypraw, Mieszanki 
spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych owoców, 
Miód, Mrożone produkty z  ciasta nadziewane warzywami, Mrożone 
posiłki składające się głównie z makaronu, Muesli, Musy, Musy czekola-
dowe, Musy deserowe, Musy (słodycze), Musy (wyroby cukiernicze), 
Musztarda, Napoje czekoladowe, Napoje gazowane [na  bazie kawy, 
kakao lub czekolady], Napoje mrożone na  bazie czekolady, Napoje 

mrożone na  bazie kakao, Napoje mrożone na  bazie kawy, Napoje 
na bazie kakao, Napoje na bazie kawy, Napoje na bazie herbaty z owo-
cowymi dodatkami smakowymi, Napoje o smaku czekoladowym, Na-
poje zawierające kakao, Napoje zawierające czekoladę, Napoje sporzą-
dzane z kawy, Napoje sporządzone z czekolady, Napoje sporządzone 
z herbaty, Napoje sporządzone z kakao, Nielecznicze słodycze [wyroby 
cukiernicze], Nielecznicze wyroby cukiernicze, Oranżada w  proszku 
[wyroby cukiernicze], Orzechowe wyroby cukiernicze, Orzechy w pole-
wie [wyroby cukiernicze], Owoce w polewie czekoladowej, Owocowe 
(galaretki-) [słodycze], Owsiane (Płatki-), Owsianka, Owsianka błyska-
wiczna, Paluszki chlebowe, Papki warzywne (sosy-żywność), Pasta wa-
sabi, Pasta sezamowa, Pasta migdałowa, Pasty czekoladowe, Pasty 
czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, Pasty do smarowa-
nia na  bazie majonezu, Pasty do  sporządzania napojów kakaowych, 
Pasty na  bazie czekolady, Pasty warzywne [sosy], Pasty z  czekolady 
i orzechów do smarowania kanapek, Pasty czekoladowe [do smarowa-
nia], Pastylki nielecznicze, Pasty do  smarowania na  bazie majonezu 
i keczupu, Pikantne sosy używane jako przyprawy, Pikantne sosy, czat-
nej i pasty, Placki, Płatki jęczmienne, Płatki kukurydziane, Płatki owsia-
ne, Płatki pszenne, Płatki śniadaniowe, Płatki zbożowe, Polewa lub po-
sypka czekoladowa, Polewy cukiernicze, Polewy do  lodów, Polewa 
w postaci syropu, Płatki z naturalnego ryżu, Płatki śniadaniowe zawie-
rające owoce, Płatki śniadaniowe zawierające miód, Płatki śniadaniowe 
zawierające błonnik, Płatki śniadaniowe na  ciepło, Potrawy gotowe 
na  bazie makaronu, Potrawy na  bazie mąki, Potrawy składające się 
głównie z  ryżu, Potrawy z  makaronu, Precelki, Pralinki, Preparaty 
do sporządzania napojów [na bazie kakao], Preparaty do sporządzania 
napojów [na  bazie herbaty], Preparaty do  sporządzania napojów 
[na  bazie czekolady], Preparaty do  sporządzania sosów, Preparaty 
do sporządzania napojów [na bazie kawy], Preparaty do wyrobu pro-
duktów piekarniczych, Preparaty mączne do  żywności, Preparaty 
musztardowe do żywności, Preparaty na bazie kakao, Preparaty przy-
prawowe, Preparaty roślinne zastępujące kawę, Preparaty w proszku 
zawierające kakao do sporządzania napojów, Preparaty z kakao, Pre-
paraty zbożowe, Produkty lodowe na bazie soi, Produkty na bazie cze-
kolady, Produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spoży-
cia przez ludzi, Produkty żywnościowe z  ryżu, Produkty spożywcze 
z kukurydzy, Przeciery warzywne [sosy], Przekąski na bazie zbóż, Prze-
kąski na bazie ryżu, Przekąski na bazie pszenicy, Przekąski na bazie ku-
kurydzy, Przekąski składające się głównie z  wyrobów cukierniczych, 
Przekąski składające się z  produktów zbożowych, Przekąski słone 
na bazie mąki, Przekąski słone na bazie zbóż, Przekąski sporządzone 
z produktów zbożowych, Przekąski wieloziarniste, Przekąski składają-
ce się głównie z  makaronu, Przekąski składające się głównie z  ryżu, 
Przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, Przekąski wytwarza-
ne z muesli, Przetwory spożywcze na bazie ziaren, Przekąski z kukury-
dzy, Przekąski z  produktów zbożowych, Przekąski wykonane z  ryżu, 
Przekąski wykonane z  pszenicy, Przekąski składające się głównie 
ze  zboża, Przetworzony chrzan japoński (wasabi), Przygotowany 
chrzan [przyprawa], Przetworzone płatki owsiane jako żywność prze-
znaczona do spożycia przez ludzi, Przyprawy, Przyprawy do żywności, 
Przyprawy smakowe (sosy, marynaty), Przyprawy spożywcze składają-
ce się głównie z ketchupu i salsy, Przyprawy w proszku, Puddingi, Pusz-
kowana żywność zawierająca makaron, Quiche, Ramen (japońskie da-
nie na  bazie makaronu), Ravioli [gotowe], Remulada, Risotto, 
Rozpuszczalne kakao w proszku, Rozpuszczalny proszek do przyrzą-
dzania herbaty [inny niż do celów medycznych], Ryż, Składniki na ba-
zie kakao do  produktów cukierniczych, Słodkie polewy i  nadzienia, 
Słodkie pasty do  smarowania [miód], Słodkie wyroby cukiernicze 
(nie dla celów medycznych), Słodycze bez cukru, Słodycze [cukierki], 
Słodycze czekoladowe, Słodycze do żucia, Słodycze gotowane, Słody-
cze nielecznicze, Słodycze owocowe, Słodycze o smaku owocowym, 
Słodycze słodzone ksylitolem, Słodziki naturalne, Słodycze zawierają-
ce owoce, Słone herbatniki, Słone krakersy, Słone sosy, Słodziki składa-
jące się z  koncentratów owocowych, Smakowe wyroby cukiernicze 
na bazie cukru, Śniadaniowe płatki ryżowe, Solone wyroby piekarni-
cze, Sorbety, Sorbety [lody], Sos chrzanowy, Sos czekoladowy, Sos [ja-
dalny], Sos słodko-kwaśny, Sos sojowy, Sos w proszku, Sos tatarski, Sos 
teriyaki, Sos żurawinowy [przyprawa], Sosy, Sosy chrzanowe, Sosy cur-
ry, Sosy do sałatek, Sosy do makaronów, Sosy do gotowania, Sosy grzy-
bowe, Sosy na bazie majonezu, Sosy na bazie pomidorów, Sosy o sma-
kach orzechowych, Sosy owocowe, Sosy pikantne, Sosy pomidorowe, 
Sosy [przyprawy], Sosy sałatkowe, Sosy sałatkowe [dressingi], Sosy 
salsa, Sosy w puszkach, Sosy w proszku, Sosy zagęszczone, Sosy zawie-
rające orzechy, Sosy ziołowe, Spaghetti, Spaghetti i klopsy, Spaghetti 
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w  sosie pomidorowym w  puszce, Sosy do  kurczaka, Sosy do  mięsa 
z grilla, Sosy do ryżu, Sosy do pizzy, Sosy do sałatek zawierające śmie-
tanę, Sproszkowane sosy w  postaci granulowanej, Substytut kawy 
na bazie cykorii, Substytuty cukru, Substytuty czekolady, Substytuty 
herbaty, Substytuty miodu, Substytuty lodów, Substytuty kawy 
[sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę], Substytuty 
kawy na bazie warzyw, Suche i świeże makarony, kluski i pierogi, Su-
chary, Suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające 
się z makaronów, Suszone zioła do celów kulinarnych, Suszony maka-
ron, Syrop czekoladowy, Syrop do naleśników, Syrop spożywczy, Syro-
py smakowe, Syropy czekoladowe do  przygotowywania napojów 
na  bazie czekolady, Sztuczna czekolada, Sztuczna herbata [inna niż 
do  celów leczniczych], Tabletki [wyroby cukiernicze], Tacos [danie 
meksykańskie], Tarty, Tortellini, Tortille, Wafelki, Wafle ryżowe, Wyroby 
cukiernicze, Wyroby cukiernicze mrożone, Wyroby ciastkarskie z owo-
cami, Wyroby cukiernicze płynne, Wyroby piekarnicze, Wyroby z ka-
kao, Wysokoproteinowe batoniki zbożowe, Wyroby cukiernicze zawie-
rające dżem, Zagęszczacze warzywne, Zboża, Zbożowe artykuły 
śniadaniowe, Zboża stosowane do produkcji makaronów, Zboża prze-
tworzone, Zboża do żywności do spożycia przez ludzi, Zbożowe (Płat-
ki-), Żelki, Żywność na bazie kakao, Roślinne aromaty do napojów [inne 
niż olejki eteryczne], Substytut marcepanu, Cykoria [substytut kawy], 
Wanilina [aldehyd, substytut wanilii], Substytuty kawy i herbaty, Napo-
je na bazie substytutów kawy, Cykoria do stosowania jako substytut 
kawy, Jęczmień do użytku jako substytut kawy, Kwiaty i liście jako sub-
stytuty herbaty, Substytuty kawy [na bazie zbóż lub cykorii], Mieszani-
ny cykorii do  stosowania jako substytuty kawy, Ekstrakty kawowe 
do użytku jako substytuty kawy, Wyciągi kawowe do stosowania jako 
substytuty kawy, Preparaty z  cykorii do  stosowania jako substytuty 
kawy, Ekstrakty z cykorii do stosowania jako substytuty kawy, Prażony 
jęczmień i słód do użytku jako substytut kawy, Cykoria i mieszanki za-
wierające cykorię, do  wykorzystania jako substytuty kawy, Batoniki 
zbożowe będące zamiennikami posiłków, Batoniki na bazie czekolady 
będące zamiennikami posiłków, Sosy i  polewy mleczno-owocowe 
i śmietankowo-owocowe, 32 Aperitify bezalkoholowe, Aromatyzowa-
ne napoje gazowane, Bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazo-
wane, Bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane do sporządzania 
napojów, Bezalkoholowe gazowane napoje na  bazie soków owoco-
wych, Bezalkoholowe napoje gazowane, Bezalkoholowe napoje ni-
skokaloryczne, Bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, 
Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, Bezalkoholowe wy-
ciągi z owoców, Cydr bezalkoholowy, Ekstrakty z moszczu niesfermen-
towanego, Esencje do  produkcji napojów, Esencje do  wytwarzania 
napojów bezalkoholowych, nie w postaci olejków eterycznych, Esen-
cje do wytwarzania smakowej wody mineralnej [nie w postaci olejków 
eterycznych], Gazowana woda mineralna, Gazowane soki owocowe, 
Imitacja piwa, Koktajle bezalkoholowe, Koktajle owocowe, bezalkoho-
lowe, Koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, Kon-
centraty do  sporządzania napojów owocowych, Koncentraty soków 
owocowych, Kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], Lemoniada, 
Mieszane soki owocowe, Mieszanki do sporządzana napojów sorbeto-
wych, Mieszanki do sporządzania koktajli bezalkoholowych, Mineral-
ne (wody-) [napoje], Moszcz, Moszcz konserwowany, niesfermentowa-
ny, Mrożone napoje owocowe, Mrożone napoje gazowane, Napoje 
aromatyzowane owocami, Napoje bezalkoholowe, Napoje bezalkoho-
lowe na bazie miodu, Napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, Napoje 
bezalkoholowe na  bazie owoców, o  smaku herbaty, Bezalkoholowe 
napoje gazowane aromatyzowane herbatą, Napój imbirowy, Napoje 
bezalkoholowe o  smaku herbaty, Napoje bezalkoholowe o  smaku 
kawy, Napoje bezalkoholowe o  smaku piwa, Napoje bezalkoholowe 
o smaku owocowym, Napoje bezalkoholowe na bazie suszonych owo-
ców, Napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości witamin, Na-
poje bezalkoholowe wzbogacone witaminami i  solami mineralnymi, 
Napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, Napoje dla spor-
towców, Napoje dla sportowców zawierające elektrolity, Napoje ener-
getyzujące, Napoje energetyzujące zawierające kofeinę, Napoje funk-
cjonalne na bazie wody, Napoje gazowane (Proszek do wytwarzania-), 
Napoje izotoniczne, Napoje mrożone na bazie owoców, Napoje na ba-
zie coli, Napoje na bazie owoców lub warzyw, Napoje na bazie piwa, 
Napoje na bazie soku z imbiru, Napoje orzeźwiające, Napoje na bazie 
wody zawierające ekstrakty z herbaty, Napoje owocowe niealkoholo-
we, Napoje proteinowe, Napoje składające się z mieszanki soków owo-
cowych i warzywnych, Napoje sportowe wzbogacane proteinami, Na-
poje (Syropy do-), Napoje typu kola [napoje bezalkoholowe], Napoje 
typu smoothie zawierające ziarna i owies, Napoje warzywne, Napoje 

węglowodanowe, Napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, 
Napoje z soku warzywnego, bezalkoholowe, Napoje zawierające wita-
miny, Napoje z guaraną, Niegazowane napoje bezalkoholowe, Oczysz-
czona woda pitna, Owoce (Bezalkoholowe napoje z soków-), Owoco-
we nektary, bezalkoholowe, Pastylki do  napojów gazowanych, Piwa 
o małej zawartości alkoholu, Piwo, Piwo bezalkoholowe, Piwa smako-
we, Pomidory (sok-) [napój], Preparaty rozpuszczalne do sporządzania 
napojów, Proszki do  produkcji napojów bezalkoholowych, Proszki 
do  sporządzania napojów, Proszki stosowane do  przygotowywania 
napojów na bazie wody kokosowej, Proszki stosowane do sporządza-
nia napojów na  bazie owoców, Shandy [napój składający się z  piwa 
i lemoniady], Skoncentrowane soki owocowe, Słodkie napoje bezalko-
holowe na bazie soków owocowych, Smakowa woda mineralna, Soki, 
Soki gazowane, Soki owocowe [napoje], Soki warzywne, Sorbety [na-
poje], Syropy do napojów, Napoje owocowe, Syropy do napojów bez-
alkoholowych, Syropy do sporządzania smakowych wód mineralnych, 
Syropy do wyrobu napojów, Syropy do wytwarzania napojów bezalko-
holowych, Syropy owocowe [napoje bezalkoholowe], Toniki [napoje 
nielecznicze], Warzywne napoje typu smoothie, Wody, Wody gazowa-
ne, Wody mineralne, Wody o smaku owocowym, Wyciągi do sporzą-
dzania napojów, Woda aromatyzowana, Woda gazowana wzbogaco-
na witaminami [napoje], Woda mineralna, Woda niegazowana, Woda 
pitna, Woda pitna z  witaminami, Woda stołowa, Woda wzbogacona 
odżywczo, Woda źródlana, Napoje owocowo-warzywne, Soki owoco-
wo-warzywne, Owocowe napoje typu smoothie, Owocowo-warzyw-
ne napoje typu smoothie 

(111) 358723 (220) 2022 09 15 (210) 547222
(151) 2023 01 10 (441) 2022 09 26
(732) OPOLSKI WOJCIECH FHU OPOLANKA, Chełm (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KABANOS KABANOSY TOMKA
(540) 

(591) czarny, biały, szary, czerwony, zielony, brązowy
(531) 09 01 07, 08 05 03, 08 07 25, 01 01 04, 26 13 25, 27 05 01, 
11 03 20, 29 01 15
(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne, Paczkowane mięso, Suszona 
kiełbasa, Suszone mięso wieprzowe, Mięso gotowe do spożycia, Mię-
so wędzone, Mięso liofilizowane 

(111) 358724 (220) 2022 09 05 (210) 546859
(151) 2023 01 10 (441) 2022 09 26
(732) BM COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) blink mood
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa) 

(111) 358725 (220) 2022 05 09 (210) 542816
(151) 2022 09 16 (441) 2022 05 30
(732) HANDZEL PAWEŁ PH SPORT, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HAZA
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(540) 

(531) 26 05 01, 26 05 16, 27 05 05, 27 05 17
(510), (511) 18 Bagaż, Kosmetyczki, Plecaki, Plecaki sportowe, Portfe-
le, Saszetki biodrowe, Saszetki męskie, Sportowe torby, Torby, Torby 
gimnastyczne, Torby lekkoatletyczne, Torby na buty, Torby na odzież 
sportową, Torby sportowe, Torebki-worki, Worki podróżne, Worki, 
sakiewki, Worki ze  sznurkiem, Torby turystyczne, Torebki na  bio-
dra [nerki], Torebki męskie, 25 Bandany, Bandany na  szyję, Czapki 
baseballowe, Czapki dziane, Czapki sportowe, Czapki z  daszkiem, 
Opaski na głowę, Bezrękawniki, Bluzy dresowe, Bluzy polarowe, Blu-
zy sportowe, Bluzy z  kapturem, Bluzy sportowe z  kapturem, Dresy 
ortalionowe, Dresy wiatroszczelne, Dzianina [odzież], Getry, Getry 
[ochraniacze] zakładane na  buty, Kamizelki, Komplety odzieżowe 
ze spodenkami, Komplety sportowe, Kostiumy, Koszule, Koszulki bez 
rękawów, Koszulki dla dzieci, Koszulki dla siatkarzy, Koszulki do  te-
nisa, Koszulki kolarskie, Koszulki piłkarskie, Koszulki polo, Koszulki 
do  futbolu amerykańskiego, Koszulki sportowe z  krótkimi rękawa-
mi, Koszulki typu rashguard do sportów wodnych, chroniące przed 
promieniowaniem UV, Koszulki z nadrukami, Kurtki, Kurtki [odzież], 
Legginsy, Letnie sukienki, Narzutki na  ramiona [odzież], Narzutki 
[znaczniki] sportowe do futbolu amerykańskiego, Odzież codzienna, 
Odzież dla kolarzy, Odzież do biegania, Odzież do sztuk walki, Odzież 
dziana, Odzież haftowana, Odzież męska, damska i dziecięca, Odzież 
robocza, Odzież sportowa, Podkolanówki, Podkoszulki, Polary, Rę-
kawiczki, Rękawiczki zimowe, Skarpetki, Spodenki, Spodnie, Stroje 
sportowe, Szorty, Topy sportowe do rozgrzewki, Znaczniki [narzutki] 
sportowe, Znaczniki [narzutki] piłkarskie, Znaczniki treningowe, 28 
Artykuły gimnastyczne i  sportowe, Artykuły i  sprzęt sportowy, Ar-
tykuły sportowe, Bramki do piłki nożnej, Gry sportowe, Nagolenniki 
[artykuły sportowe], Nagolenniki piłkarskie, Nakolanniki [artykuły 
sportowe], Nakolanniki do  użytku w  grze w  piłkę nożną, Obręcze 
sportowe, Ochraniacze dla bramkarzy, Ochraniacze [części strojów 
sportowych], Piłki do futsalu, Piłki do koszykówki, Piłki do piłki noż-
nej, Piłki do siatkówki, Piłki futbolowe, Piłki jako sprzęt sportowy, Rę-
kawice bokserskie, Rękawice do gry w piłkę nożną, Siatki do bramek, 
Siatki do bramek do gry w piłkę nożną, Siatki do gry w piłkę siatkową, 
Siatki do koszykówki, Sprzęt do gry w piłkę siatkową, Sprzęt do piłki 
nożnej, Sprzęt do treningu sztuk walki, Sprzęt sportowy, Torby przy-
stosowane do noszenia sprzętu sportowego, Worki treningowe 

(111) 358726 (220) 2022 04 13 (210) 542002
(151) 2022 09 28 (441) 2022 06 13
(732) VASTINT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUSINESS GARDEN Warszawa
(540) 

(591) biały, ciemnozielony
(531) 05 01 07, 05 01 16, 27 05 01, 29 01 12

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

(111) 358727 (220) 2022 03 08 (210) 540730
(151) 2022 08 22 (441) 2022 05 02
(732) TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WARSAW JUMPING
(540) 

(591) fioletowy, biały
(531) 03 03 01, 03 03 15, 03 03 24, 26 01 01, 26 01 15, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 16 Kupony, zdrapki, blankiety dotyczące gier, gier licz-
bowych, loterii, videoloterii, zakładów wzajemnych, wydawnictwa 
periodyczne i  nieperiodyczne, czasopisma, magazyny w  szczegól-
ności poświęcone wyścigom konnym, Broszury, foldery, prospekty, 
plakaty, afisze, zdjęcia, naklejki, wyroby z papieru i tektury, blankiety 
dotyczące wyścigów konnych, książki z dziedziny gier, przewodniki 
strategiczne do gier hazardowych, katalogi dotyczące gier, zwłasz-
cza hazardowych, 35 Prowadzenie kampanii reklamowych, dystry-
bucja materiałów reklamowych i  informacyjnych, badanie rynku, 
sporządzanie analiz rynkowych, przetwarzanie informacji, zarządza-
nie zbiorami danych w komputerowych bazach danych, reklama, roz-
powszechnianie materiałów reklamowych i informacyjnych, rozwój, 
rozbudowa i  administrowanie sieciami komputerowymi, 36 Spon-
sorowanie finansowe, pośrednictwo w obrocie bankowym, transfer 
elektroniczny środków finansowych, Sponsoring gonitw, 41 Organi-
zowanie i prowadzenie gier liczbowych, hazardowych, losowych, or-
ganizowanie i prowadzenie loterii pieniężnych, loterii zdrapkowych, 
videoloterii, zakładów wzajemnych, obsługa gier w systemie on-line 
w sieci informatycznej, Usługi związane z organizowaniem i prowa-
dzeniem salonów gier, kasyn, dyskotek, sal kinowych, klubów eduka-
cyjnych i rozrywkowych nocnych klubów, Usługi kasyn udostępnio-
nych on-line, poprzez Internet i  Intranet, Obsługa komputerowych 
salonów gier, Usługi w  zakresie edukacji i  rozrywki, usługi rozryw-
kowe w  dziedzinie gier komputerowych, gier video, gier interak-
tywnych, Udostępnianie i obsługa gier komputerowych, gier video, 
gier interaktywnych w  trybie on-line, organizowanie konkursów, 
zawodów i turniejów, w tym pomiędzy uczestnikami gier kompute-
rowych, prowadzenie klubów gier komputerowych, hazardowych, 
gier video, gier interaktywnych, usługi wydawnicze, publikacje elek-
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troniczne on-line, działalność sportowa i rekreacyjna, organizowanie 
zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie wyścigów kon-
nych, Obsługa urządzeń sportowych, Nauka jazdy konnej, Organizo-
wanie imprez piknikowo-festynowych (wystawy, jarmarki, konkursy), 
Imprezy dla dzieci, jazda konna, Współtworzenie i tworzenie telewi-
zyjnych programów, rozrywkowych, filmów, wypożyczanie urządzeń 
do gier losowych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, 
organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji rozrywka (wi-
dowiska), organizacja i prowadzenie koncertów, organizacja imprez 
kulturalnych, muzycznych, rozrywkowych, Organizowanie loterii, 
konkursów edukacyjnych i  rozrywkowych, Organizowanie konkur-
sów, zjazdów, seminariów, warsztatów, kongresów, szkoleń, pokazy 
praktycznego kształcenia, nauczanie, organizowanie obozów spor-
towych, organizowanie wydarzeń z  dziedziny kultury lub edukacji, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów, usługi w zakresie sportu 
i  kultury, publikowanie, obsługa publikacji elektronicznych online, 
usługi w zakresie zamieszczania i publikacji elektronicznych online, 
publikacja książek elektronicznych i  czasopism online, publikacja 
i  wydawanie informacji o  edukacji, sporcie, imprezach, hazardzie, 
rozrywce, rekreacji, także w połączeniu z usługami świadczonymi on-
line, Wynajmowanie obiektów sportowych i wynajmowanie terenu 
wyścigów konnych 

(111) 358728 (220) 2022 03 31 (210) 541243
(151) 2022 08 09 (441) 2022 04 25
(732) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ADAMED PASS
(540) 

(591) ciemnoniebieski, jasnoniebieski
(531) 29 01 04, 29 01 11, 27 05 01, 27 05 09, 27 05 10, 27 05 17, 14 05 23
(510), (511) 35 Aktualizacja i  utrzymywanie danych w  komputero-
wych bazach danych, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz 
danych, Komputerowe zarządzanie plikami, Rejestracja komunika-
tów pisemnych i danych, Systematyzacja danych w komputerowych 
bazach danych, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i  sprzedawców towarów i  usług, 38 Transfer strumieniowy danych, 
Transmisja plików cyfrowych, Zapewnianie dostępu do baz danych, 
42 Świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników 
przy użyciu technologii jednorazowego logowania dla aplikacji 
online, Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Anali-
zy systemów komputerowych, Opracowywanie oprogramowania 
w  ramach publikacji oprogramowania, Opracowywanie platform 
komputerowych, Platforma jako usługa (PaaS), Programowanie kom-
puterowe do  przetwarzania danych, Programowanie komputerów, 
Przechowywanie danych elektronicznych 

(111) 358729 (220) 2022 03 22 (210) 541308
(151) 2022 08 09 (441) 2022 04 19
(732) AGORA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Re: RZESZOW FESTIVAL
(540) 

(531) 26 04 02, 27 05 01
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie 
do mediów i publikowania, Oprogramowanie komputerowe w dzie-
dzinie elektronicznej działalności wydawniczej, Utrwalone na  no-
śnikach informacje i  dane, Publikacje elektroniczne, Publikacje ty-

godniowe ładowalne w postaci elektronicznej z Internetu, Muzyka, 
filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazo-
wych utrwalone na  nośnikach, 16 Materiały drukowane, Materiały 
piśmienne i  wyposażenie edukacyjne, Publikacje drukowane, 35 
Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi analizy i in-
formacji biznesowej oraz badania rynkowe, 38 Usługi agencji pra-
sowych, Usługi elektronicznej agencji prasowej, Agencje informa-
cyjne, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Publikowanie, 
sprawozdawczość i  pisanie tekstów, Publikowanie drogą elektro-
niczną, Usługi wydawnicze, Usługi reporterskie, Produkcja nagrań 
audio i  video oraz produkcja multimedialna i  usługi fotograficzne, 
Usługi festiwali muzycznych, Publikowanie materiałów multimedial-
nych online, Muzyczne usługi wydawnicze, 42 Interaktywne usługi 
hostingowe umożliwiające użytkownikom publikowanie i dzielenie 
się swoimi treściami i obrazami w trybie online, Tworzenie, uaktual-
nianie i adaptacja programów komputerowych, Projektowanie, two-
rzenie i programowanie stron internetowych, Wynajmowanie [udo-
stępnianie] zasobów serwerów sieci komputerowych, Zarządzanie 
zasobami cyfrowymi, Hosting portali internetowych, Projektowanie 
graficzne materiałów promocyjnych, Udostępnianie miejsca w  In-
ternecie na blogi 

(111) 358730 (220) 2022 03 30 (210) 541540
(151) 2022 08 18 (441) 2022 05 02
(732) GH WEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GH
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Części odzieży, obuwia 
i nakryć głowy, 28 Sprzęt do uprawiania sportu i ćwiczeń fizycznych 

(111) 358731 (220) 2022 04 26 (210) 542422
(151) 2022 10 26 (441) 2022 07 11
(732) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) D-Vitum lek
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Leki 

(111) 358732 (220) 2022 04 27 (210) 542429
(151) 2022 10 26 (441) 2022 07 11
(732) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) adek-vitum
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Suplementy diety, Substan-
cje dietetyczne do celów leczniczych, Odżywki wzmacniające do ce-
lów leczniczych, Preparaty z witaminami do celów leczniczych, Pre-
paraty wspomagające leczenie 

(111) 358733 (220) 2022 04 27 (210) 542441
(151) 2022 10 26 (441) 2022 07 11
(732) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OLEOFARM ADEK-Vitum
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(540) 

(591) granatowy, czerwony, srebrny, biały, jasnożółty, żółty, 
ciemnożółty
(531) 27 05 01, 01 15 15, 26 01 04, 29 01 15
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Suplementy diety, Substan-
cje dietetyczne do celów leczniczych, Odżywki wzmacniające do ce-
lów leczniczych, Preparaty z witaminami do celów leczniczych, Pre-
paraty wspomagające leczenie 

(111) 358734 (220) 2022 05 14 (210) 543018
(151) 2022 10 28 (441) 2022 07 18
(732) SOPLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sopla
(540) 

(591) szary, zielony, biały
(531) 27 05 01, 29 01 13, 26 05 06
(510), (511) 35 Prace biurowe, Usługi sekretarskie, Usługi księgowe, 
Obsługa administracyjna firm na  zlecenie, Wykonywanie analizy 
kosztów, Fakturowanie, Usługi obsługi kadrowo-płacowej, 36 Usługi 
agencji nieruchomości, Organizowanie wynajmu mieszkań, Pośred-
nictwo w obrocie nieruchomości, Wycena finansowa nieruchomości, 
Zarządzanie nieruchomością, Administrowanie domami czynszo-
wymi, Wynajem mieszkań i  powierzchni biurowych, Wykonywanie 
analiz finansowych, Usługi bankowości hipotecznej, Doradztwo 
w sprawach finansowych, Usługi finansowych izb rozrachunkowych, 
37 Usługi budowlane, Usługi doradztwa budowlanego, Usługi elek-
tryków, Usługi hydrauliczne, Usługi stolarskie, Usługi porządkowania 
domów, Usługi porządkowania zieleni, 39 Dostawa energii elektrycz-
nej, Dystrybucja energii elektrycznej 

(111) 358735 (220) 2022 05 14 (210) 543019
(151) 2022 10 28 (441) 2022 07 18
(732) SOPLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Sopla The soul of place
(510), (511) 35 Prace biurowe, Usługi sekretarskie, Usługi księgowe, 
Obsługa administracyjna firm na  zlecenie, Wykonywanie analizy 
kosztów, Fakturowanie, Usługi obsługi kadrowo-płacowej, 36 Usługi 
agencji nieruchomości, Organizowanie wynajmu mieszkań, Pośred-
nictwo w obrocie nieruchomości, Wycena finansowa nieruchomości, 
Zarządzanie nieruchomością, Administrowanie domami czynszo-
wymi, Wynajem mieszkań i  powierzchni biurowych, Wykonywanie 
analiz finansowych, Usługi bankowości hipotecznej, Doradztwo 
w sprawach finansowych, Usługi finansowych izb rozrachunkowych, 
37 Usługi budowlane, Usługi doradztwa budowlanego, Usługi elek-
tryków, Usługi hydrauliczne, Usługi stolarskie, Usługi porządkowania 
domów, Usługi porządkowania zieleni, 39 Dostawa energii elektrycz-
nej, Dystrybucja energii elektrycznej 

(111) 358736 (220) 2022 05 14 (210) 543020
(151) 2022 10 28 (441) 2022 07 18
(732) SOPLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Sopla

(510), (511) 35 Prace biurowe, Usługi sekretarskie, Usługi księgowe, 
Obsługa administracyjna firm na  zlecenie, Wykonywanie analizy 
kosztów, Fakturowanie, Usługi obsługi kadrowo-płacowej, 36 Usługi 
agencji nieruchomości, Organizowanie wynajmu mieszkań, Pośred-
nictwo w obrocie nieruchomości, Wycena finansowa nieruchomości, 
Zarządzanie nieruchomością, Administrowanie domami czynszo-
wymi, Wynajem mieszkań i  powierzchni biurowych, Wykonywanie 
analiz finansowych, Usługi bankowości hipotecznej, Doradztwo 
w sprawach finansowych, Usługi finansowych izb rozrachunkowych, 
37 Usługi budowlane, Usługi doradztwa budowlanego, Usługi elek-
tryków, Usługi hydrauliczne, Usługi stolarskie, Usługi porządkowania 
domów, Usługi porządkowania zieleni, 39 Dostawa energii elektrycz-
nej, Dystrybucja energii elektrycznej 

(111) 358737 (220) 2022 06 20 (210) 544274
(151) 2022 11 10 (441) 2022 07 25
(732) JĘCEK WALDEMAR, Dąbrowa nad Czarną (PL);
JĘCEK BARBARA, Dąbrowa nad Czarną (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WaBa
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 29 01 12, 26 04 02, 26 04 04, 26 04 06, 26 04 07, 26 04 18, 
26 04 22, 27 05 01, 27 05 05, 27 05 08, 27 05 11, 27 05 24
(510), (511) 1 Płyny chłodzące do chłodnic pojazdów, Woda demine-
ralizowana, nie do celów medycznych, Glikol, 3 Płyny do czyszczenia 
przedniej szyby samochodowej, 5 Woda demineralizowana do  ce-
lów medycznych, 16 Opakowania z tworzyw sztucznych   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 358738 (220) 2022 07 01 (210) 544713
(151) 2022 11 09 (441) 2022 07 25
(732) WEB INNOVATIVE SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) samosie
(510), (511) 35 Doradztwo w  zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej, fakturowanie, księgowość, pomoc w  prowadzeniu 
działalności gospodarczej, rachunkowość, 42 Projektowanie opro-
gramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania kom-
puterowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, opro-
gramowanie jako usługa, przechowywanie danych elektronicznych 

(111) 358739 (220) 2022 07 01 (210) 544714
(151) 2022 11 08 (441) 2022 07 25
(732) NASZEWSKI JAN NEW EUROPE FILM SALES, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEW EUROPE FILM SALES KIDS
(540) 

(591) biały, czarny, niebieski
(531) 26 01 02, 26 01 03, 26 01 18, 26 03 23, 27 05 01, 27 05 05, 
27 05 09, 27 05 10, 27 05 17, 29 01 13
(510), (511) 41 Dystrybucja filmów 
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(111) 358740 (220) 2022 05 25 (210) 543406
(151) 2022 11 15 (441) 2022 08 01
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Twój suplement diety Plusssz 100 % CODZIENNIE
(540) 

(591) biały, ciemnofioletowy, fioletowy, czerwony, 
ciemnopomarańczowy, pomarańczowy, jasnopomarańczowy, 
żółty, jasnozielony, zielony, ciemnozielony, niebieski, 
ciemnoniebieski, szary
(531) 27 05 01, 27 05 24, 29 01 15, 27 07 01, 24 17 05, 26 04 04, 26 04 09, 
26 01 01, 26 01 03, 26 01 11, 26 01 17, 26 01 18, 26 11 01, 26 11 12
(510), (511) 3 Aerozole do gardła [nielecznicze], Aerozole do odświeża-
nia i oczyszczania skóry, Antyperspiranty [przybory toaletowe], Balsa-
my inne niż do celów medycznych, Balsamy do celów kosmetycznych, 
Chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, Chus-
teczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, Chusteczki pielę-
gnacyjne dla niemowląt, Dezodoranty i  antyperspiranty, Emulsje 
do ciała, Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki, Kostki mydła 
do mycia ciała, Kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], Kremy dla 
niemowląt [nielecznicze], Kremy do mycia, Kremy do oczyszczania skóry, 
Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do skóry, Kremy i balsa-
my kosmetyczne, Kremy kosmetyczne, Maści [nielecznicze], Maseczki 
do skóry [kosmetyki], Maski kosmetyczne, Mleczka do ciała, Mleczka ko-
smetyczne, Mydła i żele, Nasączone chusteczki do oczyszczania [nielecz-
nicze, do użytku osobistego], Nasączone chusteczki do użytku kosme-
tycznego, Nielecznicze preparaty do  pielęgnacji urody, Nielecznicze 
preparaty do  masażu, Nielecznicze preparaty toaletowe, Nielecznicze 
produkty do pielęgnacji niemowląt, Nielecznicze produkty do pielęgna-
cji twarzy, Nielecznicze produkty ochronne do ust, Nielecznicze produk-
ty toaletowe, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, Nielecznicze 
preparaty do  pielęgnacji stóp, Nielecznicze preparaty do  pielęgnacji 
włosów do celów kosmetycznych, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
skóry, Nielecznicze preparaty do  pielęgnacji ust, Nielecznicze serum 
do skóry, Nielecznicze sole do kąpieli, Nielecznicze spraye do jamy ust-
nej, Nielecznicze środki do mycia zębów, Nielecznicze płyny do oczysz-
czania skóry, Nielecznicze płyny do  płukania ust, Nielecznicze płyny 
do włosów, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Opakowania 
uzupełniające do dozowników kosmetyków, Pianki [kosmetyki], Płynne 
kremy [kosmetyki], Płyny do  pielęgnacji skóry [kosmetyki], Płyny 
do mycia, Preparaty do kąpieli, Preparaty do depilacji i golenia, Prepara-
ty aromaterapeutyczne, Preparaty blokujące promieniowanie słonecz-
ne [kosmetyki], Preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodoru-
jących [przybory toaletowe], Preparaty do  demakijażu, Preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i pa-
znokci, Preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, Preparaty do opala-
nia, Preparaty do pielęgnacji zębów, Preparaty do pielęgnacji włosów, 
Preparaty do włosów, Preparaty higieniczne w postaci środków toaleto-
wych, Preparaty fitokosmetyczne, Preparaty przeciwpotne, Preparaty 
toaletowe, Spraye do  ciała, Sole do  kąpieli, Środki toaletowe, Środki 
do higieny jamy ustnej, Środki perfumeryjne i zapachowe, Szampony, 
Talki do ciała, Toniki do skóry, Waciki do celów kosmetycznych, Wata 
kosmetyczna, Wazelina kosmetyczna, Zasypki do  ciała [talk], Żele 
do użytku kosmetycznego, Zioła do kąpieli, 5 Alkohol leczniczy, Anty-
bakteryjne środki do  mycia, Antybakteryjne żele na  bazie alkoholu 
do odkażania skóry, Antyseptyczne preparaty do mycia, Antyseptyczne 
preparaty do pielęgnacji ciała, Antyseptyki, Apteczki pierwszej pomo-
cy, wyposażone, Artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wy-
produkowane], Balsamy do użytku medycznego, Bandaże elastyczne 
[opatrunki], Chemiczne tabletki dopochwowe, Chusteczki antybakte-
ryjne, Chusteczki odkażające, Czopki, Dietetyczna żywność do  celów 

medycznych, Dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, Die-
tetyczne dodatki do  żywności, Dietetyczne napoje przystosowane 
do celów medycznych, Dietetyczne preparaty żywnościowe przystoso-
wane do celów medycznych, Dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, Dietetyczne substancje przystosowane do  celów me-
dycznych, Dodatki dietetyczne, Dodatki odżywcze, Dodatki witamino-
we i mineralne, Drażetki [lekarstwa], Ekstrakty roślinne i ziołowe do ce-
lów leczniczych, Farmaceutyczne preparaty i substancje antyalergiczne, 
Farmaceutyczne produkty dermatologiczne, Farmaceutyczne słody-
cze, Farmaceutyczne substancje dermatologiczne, Farmaceutyki i na-
turalne środki lecznicze, Gaza, Guma do żucia do celów medycznych, 
Herbata lecznicza, Higieniczne środki nawilżające, Higieniczne banda-
że, Intymne preparaty nawilżające, Kapsułki na  lekarstwa, Kapsułki 
do  celów farmaceutycznych, Kompresy, Kremy dla dzieci [lecznicze], 
Kremy do  użytku dermatologicznego, Kremy do  pielęgnacji skóry 
do użytku medycznego, Kremy farmaceutyczne, Kremy lecznicze, Kro-
ple do  oczu, Krople do  uszu, Krople do  nosa do  celów medycznych, 
Krople witaminowe, Kultury mikroorganizmów do celów medycznych 
i weterynaryjnych, Lecznicze balsamy, Lecznicze dodatki do żywności, 
Lecznicze kremy do ciała, Lecznicza guma do żucia, Lecznicze napoje 
mineralne, Lecznicze napary ziołowe, Lecznicze oliwki dla niemowląt, 
Lecznicze pastylki do ssania, Lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, 
Lecznicze preparaty do  leczenia skóry, Lecznicze preparaty do  pielę-
gnacji włosów, Lecznicze preparaty toaletowe, Lecznicze preparaty 
w  sprayu do  nosa, Lecznicze płyny do  przemywania oczu, Lecznicze 
płyny do włosów, Lecznicze płyny po goleniu, Lecznicze płyny na wy-
sypkę pieluszkową, Lecznicze maści na wysypkę pieluszkową, Leczni-
cze kuracje do skóry głowy, Lecznicze kremy do skóry, Lecznicze pudry 
dla niemowląt, Lecznicze pudry do ciała, Lecznicze szampony, Leczni-
cze żele do ciała, Lekarstwa, Leki dla ludzi, Maści lecznicze, Maści anty-
septyczne, Materiał opatrunkowy do  celów medycznych, Materiały 
opatrunkowe, medyczne, Mieszaniny farmaceutyczne, Mineralne pre-
paraty spożywcze do celów medycznych, Mineralne suplementy diety, 
Mineralne suplementy odżywcze, Mleko w proszku [żywność dla nie-
mowląt], Multiwitaminy, Musujące tabletki witaminowe, Mydła anty-
bakteryjne, Mydła i detergenty lecznicze i odkażające, Mydła dezynfe-
kujące, Napoje dla niemowląt, Napoje stosowane w lecznictwie, Napoje 
witaminizowane, Napoje z dodatkami dietetycznymi, Napoje ziołowe 
do użytku leczniczego, Napary lecznicze, Nasączane chusteczki anty-
septyczne, Nasączone płatki lecznicze, Nasączone chusteczki lecznicze, 
Nasączone płatki zawierające preparaty lecznicze, Nasączone waciki 
lecznicze, Nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, Odkaża-
jący preparat do  mycia rąk, Odżywcze suplementy diety, Odżywcze 
mieszanki do  picia do  stosowania jako zamienniki posiłków, Okłady, 
Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, Olejki leczni-
cze, Opatrunki elastyczne, Opatrunki do ran, Pastylki do ssania do ce-
lów farmaceutycznych, Peelingi [preparaty] do  użytku medycznego, 
Pieluchy dla niemowląt i dorosłych, Pieluchy jednorazowe, Pieluszki dla 
niemowląt, Pieluszki jednorazowe, Plastry, Płyny do  celów farmaceu-
tycznych, Podpaski, Preparaty antybakteryjne, Preparaty antyseptycz-
ne, Preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], Preparaty chemiczno
-farmaceutyczne, Preparaty dermatologiczne, Preparaty dietetyczne 
i odżywcze, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty enzymatyczne do ce-
lów medycznych, Preparaty farmakologiczne do pielęgnacji skóry, Pre-
paraty i  artykuły higieniczne, Preparaty i  substancje farmaceutyczne, 
Preparaty i  substancje lecznicze, Preparaty i  substancje mineralne 
do celów medycznych, Preparaty medyczne, Preparaty multiwitamino-
we, Preparaty mineralne do  celów medycznych, Preparaty nutraceu-
tyczne dla ludzi, Produkty higieniczne dla kobiet, Preparaty witamino-
we w postaci suplementów diety, Preparaty witaminowe i mineralne, 
Preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroele-
menty, Preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, Preparaty zioło-
we do  celów medycznych, Probiotyki (suplementy), Produkty diete-
tyczne do celów medycznych, Produkty żywnościowe dla niemowląt, 
Puste kapsułki na środki farmaceutyczne, Roztwory do szkieł kontakto-
wych, Roztwory do sterylizacji, Roztwory soli do irygacji zatok i nosa, 
Roztwory oczyszczające do użytku medycznego, Słodziki dietetyczne 
do celów medycznych, Sole do celów medycznych, Słodycze do celów 
leczniczych, Sole mineralne do  celów medycznych, Spraye antyaler-
giczne, Spraye antybakteryjne, Spraye antyseptyczne w formie aerozo-
lu do stosowania na skórę, Spraye lecznicze, Spraye do nosa udrożniają-
ce górne drogi oddechowe, Spraye do  gardła [lecznicze], Spraye 
ziołowe do  celów medycznych, Środki bakteriobójcze, Środki dezyn-
fekcyjne i  antyseptyczne, Środki dezynfekcyjne do  celów higienicz-
nych, Środki dezynfekcyjne do celów medycznych, Środki dezynfekują-
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ce do użytku domowego, Środki do higieny intymnej dla kobiet, Środki 
do  płukania nosa, Środki do  uwalniania leków, Środki do  sterylizacji, 
Środki odkażające, Środki odkażające do użytku domowego, Strzykaw-
ki napełnione preparatami farmaceutycznymi do celów medycznych, 
Substancje chłonne do  higieny osobistej, Substancje dietetyczne dla 
niemowląt, Substytuty mleka matki, Suplementy diety, Suplementy 
diety i preparaty dietetyczne, Suplementy mineralne do żywności, Su-
plementy prebiotyczne, Suplementy ziołowe, Suplementy żywnościo-
we, Tabletki do ssania do celów farmaceutycznych, Tabletki przeciwu-
tleniające, Tabletki witaminowe, Talk leczniczy, Tampony, Toniki 
[lecznicze], Tłuszcze do  celów medycznych, Terapeutyczne lecznicze 
preparaty do kąpieli, Tran, Wchłaniające artykuły higieniczne, Wazelina 
do celów medycznych, Wata do celów farmaceutycznych, Wata do ce-
lów medycznych, Waciki do  użytku medycznego, Waciki odkażające, 
Wata antyseptyczna, Wata aseptyczna, Węgiel aktywny do użytku me-
dycznego, Wilgotne ręczniki papierowe do rąk nasączone płynem far-
maceutycznym, Witaminy i preparaty witaminowe, Witaminy prenatal-
ne, Wkładki higieniczne, Wkładki do  stanika dla karmiących matek, 
Woda utleniona do celów medycznych, Woda źródlana do celów me-
dycznych, Wody mineralne do celów medycznych, Wstępnie wypełnio-
ne strzykawki do celów medycznych, Wyciągi z ziół leczniczych, Wycią-
gi z roślin leczniczych, Wyroby chemiczne do celów farmaceutycznych, 
Wywary do celów farmaceutycznych, Żele antybakteryjne, Żele do cia-
ła do użytku farmaceutycznego, Żele do użytku dermatologicznego, 
Żele nawilżające do użytku osobistego, Żelki witaminowe, Zioła leczni-
cze, Ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach 
dietetycznych, Żywność dla diabetyków, Żywność dla diet medycz-
nych, Żywność dla niemowląt, Żywność liofilizowana przystosowana 
do  celów medycznych, Żywność homogenizowana przystosowana 
do celów medycznych, 10 Aplikatory do leków, Aplikatory do prepara-
tów farmaceutycznych, Aplikatory do  preparatów antybakteryjnych, 
Aplikatory do  preparatów antyseptycznych, Artykuły do  karmienia 
i smoczki, Aplikatory pigułek, Aplikatory w postaci gąbek [do użytku 
medycznego], Aplikatory bandaży, Artykuły do opieki nad niemowlę-
tami, Bandaże elastyczne, Bandaże nieelastyczne [usztywniające], Ban-
daże uciskowe, Buteleczki z  kroplomierzem do  celów medycznych, 
Buteleczki do karmienia niemowląt, Butelki dla dzieci, Buteleczki z kro-
plomierzem do podawania lekarstw, Butelki do przechowywania mle-
ka matki, Butelki do karmienia niemowląt, Gryzaki na ząbkowanie, In-
halatory, Laktatory, Lateksowe rękawice medyczne, Łyżki do podawania 
leków, Maski higieniczne do celów medycznych, Maski medyczne, Ma-
ski na twarz do użytku medycznego, Maski ochronne na nos do użytku 
medycznego, Maski ochronne na twarz do użytku medycznego, Maski 
ochronne na usta do użytku medycznego, Maski sanitarne do celów 
medycznych, Osłonki laktacyjne do karmienia piersią, Osłony ochronne 
na twarz do użytku medycznego, Pojemniki do aplikowania leków, Po-
jemniki na butelki do karmienia, Pompki do użytku medycznego przy 
podawaniu lekarstw z pojemników, Rękawiczki ochronne do celów me-
dycznych, Smoczki, Spraye [aerozole] do celów medycznych, Strzykaw-
ki do  celów medycznych i  do  zastrzyków, Strzykawki do  zastrzyków, 
Termometry do pomiaru gorączki, Termometry lekarskie, Zakraplacze 
do oczu, Zakraplacze do celów medycznych, Zakraplacze do podawa-
nia lekarstw, sprzedawane puste, Zamknięcia do butelek do karmienia, 
Zawieszki do smoczków 

(111) 358741 (220) 2022 06 08 (210) 543932
(151) 2022 11 15 (441) 2022 08 01
(732) VEGAN SPÓŁKA JAWNA DARIUSZ SOBECKI  
KRZYSZTOF WÓJTOWICZ, Elbląg (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VEGAN lakiery oleje bejce
(540) 

(591) niebieski, biały
(531) 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 2 Oleje do  drewna, farby, lakiery do  drewna, bejce 
do drewna 

(111) 358742 (220) 2022 07 11 (210) 545011
(151) 2022 11 15 (441) 2022 08 01
(732) SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez  
GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO,  
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) c-KOB Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego
(540) 

(591) żółty, granatowy, czarny
(531) 27 05 01, 27 05 10, 27 05 17, 29 01 13, 24 17 01
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe służące do prowadze-
nia książki obiektu budowlanego, 35 Usługi polegające na rejestracji, 
tworzeniu, systematyzacji informacji zapisanej w  formie cyfrowej, 
Administrowanie, aktualizacja, systematyzacja i utrzymywanie bazy 
danych, komputerowe zarządzanie plikami, doradztwo i  pomoc 
w zakresie prowadzenia książki obiektu budowlanego, 37 Usługi po-
mocnicze w budownictwie, 41 Organizowanie i prowadzenie szko-
leń w zakresie obsługi oprogramowania komputerowego, kompute-
rowe przygotowanie materiałów do  publikacji, 42 Modyfikowanie, 
aktualizacja, utrzymanie oprogramowania komputerowego 

(111) 358743 (220) 2022 06 15 (210) 544175
(151) 2022 11 08 (441) 2022 07 18
(732) PACH KAROLINA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AXE NATION AXE THROWING CLUB
(540) 

(591) szary, czarny, złoty, biały
(531) 29 01 14, 27 05 01, 02 09 12, 02 01 01, 02 01 23, 23 01 25
(510), (511) 28 Gry sportowe, Sprzęt sportowy, Artykuły sportowe, 
Młoty do sportów, Artykuły i sprzęt sportowy, Sprzęt do treningów 
sportowych, Tarcze strzelnicze do użytku sportowego, Ochraniacze 
dłoni do użytku sportowego, Ochraniacze ciała do użytku sporto-
wego, Ochraniacze na  ręce przystosowane do  użytku podczas 
zajęć sportowych, Gry towarzyskie, Gry akcji zręcznościowe, Gry 
towarzyskie na  przyjęcia, Gry z  tarczami strzelniczymi, 35 Usługi 
doradcze w  zakresie reklamy dla franczyzobiorców, Usługi fran-
czyzowe związane z pomocą w zakresie marketingu, Pomoc w ko-
mercjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzowego, Pomoc 
w  zarządzaniu biznesowym w  ramach kontraktu franczyzowego, 
Usługi doradztwa biznesowego związane z  zakładaniem i  prowa-
dzeniem franczyz, Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębior-
stwami działającymi w oparciu o franczyzę, Doradztwo biznesowe 
w  zakresie prowadzenia restauracji w  oparciu o  umowę franczy-
zy, Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc 
w  prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych 
lub w zarządzaniu nimi, Usługi franczyzowe związane z pomocą dla 
firm, 41 Administrowanie [organizacja] usługami w  zakresie gier, 
Administrowanie [organizacja] usługami rozrywkowymi, Admini-
strowanie [organizacja] zawodami, Administrowanie [organizacja] 
konkursami, Akredytacja kompetencji zawodowych, Rozrywka, Pla-
nowanie przyjęć [rozrywka], Usługi klubowe [rozrywka], Usługi klu-
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bów nocnych [rozrywka], Rozrywka w postaci zawodów w rzucaniu 
toporem, 43 Bary, Bary przekąskowe, Usługi barowe, Usługi barów 
piwnych, Wypożyczanie wyposażenia barowego, Usługi barów i re-
stauracji, Usługi restauracyjne 

(111) 358744 (220) 2022 06 24 (210) 544441
(151) 2022 11 09 (441) 2022 07 18
(732) NOSALOWY DWÓR INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, 
Zakopane (PL)
(540) (znak słowny)
(540) kinki
(510), (511) 30 Kluski ramen, Ramen (japońskie danie na bazie maka-
ronu), 43 Usługi restauracji z daniami ramen, serwowanie żywności 
i napojów w barach i restauracjach, usługi barowe, usługi rezerwacji 
stolików w barach i restauracjach, doradztwo kulinarne, usługi kate-
ringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, wynajem pomieszczeń 
na uroczystości towarzyskie 

(111) 358745 (220) 2022 07 05 (210) 544792
(151) 2022 11 08 (441) 2022 07 25
(732) ECOPROF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Adamówka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OknaNaWymiar pl
(540) 

(591) czarny, żółty
(531) 26 04 01, 26 04 09, 26 11 01, 26 11 12, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 6 Okna metalowe, 19 Okiennice niemetalowe, Okna żalu-
zjowe niemetalowe 

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) 051127 (180) 2033 01 19 Prawo przedłużono w całości 
(111) 051338 (180) 2033 03 17 Prawo przedłużono w całości 
(111) 051524 (180) 2033 04 11 Prawo przedłużono w całości 
(111) 051532 (180) 2033 06 12 Prawo przedłużono w całości 
(111) 060225 (180) 2033 10 21 Prawo przedłużono w całości 
(111) 077301 (180) 2032 01 10 Prawo przedłużono w całości 
(111) 078873A (180) 2032 07 02 Prawo przedłużono w całości 
(111) 079462 (180) 2032 12 08 Prawo przedłużono w całości 
(111) 079510 (180) 2033 01 20 Prawo przedłużono w całości 
(111) 079522 (180) 2033 02 01 Prawo przedłużono w całości 
(111) 083331 (180) 2032 12 31 Prawo przedłużono w całości 
(111) 083490 (180) 2033 01 06 Prawo przedłużono w całości 
(111) 083578 (180) 2033 02 17 Prawo przedłużono w całości 
(111) 083670 (180) 2033 03 01 Prawo przedłużono w całości 
(111) 084307 (180) 2033 04 05 Prawo przedłużono w całości 
(111) 084369 (180) 2033 01 25 Prawo przedłużono w całości 
(111) 084374 (180) 2033 01 26 Prawo przedłużono w całości 
(111) 084522 (180) 2033 03 24 Prawo przedłużono w całości 
(111) 084701 (180) 2033 01 29 Prawo przedłużono w całości 
(111) 085359 (180) 2033 03 08 Prawo przedłużono w całości 

(111) 085658 (180) 2033 03 31 Prawo przedłużono w całości 
(111) 085893 (180) 2033 05 31 Prawo przedłużono w całości 
(111) 085894 (180) 2033 05 31 Prawo przedłużono w całości 
(111) 085895 (180) 2033 05 31 Prawo przedłużono w całości 
(111) 086765 (180) 2033 01 26 Prawo przedłużono w całości 
(111) 088266 (180) 2033 02 17 Prawo przedłużono w całości 
(111) 089592 (180) 2033 05 07 Prawo przedłużono w całości 
(111) 089597 (180) 2033 07 07 Prawo przedłużono w całości 
(111) 090883 (180) 2033 06 01 Prawo przedłużono w całości 
(111) 095715 (180) 2033 02 09 Prawo przedłużono w całości 
(111) 111464 (180) 2033 02 09 Prawo przedłużono w całości 
(111) 152373 (180) 2033 03 13 Prawo przedłużono w całości 
(111) 159468 (180) 2033 05 07 Prawo przedłużono w całości 
(111) 170200 (180) 2033 01 20 Prawo przedłużono w części dla to-

warów: 3: chemiczne środki myjące; 
5: chemiczne środki: dezynfekcyjne, 
deratyzacyjne i dezynsekcyjne, wy-
roby farmaceutyczne; 7: urządzenia 
i  sprzęt rolniczy: zamgławiacze, 
opryskiwacze; 37: usługi w zakresie 
naprawy i konserwacji maszyn rol-
niczych i leśnych i w zakresie sprzą-
tania obiektów; 41: usługi w zakre-
sie prowadzenie szkoleń; 42: usługi 
dla rolnictwa w  zakresie chemicz-
nego oddziaływania: dezynfekcja, 
deratyzacja, dezynsekcja 

(111) 170805 (180) 2032 12 03 Prawo przedłużono w całości 
(111) 171016 (180) 2033 03 10 Prawo przedłużono w całości 
(111) 171018 (180) 2033 03 10 Prawo przedłużono w całości 
(111) 171491 (180) 2033 03 27 Prawo przedłużono w całości 
(111) 171492 (180) 2033 03 27 Prawo przedłużono w całości 
(111) 171598 (180) 2032 09 23 Prawo przedłużono w części dla to-

warów: 41: usługi w zakresie orga-
nizowania i  prowadzenia gier licz-
bowych, loterii pieniężnych, usługi 
związane z  rekreacją i  sportem 
w zakresie organizowania i prowa-
dzenia gier hazardowych, videolo-
terii, zakładów wzajemnych 

(111) 171599 (180) 2032 09 23 Prawo przedłużono w  części dla 
towarów: 41: świadczenie usług 
związanych z  rekreacją i  sportem 
w zakresie organizowania i prowa-
dzenia gier hazardowych, loterii, 
videoloterii, zakładów wzajem-
nych oraz organizowanie i prowa-
dzenie gier liczbowych, gier ha-
zardowych, gier losowych, loterii 
zdrapkowych, loterii liczbowych, 
loterii pieniężnych, videoloterii, 
zakładów wzajemnych 

(111) 171600 (180) 2032 09 23 Prawo przedłużono w  części dla 
towarów: 41: świadczenie usług 
związanych z  rekreacją i  spor-
tem w  zakresie organizowania 
i prowadzenia gier hazardowych, 
loterii, videoloterii, zakładów 
wzajemnych oraz organizowanie 
i  prowadzenie gier liczbowych, 
gier hazardowych, gier losowych, 
loterii zdrapkowych, loterii liczbo-
wych, loterii pieniężnych, vide-
oloterii, zakładów wzajemnych 

(111) 172091 (180) 2033 01 21 Prawo przedłużono w całości 
(111) 172092 (180) 2033 01 21 Prawo przedłużono w całości 
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(111) 172534 (180) 2033 01 06 Prawo przedłużono w całości 
(111) 172687 (180) 2033 04 16 Prawo przedłużono w całości 
(111) 173258 (180) 2033 05 26 Prawo przedłużono w całości 
(111) 173459 (180) 2033 06 26 Prawo przedłużono w całości 
(111) 173602 (180) 2033 02 14 Prawo przedłużono w całości 
(111) 173603 (180) 2033 02 14 Prawo przedłużono w całości 
(111) 174309 (180) 2033 05 29 Prawo przedłużono w całości 
(111) 174431 (180) 2032 10 07 Prawo przedłużono w części dla to-

warów: 7: silniki elektryczne, prąd-
nice, łożyska, przekładnie zębate, 
narzędzia do obróbki skrawaniem, 
maszyny i  urządzenia górnicze, 
narzędzia ręczne z napędem elek-
trycznym, hydraulicznym i  pneu-
matycznym; 11: instalacje wodne, 
centralnego ogrzewania, wodno
-kanalizacyjne, pompy wirowe; 37: 
konserwacja i naprawa obrabiarek, 
maszyn i  urządzeń dla górnictwa 
i  kopalnictwa, silników elektrycz-
nych i  sprzętu elektrycznego, wy-
najmowanie maszyn i  urządzeń 
przemysłowych; 40: odlewanie 
metali, obróbka metali; 42: usługi 
badawczo-rozwojowe w  dziedzi-
nie techniki, usługi konstruktorskie 
i projektowe 

(111) 174813 (180) 2033 03 28 Prawo przedłużono w całości 
(111) 175003 (180) 2033 04 11 Prawo przedłużono w całości 
(111) 175355 (180) 2033 07 17 Prawo przedłużono w całości 
(111) 175643 (180) 2033 01 16 Prawo przedłużono w całości 
(111) 175722 (180) 2033 04 29 Prawo przedłużono w całości 
(111) 175855 (180) 2033 03 24 Prawo przedłużono w całości 
(111) 175917 (180) 2033 06 03 Prawo przedłużono w całości 
(111) 176219 (180) 2033 05 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 176424 (180) 2032 11 13 Prawo przedłużono w całości 
(111) 176428 (180) 2033 04 21 Prawo przedłużono w całości 
(111) 176823 (180) 2033 03 31 Prawo przedłużono w całości 
(111) 176928 (180) 2032 12 05 Prawo przedłużono w całości 
(111) 177517 (180) 2033 07 14 Prawo przedłużono w całości 
(111) 177750 (180) 2033 07 21 Prawo przedłużono w całości 
(111) 177972 (180) 2033 12 22 Prawo przedłużono w całości 
(111) 179021 (180) 2032 10 21 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 41: świadczenie usług 
związanych z  rekreacją i  sportem 
w zakresie organizowania i prowa-
dzenia gier hazardowych, loterii, 
videoloterii, zakładów wzajem-
nych oraz organizowanie i prowa-
dzenie gier liczbowych, gier ha-
zardowych, gier losowych, loterii 
zdrapkowych, loterii liczbowych, 
loterii pieniężnych, videoloterii, 
zakładów wzajemnych 

(111) 179022 (180) 2032 10 21 Prawo przedłużono w  części dla 
towarów: 41: świadczenie usług 
związanych z  rekreacją i  sportem 
w zakresie organizowania i prowa-
dzenia gier hazardowych, loterii, 
videoloterii, zakładów wzajem-
nych oraz organizowanie i prowa-
dzenie gier liczbowych, gier ha-
zardowych, gier losowych, loterii 
zdrapkowych, loterii liczbowych, 
loterii pieniężnych, videoloterii, za-
kładów wzajemnych 

(111) 179023 (180) 2032 10 21 Prawo przedłużono w części dla to-
warów: 41: świadczenie usług zwią-
zanych z rekreacją i sportem w za-
kresie organizowania i prowadzenia 
gier hazardowych, loterii, videolo-
terii, zakładów wzajemnych oraz 
organizowanie i  prowadzenie gier 
liczbowych, gier hazardowych, gier 
losowych, loterii zdrapkowych, lo-
terii liczbowych, loterii pieniężnych, 
videoloterii, zakładów wzajemnych 

(111) 179710 (180) 2033 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 180605 (180) 2033 10 13 Prawo przedłużono w całości 
(111) 182139 (180) 2033 05 09 Prawo przedłużono w całości 
(111) 183715 (180) 2033 02 24 Prawo przedłużono w całości 
(111) 184745 (180) 2033 06 18 Prawo przedłużono w całości 
(111) 184789 (180) 2033 10 08 Prawo przedłużono w całości 
(111) 191111 (180) 2033 07 04 Prawo przedłużono w całości 
(111) 193074 (180) 2033 01 27 Prawo przedłużono w całości 
(111) 194403 (180) 2032 12 23 Prawo przedłużono w całości 
(111) 202258 (180) 2032 12 05 Prawo przedłużono w całości 
(111) 212301 (180) 2033 02 12 Prawo przedłużono w całości 
(111) 225408 (180) 2032 10 21 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 41: świadczenie usług 
związanych z  rekreacją i  sportem 
w zakresie organizowania i prowa-
dzenia gier hazardowych, loterii, 
videoloterii, zakładów wzajem-
nych oraz organizowanie i prowa-
dzenie gier liczbowych, gier ha-
zardowych, gier losowych, loterii 
zdrapkowych, loterii liczbowych, 
loterii pieniężnych, videoloterii, 
zakładów wzajemnych 

(111) 258801 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 258803 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 258805 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 258807 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 258836 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 258837 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 258838 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 258843 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 258846 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 258847 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 258848 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 258855 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 258858 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 258867 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 258869 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 258870 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 258879 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 258881 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 259008 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 259010 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 259012 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 259016 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 259017 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 259018 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 259024 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 259298 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 259301 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 259304 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 259461 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 259501 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 260289 (180) 2032 11 26 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261128 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości 
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(111) 261734 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości.
(111) 261736 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości.
(111) 261738 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości.
(111) 261748 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości.
(111) 261750 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości.
(111) 261755 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości.
(111) 261757 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości.
(111) 262372 (180) 2032 12 12 Prawo przedłużono w całości.
(111) 262854 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości.
(111) 262971 (180) 2033 02 26 Prawo przedłużono w całości.
(111) 262978 (180) 2033 01 30 Prawo przedłużono w całości.
(111) 262984 (180) 2033 01 31 Prawo przedłużono w całości.
(111) 262987 (180) 2033 02 05 Prawo przedłużono w całości.
(111) 263199 (180) 2033 01 21 Prawo przedłużono w całości.
(111) 263626 (180) 2033 01 04 Prawo przedłużono w całości.
(111) 263627 (180) 2033 01 04 Prawo przedłużono w całości.
(111) 263798 (180) 2033 01 30 Prawo przedłużono w całości.
(111) 263929 (180) 2033 01 15 Prawo przedłużono w całości.
(111) 263930 (180) 2033 01 15 Prawo przedłużono w całości.
(111) 263931 (180) 2033 01 15 Prawo przedłużono w całości.
(111) 263950 (180) 2033 01 22 Prawo przedłużono w całości.
(111) 263984 (180) 2033 01 10 Prawo przedłużono w całości.
(111) 264050 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości.
(111) 264192 (180) 2032 07 13 Prawo przedłużono w całości.
(111) 264231 (180) 2033 02 26 Prawo przedłużono w całości.
(111) 264397 (180) 2033 02 05 Prawo przedłużono w całości.
(111) 264398 (180) 2033 02 05 Prawo przedłużono w całości.
(111) 264629 (180) 2033 02 05 Prawo przedłużono w całości.
(111) 264630 (180) 2033 02 08 Prawo przedłużono w całości.
(111) 264673 (180) 2033 02 01 Prawo przedłużono w całości.
(111) 264674 (180) 2033 02 01 Prawo przedłużono w całości.
(111) 264711 (180) 2033 01 08 Prawo przedłużono w całości.
(111) 264919 (180) 2033 01 17 Prawo przedłużono w całości.
(111) 264920 (180) 2033 01 18 Prawo przedłużono w całości.
(111) 264921 (180) 2033 01 18 Prawo przedłużono w całości.
(111) 264927 (180) 2033 01 24 Prawo przedłużono w całości.
(111) 264999 (180) 2033 01 09 Prawo przedłużono w całości.
(111) 265069 (180) 2033 01 22 Prawo przedłużono w całości.
(111) 265071 (180) 2033 01 23 Prawo przedłużono w całości.
(111) 265077 (180) 2033 02 06 Prawo przedłużono w całości.
(111) 265078 (180) 2033 02 06 Prawo przedłużono w całości.
(111) 265079 (180) 2033 02 06 Prawo przedłużono w całości.
(111) 265327 (180) 2032 11 20 Prawo przedłużono w całości.
(111) 265374 (180) 2033 02 21 Prawo przedłużono w całości.
(111) 265375 (180) 2033 02 21 Prawo przedłużono w całości.
(111) 265445 (180) 2033 03 18 Prawo przedłużono w całości.
(111) 265446 (180) 2033 03 18 Prawo przedłużono w całości.
(111) 265761 (180) 2033 04 09 Prawo przedłużono w całości.
(111) 265805 (180) 2033 01 17 Prawo przedłużono w całości.
(111) 265887 (180) 2033 02 22 Prawo przedłużono w całości.
(111) 265921 (180) 2033 06 07 Prawo przedłużono w całości.
(111) 266348 (180) 2033 02 15 Prawo przedłużono w całości.
(111) 266363 (180) 2033 03 12 Prawo przedłużono w całości.
(111) 266364 (180) 2033 03 12 Prawo przedłużono w całości.
(111) 266485 (180) 2033 02 15 Prawo przedłużono w całości.
(111) 266560 (180) 2033 03 28 Prawo przedłużono w całości.
(111) 267211 (180) 2033 02 08 Prawo przedłużono w całości.
(111) 267212 (180) 2033 02 08 Prawo przedłużono w całości.
(111) 267488 (180) 2033 05 17 Prawo przedłużono w całości.
(111) 267542 (180) 2033 06 18 Prawo przedłużono w całości.
(111) 269308 (180) 2033 04 16 Prawo przedłużono w całości.
(111) 269754 (180) 2033 01 09 Prawo przedłużono w całości.
(111) 270490 (180) 2033 02 20 Prawo przedłużono w całości.
(111) 270799 (180) 2033 10 21 Prawo przedłużono w całości.
(111) 270998 (180) 2033 06 24 Prawo przedłużono w całości.
(111) 271194 (180) 2033 07 24 Prawo przedłużono w całości.

(111) 271195 (180) 2033 07 24 Prawo przedłużono w całości.
(111) 271197 (180) 2033 07 29 Prawo przedłużono w całości.
(111) 271198 (180) 2033 07 29 Prawo przedłużono w całości.
(111) 271199 (180) 2033 07 29 Prawo przedłużono w całości.
(111) 271599 (180) 2033 12 12 Prawo przedłużono w całości.
(111) 272293 (180) 2033 08 14 Prawo przedłużono w całości.
(111) 272294 (180) 2033 08 14 Prawo przedłużono w całości.
(111) 272295 (180) 2033 08 14 Prawo przedłużono w całości.
(111) 272296 (180) 2033 08 14 Prawo przedłużono w całości.
(111) 272297 (180) 2033 08 14 Prawo przedłużono w całości.
(111) 273262 (180) 2033 02 18 Prawo przedłużono w całości.
(111) 274022 (180) 2032 12 14 Prawo przedłużono w całości.
(111) 274023 (180) 2033 01 24 Prawo przedłużono w całości.
(111) 274281 (180) 2033 04 15 Prawo przedłużono w całości.
(111) 274282 (180) 2033 04 15 Prawo przedłużono w całości.
(111) 274283 (180) 2033 04 15 Prawo przedłużono w całości.
(111) 274659 (180) 2033 01 10 Prawo przedłużono w całości.
(111) 274707 (180) 2033 01 24 Prawo przedłużono w całości.
(111) 275483 (180) 2033 01 15 Prawo przedłużono w całości.
(111) 275636 (180) 2033 10 14 Prawo przedłużono w całości.
(111) 275637 (180) 2033 10 14 Prawo przedłużono w całości.
(111) 275638 (180) 2033 10 14 Prawo przedłużono w całości.
(111) 275639 (180) 2033 10 14 Prawo przedłużono w całości.
(111) 275788 (180) 2033 07 09 Prawo przedłużono w całości.
(111) 275996 (180) 2033 04 15 Prawo przedłużono w całości.
(111) 276348 (180) 2033 07 04 Prawo przedłużono w całości.
(111) 282788 (180) 2033 01 18 Prawo przedłużono w całości.
(111) 285102 (180) 2033 08 14 Prawo przedłużono w całości.
(111) 285103 (180) 2033 08 14 Prawo przedłużono w całości.
(111) 299999 (180) 2033 01 28 Prawo przedłużono w całości.
(111) 308957 (180) 2033 04 15 Prawo przedłużono w całości.
(111) 311810 (180) 2033 02 08 Prawo przedłużono w całości.
(111) 311811 (180) 2033 04 15 Prawo przedłużono w całości.
(111) 311812 (180) 2033 04 15 Prawo przedłużono w całości.
(111) 311813 (180) 2033 04 15 Prawo przedłużono w całości.
(111) 311814 (180) 2033 04 15 Prawo przedłużono w całości.
(111) 312902 (180) 2033 05 17 Prawo przedłużono w całości.
(111) 312903 (180) 2033 05 17 Prawo przedłużono w całości.
(111) 322101 (180) 2033 05 16 Prawo przedłużono w całości.
(111) 322102 (180) 2033 05 16 Prawo przedłużono w całości.
(111) 322103 (180) 2033 05 16 Prawo przedłużono w całości.
(111) 322104 (180) 2033 05 16 Prawo przedłużono w całości.
(111) 322105 (180) 2033 05 16 Prawo przedłużono w całości.
(111) 322106 (180) 2033 05 16 Prawo przedłużono w całości.
(111) 327288 (180) 2033 05 13 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) 495675 U
(210) 497887 U
(210) 497889 U
(210) 498708 U
(210) 502853 U
(210) 502861 U
(210) 507635 U
(210) 522304 U
(210) 529335 U

(210) 531421 U
(210) 540835 U
(210) 545999 U
(210) 541829 U
(210) 542000 U
(210) 544959 U
(210) 532170 U
(210) 544233 U
(210) 494154 U
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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) 496950 U
(210) 526931 ZT8/2022
(210) 527709 ZT30/2022
(210) 535366 ZT46/2021
(210) 543042 ZT30/2022
(210) 536360 U
(210) 540970 U

(210) 542632 U
(210) 544229 U
(210) 545374 U
(210) 546526 U
(210) 546554 U
(210) 547878 U
(210) 538646 ZT13/2022

WYGaśniĘcie praWa

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

(111) 296573 (141) 2022 08 19 Prawo wygasło w  części dotyczą-
cej towarów i/lub usług: 41: publi-
kowanie wydawanie gier z  wyłą-
czeniem publikowania wydawania 
gier, a mianowicie wydawania gier 
decyzyjnych wykorzystywanych 
w szkoleniach menedżerskich i ko-
munikacyjnych, niebędących grami 
wideo, grami społecznościowymi, 
grami casual lub grami do wykorzy-
stania na telefonach komórkowych, 
tabletach lub innych urządzeniach 
mobilnych 

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) 140604 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) 141211 A  Wykreślono: WODY MINERALNE OSTROMEC-
KO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostromec-
ko, Polska 340904965; Wpisano: FOODCARE SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów, Polska 357069943  

(111) 142679 A  Wykreślono: WODY MINERALNE OSTROMEC-
KO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostromec-
ko, Polska 340904965; Wpisano: FOODCARE SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów, Polska 357069943  

(111) 147025 A  Wykreślono: „EDIPRESSE POLSKA” S A , War-
szawa, Polska; Wpisano: BURDA MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 931051710  

(111) 147051 A  Wykreślono: EDIPRESSE POLSKA S A , 00-480 
Warszawa ul  Wiejska 19, Polska; Wpisano: BURDA MEDIA POLSKA 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 931051710  

(111) 147579 A  Wykreślono: EDIPRESSE POLSKA S A , War-
szawa, Polska 010304264; Wpisano: BURDA MEDIA POLSKA SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
931051710  

(111) 149143 A  Wykreślono: EDIPRESSE POLSKA S A , 00-480 
Warszawa ul  Wiejska 19, Polska; Wpisano: BURDA MEDIA POLSKA 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 931051710  

(111) 151073 D  Wykreślono: „W dniu 19 lipca 2016 r  na podsta-
wie postanowienia Sądu Rejonowego dla m  st  Warszawy w War-
szawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn  akt   
WA XI Ns-Rej Za  10098/16/123) wpisano do  Rejestru Zastawów 
pod pozycja 2498922 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R-151073 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Katowicach wobec Gremi Media Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”  

(111) 162848 A  Wykreślono: ALLEGRO PL SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 365331553; Wpisa-
no: ALLEGRO SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań, Polska 365331553  

(111) 164662 A  Wykreślono: ADVANCED MICRO DEVICES, INC   
(A  DELAWARE CORPORATION), SUNNYVALE, Stany Zjednoczone 
Ameryki; Wpisano: Advanced Micro Devices, Inc , Santa Clara, Sta-
ny Zjednoczone Ameryki  

(111) 164920 A  Wykreślono: „EDIPRESSE POLSKA” Spółka Ak-
cyjna, Warszawa, Polska 010304264; Wpisano: BURDA MEDIA POL-
SKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, 
Polska 931051710  

(111) 164941 A  Wykreślono: AQUAEL JANUSZ JANKIEWICZ 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 140764200; Wpisano: AQUAEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD-
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 790333072  

(111) 165970 A  Wykreślono: Supra-Brokers Rafał Holanowski, 
Wrocław, Polska 931992570; Wpisano: SUPRA BROKERS SPÓŁKA 
AKCYJNA, Wrocław, Polska 021916234  

(111) 166500 A  Wykreślono: RAJ-SKÓR Zakład Garbarski, Le-
siak Marek, 26-600 Radom ul  Rewolińskiego 7, Polska; Wpisano: 
RAJ-SKÓR ZAKŁAD GARBARSKI EDYTA LESIAK-BĄK, Radom, Polska 
364001440  

(111) 167945 A  Wykreślono: „EDIPRESSE POLSKA” Spółka Ak-
cyjna, Warszawa, Polska 010304264; Wpisano: BURDA MEDIA POL-
SKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, 
Polska 931051710  

(111) 168423 A  Wykreślono: „EDIPRESSE POLSKA” Spółka Ak-
cyjna, Warszawa, Polska 010304264; Wpisano: BURDA MEDIA POL-
SKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, 
Polska 931051710  
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(111) 169072 A  Wykreślono: „EDIPRESSE POLSKA” Spółka Ak-
cyjna, Warszawa, Polska 010304264; Wpisano: BURDA MEDIA POL-
SKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, 
Polska 931051710  

(111) 169206 A  Wykreślono: EDIPRESSE POLSKA S A , War-
szawa, Polska 010304264; Wpisano: BURDA MEDIA POLSKA SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
931051710  

(111) 169228 A  Wykreślono: VALEANT SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 
180935403; Wpisano: BAUSCH HEALTH POLAND SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 180935403  

(111) 169230 A  Wykreślono: VALEANT SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 
180935403; Wpisano: BAUSCH HEALTH POLAND SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 180935403  

(111) 181410 H  Wykreślono: „Na podstawie art  168 ust  1 pkt 1  
Ustawy z  dnia 30 czerwca 2000r  Prawo własności przemysłowej 
Prawo ochronne na znak towarowy wygasło z dniem 18-12-2015 ” 

(111) 192419 A  Wykreślono: WODY MINERALNE OSTROMEC-
KO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostromec-
ko, Polska 340904965; Wpisano: FOODCARE SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów, Polska 357069943  

(111) 192942 A  Wykreślono: Borowskie Kopalnie Grani-
tu Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością, Borów, Polska 
632024184; Wpisano: BOROWSKIE KOPALNIE GRANITU I PIASKOW-
CA-SKALIMEX SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA JAWNA, Kostrza, Polska 730328570  

(111) 192655 D  Wykreślono: „W dniu 19 lipca 2016 r  na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m st  Warszawy w War-
szawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn  akt  
WA XI Ns-Rej Za 10107/16/934) wpisano do Rejestru Zastawów pod 
pozycją 2498946 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzie-
lonym na znak towarowy R-192655 w celu zabezpieczenia wierzy-
telności przysługujących ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Katowicach wobec Gremi Media Spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością z siedzibą w Warszawie”  

(111) 193442 A  Wykreślono: AQUAEL JANUSZ JANKIEWICZ 
Sp  z  o o , Warszawa, Polska 140764200; Wpisano: AQUAEL SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
790333072  

(111) 193443 A  Wykreślono: AQUAEL JANUSZ JANKIEWICZ 
Sp  z  o o , Warszawa, Polska 140764200; Wpisano: AQUAEL SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
790333072  

(111) 193444 A  Wykreślono: AQUAEL JANUSZ JANKIEWICZ 
Sp  z  o o , Warszawa, Polska 140764200; Wpisano: AQUAEL SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
790333072  

(111) 204007 A  Wykreślono: STORY TIME SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, 
Polska 302449574; Wpisano: AGENCJA GWIAZD SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń, Polska 302491949  

(111) 205178 D  Wpisano: „W dniu 5 grudnia 2018 r  na podsta-
wie postanowienia Sądu Rejonowego dla m st  Warszawy w War-
szawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn  akt  
WA XI Ns-Rej Za  15673/18/443) wpisano do  Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2593172 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R-205178 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka Akcyjna 
z  siedzibą w  Katowicach wobec Impact Clean Power Technology 
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ” 

(111) 205344 D  Wpisano: „W dniu 3 grudnia 2018 r  na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m st  Warszawy 
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn  
akt WA XI Ns-Rej Za 15682/18/363) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2592883 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R-205344 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka Akcyjna 
z  siedzibą w  Katowicach wobec Impact Clean Power Technology 
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”  

(111) 209588 A  Wykreślono: KUBOTA WEAR SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 380277939; Wpisa-
no: KUBOTA SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, Polska 380277939  

(111) 210649 A  Wykreślono: AQUAEL Janusz Jankiewicz 
Sp  z  o o , Warszawa, Polska 140764200; Wpisano: AQUAEL SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
790333072  

(111) 210650 A  Wykreślono: AQUAEL Janusz Jankiewicz 
Sp  z  o o , Warszawa, Polska 140764200; Wpisano: AQUAEL SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
790333072  

(111) 223242 A  Wykreślono: ALLEGRO PL SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 365331553; Wpisa-
no: ALLEGRO SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań, Polska 365331553  

(111) 223245 A  Wykreślono: ALLEGRO PL SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 365331553; Wpisa-
no: ALLEGRO SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań, Polska 365331553  

(111) 223247 A  Wykreślono: ALLEGRO PL SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 365331553; Wpisa-
no: ALLEGRO SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań, Polska 365331553  

(111) 223251 A  Wykreślono: ALLEGRO PL SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 365331553; Wpisa-
no: ALLEGRO SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań, Polska 365331553  

(111) 223252 A  Wykreślono: ALLEGRO PL SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 365331553; Wpisa-
no: ALLEGRO SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań, Polska 365331553  

(111) 223253 A  Wykreślono: ALLEGRO PL SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 365331553; Wpisa-
no: ALLEGRO SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań, Polska 365331553  

(111) 230517 A  Wykreślono: WODY MINERALNE OSTROMEC-
KO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostromec-
ko, Polska 340904965; Wpisano: FOODCARE SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów, Polska 357069943  

(111) 230968 A  Wykreślono: ALLEGRO PL SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 365331553; Wpisa-
no: ALLEGRO SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań, Polska 365331553  

(111) 231529 A  Wykreślono: ALLEGRO PL SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 365331553; Wpisa-
no: ALLEGRO SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań, Polska 365331553  

(111) 235255 A  Wykreślono: WODY MINERALNE OSTROMEC-
KO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostromec-
ko, Polska 340904965; Wpisano: FOODCARE SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów, Polska 357069943  
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(111) 240303 A  Wykreślono: ALLEGRO PL SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 365331553; Wpisa-
no: ALLEGRO SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań, Polska 365331553  

(111) 240577 D  Wpisano:  „Naczelnik Drugiego Urzędu Skar-
bowego w Częstochowie dokonał zajęcia zabezpieczającego pra-
wa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy, zgodnie z zawia-
domieniem o  zajęciu o  numerze 2410 - SEE 711 51466081 2022 1  
ZAUT GARDAM, Cz  nr 51466081, z dnia 22 kwietnia 2022 r , nade-
słanym do Urzędu Patentowego RP w dniu 2 maja 2022 r ”

(111) 257140 D  Wpisano: „W dniu 31 sierpnia 2022 r  na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia 
w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn  akt 
LD XV Ns-Rej Za 4161/22/720) wpisano do Rejestru Zastawów pod 
pozycją 2727299 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzie-
lonym na znak towarowy R 257140 w celu zabezpieczenia wierzy-
telności przysługujących spółce OPERATOR ARP SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie wobec 
spółki „TEOFILÓW” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi”  

(111) 258666 A  Wykreślono: KOŁASZEWSKI KRZYSZTOF ZIE-
LONY MIKSER, Warszawa, Polska 146303291; JANKIEWICZ BOGU-
MIŁ LOCOMOTOR, Warszawa, Polska 142703036; Wpisano: LOCO-
MOTOR BOGUMIŁ JANKIEWICZ, Warszawa, Polska 142703036   

(111) 258666 E  Wykreślono: „Wspólne prawo ochronne ” 

(111) 261194 A  Wykreślono: FRYCA SYLWIA PRZEDSIĘBIOR-
STWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE HEGARD, Chojnice, Polska 
090199738; Wpisano: SYLWIA FRYCA, Chojnice, Polska  

(111) 263951 A  Wykreślono: NOWY LĄD SPÓŁKA AKCYJNA, 
Niwnice, Polska 230180946; Wpisano: NOWY LĄD SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niwnice, Polska 230180946  

(111) 264611 A  Wykreślono: FESZAK JOANNA MEDICA SPA 
INSTYTUT ZDROWIA I URODY, Warszawa, Polska 142161813; Wpisa-
no: MEDICA SPA INSTYTUT ZDROWIA I URODY JOANNA FLIS, War-
szawa, Polska 142161813  

(111) 271074 A  Wykreślono: KRZYSZTOF KOŁASZEWSKI, ZIE-
LONY MIKSER, Warszawa, Polska 146303291; BOGUMIŁ JANKIE-
WICZ, LOCOMOTOR, Warszawa, Polska 142703036; Wpisano: LO-
COMOTOR BOGUMIŁ JANKIEWICZ, Warszawa, Polska 142703036   

(111) 271074 E  Wykreślono: „Wspólne prawo ochronne”  

(111) 271933 A  Wykreślono: ALLEGRO PL SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 365331553; Wpisa-
no: ALLEGRO SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań, Polska 365331553  

(111) 282024 A  Wykreślono: PRASHAD NEIL, TORONTO, Ka-
nada; Wpisano: ORIGIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146961083  

(111) 282691 A  Wykreślono: ALLEGRO PL SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 365331553; Wpisa-
no: ALLEGRO SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań, Polska 365331553  

(111) 283691 A  Wykreślono: DRAGON POLAND SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Skawina, Polska 122707541; Wpisano: DRAGON POLAND SPÓŁ-
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skawina, 122707541  

(111) 291033 A  Wykreślono: TOMASZ MATELSKI, TRESTOM, 
Łysomice, Polska 093145855; Wpisano: MATULS TOMASZ MATEL-
SKI, Krobia, Polska 093145855  

(111) 293008 A  Wykreślono: DZIERŻANOWSKI MARCIN, GO-
RYSZ PIOTR LINKNET SPÓŁKA CYWILNA, Opole, Polska 160321071; 
Wpisano: LINKNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Opole, Polska 160321071  

(111) 298874 A  Wykreślono: F E K  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP K , Wrocław, Polska; Wpisano: KARWASZ 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Pol-
ska 931523711  

(111) 301621 A  Wykreślono: EOBUWIE PL SPÓŁKA AKCYJNA, 
Zielona Góra, Polska 970569861; Wpisano: MODIVO SPÓŁKA AK-
CYJNA, Zielona Góra, Polska 970569861  

(111) 310519 A  Wykreślono: ALLEGRO PL SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 365331553; Wpisa-
no: ALLEGRO SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań, Polska 365331553  

(111) 311615 A  Wykreślono: ALLEGRO PL SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 365331553; Wpisa-
no: ALLEGRO SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań, Polska 365331553  

(111) 312220 A  Wykreślono: AMB GASTRO SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów, Polska 278339148; 
Wpisano: CATERING24 PL SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Chorzów, Polska 
365195009  

(111) 313759 A  Wykreślono: WODY MINERALNE OSTROMEC-
KO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostromec-
ko, Polska 340904965; Wpisano: FOODCARE SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów, Polska 357069943  

(111) 316820 A  Wykreślono: ALLEGRO PL SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 365331553; Wpisa-
no: ALLEGRO SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań, Polska 365331553  

(111) 318413 A  Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI 
LODÓW KORAL JÓZEF KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa, Polska 
490006069; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW 
KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa, Polska 490006069  

(111) 319980 A  Wykreślono: GRUPA POPULARNE SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY-
TOWA, Borowa, Polska 366000284; Wpisano: MEDIAPOP SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
362622422  

(111) 321415 A  Wykreślono: ALLEGRO PL SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 365331553; Wpisa-
no: ALLEGRO SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań, Polska 365331553  

(111) 326827 A  Wykreślono: BARBARA EWA SOBCZAK, IN-
DYWIDUALNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA, Warszawa, Polska 
141211153; Wpisano: BAMINEX SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Stare Babice, Polska 
380368903  

(111) 329350 A  Wykreślono: MICHAŁ GOCZAŁ, MG-MI-
CHAŁ GOCZAŁ, Zator, Polska 123020289; Wpisano: MG GOCZAŁ 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zator, Polska 
521948419  

(111) 335842 A  Wykreślono: WASZ SKLEP SPAR SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska; Wpisa-
no: SPAR SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Po-
znań, Polska 382544215  

(111) 337275 A  Wykreślono: STORY TIME SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, 
Polska 302449574; Wpisano: AGENCJA GWIAZD SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń, Polska 302491949  

(111) 338124 A  Wykreślono: KAMILA CIESIELCZYK, INDYWI-
DUALNA PRAKTYKA LEKARSKO-DENTYSTYCZNA, Kalisz, Polska 
381309009; Wpisano: KAMILA CIESIELCZYK MICHAŁ CIESIELCZYK 
STOMATOLOGIA CIESIELCZYK SPÓŁKA CYWILNA, Kalisz, Polska 
521101433  
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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) 897786 (540) TWISTY (511) 18, 25, 28
(732) CCC  eu Sp  z o o ,  
Strefowa 6, PL-59-101 Polkowice
(151) 2019 03 13 (441) 2019 04 23 (581) 2019 04 04

(111) 1038904 (540) pit-stop (511) 35, 37
(732) PV AUTOMOTIVE GMBH,  
LANGEMARCKSTRASSE 34, 45141 ESSEN (DE)
(151) 2010 03 19 (441) 2010 07 19 (581) 2010 06 03

(111) 1396020 (540) GTAUDIO
(531) CFE: 27 05 01 (511) 9
(732) YAN, LIANYING,  
C/ Goya, 21, 1° Dcha, E-28001 Madrid (ES)
(151) 2017 10 20 (441) 2018 04 23 (581) 2018 04 05

(111) 1421835 (540) ELHO FREESTYLE (511) 18, 25, 35
(732) Otto F  Schwarz,  
Meisenweg 2, 86573 Obergriesbach (DE)
(151) 2018 04 18 (441) 2018 09 24 (581) 2018 09 06

(111) 1432192 
(531) CFE: 09 01 10, 09 07 01,  
28 05 00, 29 01 12 (511) 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15,  
 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,  
 26, 27, 28, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 43
(732) GALAMART DMCC, Unit № 607, DMCC Business Centre,  
Level 1, Jewellery&Gemplex 3, Dubai (AE)
(151) 2018 08 29 (441) 2018 11 19 (581) 2018 11 01

(111) 1435804 (540) fresh
(531) CFE: 27 05 01 (511) 35
(732) FRESH, INC ,  
3/F 19 East 57th Street, New York, NY 10022 (US)
(151) 2018 09 26 (441) 2018 12 10 (581) 2018 11 22

(111) 1444437 (540) VEDŹMA
(531) CFE: 01 07 01, 01 15 05,  
02 03 05, 03 07 05, 03 11 01,  
05 01 16, 11 03 18, 11 07 07, 28 05 00 (511) 3, 32, 33, 35
(732) „AKVA EVOLYUSHN” Limited Liability Company,  
ul  Very Horuzhej 22-12, 220123 Minsk (BY)
(151) 2018 08 31 (441) 2019 01 28 (581) 2019 01 10

(111) 1445191 (540) Emil Frey Finance (511) 12, 35, 36, 37
(732) Emil Frey AG,  
Badenerstrasse 600, CH-8048 Zürich (CH)
(151) 2018 11 19 (441) 2019 02 11 (581) 2019 01 24

(111) 1447631 (540) EXTRAVERT (511) 35, 37, 39
(732) SMART CLICK S R L ,  
Str  Bucuriei nr  1, bloc 6, MD-2071 Chişinău (MD)
(151) 2018 08 08 (441) 2019 02 18 (581) 2019 01 31

(111) 1452510 (540) U
(531) CFE: 27 05 21, 29 01 04 (511) 9, 12, 16, 25, 35, 36, 39
(732) UTair Aviation,  
Aeroport, Khanty-Mansiysk, Tumenskaya oblast,  
RU-628012 Khanty-Mansiyskiy avtonomniy okrug  (RU)
(151) 2018 07 17 (441) 2019 03 18 (581) 2019 02 28

(111) 1490548 (540) OCCASION E Leclerc L
(531) CFE: 02 09 14, 26 01 04, 27 05 10, 29 01 12 (511) 35, 36
(732) Association des Centres Distributeurs E LECLERC (A C D  Lec), 
26 quai Marcel Boyer, F-94200 IVRY SUR SEINE (FR)
(151) 2019 06 24 (441) 2019 10 21 (581) 2019 10 03

(111) 1542782 (540) LA CHAUVIÈRE (511) 33
(732) FABRICE FAGEDET,  
2 place des Négriers, F-44116 VIEILLEVIGNE (FR)
(151) 2020 06 09 (441) 2020 08 17 (581) 2020 07 30

(111) 1544463 (540) BOVINO
(531) CFE: 26 04 04, 27 05 04 (511) 18, 20, 24, 35
(732) POLIPOL Holding GmbH & Co  KG,  
Diepenauer Heide 1, 31603 Diepenau (DE)
(151) 2020 06 05 (441) 2022 06 13 (581) 2022 05 26

(111) 1574175 (540) HURACÁN COFFEE
(531) CFE: 04 05 05, 26 13 25 (511) 30, 43
(732) UAB „ŠVIEŽIA KAVA”,  
Gedimino pr  54-6, LT-01110 Vilnius (LT)
(151) 2020 11 27 (441) 2021 03 01 (581) 2021 02 11

(111) 1585849 (540) Perfetto (511) 7, 9, 11, 17
(732) FENIXIMPEX S R L ,  
Str  Vadul lui Vodă nr 68, MD-2044 Chişinău (MD)
(151) 2020 12 10 (441) 2021 04 26 (581) 2021 04 08

(111) 1600247 (540) Prefer Rent rental technology and beyond
(531) CFE: 26 01 03, 27 05 10, 29 01 12 (511) 35, 37, 39, 42
(732) PREFERRENT INVESTMENTS, SIA,  
Zolitūdes iela 46-50, LV-1029 Rīga (LV)
(151) 2021 03 15 (441) 2021 07 19 (581) 2021 07 01

(111) 1619159 (540) Top Top
(531) CFE: 27 05 01 (511) 25, 35
(732) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „TOP TOP”, 
Moskovskiy prospekt 55, litera A, pom  1-N, office 21,  
RU-198005 Saint Petersburg, (RU)
(151) 2021 05 24 (441) 2021 11 02 (581) 2021 10 14

(111) 1651928 (540) FRESH
(531) CFE: 01 15 15, 05 07 12, 28 05 00, 29 01 15 (511) 32
(732) Aktsionernoe obshchestvo „Moskovsky pivo-bezalkogolny 
kombinat „OCHAKOVO”, ul  Ryabinovaya, d  44,  
RU-121471 MOSKVA (RU)
(151) 2021 10 26 (441) 2022 04 11 (581) 2022 03 24

(111) 1652272 (540) my holland
(531) CFE: 26 01 06, 26 03 04,  
26 07 15, 27 05 01, 29 01 15 (511) 35, 36, 37, 38,  
 39, 41, 42, 43, 45
(732) DataDock BV, Morsestraat 16,  
NL-2652 XG Berkel en Rodenrijs (NL)
(151) 2021 11 30 (441) 2022 04 11 (581) 2022 03 24

(111) 344418 A  Wykreślono: Brnovar s r o , Staré Brno, Czechy;  
Wpisano: MALCOLM SPÓŁKA AKCYJNA, Czerwionka-Leszczyny, 
Polska 321025170  

(111) 344420 A  Wykreślono: Brnovar s r o , Staré Brno, Czechy;  
Wpisano: MALCOLM SPÓŁKA AKCYJNA, Czerwionka-Leszczyny, 
Polska 321025170  

(111) 351462 A  Wykreślono: Kingston Technology Corpora-
tion, Fountain Valley, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: He-
wlett-Packard Development Company L P , Spring, Stany Zjedno-
czone Ameryki  
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(111) 1654863 (540) DockHolland (511) 35, 36, 37, 38,  
 39, 41, 42, 43, 45
(732) DataDock BV,  
Morsestraat 16, NL-2652 XG Berkel en Rodenrijs (NL)
(151) 2021 11 30 (441) 2022 04 25 (581) 2022 04 07

(111) 1655112 (540) SIBERIAN SPIRIT
(531) CFE: 25 01 15, 28 05 00, 29 01 14 (511) 29, 32, 33
(732) SIBERIAN VODKA COMPANY Ltd ,  
Vesennyaya str , House 5, bld  15, Kemerovo region-Kuzbass,  
City district Kemerovsky, RU-650000 City Kemerovo (RU)
(151) 2022 02 27 (441) 2022 05 02 (581) 2022 04 14

(111) 1657121 (540) NEVA
(531) CFE: 28 05 00 (511) 33
(732) Limited Liability Company „AZKOMTRADE”,  
Mazhorov lane,10, p  1, floor 5, room 15504,  
RU-107023 Moscow (RU)
(151) 2022 02 25 (441) 2022 05 09 (581) 2022 04 21

(111) 1657206 (540) DAICHI
(531) CFE: 26 11 12, 27 05 17, 28 05 00 (511) 9, 11, 35, 37, 38, 41, 43
(732) DAICHI Limited Liability Company,  
Staropetrovskiy pr-d 11, korp  1, 3 floor of  20,  
RU-125130 Moscow (RU)
(151) 2021 12 08 (441) 2022 05 09 (581) 2022 04 21

(111) 1659438 (540) JETHOME (511) 9, 38, 42
(732) Sokolov Pavel Anatolyevich,  
Serebristyi bulvar 15, 353, RU-197227 Saint-Petersburg (RU)
(151) 2022 02 02 (441) 2022 05 23 (581) 2022 05 05

(111) 1660066 (540) JANTANA (511) 3, 35
(732) Limited Liability Company VICTORY DISTRIBUTION, 
municipal district Presnensky vn ter g , st  Sadovaya-Kudrinskaya 11,  
building 1, room 535, RU-123242 Moscow (RU)
(151) 2022 02 11 (441) 2022 05 30 (581) 2022 05 12

(111) 1661205 (540) AXIANS (511) 7, 9, 35, 36, 37, 38, 42
(732) VINCI ENERGIES,  
2169 Boulevard de la Défense, F-92000 NANTERRE (FR)
(151) 2021 06 17 (441) 2022 06 06 (581) 2022 05 19

(111) 1661208 (540) ZUVER (511) 3, 4, 5, 21, 35
(732) ANCIENS ETABLISSEMENTS GEORGES SCHIEVER ET FILS,  
ZI rue de l’Etang, F-89200 AVALLON (FR)
(151) 2022 02 17 (441) 2022 06 06 (581) 2022 05 19

(111) 1661215 (540) DECFILL (511) 7, 42
(732) Fydec Holding SA,  
Z I  Larges Pièces A, Chemin du Dévent, CH-1024 Ecublens (CH)
(151) 2022 03 03 (441) 2022 06 06 (581) 2022 05 19

(111) 1661270 (540) NEMLUVIO (511) 5
(732) Galderma Holding SA,  
Zählerweg 10, CH-6300 Zug (CH)
(151) 2022 02 28 (441) 2022 06 06 (581) 2022 05 19

(111) 1661832 (540) FERAK
(531) CFE: 27 05 01 (511) 9
(732) Saft Ferak a s ,  
č  p  247, CZ-739 04 Raškovice (CZ)
(151) 2021 10 11 (441) 2022 06 06 (581) 2022 05 19

(111) 1661907 (540) IT_club
(531) CFE: 15 09 18, 26 04 18, 27 05 24, 29 01 12 (511) 41
(732) Aliaksandr Busel,  
ul  Prushinskih, d  44, kv  53, 220112 g  Minsk (BY)
(151) 2022 02 21 (441) 2022 06 06 (581) 2022 05 19

(111) 1661945 (540) TRAILSTONE (511) 35, 36
(732) TrailStone UK Ltd ,  
110 Bishopsgate London EC2N 4AY (GB)
(151) 2022 01 26 (441) 2022 06 06 (581) 2022 05 19

(111) 1661960 (540) totty
(531) CFE: 27 03 01, 29 01 12 (511) 3, 5
(732) Individual entrepreneur Morgunova Elena Yur’evna,  
ul  Dostoevskogo, d  8, kv  47, g  Novosibirsk,  
RU-630091 Novosibirskaya oblast’ (RU)
(151) 2022 02 15 (441) 2022 06 06 (581) 2022 05 19

(111) 1661974 (540) SCHDARROW KNHOR KH
(531) CFE: 27 05 10, 28 03 00 (511) 25
(732) JINJIANG KUHAN GARMENT MANUFACTURTING CO , LTD ,  
No  108, Wukeng Industrial Zone, Wukeng Village, Longhu Town, 
Jinjiang City, Quanzhou City, Fujian Province (CN)
(151) 2022 02 18 (441) 2022 06 06 (581) 2022 05 19

(111) 1662229 (540) ARMOR (511) 5
(732) Nufarm SAS,  
9-11 rue du Débarcadère, F-92700 Colombes (FR)
(151) 2022 04 06 (441) 2022 06 06 (581) 2022 05 19

(111) 1662277 (540) KANNAM CHICKEN
(531) CFE: 03 07 03, 24 03 07, 27 05 01, 29 01 15 (511) 16, 35, 43
(732) Tsoi Nadezhda Aleksandrovna, 
 MKR 5, D  9, KV  160a, RU-358011 G  ELISTA,  
RESPUBLIKA KALMYKIIA (RU)
(151) 2021 12 07 (441) 2022 06 06 (581) 2022 05 19

(111) 1662290 (540) FIBREBOND TECHNOLOGY INSIDE
(531) CFE: 26 05 01, 26 11 01, 27 05 01 (511) 1, 3
(732) Henkel AG & Co  KGaA,  
Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf (DE)
(151) 2022 02 23 (441) 2022 06 06 (581) 2022 05 19

(111) 1662297 (540) BOSELLO (511) 9, 42
(732) Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH,  
Carl-Zeiss-Straße 22, 73447 Oberkochen (DE)
(151) 2022 03 09 (441) 2022 06 06 (581) 2022 05 19

(111) 1662474 (540) ARMACOLOR
(531) CFE: 27 05 01 (511) 1, 2
(732) TEKNİK KİMYA DONATIM MAKİNE ENERJİ SANAYİ TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ, AKÇABURGAZ MAHALLESİ  
3137  SOKAK NO: 10, Esenyurt, İstanbul (TR)
(151) 2022 02 04 (441) 2022 06 06 (581) 2022 05 19

(111) 1662559 (540) easy block SIMPLY THE BEST
(531) CFE: 26 11 01, 27 05 01, 29 01 12 (511) 19
(732) easy block GmbH,  
Altglandorf 22, A-9300 St  Veit/Glan (AT)
(151) 2022 03 10 (441) 2022 06 13 (581) 2022 05 26

(111) 1662650 (540) FAgoods
(531) CFE: 26 04 09, 26 13 25, 26 15 09, 27 05 01, 29 01 12 (511) 9
(732) Mitsubishi Electric Engineering Co , Ltd ,  
1-13-5, Kudankita, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0073 (JP)
(151) 2022 03 03 (441) 2022 06 13 (581) 2022 05 26

(111) 1662696 (540) FAgoods
(531) CFE: 26 04 09, 26 13 25,  
26 15 09, 27 05 01, 29 01 12 (511) 9
(732) Mitsubishi Electric Engineering Co , Ltd ,  
1-13-5, Kudankita, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0073 (JP)
(151) 2022 03 03 (441) 2022 06 13 (581) 2022 05 26

(111) 1662983 (540) REPRESENT RUM RR
(531) CFE: 24 03 07, 26 01 03, 27 05 01, 29 01 13 (511) 33
(732) GAS Família,  
s  r  o  Stará Ľubovňa, Prešovská 8, SK-064 01 Stará Ľubovňa (SK)
(151) 2022 02 09 (441) 2022 06 13 (581) 2022 05 26

(111) 1662992 (540) VARESTA (511) 5
(732) KRKA,  
tovarna zdravil, d d , Novo mesto, Šmarješka cesta 6,  
SI-8000 Novo mesto (SI)
(151) 2022 02 24 (441) 2022 06 13 (581) 2022 05 26
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(111) 1663030 (540) H hengyuan
(531) CFE: 26 04 03, 26 11 01, 27 05 01, 28 03 00 (511) 1
(732) Shijiazhuang Dayuan Chemical Co , Ltd ,  
Shiliangzhuang Industrial Zone, Gaoyi County,  
Shijiazhuang City, Hebei Province (CN)
(151) 2022 03 31 (441) 2022 06 13 (581) 2022 05 26
(111) 1663085 (540) REPRESENT RUM
(531) CFE: 02 01 01, 19 01 05,  
24 03 07, 25 01 10, 27 05 04, 29 01 14 (511) 33
(732) GAS Familia,  
s  r  o  Stará Ľubovňa, Prešovská 8, SK-064 01 Stará Ľubovňa (SK)
(151) 2022 02 09 (441) 2022 06 13 (581) 2022 05 26
(111) 1663096 (540) HIGA
(531) CFE: 26 15 25, 27 05 01 (511) 11, 17, 35
(732) Anhui Higasket Plastics Co , Ltd ,  
North Side of Tangkou Road, Economic and Technological 
Development Zone (in the private science and technology 
economic park), Hefei City, 230000 Anhui Province (CN)
(151) 2022 03 08 (441) 2022 06 13 (581) 2022 05 26
(111) 1663137 
(531) CFE: 01 03 01, 01 15 24, 26 11 01 (511) 33
(732) VINĂRIA BOSTAVAN S R L ,  
întreprindere mixtă, Etulia, Vulcăneşti,  
MD-5352 UTA Găgăuzia (MD)
(151) 2022 04 07 (441) 2022 06 13 (581) 2022 05 26
(111) 1663139 (540) biomondo
(531) CFE: 05 03 13, 27 05 01 (511) 35, 38, 43
(732) Bio Suisse,  
Vereinigung Schweizer Biolandbau-Organisationen,  
Peter Merian-Strasse 34, CH-4052 Basel (CH)
(151) 2021 12 15 (441) 2022 06 13 (581) 2022 05 26
(111) 1663341 (540) ER Electro Rent
(531) CFE: 27 05 22 (511) 9
(732) Electro Rent Corporation,  
8511 Fallbrook Avenue, Suite 200 West Hills, CA 91304 (US)
(151) 2022 03 29 (441) 2022 06 13 (581) 2022 05 26
(111) 1663393 (540) nold never old
(531) CFE: 27 05 01 (511) 3, 5, 29, 30, 32, 41
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,  
17 boulevard Haussmann, F-75009 PARIS (FR)
(151) 2021 12 17 (441) 2022 06 13 (581) 2022 05 26
(111) 1663414 (540) UNILINK (511) 6, 12
(732) STARDEUX,  
55 rue du Bois Chaland, F-91090 LISSES (FR)
(151) 2022 03 25 (441) 2022 06 13 (581) 2022 05 26

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) 766850 
(531) CFE: 15 01 21, 29 01 01, 29 01 06 (511) 7
(732) SATA GMBH & CO  KG,  
DOMERTALSTR  20, 70806 KORNWESTHEIM (DE)
(151) 2011 10 20 (441) 2012 01 30 (581) 2011 12 15

(111) 766852 
(531) CFE: 15 01 21, 29 01 06, 29 01 08 (511) 7
(732) SATA GMBH & CO  KG,  
DOMERTALSTR  20, 70806 KORNWESTHEIM (DE)
(151) 2011 10 20 (441) 2012 01 30 (581) 2011 12 15

(111) 767984 
(531) CFE: 15 01 21, 29 01 04, 29 01 06 (511) 7
(732) SATA GMBH & CO  KG,  
DOMERTALSTR  20, 70806 KORNWESTHEIM (DE)
(151) 2011 10 03 (441) 2012 02 13 (581) 2011 12 22

(111) 993831 (540) LeaseGAP (511) 36
(732) Colonnade Insurance S A ,  
jednající prostřednictvím Colonnade Insurance S A  organizační složka,  
se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4-Nulse,  
20 rue Eugene Ruppert, L-2453 Lucemburk (LU)
(151) 2020 03 04 (441) 2020 06 01 (581) 2020 05 14

(111) 1239737 (540) IHAUS (511) 9, 11, 35, 37, 38, 42
(732) iHaus AG,  
Siedlerstraße 2, 85774 Unterföhring (DE)
(151) 2020 06 09 (441) 2020 07 20 (581) 2020 07 02

(111) 1305311 (540) LIQUID GOLD (511) 3
(732) International Waters Pty Ltd,  
18 Millennium Circuit, HELENSVALE QLD 4212 (AU)
(151) 2018 11 29 (441) 2019 01 07 (581) 2018 12 20

(111) 1423974 (540) UltraContact (511) 12
(732) Continental AG Intellectual Property, Hannover (DE); 
Continental Reifen Deutschland GmbH,  
Vahrenwalder Straße 9, 40165 Hannover (DE)
(151) 2018 08 15 (441) 2018 10 08 (581) 2018 09 20

(111) 1470141 (540) CASH Expert Online Cash Today
(531) CFE: 26 11 07, 27 05 19, 29 01 13 (511) 36
(732) Igor Tambić, Janka Holjca 11, HR-10000 Zagreb (HR);  
Goran Zečević, Vladimira Nazora 37b, HR-10431 Sveta Nedjelja (HR)
(151) 2019 02 01 (441) 2019 06 24 (581) 2019 06 06

(111) 1474892 (540) DEFEND SMART Protect (511) 36
(732) DEFEND INSURANCE HOLDING s r o ,  
Roztylská 1860/1, CZ-148 00 Praha 4, Chodov (CZ)
(151) 2019 02 28 (441) 2019 07 22 (581) 2019 07 04

(111) 1486603 
(531) CFE: 29 01 01 (511) 17
(732) POLICART S R L ,  
Via Po I, I-21043 CASTIGLIONE OLONA (VA) (IT)
(151) 2019 06 03 (441) 2019 09 30 (581) 2019 09 12

(111) 1509827 (540) POWERPHONE (511) 9
(732) Samsung Electronics Co , Ltd ,  
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do (KR)
(151) 2020 03 06 (441) 2020 05 04 (581) 2020 04 16

(111) 1516067 (540) SELECT SECTOR (511) 36
(732) S&P Dow Jones Indices LLC,  
55 Water Street, New York, NY 10041 (US)
(151) 2021 03 02 (441) 2021 04 19 (581) 2021 04 01

(111) 1521554 (540) TITAN
(531) CFE: 27 05 17 (511) 12
(732) Guangzhuo Light Holdings Limited,  
87 The Bund, Yuexiu District, Guangzhou City,  
Guangdong Province (CN)
(151) 2020 02 17 (441) 2020 04 14 (581) 2020 03 26

(111) 1521686 (540) Bee Swarm Simulator (511) 41
(732) Bear Bee LLC,  
1428 Greenfield  Dr Plano TX 75025 (US)
(151) 2019 12 02 (441) 2020 04 14 (581) 2020 03 26
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(111) 1536255 (540) Patent
(531) CFE: 24 13 25, 26 13 25, 27 05 01 (511) 5, 7, 10, 40, 41, 42, 44
(732) Zircon Medical AG,  
Churerstrasse 66, CH-8852 Altendorf SZ (CH)
(151) 2020 01 17 (441) 2020 07 06 (581) 2020 06 18

(111) 1582699 (540) Glow Finition (511) 3
(732) Henkel AG & Co  KGaA,  
Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf (DE)
(151) 2021 02 10 (441) 2021 04 12 (581) 2021 03 25

(111) 1590814 (540) Vin Tonic (511) 33
(732) Mattes Vertriebs GmbH, Dürnleis 11, A-2033 Dürnleis (AT)
(151) 2021 03 24 (441) 2021 05 31 (581) 2021 05 13

(111) 1591648 (540) L’unique PARIS
(531) CFE: 27 05 10 (511) 3, 5
(732) AKSAN KOZMETİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 
Deliklikaya Mah , Kısıklı Cad  23-25A, Arnavutköy/İstanbul (TR)
(151) 2020 12 31 (441) 2021 06 07 (581) 2021 05 20



96 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 6/2023

G. SPROSTOWANIA INFORMACJI OPUBLIKOWANYCH  
W WIADOMOŚCIACH URZĘDU PATENTOWEGO

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

REjEsTRACjA MIĘDZyNARODOWA ZNAkóW TOWAROWyCh

667764 w WUP nr 12/1998, na stronie 1538, w łamie lewym na górze, w wierszu 6, został opublikowany znak międzynarodowy
jest:
667764 QQIC CFE: 26.11; 27.5 29
Powinno być: 
667764 CFE: 26.01; 26.02; 28.3 29
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C Z Ę Ś Ć  II

KOMUNIKATY URZĘDOWE

UrZĄD patentoWY rZecZYpospoliteJ polsKieJ W WarsZaWie

prezes Urzędu patentowego rp poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

aplikanta eksperckiego w Departamencie Zgłoszeń w Wydziale Zgłoszeń Międzynarodowych

ogłoszenie nr 1/2023

Liczba lub wymiar etatu:  1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Główne obowiązki:
•	 prowadzenie postępowań formalnoprawnych złożonych tłumaczeń patentów europejskich (walidacja patentów 

europejskich) i wniosków o tymczasową ochronę europejskich zgłoszeń patentowych oraz prowadzenie 
korespondencji w celu usunięcia braków w dokumentacji, w tym wydawanie wezwań o opłatę za publikację  
o złożonych tłumaczeniach patentów  europejskich;

•	 prowadzenie postępowań formalnoprawnych wniosków o konwersje: unijnych znaków towarowych, rejestracji 
międzynarodowej znaku towarowego na zgłoszenie krajowe oraz europejskich zgłoszeń patentowych (patentów 
europejskich) oraz prowadzenie korespondencji w celu usunięcia braków w dokumentacji zgłoszeniowej;

•	 prowadzenie postępowań w zakresie wniosków o międzynarodową rejestrację znaków towarowych  
w rozumieniu Porozumienia madryckiego o międzynarodowej ochronie znaków towarowych i Protokołu do tego 
Porozumienia, w tym przekazywanie tych zgłoszeń do Biura Międzynarodowego WIPO oraz przyjmowanie wniosków 
o dokonanie zmian, sprostowań w rejestrze międzynarodowym znaków towarowych i przekazywanie tych wniosków 
do  Biura Międzynarodowego WIPO;

•	 prowadzenie korespondencji ze zgłaszającymi i Organami Międzynarodowymi w ramach prowadzonych postępowań 

Kandydatka/Kandydat powinna/powinien posiadać kwalifikacje:
•	 wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane prawnicze),
•	 znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, w mowie i piśmie 

Wymagania pożądane:
•	 znajomość zagadnień dotyczących problematyki ochrony własności przemysłowej,
•	 znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
•	 umiejętności obsługi komputera i korzystania z narzędzi informatycznych (obsługa komputera, poczty elektronicznej, 

korzystania z wyszukiwarki internetowej, pakietu MS Office, w szczególności MS Excel),
•	 dobra organizacja pracy własnej, 
•	 umiejętność pracy w zespole, 
•	 rzetelność, systematyczność i terminowość, 
•	 orientacja na klienta/interesariusza, 
•	 łatwość komunikowania się (komunikacja interpersonalna i pisemna), 
•	 radzenie sobie w sytuacjach trudnych (odporność na stres) 

oGŁosZenie preZesa UrZĘDU patentoWeGo 
o naborZe na apliKacJĘ eKspercKĄ
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Wymagane dokumenty i oświadczenia:
•	 CV i list motywacyjny,
•	 oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
•	 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
•	 oświadczenie kandydatki/kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
•	 kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego lub oświadczenie o poziomie znajomości języka,
•	 oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe,
•	 oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
•	 w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia 

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

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

Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
•	 kopie świadectw pracy 

termin składania dokumentów: 17 marca 2023 r.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd patentowy rp 
Wydział Zarządzania Zasobami ludzkimi 
al. niepodległości 188/192 
00-950 Warszawa 
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „aplikant/DZ-ZM” 
(decyduje data stempla pocztowego).

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

inne informacje:
Urząd Patentowy RP zapewnia swoim pracownikom: 
– stabilną i ciekawą pracę,
– przyjazną atmosferę i wysokie standardy pracy,
– ruchomy czas pracy (możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy godziną 7 00–9 00),
– dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw  trzynastka),
– nagrody – w zależności od wyników pracy,
– możliwość rozwoju zawodowego, w tym certyfikowane szkolenia,
– możliwość uczestniczenia w dodatkowych kursach nauki języka obcego,
– możliwość przyznania dodatkowych świadczeń związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
– świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz z Pracowniczej Kasy  

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

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

techniki naboru: 
– weryfikacja formalna nadesłanych ofert, 
– test/sprawdzian wiedzy, w tym znajomości języka obcego,
– rozmowa kwalifikacyjna   

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone  
w niniejszym ogłoszeniu  
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie 
telefonicznie lub pocztą elektroniczną  Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych 

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

KlaUZUla inforMacYJna 

Zgodnie z art  13 ust  1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r   
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) 
informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej,  
00-950 Warszawa, al  Niepodległości 188/192  

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

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