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patentY

UDZielone praWa 
(od nr 242 451 do nr 242 500)

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) 242485 (41) 2022 07 25 
(51) A01G 18/70 (2018 .01) 
 A01G 18/60 (2018 .01)
(21) 436682 (22) 2021 01 18
(72) KIELICH HUBERT, Kościan (PL); MALINOWSKI MARCIN, 
Grudziądz (PL)

(73) AGRO-PROJECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pianowo (PL)
(54) Wózek do zbioru pieczarek

(B1) (11) 242493 (41) 2022 08 16 
(51) A01G 22/05 (2018 .01) 
 A01D 46/00 (2006 .01) 
 A01D 46/20 (2006 .01) 
 A01D 46/30 (2006 .01)
(21) 436913 (22) 2021 02 10
(72) JADWISIEŃCZAK KRZYSZTOF, Olsztyn (PL);  
WESOŁOWSKI ANDRZEJ, Olsztyn (PL); MAJKOWSKA-GADOMSKA 
JOANNA, Olsztyn (PL); FRANCKE ANNA, Olsztyn (PL)
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(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, 
Olsztyn (PL)
(54) Zbierak do pomidorów

(B1) (11) 242474 (41) 2021 11 08 
(51) A01N 3/00 (2006 .01) 
 A01N 59/16 (2006 .01) 
 A01N 59/20 (2006 .01) 
 A01H 4/00 (2006 .01)
(21) 433826 (22) 2020 05 05
(72) TYMOSZUK ALICJA, Bydgoszcz (PL);  
KULUS DARIUSZ, Bydgoszcz (PL)
(73) POLITECHNIKA BYDGOSKA IM . JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH,  
Bydgoszcz (PL)
(54) Sposób krioprezerwacji pąków wierzchołkowych Lamprocap-
nos spectabilis (L) Fukuhara ‚Alba’ z wykorzystaniem nanocząstek 
srebra, złota i miedzi

(B1) (11) 242500 (41) 2021 06 28 
(51) A23K 10/30 (2016 .01) 
 A23K 40/10 (2016 .01) 
 A23K 50/75 (2016 .01)
(21) 432218 (22) 2019 12 14
(72) LECEWICZ AGATA, Olsztyn (PL);  
FALKOWSKI MICHAŁ, Jankowo (PL)
(73) NUTRIPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztynek (PL)
(54) Sposób granulacji pasz dla indyków

(B1) (11) 242454 (41) 2021 08 30 
(51) A23L 25/00 (2016 .01) 
 A23L 19/00 (2016 .01) 
 A23L 29/206 (2016 .01) 
 A23L 29/30 (2016 .01) 
 A23L 33/21 (2016 .01)
(21) 433084 (22) 2020 02 28
(72) ZAWADZKA AGNIESZKA, Kluczbork (PL);  
DĘBSKI MARCIN, Częstochowa (PL)
(73) KUBARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Częstochowa (PL)
(54) Przekąska funkcjonalna

(B1) (11) 242475 (41) 2017 08 16 
(51) A24D 3/02 (2006 .01) 
 A24C 5/02 (2006 .01)
(21) 416114 (22) 2016 02 12
(30) P .411447  2015 03 04 PL
(72) SIKORA LESZEK, Radom (PL); CIEŚLIKOWSKI BARTOSZ, 
Przysucha (PL); FIGARSKI RADOSŁAW, Odechowiec (PL)
(73) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Zespół czyszczący, maszyna do produkowania sztabek filtro-
wych i sposób czyszczenia

(B1) (11) 242484 (41) 2022 06 20 
(51) A61L 2/16 (2006 .01) 
 A61L 2/24 (2006 .01) 
 B65D 83/26 (2006 .01) 
 B67D 7/08 (2010 .01)
(21) 436341 (22) 2020 12 14
(72) WITKOWSKI DARIUSZ, Warszawa (PL)
(73) DRK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(54) Spryskiwacz

(B1) (11) 242473 (41) 2021 01 11 
(51) A61L 15/28 (2006 .01) 
 A61L 15/42 (2006 .01) 

 A61L 15/44 (2006 .01) 
 A61L 15/60 (2006 .01) 
 A61P 17/02 (2006 .01)
(21) 430457 (22) 2019 07 01
(72) PRZEKORA-KUŚMIERZ AGATA, Lublin (PL);  
VIVCHARENKO VLADYSLAV, Lublin (PL); KAZIMIERCZAK PAULINA, 
Kolonia Miłoszewice (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Kriożelowy materiał opatrunkowy na rany na bazie chitozanu 
i agarozy oraz sposób jego wytwarzania

(B1) (11) 242479 (41) 2022 03 28 
(51) B29C 70/58 (2006 .01) 
 B29C 70/88 (2006 .01) 
 C08J 9/08 (2006 .01) 
 C08L 97/02 (2006 .01) 
 C08J 5/06 (2006 .01)
(21) 435452 (22) 2020 09 25
(72) RYTLEWSKI PIOTR, Osielsko (PL)
(73) PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH APLEX 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ, Bydgoszcz (PL)
(54) Sposób wytwarzania porowatych wyprasek kompozytów po-
limerowo-drzewnych

(B1) (11) 242463 (41) 2021 02 22 
(51) B60P 3/07 (2006 .01) 
 B66F 9/06 (2006 .01)
(21) 430904 (22) 2019 08 21
(72) OSIECKI WOJCIECH, Iwanowice Duże (PL);  
JAWORSKI ARTUR, Radoszewice (PL)
(73) WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA, Wieluń (PL)
(54) Nadwozie pojazdu transportowego, zwłaszcza przyczepy trans-
portowej, do przewożenia wózka widłowego

(B1) (11) 242477 (41) 2021 06 28 
(51) B60P 7/04 (2006 .01) 
 B62D 33/04 (2006 .01) 
 A01D 90/00 (2006 .01)
(21) 432354 (22) 2019 12 20
(72) KOBZARENKO DMYTRO, Kijów (UA)
(73) KOBZARENKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wola Niechcicka Stara (PL)
(54) Układ zabezpieczania ładunku na platformie

(B1) (11) 242457 (41) 2020 08 24 
(51) B60P 7/08 (2006 .01)
(21) 428975 (22) 2019 02 20
(72) JANUSZKA MARCIN, Gliwice (PL); KORBEL KAZIMIERZ, 
Tarnowskie Góry (PL); KOCYBIK SEBASTIAN, Tarnowskie Góry (PL); 
TOMASIK PIOTR, Niegowonice (PL); NAPIERAŁA RAFAŁ, Katowice (PL)
(73) WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA, Wieluń (PL)
(54) System do mocowania ładunku na naczepie transportowej

(B1) (11) 242466 (41) 2022 08 22 
(51) B60W 50/04 (2006 .01)
(21) 437060 (22) 2021 02 17
(72) SZEWCZYŃSKI KRYSTIAN, Katowice (PL);  
HADRYŚ DAMIAN, Świętochłowice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Stanowisko do kalibracji systemu Asystent pasa ruchu dla po-
jazdów samochodowych

(B1) (11) 242461 (41) 2022 01 31 
(51) B61D 45/00 (2006 .01) 
 B60P 7/13 (2006 .01) 
 B61D 3/20 (2006 .01)
(21) 438546 (22) 2021 07 21
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(72) NADER MIROSŁAW, Warszawa (PL);  
NADER STANISŁAW, Warszawa (PL)
(73) NADER MIROSŁAW, Warszawa (PL);  
NADER STANISŁAW, Warszawa (PL)
(54) Kolejowy wagon transportowy

(B1) (11) 242488 (41) 2019 12 02 
(51) B64C 11/30 (2006 .01) 
 B64C 11/44 (2006 .01)
(21) 430431 (22) 2019 06 28
(72) SIADKOWSKA KSENIA, Lublin (PL); CZYŻ ZBIGNIEW, Lublin (PL);  
SKIBA KRZYSZTOF, Przedmieście Szczebrzeszyńskie (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Łopata wirnika nośnego o zmiennym kącie skręcenia

(B1) (11) 242489 (41) 2019 12 02 
(51) B64C 11/30 (2006 .01) 
 B64C 11/44 (2006 .01)
(21) 430432 (22) 2019 06 28
(72) SIADKOWSKA KSENIA, Lublin (PL); CZYŻ ZBIGNIEW, Lublin (PL);  
SKIBA KRZYSZTOF, Przedmieście Szczebrzeszyńskie (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Dźwigar łopaty wirnika nośnego o zmiennym kącie skręcenia

(B1) (11) 242490 (41) 2019 12 02 
(51) B64C 11/30 (2006 .01) 
 B64C 11/44 (2006 .01)
(21) 430433 (22) 2019 06 28
(72) WENDEKER MIROSŁAW, Lublin (PL); SIADKOWSKA KSENIA, 
Lublin (PL); CZYŻ ZBIGNIEW, Lublin (PL); SKIBA KRZYSZTOF, 
Przedmieście Szczebrzeszyńskie (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Regulowana łopata wirnika nośnego o zmiennym kącie skrę-
cenia

(B1) (11) 242491 (41) 2019 12 02 
(51) B64C 11/30 (2006 .01) 
 B64C 11/44 (2006 .01)
(21) 430434 (22) 2019 06 28
(72) WENDEKER MIROSŁAW, Lublin (PL);  
SIADKOWSKA KSENIA, Lublin (PL); CZYŻ ZBIGNIEW, Lublin (PL); 
SKIBA KRZYSZTOF, Przedmieście Szczebrzeszyńskie (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Dźwigar stopniowany łopaty wirnika nośnego o zmiennym 
kącie skręcenia

(B1) (11) 242492 (41) 2019 12 02 
(51) B64C 11/30 (2006 .01) 
 B64C 11/44 (2006 .01)
(21) 430437 (22) 2019 06 28
(72) WENDEKER MIROSŁAW, Lublin (PL);  
SIADKOWSKA KSENIA, Lublin (PL); CZYŻ ZBIGNIEW, Lublin (PL); 
SKIBA KRZYSZTOF, Przedmieście Szczebrzeszyńskie (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Łopata wirnika o zmiennym kącie skręcenia

(B1) (11) 242451 (41) 2020 02 10 
(51) B65D 81/20 (2006 .01) 
 B65D 81/26 (2006 .01) 
 B65D 77/04 (2006 .01) 
 A23L 3/3409 (2006 .01) 
 B65B 31/04 (2006 .01)
(21) 426527 (22) 2018 08 02
(72) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(73) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(54) Opakowanie do pakowania żywności w atmosferze modyfiko-
wanej

(B1) (11) 242495 (41) 2022 10 03 
(51) B65D 90/02 (2019 .01) 
 B65D 90/06 (2006 .01) 
 B65D 88/12 (2006 .01)
(21) 440940 (22) 2022 04 13
(72) STASIŁOWICZ JACEK, Murowaniec (PL);  
GULIDA RYSZARD, Tczew (PL)
(73) POLKONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Bydgoszcz (PL)
(54) Kontener o zwiększonej odporności na ogień

(B1) (11) 242481 (41) 2022 07 04 
(51) C05D 9/00 (2006 .01) 
 C05D 11/00 (2006 .01) 
 C05G 3/80 (2020 .01) 
 C09K 17/04 (2006 .01)
(21) 436543 (22) 2020 12 30
(72) KUFKA DOMINIKA, Kiełczów (PL);  
POMORSKI ANDRZEJ, Wrocław (PL)
(73) POLTEGOR-INSTYTUT INSTYTUT GÓRNICTWA 
ODKRYWKOWEGO, Wrocław (PL)
(54) Mieszanka na bazie drobnych frakcji skalnych użyźniająca glebę 
i wspomagająca uprawę roślin

(B1) (11) 242478 (41) 2022 03 28 
(51) C05D 9/02 (2006 .01) 
 A01N 55/02 (2006 .01)
(21) 435383 (22) 2020 09 21
(72) GRZESIK RYSZARD, Rachowice (PL); TYC ALEKSANDRA, 
Głogówek (PL); PRZYPIS ŁUKASZ, Gierałtowice (PL);  
TOMCZYK MATEUSZ MICHAŁ, Gliwice (PL);  
KUŹNIK NIKODEM, Gliwice (PL)
(73) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN  
SPÓŁKA AKCYJNA, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(54) Sposób otrzymywania biodegradowalnych mikroelemento-
wych komponentów nawozowych oraz biodegradowalne, mikro-
elementowe komponenty nawozowe

(B1) (11) 242496 (41) 2022 01 17 
(51) C07C 391/00 (2006 .01) 
 A01N 59/02 (2006 .01)
(21) 434666 (22) 2020 07 13
(72) ZAKRZEWSKI JERZY, Warszawa (PL); HURAS BOGUMIŁA, 
Warszawa (PL); KRAWCZYK MARIA, Warszawa (PL);  
MICHALCZYK ALICJA, Warszawa (PL); ZDUNEK BARBARA, 
Warszawa (PL); HUPKO JAROSŁAW, Wola Paprotnia (PL); 
KIEŁCZEWSKA ANNA, Warszawa (PL); JASZCZUK KATARZYNA, 
Rozwadówka (PL); MORYTZ BOLESŁAW, Warszawa (PL);  
PORĘBSKA SYLWIA, Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT PRZEMYSŁU 
ORGANICZNEGO, Warszawa (PL)
(54) Nowe pochodne izoselenocyjanianów, selenomoczników i se-
lenokarbaminianów oraz ich zastosowanie

(B1) (11) 242469 (41) 2022 07 18 
(51) C07D 311/32 (2006 .01) 
 C12P 7/02 (2006 .01) 
 C12R 1/645 (2006 .01)
(21) 436669 (22) 2021 01 15
(72) KRAWCZYK-ŁEBEK AGNIESZKA, Wrocław (PL);  
KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA, Wrocław (PL); DYMARSKA MONIKA, 
Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,  
Wrocław (PL)
(54) 3’,4’-Dihydroksy-6-hydroksymetyloflawanon i sposób wytwa-
rzania 3’,4’-dihydroksy-6-hydroksymetyloflawanonu
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(B1) (11) 242468 (41) 2022 07 18 
(51) C12P 19/44 (2006 .01) 
 C07H 15/26 (2006 .01) 
 C12R 1/645 (2006 .01)
(21) 436668 (22) 2021 01 15
(72) KRAWCZYK-ŁEBEK AGNIESZKA, Wrocław (PL);  
KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA, Wrocław (PL); DYMARSKA MONIKA, 
Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania 6-metylo-4’-O-β-D-(4’’-O-metylo- 
glukopiranozylo)-flawanonu

(B1) (11) 242483 (41) 2022 04 19 
(51) C23C 14/35 (2006 .01) 
 B01J 19/08 (2006 .01)
(21) 435709 (22) 2020 10 16
(72) DOROS WIESŁAW, Rzeszów (PL);  
ZĄBEK PRZEMYSŁAW, Trzebownisko (PL)
(73) D .A . SEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Głogów Małopolski (PL)
(54) Sposób nanoszenia metodą magnetronową powłok tlenkowych 
na podłoża oraz powłoki otrzymane tym sposobem

(B1) (11) 242464 (41) 2022 08 01 
(51) E03F 5/04 (2006 .01) 
 E03F 5/06 (2006 .01) 
 E03F 5/14 (2006 .01) 
 E03F 5/02 (2006 .01) 
 E02D 29/12 (2006 .01) 
 E02D 29/14 (2006 .01)
(21) 436823 (22) 2021 01 28
(72) KIDA MAŁGORZATA, Łowisko (PL);  
POCHWAT KAMIL, Rzeszów (PL); KOSZELNIK PIOTR, Rzeszów (PL); 
SŁYŚ DANIEL, Krosno (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM . IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, 
Rzeszów (PL)
(54) Wpust kanalizacyjny

(B1) (11) 242482 (41) 2018 04 09 
(51) E04B 1/76 (2006 .01) 
 E04F 13/08 (2006 .01)
(21) 418930 (22) 2016 09 29
(72) CHOCHÓŁ MACIEJ, Czubrowice (PL)
(73) KOELNER RAWLPLUG IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54) Przyrząd do mocowania łącznika mocującego płytę termoizo-
lacyjną do ściany

(B1) (11) 242452 (41) 2020 01 02 
(51) E04C 2/292 (2006 .01) 
 E04B 1/61 (2006 .01) 
 E04C 2/38 (2006 .01)
(21) 426106 (22) 2018 06 28
(72) SOWA ANDRZEJ, Bytom (PL)
(73) SOWA ANDRZEJ, Bytom (PL)
(54) Warstwowa płyta konstrukcyjna

(B1) (11) 242465 (41) 2020 09 07 
(51) E04C 3/00 (2006 .01) 
 E04B 1/19 (2006 .01)
(21) 429121 (22) 2019 03 04
(72) BIENIEK ZBIGNIEW, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM . IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, 
Rzeszów (PL)
(54) Moduł konstrukcyjny rozkładalny cięgnowo-prętowy

(B1) (11) 242455 (41) 2021 12 27 
(51) E04C 5/00 (2006 .01) 

 E04C 5/12 (2006 .01) 
 E04C 5/16 (2006 .01) 
 E21D 21/00 (2006 .01)
(21) 434441 (22) 2020 06 25
(72) ŚMIGIELSKI JANUSZ, Katowice (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE  
MIDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Katowice (PL)
(54) Kotew płaska

(B1) (11) 242459 (41) 2022 02 28 
(51) E05D 5/02 (2006 .01) 
 E05D 7/08 (2006 .01) 
 E05D 7/14 (2006 .01)
(21) 435042 (22) 2020 08 21
(72) DYMEK PIOTR, Huta Szklana (PL); SKOWERA PAWEŁ,  
Poznań (PL); JABŁOŃSKI JAROSŁAW, Lusówko (PL);  
MICHALSKI SŁAWOMIR, Poznań (PL)
(73) RENZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gądki (PL)
(54) Zawias do mocowania drzwi modułu przesyłkomatu

(B1) (11) 242458 (41) 2020 10 19 
(51) E21F 17/18 (2006 .01) 
 E21C 39/00 (2006 .01) 
 G01B 11/03 (2006 .01)
(21) 429633 (22) 2019 04 13
(72) GRZEBYK WIESŁAW, Wrocław (PL);  
STOLECKI LECH, Żurawina (PL)
(73) KGHM CUPRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ-CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE, 
Wrocław (PL)
(54) Sposób oceny stateczności masywu skalnego w trakcie pod-
ziemnej eksploatacji złoża

(B1) (11) 242453 (41) 2018 09 10 
(51) F16C 1/16 (2006 .01) 
 F16K 13/00 (2006 .01)
(21) 420733 (22) 2017 03 03
(72) BORKOWSKI WOJCIECH, Wrocław (PL);  
KUBICZ STANISŁAW, Sycewice (PL)
(73) WORTHINGTON INDUSTRIES, INC ., Columbus (US)
(54) Butla przystosowana do magazynowania gazu oraz złączka 
do takiej butli

(B1) (11) 242456 (41) 2022 07 04 
(51) F16C 35/04 (2006 .01) 
 F16C 35/06 (2006 .01) 
 F16H 55/36 (2006 .01) 
 B65G 39/09 (2006 .01)
(21) 436487 (22) 2020 12 28
(72) BOCHNIA MARCIN, Kazimierza Mała (PL); SETLAK RAFAŁ, 
Kończyce Małe (PL); WRÓBEL ŁUKASZ, Czarnocin (PL)
(73) CAFFARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Słonowice (PL)
(54) Sposób wytwarzania tulei rolki paska, tuleja rolki paska wytwo-
rzone tym sposobem i rolka paska wielorowkowego

(B1) (11) 242471 (41) 2022 01 10 
(51) F24F 8/20 (2021 .01) 
 F24F 8/80 (2021 .01) 
 F24F 8/00 (2021 .01) 
 A61L 9/00 (2006 .01) 
 F24F 1/02 (2019 .01) 
 F24F 1/0007 (2019 .01) 
 A61L 9/20 (2006 .01) 
 F24F 8/22 (2021 .01) 
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 F24F 8/158 (2021 .01) 
 F24F 8/167 (2021 .01) 
 F24F 3/16 (2021 .01) 
 F24F 3/12 (2006 .01)
(21) 438409 (22) 2021 07 09
(72) POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Urządzenie do sterylizacji i obróbki termicznej powietrza we-
wnętrznego

(B1) (11) 242472 (41) 2022 01 10 
(51) F24F 8/20 (2021 .01) 
 F24F 8/80 (2021 .01) 
 F24F 8/00 (2021 .01) 
 A61L 9/00 (2006 .01) 
 F24F 1/02 (2019 .01) 
 F24F 1/0007 (2019 .01) 
 A61L 9/20 (2006 .01) 
 F24F 8/22 (2021 .01) 
 F24F 8/158 (2021 .01) 
 F24F 8/167 (2021 .01) 
 F24F 3/16 (2021 .01) 
 F24F 3/12 (2006 .01)
(21) 438410 (22) 2021 07 09
(72) POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Urządzenie do sterylizacji i uzdatniania powietrza wewnętrz-
nego

(B1) (11) 242460 (41) 2022 07 04 
(51) F27D 7/04 (2006 .01) 
 C21D 1/767 (2006 .01) 
 C21D 1/613 (2006 .01) 
 F27D 9/00 (2006 .01)
(21) 436568 (22) 2020 12 31
(72) PIECHOWICZ ŁUKASZ, Świebodzin (PL); CIEPLICKI ROBERT, 
Świebodzin (PL); SIEMIATOWSKI DAMIAN, Świebodzin (PL);  
SZYC MARCIN, Świebodzin (PL); SKARBIŃSKI PIOTR,  
Zielona Góra (PL); GÓRKA JERZY, Ołobok (PL);  
KARKOSZ WOJCIECH, Ołobok (PL)
(73) SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzin (PL)
(54) Modułowe urządzenie do nadmuchu gazu na powierzchnię 
obrabianego cieplnie wsadu

(B1) (11) 242499 (41) 2022 04 25 
(51) F42B 1/02 (2006 .01) 
 E21B 43/117 (2006 .01)
(21) 435730 (22) 2020 10 19
(72) WARCHOŁ RADOSŁAW, Marki (PL); NITA MARCIN, Zielonka (PL);  
MISZCZAK MACIEJ, Warszawa (PL); POWAŁA DOROTA, Zielonka (PL);  
ORZECHOWSKI ANDRZEJ, Warszawa (PL);  
GĘDZIOROWSKI MACIEJ PIOTR, Warszawa (PL); BAZELA RAFAŁ, 
Kobyłka (PL); CEREMUGA MICHAŁ, Wielgolas Brzeziński (PL); 
KASPRZAK PIOTR, Warszawa (PL)
(73) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA,  
Zielonka (PL)
(54) Stacjonarny ładunek wybuchowy, zwłaszcza inżynieryjno-sa-
perski

(B1) (11) 242497 (41) 2021 06 28 
(51) G01F 1/72 (2006 .01) 
 G01P 5/16 (2006 .01) 
 G01F 1/88 (2006 .01) 
 G01F 1/34 (2006 .01) 
 G01F 1/68 (2006 .01)
(21) 432335 (22) 2019 12 20

(72) SZLĄZAK NIKODEM, Kraków (PL); OBRACAJ DARIUSZ,  
Bielsko-Biała (PL); KORZEC MAREK, Modlnica (PL);  
SWOLKIEŃ JUSTYNA, Podstolice (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM . STANISŁAWA STASZICA  
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób quasi-ciągłego pomiaru średniej prędkości powietrza 
w kanale wentylacyjnym o dużym przekroju poprzecznym

(B1) (11) 242498 (41) 2021 06 28 
(51) G01F 1/72 (2006 .01) 
 G01P 5/16 (2006 .01) 
 G01F 1/88 (2006 .01) 
 G01F 1/34 (2006 .01) 
 G01F 1/68 (2006 .01)
(21) 432355 (22) 2019 12 20
(72) SZLĄZAK NIKODEM, Kraków (PL); OBRACAJ DARIUSZ,  
Bielsko-Biała (PL); KORZEC MAREK, Modlnica (PL);  
SWOLKIEŃ JUSTYNA, Podstolice (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM . STANISŁAWA STASZICA  
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób quasi-ciągłego pomiaru średniej prędkości powietrza 
w kanale wentylacyjnym o dużym przekroju poprzecznym

(B1) (11) 242462 (41) 2022 09 26 
(51) G01N 27/04 (2006 .01)
(21) 437354 (22) 2021 03 19
(72) SURTEL WOJCIECH, Lublin (PL); NIEDZIAŁEK TOMASZ,  
Lublin (PL); SHABALOVSKIY ALEXEY, Lublin (PL)
(73) EMBIQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Lublin (PL)
(54) Czujnik do pomiaru pH

(B1) (11) 242476 (41) 2020 02 24 
(51) G01N 27/26 (2006 .01)
(21) 430708 (22) 2019 07 24
(72) LASKOWSKA MAGDALENA, Częstochowa (PL);  
LASKOWSKI ŁUKASZ, Częstochowa (PL)
(73) INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ  
IM . HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, 
Kraków (PL)
(54) Przyrząd do pomiarów elektrochemicznych

(B1) (11) 242480 (41) 2022 05 16 
(51) G07F 9/10 (2006 .01)
(21) 435936 (22) 2020 11 12
(72) OLEŚKO MICHAŁ, Pabianice (PL)
(73) OLEŚKO MICHAŁ, Pabianice (PL)
(54) Samoobsługowy kiosk zamówieniowy

(B1) (11) 242494 (41) 2022 10 03 
(51) H01H 71/24 (2006 .01)
(21) 437420 (22) 2021 03 26
(72) ROJEK ARTUR, Pruszków (PL)
(73) INSTYTUT KOLEJNICTWA, Warszawa (PL)
(54) Sposób i układ do skracania czasu własnego wyłączników prądu 
stałego

(B1) (11) 242487 (41) 2022 02 14 
(51) H01R 13/447 (2006 .01) 
 H01R 13/629 (2006 .01) 
 H01R 13/66 (2006 .01) 
 H02G 3/14 (2006 .01)
(21) 438975 (22) 2021 09 17
(72) MIŁOCHA ERYK, Bilcza (PL)
(73) MIŁOCHA ERYK, Bilcza (PL)
(54) Moduł gniazdka elektrycznego z ruchomym panelem zasłania-
jącym
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 Nr Symbol 
 patentu MKP

 1 2

 Nr Symbol 
 patentu MKP

 1 2

 1 2  1 2

B64C 11/30 (2006 .01) 242491
B64C 11/44 (2006 .01) 242491*
B64C 11/30 (2006 .01) 242492
B64C 11/44 (2006 .01) 242492*
B65B 31/04 (2006 .01) 242451*
B65D 83/26 (2006 .01) 242484*
B65D 81/20 (2006 .01) 242451
B65D 81/26 (2006 .01) 242451*
B65D 77/04 (2006 .01) 242451*
B65D 90/02 (2019 .01) 242495
B65D 90/06 (2006 .01) 242495*
B65D 88/12 (2006 .01) 242495*
B65G 39/09 (2006 .01) 242456*
B66F 9/06 (2006 .01) 242463*
B67D 7/08 (2010 .01) 242484*
C05D 9/00 (2006 .01) 242481
C05D 11/00 (2006 .01) 242481*
C05D 9/02 (2006 .01) 242478
C05G 3/80 (2020 .01) 242481*
C07C 391/00 (2006 .01) 242496
C07D 311/32 (2006 .01) 242469
C07H 15/26 (2006 .01) 242468*
C08J 9/08 (2006 .01) 242479*
C08J 5/06 (2006 .01) 242479*
C08L 97/02 (2006 .01) 242479*
C09K 17/04 (2006 .01) 242481*
C12P 7/02 (2006 .01) 242469*
C12P 19/44 (2006 .01) 242468
C12R 1/645 (2006 .01) 242469*
C12R 1/645 (2006 .01) 242468*
C21D 1/767 (2006 .01) 242460*
C21D 1/613 (2006 .01) 242460*
C23C 14/35 (2006 .01) 242483
E02D 29/12 (2006 .01) 242464*
E02D 29/14 (2006 .01) 242464*
E03F 5/04 (2006 .01) 242464
E03F 5/06 (2006 .01) 242464*
E03F 5/14 (2006 .01) 242464*
E03F 5/02 (2006 .01) 242464*
E04B 1/76 (2006 .01) 242482
E04B 1/61 (2006 .01) 242452*
E04B 1/19 (2006 .01) 242465*
E04C 2/292 (2006 .01) 242452
E04C 2/38 (2006 .01) 242452*
E04C 3/00 (2006 .01) 242465
E04C 5/00 (2006 .01) 242455
E04C 5/12 (2006 .01) 242455*
E04C 5/16 (2006 .01) 242455*
E04F 13/08 (2006 .01) 242482*
E05D 5/02 (2006 .01) 242459
E05D 7/08 (2006 .01) 242459*
E05D 7/14 (2006 .01) 242459*
E21B 43/117 (2006 .01) 242499*

E21C 39/00 (2006 .01) 242458*
E21D 21/00 (2006 .01) 242455*
E21F 17/18 (2006 .01) 242458
F16C 1/16 (2006 .01) 242453
F16C 35/04 (2006 .01) 242456
F16C 35/06 (2006 .01) 242456*
F16H 55/36 (2006 .01) 242456*
F16K 13/00 (2006 .01) 242453*
F24F 8/20 (2021 .01) 242471
F24F 8/80 (2021 .01) 242471*
F24F 8/00 (2021 .01) 242471*
F24F 1/02 (2019 .01) 242471*
F24F 1/0007 (2019 .01) 242471*
F24F 8/22 (2021 .01) 242471*
F24F 8/158 (2021 .01) 242471*
F24F 8/167 (2021 .01) 242471*
F24F 3/16 (2021 .01) 242471*
F24F 3/12 (2006 .01) 242471*
F24F 8/20 (2021 .01) 242472
F24F 8/80 (2021 .01) 242472*
F24F 8/00 (2021 .01) 242472*
F24F 1/02 (2019 .01) 242472*
F24F 1/0007 (2019 .01) 242472*
F24F 8/22 (2021 .01) 242472*
F24F 8/158 (2021 .01) 242472*
F24F 8/167 (2021 .01) 242472*
F24F 3/16 (2021 .01) 242472*
F24F 3/12 (2006 .01) 242472*
F27D 7/04 (2006 .01) 242460
F27D 9/00 (2006 .01) 242460*
F42B 1/02 (2006 .01) 242499
G01B 11/03 (2006 .01) 242458*
G01F 1/72 (2006 .01) 242497
G01F 1/88 (2006 .01) 242497*
G01F 1/34 (2006 .01) 242497*
G01F 1/68 (2006 .01) 242497*
G01F 1/72 (2006 .01) 242498
G01F 1/88 (2006 .01) 242498*
G01F 1/34 (2006 .01) 242498*
G01F 1/68 (2006 .01) 242498*
G01N 27/04 (2006 .01) 242462
G01N 27/26 (2006 .01) 242476
G01P 5/16 (2006 .01) 242497*
G01P 5/16 (2006 .01) 242498*
G07F 9/10 (2006 .01) 242480
H01H 71/24 (2006 .01) 242494
H01R 13/447 (2006 .01) 242487
H01R 13/629 (2006 .01) 242487*
H01R 13/66 (2006 .01) 242487*
H02G 3/14 (2006 .01) 242487*
H02G 7/16 (2006 .01) 242470
H02G 13/00 (2006 .01) 242486
H02K 19/34 (2006 .01) 242467

 Symbol Nr 
 MKP patentu

 1 2

 Symbol Nr 
 MKP patentu

 1 2

(B1) (11) 242470 (41) 2022 07 04 
(51) H02G 7/16 (2006 .01) 
 B60M 1/02 (2006 .01) 
 B60L 5/18 (2006 .01)
(21) 436554 (22) 2020 12 29
(72) LEWANDOWSKI KRZYSZTOF, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Zespół do mechanicznego odladzania przewodów jezdnych 
trakcji kolejowej

(B1) (11) 242486 (41) 2022 10 03 
(51) H02G 13/00 (2006 .01)
(21) 437418 (22) 2021 03 26
(72) SMYCZ EUGENIUSZ, Paryż (FR)
(73) SMYCZ EUGENIUSZ, Paryż (FR)
(54) Piorunochron z odizolowaną od chronionego obiektu instalacją 
odgromową, z zespołem zasilająco-sterującym i monitorującym stan 
techniczny jego głowicy

(B1) (11) 242467 (41) 2022 09 12 
(51) H02K 19/34 (2006 .01)
(21) 437248 (22) 2021 03 09
(72) BLECHARZ KRZYSZTOF, Gdańsk (PL);  
RYNDZIONEK ROLAND, Gdańsk (PL); KUTT FILIP, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Dwustronnie zasilany generator indukcyjny o wielofazowym 
wzbudzeniu

INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW, 
WEDŁUG SYMBOLI MKP

A01D 46/00 (2006 .01) 242493*
A01D 46/20 (2006 .01) 242493*
A01D 46/30 (2006 .01) 242493*
A01D 90/00 (2006 .01) 242477*
A01G 18/70 (2018 .01) 242485
A01G 18/60 (2018 .01) 242485*
A01G 22/05 (2018 .01) 242493
A01H 4/00 (2006 .01) 242474*
A01N 3/00 (2006 .01) 242474
A01N 59/16 (2006 .01) 242474*
A01N 59/20 (2006 .01) 242474*
A01N 55/02 (2006 .01) 242478*
A01N 59/02 (2006 .01) 242496*
A23K 10/30 (2016 .01) 242500
A23K 40/10 (2016 .01) 242500*
A23K 50/75 (2016 .01) 242500*
A23L 25/00 (2016 .01) 242454
A23L 19/00 (2016 .01) 242454*
A23L 29/206 (2016 .01) 242454*
A23L 29/30 (2016 .01) 242454*
A23L 33/21 (2016 .01) 242454*
A23L 3/3409 (2006 .01) 242451*
A24C 5/02 (2006 .01) 242475*
A24D 3/02 (2006 .01) 242475
A61L 2/16 (2006 .01) 242484
A61L 2/24 (2006 .01) 242484*
A61L 15/28 (2006 .01) 242473

A61L 15/42 (2006 .01) 242473*
A61L 15/44 (2006 .01) 242473*
A61L 15/60 (2006 .01) 242473*
A61L 9/00 (2006 .01) 242471*
A61L 9/20 (2006 .01) 242471*
A61L 9/00 (2006 .01) 242472*
A61L 9/20 (2006 .01) 242472*
A61P 17/02 (2006 .01) 242473*
B01J 19/08 (2006 .01) 242483*
B29C 70/58 (2006 .01) 242479
B29C 70/88 (2006 .01) 242479*
B60L 5/18 (2006 .01) 242470*
B60M 1/02 (2006 .01) 242470*
B60P 3/07 (2006 .01) 242463
B60P 7/04 (2006 .01) 242477
B60P 7/08 (2006 .01) 242457
B60P 7/13 (2006 .01) 242461*
B60W 50/04 (2006 .01) 242466
B61D 45/00 (2006 .01) 242461
B61D 3/20 (2006 .01) 242461*
B62D 33/04 (2006 .01) 242477*
B64C 11/30 (2006 .01) 242488
B64C 11/44 (2006 .01) 242488*
B64C 11/30 (2006 .01) 242489
B64C 11/44 (2006 .01) 242489*
B64C 11/30 (2006 .01) 242490
B64C 11/44 (2006 .01) 242490*

INDEKS NUMEROWY 
UDZIELONYCH PATENTÓW

242451 B65D 81/20 (2006 .01)
242452 E04C 2/292 (2006 .01)
242453 F16C 1/16 (2006 .01)
242454 A23L 25/00 (2016 .01)

242455 E04C 5/00 (2006 .01)
242456 F16C 35/04 (2006 .01)
242457 B60P 7/08 (2006 .01)
242458 E21F 17/18 (2006 .01)

* 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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242459 E05D 5/02 (2006 .01)
242460 F27D 7/04 (2006 .01)
242461 B61D 45/00 (2006 .01)
242462 G01N 27/04 (2006 .01)
242463 B60P 3/07 (2006 .01)
242464 E03F 5/04 (2006 .01)
242465 E04C 3/00 (2006 .01)
242466 B60W 50/04 (2006 .01)
242467 H02K 19/34 (2006 .01)
242468 C12P 19/44 (2006 .01)
242469 C07D 311/32 (2006 .01)
242470 H02G 7/16 (2006 .01)
242471 F24F 8/20 (2021 .01)
242472 F24F 8/20 (2021 .01)
242473 A61L 15/28 (2006 .01)
242474 A01N 3/00 (2006 .01)
242475 A24D 3/02 (2006 .01)
242476 G01N 27/26 (2006 .01)
242477 B60P 7/04 (2006 .01)
242478 C05D 9/02 (2006 .01)
242479 B29C 70/58 (2006 .01)

242480 G07F 9/10 (2006 .01)
242481 C05D 9/00 (2006 .01)
242482 E04B 1/76 (2006 .01)
242483 C23C 14/35 (2006 .01)
242484 A61L 2/16 (2006 .01)
242485 A01G 18/70 (2018 .01)
242486 H02G 13/00 (2006 .01)
242487 H01R 13/447 (2006 .01)
242488 B64C 11/30 (2006 .01)
242489 B64C 11/30 (2006 .01)
242490 B64C 11/30 (2006 .01)
242491 B64C 11/30 (2006 .01)
242492 B64C 11/30 (2006 .01)
242493 A01G 22/05 (2018 .01)
242494 H01H 71/24 (2006 .01)
242495 B65D 90/02 (2019 .01)
242496 C07C 391/00 (2006 .01)
242497 G01F 1/72 (2006 .01)
242498 G01F 1/72 (2006 .01)
242499 F42B 1/02 (2006 .01)
242500 A23K 10/30 (2016 .01)

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) 207051 A . Wykreślono: INSTYTUT NAFTY I GAZU, 
Kraków, Polska  000023136; GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, 
Gdańsk, Polska 190541636; Wpisano: POLSKI KONCERN NAFTO-
WY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 610188201; INSTY-
TUT NAFTY I GAZU, Kraków, Polska 000023136

(11) 207052 A . Wykreślono: INSTYTUT NAFTY I GAZU, 
Kraków, Polska  000023136; GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, 
Gdańsk, Polska 190541636; Wpisano: POLSKI KONCERN NAFTO-
WY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 610188201; INSTY-
TUT NAFTY I GAZU, Kraków, Polska 000023136

(11) 218705 A . Wykreślono: ŁUSZCZYK MARIUSZ, Mińsk Ma- 
zowiecki, Polska; SZCZEPANIAK ZENON, Warszawa, Polska; Wpi-
sano: MEDISENSONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 369844137

(11) 224956 A . Wykreślono: GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Gdańsk, Polska 190541636; INSTYTUT NAFTY I GAZU – PAŃ-
STWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Kraków, Polska  000023136; 
Wpisano: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Płock, Polska 610188201; INSTYTUT NAFTY I GAZU – PAŃ-
STWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Kraków, Polska 000023136

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) 11 06 2014 2014/24 EP 1940364 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 2044718 B1
(T5) (97) 11 12 2013 2013/50 EP 2295039 B1
(T5) (97) 12 06 2019 2019/24 EP 2313482 B1
(T5) (97) 27 08 2014 2014/35 EP 2382362 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 2470300 B1
(T3) (97) 21 09 2022 2022/38 EP 2528731 B1
(T5) (97) 24 12 2014 2014/52 EP 2586952 B1
(T5) (97) 21 09 2016 2016/38 EP 2605335 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 2786100 B1
(T5) (97) 28 02 2018 2018/09 EP 2805712 B1
(T5) (97) 06 04 2016 2016/14 EP 2821154 B1
(T5) (97) 06 02 2019 2019/06 EP 2886108 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 2888284 B1
(T3) (97) 04 01 2023 2023/01 EP 2931422 B1
(T3) (97) 07 12 2022 2022/49 EP 2943548 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 2968427 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3112308 B1
(T3) (97) 04 01 2023 2023/01 EP 3125380 B1
(T5) (97) 04 09 2019 2019/36 EP 3140057 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3149821 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3182981 B1
(T5) (97) 23 01 2019 2019/04 EP 3191575 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 3197453 B1
(T5) (97) 10 10 2018 2018/41 EP 3217816 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3245331 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3250188 B1
(T5) (97) 15 01 2020 2020/03 EP 3258919 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3287579 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3294246 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3314075 B1
(T3) (97) 30 11 2022 2022/48 EP 3315670 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3328843 B1

WYJĄteK oD ocHronY prZYZnaneJ na poDstaWie 
DoDatKoWeGo śWiaDectWa ocHronneGo

W dniu 10 .02 .2023 r . Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S .A ., 
z siedzibą ul . Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański, złożyły po-
wiadomienie o wyjątku od ochrony przyznanej na podstawie do-
datkowego świadectwa ochronnego o numerze RD .0112 dla pro-
duktu o nazwie „dapagliflozyna” określając jako cel wytwarzania 
produktu jego wywóz . Jako państwo członkowskie, w którym ma 
mieć miejsce wytwarzanie w celu wywozu oraz planowane pierw-
sze działanie powiązane przed rozpoczęciem wytwarzania zosta-
ła wskazana Polska . Nie został opublikowany numer referencyjny 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu lub równoważnego doku-
mentu w państwie trzecim wywozu – Kanadzie .

DoDatKoWe praWa ocHronne
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(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3328864 B1
(T3) (97) 23 11 2022 2022/47 EP 3340343 B1
(T4) (97) 18 05 2022 2022/20 EP 3341554 B1
(T3) (97) 14 12 2022 2022/50 EP 3353842 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3359857 B1
(T4) (97) 30 03 2022 2022/13 EP 3364786 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3376858 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3381275 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3390456 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3395123 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3402736 B1
(T3) (97) 30 11 2022 2022/48 EP 3413376 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3429947 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3432684 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3461805 B1
(T3) (97) 14 12 2022 2022/50 EP 3477017 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3478605 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3484948 B1
(T3) (97) 21 12 2022 2022/51 EP 3485728 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3492677 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3497873 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3517268 B1
(T3) (97) 30 11 2022 2022/48 EP 3524749 B1
(T3) (97) 04 01 2023 2023/01 EP 3541501 B1
(T3) (97) 04 01 2023 2023/01 EP 3541502 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3543702 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3552923 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3558196 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3569795 B1
(T3) (97) 21 09 2022 2022/38 EP 3572416 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3572599 B1
(T3) (97) 30 11 2022 2022/48 EP 3575434 B1
(T3) (97) 30 11 2022 2022/48 EP 3582295 B1
(T3) (97) 04 01 2023 2023/01 EP 3589530 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3599129 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 3600950 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3601297 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3603152 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3607018 B1
(T3) (97) 14 12 2022 2022/50 EP 3624663 B1
(T3) (97) 14 12 2022 2022/50 EP 3624664 B1
(T3) (97) 21 09 2022 2022/38 EP 3628875 B1
(T3) (97) 07 12 2022 2022/49 EP 3636075 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3636504 B1
(T3) (97) 30 11 2022 2022/48 EP 3636640 B1
(T3) (97) 23 11 2022 2022/47 EP 3654817 B1
(T3) (97) 21 09 2022 2022/38 EP 3663401 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3665081 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3682539 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3684961 B1
(T4) (97) 08 06 2022 2022/23 EP 3685113 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3694050 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3702684 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3703368 B1
(T3) (97) 21 09 2022 2022/38 EP 3713985 B1
(T3) (97) 23 11 2022 2022/47 EP 3722611 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3727053 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3731357 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3733366 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3737684 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3740540 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3741642 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3744214 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3755943 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3762241 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3766916 B1
(T3) (97) 21 12 2022 2022/51 EP 3767875 B1

(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3768932 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3772924 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3777407 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3781998 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3795128 B1
(T3) (97) 23 11 2022 2022/47 EP 3803237 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3806979 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3808926 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3810818 B1
(T3) (97) 23 11 2022 2022/47 EP 3817166 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3825569 B1
(T4) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3827798 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3830065 B1
(T3) (97) 14 12 2022 2022/50 EP 3830688 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3837471 B1
(T3) (97) 04 01 2023 2023/01 EP 3840581 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3840844 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3844803 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3849976 B1
(T3) (97) 21 09 2022 2022/38 EP 3851153 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3866586 B1
(T3) (97) 04 01 2023 2023/01 EP 3868984 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3870772 B1
(T3) (97) 23 11 2022 2022/47 EP 3873432 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3874109 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3877737 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3880763 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3897160 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3900170 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3903916 B1
(T3) (97) 07 12 2022 2022/49 EP 3910942 B1
(T3) (97) 23 11 2022 2022/47 EP 3911633 B1
(T3) (97) 23 11 2022 2022/47 EP 3913721 B1
(T3) (97) 21 09 2022 2022/38 EP 3921372 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3921387 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3921487 B1
(T3) (97) 30 11 2022 2022/48 EP 3922898 B1
(T3) (97) 21 12 2022 2022/51 EP 3925683 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3932236 B1
(T3) (97) 21 09 2022 2022/38 EP 3947624 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3959736 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3959969 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3960422 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3985348 B1
(T3) (97) 30 11 2022 2022/48 EP 4017886 B1
(T3) (97) 07 12 2022 2022/49 EP 4036057 B1
(T3) (97) 07 12 2022 2022/49 EP 4066856 B1

WYGaśniĘcie praWa

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

(T3) (11) 2158244 2020 05 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2172973 2021 12 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2177363 2021 12 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2183727 2022 01 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2194762 2021 12 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2199017 2021 12 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2199472 2021 12 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2202149 2021 12 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2204095 2021 12 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2204263 2021 12 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2206543 2022 01 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2206742 2021 12 16 Patent wygasł w całości .
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(T3) (11) 2215249 2021 12 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2216279 2022 01 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2216871 2022 01 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2218084 2021 12 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2219170 2021 12 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2219726 2021 12 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2221838 2022 01 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2222487 2021 12 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2222555 2021 12 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2224893 2021 12 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2225185 2021 12 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2226306 2021 12 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2227618 2021 12 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2227649 2021 12 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2228643 2022 01 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2229291 2021 12 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2229440 2021 12 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2230918 2021 12 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2231286 2021 12 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2231956 2021 12 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2231986 2021 11 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2232125 2021 12 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2232840 2022 01 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2232945 2021 12 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2233156 2020 07 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2234605 2021 12 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2235144 2022 01 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2235494 2021 12 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2236254 2021 12 01 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2237716 2021 12 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2259957 2021 11 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2270085 2021 11 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2320527 2021 11 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2322759 2021 11 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2322880 2021 11 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2325002 2021 11 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2385885 2021 12 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2385997 2022 01 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2389352 2022 01 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2389484 2022 01 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2391381 2022 01 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2391548 2021 12 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2391775 2022 01 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2393595 2022 01 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2406021 2022 01 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2432145 2020 06 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2432184 2020 06 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2432185 2020 06 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2437785 2020 06 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2440047 2020 06 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2440241 2020 06 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2440575 2020 06 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2440611 2020 06 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2440633 2020 06 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2440710 2020 06 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2442906 2020 06 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2443073 2020 06 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2443089 2020 06 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2443386 2020 06 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2443885 2020 06 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2444646 2020 08 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2445516 2020 06 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2446540 2020 06 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2446884 2021 09 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2448581 2020 06 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2449109 2020 07 01 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2451415 2020 07 10 Patent wygasł w całości .

(T3) (11) 2455785 2020 07 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2456427 2020 07 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2462809 2021 12 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2462874 2021 12 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2463110 2021 12 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2463486 2021 12 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2465982 2021 12 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2466877 2021 12 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2468218 2021 12 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2468238 2021 12 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2472351 2021 12 31 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2476844 2022 01 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2477315 2022 01 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2478147 2020 05 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2479267 2021 12 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2479491 2022 01 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2479727 2022 01 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2481295 2022 01 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2481874 2022 01 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2482153 2022 01 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2482621 2022 01 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2489788 2022 01 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2499888 2021 11 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2500062 2021 11 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2501448 2021 11 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2501475 2021 11 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2502372 2022 01 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2505282 2021 11 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2506909 2021 12 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2507427 2021 12 01 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2507475 2021 12 01 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2507799 2021 12 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2508378 2021 11 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2509387 2020 05 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2509514 2021 11 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2509961 2021 12 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2510013 2021 12 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2510038 2021 12 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2510150 2021 12 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2510243 2021 11 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2510745 2021 12 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2512547 2021 12 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2512931 2021 12 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2512940 2021 12 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2514436 2021 11 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2515922 2021 12 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2516237 2021 11 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2516716 2021 12 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2516781 2021 12 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2516801 2021 12 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2519527 2021 12 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2519815 2021 11 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2520175 2021 12 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2521769 2022 01 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2521859 2022 01 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2521869 2022 01 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2523661 2022 01 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2523747 2021 12 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2523761 2022 01 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2523866 2022 01 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2524066 2021 12 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2524531 2022 01 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2524676 2021 12 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2524678 2021 12 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2524680 2021 12 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2544582 2021 11 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2931791 2021 12 06 Patent wygasł w całości .
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(T3) (11) 2932153 2021 11 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2932484 2021 12 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2932510 2021 12 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2932654 2021 12 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2932989 2022 01 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2934097 2021 12 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2934437 2021 12 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2934612 2021 12 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2935312 2021 12 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2935407 2021 12 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2935527 2021 12 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2936124 2021 12 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2936926 2021 11 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2937341 2021 12 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2937866 2020 10 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2938308 2021 12 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2938309 2021 12 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2938349 2021 12 31 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2939102 2021 12 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2940008 2021 12 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2941135 2022 01 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2941328 2021 12 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2941412 2021 12 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2942110 2020 04 01 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2942150 2020 04 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2943076 2022 01 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2943432 2022 01 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2944633 2021 11 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2945580 2022 01 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2945839 2022 01 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2946110 2021 12 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2946143 2022 01 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2948113 2020 01 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2948129 2022 01 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2948243 2022 01 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2948400 2021 11 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2948409 2022 01 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2948511 2022 01 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2948777 2022 01 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2949023 2022 01 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2949361 2021 11 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2950937 2022 01 31 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2951368 2022 01 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2951540 2022 01 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3074384 2021 11 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3074414 2021 11 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3074540 2021 11 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3075913 2021 11 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3076076 2022 01 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3077354 2021 12 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3077355 2021 12 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3077359 2021 12 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3079510 2021 11 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3079826 2021 12 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3079964 2021 12 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3079997 2021 11 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3080276 2021 12 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3080500 2021 11 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3080501 2021 12 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3083235 2019 11 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3083262 2021 12 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3083531 2021 11 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3083592 2021 12 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3085839 2021 11 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3087076 2021 12 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3087178 2021 12 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3194823 2021 09 16 Patent wygasł w całości .

(T3) (11) 3195161 2021 09 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3196326 2021 09 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3197320 2021 09 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3198526 2021 09 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3199024 2021 10 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3201162 2021 09 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3202569 2021 09 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3204297 2021 10 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3205040 2021 10 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3207662 2021 10 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3209426 2021 09 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3209842 2021 10 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3210081 2021 10 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3212310 2021 10 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3213607 2021 10 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3215099 2021 10 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3215560 2021 10 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3215814 2021 10 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3216587 2021 09 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3218189 2021 10 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3257511 2021 09 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3260401 2021 09 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3293468 2021 09 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3293914 2021 09 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3296229 2021 09 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3296442 2021 09 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3296633 2021 09 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3296634 2021 09 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3298873 2021 09 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3305769 2021 10 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3306168 2021 10 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3306278 2021 10 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3308933 2021 09 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3309037 2021 10 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3311126 2021 10 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3312238 2021 10 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3312359 2021 10 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3327048 2021 10 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3338533 2021 10 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3341285 2021 09 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3346857 2021 09 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3347321 2021 09 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3347353 2021 09 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3349953 2021 09 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3352565 2021 10 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3354741 2021 10 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3355726 2021 09 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3355727 2021 09 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3356235 2021 09 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3356391 2021 09 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3357143 2021 09 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3359399 2021 10 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3362245 2021 09 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3362255 2021 10 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3362284 2021 09 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3365157 2021 10 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3365246 2021 10 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3365601 2021 10 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3365619 2021 10 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3368092 2021 10 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3368645 2021 10 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3368682 2021 10 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3408467 2021 10 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3461675 2021 09 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3466368 2021 09 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3486126 2021 09 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3515248 2021 09 26 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) 3167469 A . Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co . KG,  
Monachium, Niemcy

(11) 3195334 A . Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co . KG,  
Monachium, Niemcy

(11) 3179492 A . Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co . KG,  
Monachium, Niemcy

(11) 3218980 A . Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co . KG,  
Monachium, Niemcy

(11) 3161088 A . Wykreślono: SK Global Chemical Co ., Ltd .,  
Seoul, Korea Południowa; Wpisano: SK Geo Centric Co ., Ltd ., Seul, 
Korea Południowa

(11) 3167059 A . Wykreślono: BioNTech RNA Pharmaceuti-
cals GmbH, Mainz, Niemcy; TRON – Translationale Onkologie an 
der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg – Universität Ma-
inz gemeinnützige GmbH, Mainz, Niemcy; Wpisano: BioNTech SE, 
Mainz, Niemcy; TRON – Translationale Onkologie an der Universi-
tätsmedizin der Johannes Gutenberg – Universität Mainz gemein-
nützige GmbH, Mainz, Niemcy

(11) 3172598 A . Wykreślono: Avery Dennison Corporation, 
Glendale, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Avery Dennison 
Corporation, Mentor, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 3161274 A . Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co . KG,  
Monachium, Niemcy

(11) 3178128 A . Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co . KG,  
Monachium, Niemcy

(11) 3240945 A . Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co . KG,  
Monachium, Niemcy

(11) 3198540 A . Wykreślono: Ingenico Group, Paris, Francja; 
Wpisano: Banks and  Acquirers International Holding, Suresnes, 
Francja

(11) 3215125 A . Wykreślono: Merlion Pharmaceuticals Pte Ltd .,  
Singapore, Singapur; Wpisano: MerLion Pharmaceuticals GmbH, 
Berlin, Niemcy

(11) 3277574 A . Wykreślono: Lampuga GmbH, Rastatt, 
Niemcy; Wpisano: WBV Weisenburger Bau+Verwaltung GmbH, 
Karlsruhe, Niemcy

(11) 3207104 A . Wykreślono: Avery Dennison Corporation, 
Glendale, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Avery Dennison 
Corporation, Mentor, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 3218307 A . Wykreślono: Rhodia Operations, Aubervil-
liers, Francja; Wpisano: Rhodia Operations, Lyon, Francja

(11) 3206957 A . Wykreślono: Series Nemo, SL, Barcelona, 
Hiszpania; Wpisano: DSIGNTANK, S .L ., Barcelona, Hiszpania

(11) 3234229 A . Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co . KG,  
Monachium, Niemcy

(11) 3231800 A . Wykreślono: LSK NRDO Co ., Ltd ., Seoul, 
Korea Południowa; Wpisano: HLB Life Science R&D Co ., Ltd .,  
Hwaseong, Korea Południowa

(11) 3208930 A . Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co . KG,  
Monachium, Niemcy

(11) 3228980 A . Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co . KG,  
Monachium, Niemcy

(11) 3293115 A . Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co . KG,  
Monachium, Niemcy

(11) 3299591 A . Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co . KG,  
Monachium, Niemcy

(11) 3166252 A . Wykreślono: Ingenico Group, Paris, Francja; 
Wpisano: Banks and  Acquirers International Holding, Suresnes, 
Francja

(11) 3178736 A . Wykreślono: Techcross Inc ., Seoul, Korea 
Południowa; Wpisano: Techcross Holdings Inc ., Seul, Korea Połu-
dniowa

(11) 3178736 A . Wykreślono: Techcross Holdings Inc ., Seul, 
Korea Południowa; Wpisano: Techcross Inc ., Seul, Korea Południowa

(11) 3250646 A . Wykreślono: Avery Dennison Corporation, 
Glendale, Stany Zjednoczone Ameryki; PPG Coatings Europe B .V ., 
Amsterdam, Holandia; Wpisano: Avery Dennison Corporation, 
Mentor, Stany Zjednoczone Ameryki; PPG Coatings Europe B .V ., 
Amsterdam, Holandia

(11) 3224541 A . Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co . KG,  
Monachium, Niemcy

(11) 3259418 A . Wykreślono: Peri GmbH, Weissenhorn, 
Niemcy; Wpisano: PERI AG, Weissenhorn, Niemcy

(11) 3259418 A . Wykreślono: PERI AG, Weissenhorn, Niem-
cy; Wpisano: PERI SE, Weissenhorn, Niemcy

(11) 3256108 A . Wykreślono: Druggability Technologies IP 
Holdco Limited, Swatar, Malta; Wpisano: NanGenex Nanotechno-
logy Incorporated, Budapeszt, Węgry

(11) 3256108 A . Wykreślono: NanGenex Nanotechnology 
Incorporated, Budapeszt, Węgry; Wpisano: Tavanta Therapeutics 
Hungary Incorporated, Budapeszt, Węgry

(11) 3249105 A . Wykreślono: Ferrovial Agromán S .A ., Ma-
drid, Hiszpania; Grupo Rodio Kronsa, S .L ., Madrid, Hiszpania; Wpi-
sano: FERROVIAL CONSTRUCCIÓN S .A ., Madryt, Hiszpania; Grupo 
Rodio Kronsa, S .L ., Madrid, Hiszpania

(11) 3268351 A . Wykreślono: Rhodia Operations, Aubervil-
liers, Francja; Wpisano: Rhodia Operations, Lyon, Francja

(T3) (11) 3515607 2021 09 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3520307 2021 09 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3529850 2021 10 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3532064 2021 10 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3540381 2021 10 12 Patent wygasł w całości .
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(11) 3283281 A . Wykreślono: Avery Dennison Corporation, 
Glendale, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Avery Dennison 
Corporation, Mentor, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 3295364 A . Wykreślono: Ingenico Group, Paris, Francja; 
Wpisano: Banks and  Acquirers International Holding, Suresnes, 
Francja

(11) 3311326 A . Wykreślono: Ingenico Group, Paris, Francja; 
Wpisano: Banks and  Acquirers International Holding, Suresnes, 
Francja

(11) 3331359 A . Wykreślono: Rhodia Operations, Aubervil-
liers, Francja; Wpisano: Rhodia Operations, Lyon, Francja

(11) 3257899 A . Wykreślono: SK Chemicals Co ., Ltd ., Seon-
gnam, Korea Południowa; Wpisano: HDC POLYALL Co ., Ltd ., UIsan, 
Korea Południowa

(11) 3325272 A . Wykreślono: Arkema France, Colombes, 
Francja; Wpisano: SK Global Chemical Co ., Ltd ., Seoul, Korea Połu-
dniowa

(11) 3325272 A . Wykreślono: SK Global Chemical Co ., Ltd ., 
Seoul, Korea Południowa; Wpisano: SK Geo Centric Co ., Ltd ., Seul, 
Korea Południowa

(11) 3334393 A . Wykreślono: Technology In Motion Ltd,  
Leeds, Wielka Brytania; Ing Corporation Spol . S .R .O, Manesova, 
Czechy; Wpisano: Ing Corporation Spol . S .R .O, Manesova, Czechy

(11) 3353385 A . Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co . KG,  
Monachium, Niemcy

(11) 3361880 A . Wykreślono: Gold&Green Foods Oy, Helsin-
ki, Finlandia; Wpisano: Valio Oy, Helsinki, Finlandia

(11) 3383363 A . Wykreślono: Anacor Pharmaceuticals, Inc ., 
New York, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Anacor Pharma-
ceuticals, LLC, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 3386854 A . Wykreślono: Fraundorfer, Christoph, Na-
ssenfels, Niemcy; Wpisano: Fraundorfer Aeronautics AG, Gender-
kingen, Niemcy

(11) 3387375 A . Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co . KG,  
Monachium, Niemcy

(11) 3360864 A . Wykreślono: Sumitomo Dainippon Pharma 
Co ., Ltd ., Osaka, Japonia; Wpisano: Sumitomo Pharma Co ., Ltd ., 
Osaka, Japonia

(11) 3446834 A . Wykreślono: Scheppach Fabrikation von 
Holzbearbeitungsmaschinen GmbH, Ichenhausen, Niemcy; Wpisa-
no: Scheppach GmbH, Ichenhausen, Niemcy

(11) 3199259 A . Wykreślono: Peri GmbH, Weissenhorn, 
Niemcy; Wpisano: PERI AG, Weissenhorn, Niemcy

(11) 3199259 A . Wykreślono: PERI AG, Weissenhorn, Niem-
cy; Wpisano: PERI SE, Weissenhorn, Niemcy

(11) 3416352 A . Wykreślono: AUTOSTRADE TECH S .p .A ., 
Roma, Włochy; Wpisano: MOVYON S .p .A, Rzym, Włochy

(11) 3431840 A . Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co . KG,  
Monachium, Niemcy

(11) 3291655 A . Wykreślono: INGENICO GROUP, Paris, Fran-
cja; Wpisano: Banks and Acquirers International Holding, Suresnes, 
Francja

(11) 3291141 A . Wykreślono: INGENICO GROUP, Paris, Fran-
cja; Wpisano: Banks and Acquirers International Holding, Suresnes, 
Francja

(11) 3301311 A . Wykreślono: PERI GMBH, Weissenhorn, 
Niemcy; Wpisano: PERI AG, Weissenhorn, Niemcy

(11) 3301311 A . Wykreślono: PERI AG, Weissenhorn, Niem-
cy; Wpisano: PERI SE, Weissenhorn, Niemcy

(11) 3309325 A . Wykreślono: PERI GMBH, Weissenhorn, 
Niemcy; Wpisano: PERI AG, Weissenhorn, Niemcy

(11) 3309325 A . Wykreślono: PERI AG, Weissenhorn, Niem-
cy; Wpisano: PERI SE, Weissenhorn, Niemcy

(11) 3318554 A . Wykreślono: Meiji Seika Pharma Co ., Ltd ., 
Tokyo, Japonia; Wpisano: MMAG Co ., Ltd ., Tokio, Japonia

(11) 3330545 A . Wykreślono: ELICA S .p .A ., Fabriano, Włochy; 
Wpisano: EMC FIME S .R .L ., Castelfidardo, Włochy

(11) 3428930 A . Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Oleon N .V ., Ertvelde, Belgia; Wpisano: Siemens 
Energy Global GmbH & Co . KG, Monachium, Niemcy; Oleon N .V ., 
Ertvelde, Belgia

(11) 3339535 A . Wykreślono: Peri GmbH, Weissenhorn, 
Niemcy; Wpisano: PERI AG, Weissenhorn, Niemcy

(11) 3339535 A . Wykreślono: PERI AG, Weissenhorn, Niem-
cy; Wpisano: PERI SE, Weissenhorn, Niemcy

(11) 3408429 A . Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co . KG,  
Monachium, Niemcy

(11) 3405602 A . Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co . KG,  
Monachium, Niemcy

(11) 3430214 A . Wykreślono: PERI GMBH, Weissenhorn, 
Niemcy; Wpisano: PERI AG, Weissenhorn, Niemcy

(11) 3430214 A . Wykreślono: PERI AG, Weissenhorn, Niem-
cy; Wpisano: PERI SE, Weißenhorn, Niemcy

(11) 3433448 A . Wykreślono: PERI GMBH, Weissenhorn, 
Niemcy; Wpisano: PERI AG, Weissenhorn, Niemcy

(11) 3433448 A . Wykreślono: PERI AG, Weissenhorn, Niem-
cy; Wpisano: PERI SE, Weissenhorn, Niemcy

(11) 3238182 A . Wykreślono: AUTOSTRADE TECH S .p .A ., 
Roma, Włochy; Wpisano: MOVYON S .p .A, Rzym, Włochy

(11) 3433369 A . Wykreślono: BioNTech RNA Pharmaceuti-
cals GmbH, Mainz, Niemcy; TRON – Translationale Onkologie an 
der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg – Universität Ma-
inz gemeinnützige GmbH, Mainz, Niemcy; Wpisano: BioNTech SE, 
Mainz, Niemcy; TRON – Translationale Onkologie an der Universi-
tätsmedizin der Johannes Gutenberg – Universität Mainz gemein-
nützige GmbH, Mainz, Niemcy

(11) 3440283 A . Wykreślono: Peri GmbH, Weissenhorn, 
Niemcy; Wpisano: PERI AG, Weissenhorn, Niemcy

(11) 3440283 A . Wykreślono: PERI AG, Weissenhorn, Niem-
cy; Wpisano: PERI SE, Weissenhorn, Niemcy

(11) 3429904 A . Wykreślono: Mutsy B .V ., Goirle, Holandia; 
Wpisano: Mutsy World B .V ., Utrecht, Holandia

(11) 3440286 A . Wykreślono: Peri GmbH, Weissenhorn, 
Niemcy; Wpisano: PERI AG, Weissenhorn, Niemcy

(11) 3440286 A . Wykreślono: PERI AG, Weissenhorn, Niem-
cy; Wpisano: PERI SE, Weissenhorn, Niemcy

(11) 3442485 A . Wykreślono: Avery Dennison Corporation, 
Glendale, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Avery Dennison 
Corporation, Mentor, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 3430244 A . Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co . KG,  
Monachium, Niemcy

(11) 3458774 A . Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co . KG,  
Monachium, Niemcy

(11) 3414362 A . Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co . KG,  
Monachium, Niemcy
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(11) 3455625 A . Wykreślono: BioNTech RNA Pharmaceuti-
cals GmbH, Mainz, Niemcy; TRON – Translationale Onkologie an 
der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg – Universität Ma-
inz gemeinnützige GmbH, Mainz, Niemcy; Wpisano: BioNTech SE, 
Mainz, Niemcy; TRON – Translationale Onkologie an der Universi-
tätsmedizin der Johannes Gutenberg – Universität Mainz gemein-
nützige GmbH, Mainz, Niemcy

(11) 3458639 A . Wykreślono: E . I . du Pont de Nemours and  
Company, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Du-
Pont Safety & Construction, Inc ., Wilmington, Stany Zjednoczone 
Ameryki

(11) 3458189 A . Wykreślono: Enbio Technology Sp . z  o .o ., 
Gdynia, Polska; Wpisano: ENBIO TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rumia, Polska 191317763

(11) 3455929 A . Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co . KG,  
Monachium, Niemcy

(11) 3414351 A . Wykreślono: Lithium Australia NL, Belmont, 
Australia; Wpisano: Lithium Australia NL, West Perth, Australia

(11) 3364537 A . Wykreślono: ELICA S .p .A ., Fabriano, Włochy; 
Wpisano: EMC FIME S .R .L ., Castelfidardo, Włochy

(11) 3375722 A . Wykreślono: Series Nemo, SL, Barcelona, 
Hiszpania; Wpisano: DSIGNTANK, S .L ., Barcelona, Hiszpania

(11) 3414983 A . Wykreślono: RHODIA OPERATIONS, Aube-
rvilliers, Francja; Wpisano: Rhodia Operations, Lyon, Francja

(11) 3424932 A . Wykreślono: Anacor Pharmaceuticals, Inc, 
New York, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Anacor Pharma-
ceuticals, LLC, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki
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praWa ocHronne  
na WZorY UŻYtKoWe

UDZielone praWa 
(od nr 72 915 do nr 72 920)

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) 72918 (41) 2020 10 05 
(51) A61B 5/08 (2006 .01) 
 G01N 1/00 (2006 .01)
(62) 429488
(21) 130717 (22) 2019 04 01
(72) TOPOLIŃSKI TOMASZ, Osielsko (PL);  
PAWŁOWSKA MAGDALENA, Bieżuń (PL)
(73) POLITECHNIKA BYDGOSKA IM . JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH,  
Bydgoszcz (PL)
(54) Urządzenie do badania i diagnostyki zaburzeń węchu u ludzi

(Y1) (11) 72920 (41) 2021 11 22 
(51) A61H 33/14 (2006 .01) 
 A61H 35/00 (2006 .01)
(21) 129215 (22) 2020 05 15
(72) KUBERA DAMIAN, Tychy (PL); SPRAWKA MARCIN, Zabrze (PL)
(73) YOSHI INNOVATION SPÓŁKA AKCYJNA, Chorzów (PL)
(54) Terapeutyczna komora hiperbaryczna

(Y1) (11) 72917 (41) 2020 10 19 
(51) B05B 7/14 (2006 .01) 
 F16K 31/02 (2006 .01)
(62) 429634
(21) 130406 (22) 2019 04 14
(72) CIURA WOJCIECH, Skarżysko-Kamienna (PL)
(73) CIURA ANDRZEJ ROMER SPÓŁKA CYWILNA,  
Skarżysko-Kamienna (PL); CIURA WOJCIECH ROMER  
SPÓŁKA CYWILNA, Skarżysko-Kamienna (PL)
(54) Urządzenie dławiące skompresowane powietrze

(Y1) (11) 72915 (41) 2021 03 08 
(51) B61F 5/30 (2006 .01)
(21) 128935 (22) 2020 02 07
(72) PAŹDZIERNIAK PRZEMYSŁAW, Świebodzice (PL);  
DZIEDZIŃSKI MAKSYMILIAN, Strzelin (PL); STUDZIŃSKI DIONIZY, 
Świdnica (PL); SZMIDT TOMASZ, Świdnica (PL);  
KAKOWCZYK WIESŁAW, Świdnica (PL)
(73) WAGONY ŚWIDNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdnica (PL)
(54) Tłumik tarcia, zwłaszcza w układzie zawieszenia wózka kolejo-
wego

(Y1) (11) 72916 (41) 2022 02 07 
(51) B65G 1/02 (2006 .01) 
 B65G 1/04 (2006 .01)
(21) 130205 (22) 2021 08 04
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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

(30) 202031758U  2020 08 05 ES
(72) PLANAS PEREZ SALVADOR, Vilanova i la Geltrú (ES);  
GARCÍA FERNÁNDEZ SANTIAGO, Barcelona (ES)
(73) METALMALLA & BEICO, SL, Sant Adrià de Besòs (ES)
(54) Konstrukcja metalowego regału

(Y1) (11) 72919 (41) 2021 04 19 
(51) F24C 3/00 (2006 .01) 
 F24C 3/12 (2006 .01) 
 F24C 15/10 (2006 .01) 
 F23D 14/02 (2006 .01)
(21) 129539 (22) 2020 10 15
(30) 102019000019358  2019 10 18 IT
(72) BIAGINI LORENZO, Fabriano (IT)
(73) B .S . SERVICE S .R .L ., Fabriano (IT)
(54) Płyta kuchenna do kuchenek gazowych z dotykowym panelem 
sterowania

INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH, 
WEDŁUG SYMBOLI MKP

A61B 5/08 (2006 .01) 72918
A61H 33/14 (2006 .01) 72920
A61H 35/00 (2006 .01) 72920*
B05B 7/14 (2006 .01) 72917
B61F 5/30 (2006 .01) 72915
B65G 1/02 (2006 .01) 72916
B65G 1/04 (2006 .01) 72916*

F16K 31/02 (2006 .01) 72917*
F23D 14/02 (2006 .01) 72919*
F24C 3/00 (2006 .01) 72919
F24C 3/12 (2006 .01) 72919*
F24C 15/10 (2006 .01) 72919*
G01N 1/00 (2006 .01) 72918*

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

INDEKS NUMEROWY 
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH

72915 B61F 5/30 (2006 .01)
72916 B65G 1/02 (2006 .01)
72917 B05B 7/14 (2006 .01)

72918 A61B 5/08 (2006 .01)
72919 F24C 3/00 (2006 .01)
72920 A61H 33/14 (2006 .01)

DecYZJe stWierDZaJĄce  
WYGaśniĘcie DecYZJi o UDZieleniU praWa

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzoru 
użytkowego, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzie-
lonych lub przekształconych ze zgłoszenia wynalazku oraz numer  
i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie 
zostało ogłoszone.

(U1) (21) 128030 01/2020
(U1) (21) 128524 05/2021
(U1) (21) 128683 18/2021
(U1) (21) 128800 13/2021

(U1) (21) 129241 35/2021
(U1) (21) 129485 14/2022
(U1) (21) 129486 14/2022

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) 70403 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) 72230 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) 72385 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

oGŁosZenia

sprostoWania opisÓW ocHronnYcH

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

(Y1) (11) 72776 Postanowiono opis ochronny ponownie wydru-
kować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie . 

(Y1) (11) 72788 Postanowiono opis ochronny ponownie wydru-
kować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie . 
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c. WZorY prZeMYsŁoWe

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

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

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

uprawnionego (kod kraju)

praWa Z reJestracJi  
WZorÓW prZeMYsŁoWYcH

UDZielone praWa 
(od nr 28 475 do nr 28 482)

(51) 09-03 (11) 28475 (22) 2022 11 16 (21) 31169
(73) SANDEZIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrzeż (PL)
(72) KULASIK IGOR ALEKSANDER
(54) Opakowanie
(55) 

(51) 32-00 (11) 28476 (22) 2022 11 02 (21) 31137
(73) RYBAK ANDRZEJ MAX SPORT, Gdynia (PL)
(72) RYBAK ANDRZEJ

(54) Znak graficzny
(55) 

(51) 09-01 (11) 28477 (22) 2022 10 10 (21) 31081
(73) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(72) JABŁOŃSKA MAGDALENA
(54) Butelka z ornamentem
(55) 
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(51) 05-05 (11) 28478 (22) 2022 09 09 (21) 31044
(73) KAMELEON .PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalwaria Zebrzydowska (PL)
(72) GRACA AGNIESZKA, DYRGA JUSTYNA
(54) Tkanina
(55) 

(51) 05-05 (11) 28479 (22) 2022 09 09 (21) 31045
(73) KAMELEON .PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalwaria Zebrzydowska (PL)
(72) GRACA AGNIESZKA, DYRGA JUSTYNA
(54) Tkanina
(55) 

(51) 05-05 (11) 28480 (22) 2022 09 09 (21) 31046
(73) KAMELEON .PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalwaria Zebrzydowska (PL)
(72) GRACA AGNIESZKA, DYRGA JUSTYNA
(54) Tkanina
(55) 

(51) 13-03 (11) 28481 (22) 2022 11 14 (21) 31162
(73) MAJCHEREK ROBERT, Słodków Kolonia (PL);
SZYMAŃSKI ANTONI, Grabieniec (PL);
KOSOBUDZKI WIESŁAW, Grabieniec (PL)
(72) MAJCHEREK ROBERT, SZYMAŃSKI ANTONI,  
KOSOBUDZKI WIESŁAW
(54) Puszka elektroinstalacyjna
(55) 

(51) 24-02 (11) 28482 (22) 2023 02 01 (21) 31350
(73) PIECH KRYSTIAN, Zielonka (PL)
(72) PIECH KRYSTIAN
(54) Elektrostymulator
(55) 

WYGaśniĘcie praWa

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

(11) 23254 2021 11 08 Prawo wygasło w całości .
(11) 23255 2021 11 02 Prawo wygasło w całości .
(11) 23256 2021 12 07 Prawo wygasło w całości .
(11) 23257 2021 12 13 Prawo wygasło w całości .
(11) 23258 2021 12 13 Prawo wygasło w całości .
(11) 23259 2021 12 13 Prawo wygasło w całości .
(11) 23262 2021 12 06 Prawo wygasło w całości .
(11) 23278 2021 11 09 Prawo wygasło w całości .
(11) 23279 2021 12 21 Prawo wygasło w całości .
(11) 23280 2021 12 21 Prawo wygasło w całości .
(11) 23281 2021 12 21 Prawo wygasło w całości .
(11) 23290 2021 12 28 Prawo wygasło w całości .
(11) 23293 2021 11 02 Prawo wygasło w całości .
(11) 23294 2021 12 12 Prawo wygasło w całości .
(11) 23295 2021 12 19 Prawo wygasło w całości .
(11) 23323 2021 11 24 Prawo wygasło w całości .
(11) 23324 2021 11 24 Prawo wygasło w całości .
(11) 23330 2021 11 30 Prawo wygasło w całości .
(11) 23331 2021 12 06 Prawo wygasło w całości .
(11) 23332 2021 12 06 Prawo wygasło w całości .
(11) 23333 2021 12 06 Prawo wygasło w całości .
(11) 23334 2021 12 06 Prawo wygasło w całości .
(11) 23335 2021 12 06 Prawo wygasło w całości .
(11) 23336 2021 12 06 Prawo wygasło w całości .
(11) 23337 2021 12 06 Prawo wygasło w całości .
(11) 23338 2021 12 06 Prawo wygasło w całości .
(11) 23339 2021 12 06 Prawo wygasło w całości .
(11) 23340 2021 12 06 Prawo wygasło w całości .
(11) 23341 2021 12 06 Prawo wygasło w całości .
(11) 23342 2021 12 06 Prawo wygasło w całości .
(11) 23345 2021 12 06 Prawo wygasło w całości .
(11) 23346 2021 12 09 Prawo wygasło w całości .
(11) 23347 2021 12 29 Prawo wygasło w całości .
(11) 23348 2021 12 09 Prawo wygasło w całości .
(11) 23358 2021 11 18 Prawo wygasło w całości .
(11) 23359 2021 11 18 Prawo wygasło w całości .
(11) 23360 2021 12 21 Prawo wygasło w całości .
(11) 23366 2021 12 21 Prawo wygasło w całości .
(11) 23367 2021 12 21 Prawo wygasło w całości .
(11) 23368 2021 12 21 Prawo wygasło w całości .
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D. ZnaKi toWaroWe

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

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

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

praWa ocHronne  
na ZnaKi toWaroWe

UDZielone praWa 
(od nr 359 076 do nr 359 238)

(111) 359076 (220) 2022 08 02 (210) 545803
(151) 2022 12 06 (441) 2022 08 22
(732) MAGDZIARZ MAGDALENA MAD-DESIGN, Chorzów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Mad-design
(510), (511) 42 Projektowanie wnętrz budynków, Projektowanie 
wnętrz komercyjnych, Planowanie przestrzenne [projektowanie] 
wnętrz, Wzornictwo przemysłowe, Projektowanie architektonicz-
ne dekoracji wnętrz, Projektowanie dekoracji wnętrz dla sklepów, 
Projektowanie wystroju wnętrz sklepów, Usługi projektowania, Do-
radztwo projektowe, Doradztwo techniczne związane z projektowa-
niem, Konstrukcyjne (Projektowanie-), Planowanie i  projektowanie 
pomieszczeń do sprzedaży detalicznej, Planowanie i projektowanie 
kuchni, Planowanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych, Plano-
wanie [projektowanie] pubów, Planowanie [projektowanie] dobu-
dówek, Planowanie [projektowanie] łazienek, Planowanie [projek-
towanie] restauracji, Planowanie [projektowanie] barów, Planowanie 
[projektowanie] sklepów, Planowanie [projektowanie] budynków, 
Planowanie [projektowanie] kuchni, Planowanie [projektowanie] klu-
bów, Planowanie [projektowanie] biur, Profesjonalne doradztwo do-
tyczące projektowania wnętrz, Profesjonalne doradztwo w zakresie 
projektowania kuchni na  wymiar, Projektowanie dekoracji wnętrz, 
Projektowanie domów, Projektowanie graficzne, Projektowanie 

kuchni, Projektowanie łazienek, Projektowanie mebli, Projektowanie 
mebli biurowych, Projektowanie modeli 3D do druku 3D, Projekto-
wanie produktów, Projektowanie produktów konsumenckich, Pro-
jektowanie produktów przemysłowych, Projektowanie produktu 
[wzornictwo], Projektowanie przestrzeni biurowych, Projektowanie 
restauracji, Projektowanie rozmieszczenia biur, Projektowanie roz-
mieszczenia mebli biurowych, Projektowanie sklepów, Projektowa-
nie techniczne i  doradztwo, Projektowanie wyposażenia sklepów, 
Projektowanie wzorów, Projektowanie zewnętrznej części budyn-
ków, Projekty architektoniczne w zakresie dekoracji ścian zewnętrz-
nych, Renderowanie grafiki komputerowej (obróbka cyfrowa obra-
zów), Świadczenie usług w zakresie projektowania wnętrz budynków, 
Świadczenie usług w zakresie projektowania wnętrz statków, Usługi 
architektoniczne w  zakresie projektowania budynków przemysło-
wych, Usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków 
komercyjnych, Usługi artystów grafików, Usługi doradcze w zakresie 
projektowania wnętrz, Usługi doradcze w  zakresie projektowania, 
Usługi doradcze w  zakresie projektowania wyposażenia sklepów, 
Usługi doradcze związane z projektowaniem budynków, Usługi gra-
ficzne, Usługi konsultacyjne w zakresie projektowania wnętrz, Usługi 
konsultacyjne w zakresie projektowania, Usługi planowania [projek-
towania] szpitali, Usługi planowania [projektowania] pubów, Usługi 
planowania [projektowania] placówek cateringowych, Usługi pla-
nowania [projektowania] hoteli, Usługi planowania [projektowania] 
klubów, Usługi planowania [projektowania] biur, Usługi projektów 
graficznych, Usługi projektowania architektonicznego dotyczące 
wystaw, Usługi projektowania architektonicznego, Usługi projekto-
wania dotyczące wanien, Usługi projektowania dotyczące architek-
tury, Usługi projektowania grafiki komputerowej, Usługi projekto-
wania łazienek, Usługi projektowania mebli, Usługi projektowania 
na  zamówienie, Usługi projektowania przestrzeni handlu detalicz-
nego, Usługi projektowania technicznego związane z urządzeniami 
i instalacjami sanitarnymi, Usługi projektowania w zakresie umeblo-
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wania, Usługi projektowania w zakresie restauracji, Usługi projekto-
wania wnętrz budynków, Usługi projektowe dotyczące nieruchomo-
ści mieszkalnych, Usługi projektowe związane z nieruchomościami, 
Usługi technologiczne w zakresie projektowania, Usługi w dziedzinie 
wzornictwa przemysłowego, Usługi w zakresie architektury i projek-
towania wnętrz, Usługi w zakresie grafiki komputerowej, Usługi w za-
kresie ilustrowania (projektowanie), Usługi w zakresie projektowania 
budynków, Usługi w zakresie projektowania komputerowego, Usługi 
w  zakresie projektowania wyposażenia sklepów, Usługi w  zakresie 
projektowania dotyczące wnętrz sklepów, Usługi w zakresie projek-
towania wnętrz sklepów, Usługi w zakresie projektowania wystroju 
wnętrz biurowych, Usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz 
domowych, Usługi w  zakresie projektowania układu pomieszczeń 
biurowych, Usługi w  zakresie projektowania produktów, Usługi 
w zakresie projektowania wnętrz oraz usługi informacyjne i dorad-
cze w tym zakresie, Usługi w zakresie projektowania kuchni, Usługi 
w zakresie projektowania domów, Usługi w zakresie projektowania 
wnętrz butików, Usługi w zakresie projektowania wnętrz dla branży 
detalicznej, Usługi w  zakresie projektowania komercyjnego, Usługi 
w zakresie projektowania szaf wnękowych, Usługi w zakresie projek-
towania wspomaganego komputerowo, Usługi związane z projekto-
waniem graficznym [sztuka], Wspomagane komputerowo projekto-
wanie grafiki wideo, Wspomagane komputerowo usługi projektowe 
związane z  architekturą, Wzornictwo i  opracowywanie produktów, 
Wzornictwo przemysłowe i  projektowanie graficzne, Wzornictwo 
przemysłowe wspomagane komputerowo .

(111) 359077 (220) 2022 02 08 (210) 539631
(151) 2022 06 08 (441) 2022 02 21
(732) BOBROWICZ ARKADIUSZ, Modlnica (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PRZEDSZKOLAKI Z NASZEJ PAKI
(510), (511) 41 Usługi przedszkoli [edukacja], Usługi przedszkoli, Usłu-
gi przedszkolne [edukacja lub rozrywka] .

(111) 359078 (220) 2022 08 28 (210) 546569
(151) 2023 01 03 (441) 2022 09 19
(732) MED-INVEST-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TWÓJ LEKARZ w Poznaniu
(540) 

(591) biały, granatowy, czerwony, zielony
(531) 29 .01 .14, 27 .05 .01, 28 .05 .99, 26 .01 .14, 02 .01 .10
(510), (511) 44 Akuszeria, Analizy medyczne związane z  leczeniem 
ludzi, Analizy medyczne związane z leczeniem zwierząt, Aromatera-
pia, Badania EKG, Badania przesiewowe, Badania rentgenowskie, Ba-
dania USG, Chiropraktyka, Chirurgia plastyczna, Depilacja woskiem, 
Diagnozowanie zaburzeń przetwarzania wzrokowego, Domowa 
opieka pielęgniarska, Domy opieki nad starszymi ludźmi z  opieką 
pielęgniarską lub medyczną, Doradztwo w  zakresie żywienia i  od-
żywiania, Fizjoterapia, Fryzjerstwo, Hospicja, Implantacja, Leczenie 
odwykowe pacjentów nadużywających środki odurzające, Leczenie 
z zastosowaniem komórek uzyskanych w drodze hodowli, Manicure, 
Masaż, Nastawianie kręgosłupa i kończyn, Opieka paliatywna, Opie-
ka pielęgniarska, Ośrodki zdrowia, Placówki rekonwalescencji, Po-
bieranie próbek krwi, Pomoc medyczna, Porady medyczne dla osób 
niepełnosprawnych, Porady w  zakresie farmakologii, Przekłuwanie 
ciała, Przychodnie lekarskie, Salony piękności, Sanatoria, Sporządza-
nie leków recepturowych przez farmaceutów, Szpitale, Tatuowanie, 
Terapia mowy, Terapia sztuką, Terapia tańcem, Terapia z  udziałem 
zwierząt, Udostępnianie zwierząt towarzyszących osobom z niepeł-
nosprawnościami, Usługi analiz medycznych do celów diagnostycz-
nych i  leczniczych świadczone przez laboratoria medyczne, Usługi 
badań przesiewowych w  kierunku nadpobudliwości psychorucho-
wej z deficytem uwagi (ADHD), Usługi badań przesiewowych w kie-
runku zaburzeń koncentracji (ADD), Usługi banków krwi, Usługi ban-

ku kultur komórkowych do  celów transplantacji medycznej, Usługi 
dentystyczne, Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi farbowa-
nia włosów, Usługi ginekologiczne, Usługi klinik medycznych, Usługi 
kuracji uzdrowiskowych, Usługi medycyny alternatywnej, Usługi me-
dyczne, Usługi oceny zdrowia, Usługi opieki poporodowej dla kobiet, 
Usługi optyczne, Usługi ortodontyczne, Usługi położnicze, Usługi 
psychologów, Usługi salonów fryzjerskich, Usługi sanatoryjne, Usługi 
saun, Usługi solariów, Usługi stawiania baniek, Usługi sztucznego za-
płodnienia, Usługi telemedyczne, Usługi terapeutyczne, Usługi w za-
kresie akupunktury, Usługi w zakresie akwakultury, Usługi w zakre-
sie badań przesiewowych pod kątem wykrycia niepełnosprawności 
intelektualnej, Usługi w zakresie higieny dla ludzi, Usługi w zakresie 
higieny dla zwierząt, Usługi w  zakresie medycyny regeneracyjnej, 
Usługi w zakresie muzykoterapii, Usługi w zakresie pielęgnacji zwie-
rząt, Usługi w  zakresie szczepień, Usługi w  zakresie terapii zajęcio-
wej, Usługi w  zakresie urody dla ludzi, Usługi w  zakresie urody dla 
zwierząt, Usługi weterynaryjne, Usługi zapładniania metodą in vitro, 
Usługi związane z  bankami tkanek ludzkich, Wszczepianie włosów, 
Wynajem butelek i  pojemników zawierających gaz do  celów me-
dycznych, Wynajmowanie robotów chirurgicznych, Wypożyczanie 
sprzętu medycznego, Wypożyczanie urządzeń do układania włosów, 
Zdalne monitorowanie danych medycznych do diagnozowania me-
dycznego i leczenia, Zooterapia .

(111) 359079 (220) 2022 08 28 (210) 546570
(151) 2023 01 03 (441) 2022 09 19
(732) MED-INVEST-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TWÓJ LEKARZ w Szczecinie
(540) 

(591) biały, granatowy, zielony, czerwony
(531) 29 .01 .14, 27 .05 .01, 28 .05 .99, 26 .01 .14, 02 .01 .10
(510), (511) 44 Akuszeria, Analizy medyczne związane z  leczeniem 
ludzi, Analizy medyczne związane z leczeniem zwierząt, Aromatera-
pia, Badania EKG, Badania przesiewowe, Badania rentgenowskie, Ba-
dania USG, Chiropraktyka, Chirurgia plastyczna, Depilacja woskiem, 
Diagnozowanie zaburzeń przetwarzania wzrokowego, Domowa 
opieka pielęgniarska, Domy opieki nad starszymi ludźmi z  opieką 
pielęgniarską lub medyczną, Doradztwo w  zakresie żywienia i  od-
żywiania, Fizjoterapia, Fryzjerstwo, Hospicja, Implantacja, Leczenie 
odwykowe pacjentów nadużywających środki odurzające, Leczenie 
z zastosowaniem komórek uzyskanych w drodze hodowli, Manicure, 
Masaż, Nastawianie kręgosłupa i kończyn, Opieka paliatywna, Opie-
ka pielęgniarska, Ośrodki zdrowia, Placówki rekonwalescencji, Po-
bieranie próbek krwi, Pomoc medyczna, Porady medyczne dla osób 
niepełnosprawnych, Porady w  zakresie farmakologii, Przekłuwanie 
ciała, Przychodnie lekarskie, Salony piękności, Sanatoria, Sporządza-
nie leków recepturowych przez farmaceutów, Szpitale, Tatuowanie, 
Terapia mowy, Terapia sztuką, Terapia tańcem, Terapia z  udziałem 
zwierząt, Udostępnianie zwierząt towarzyszących osobom z niepeł-
nosprawnościami, Usługi analiz medycznych do celów diagnostycz-
nych i  leczniczych świadczone przez laboratoria medyczne, Usługi 
badań przesiewowych w  kierunku nadpobudliwości psychorucho-
wej z deficytem uwagi (ADHD), Usługi badań przesiewowych w kie-
runku zaburzeń koncentracji (ADD), Usługi banków krwi, Usługi ban-
ku kultur komórkowych do  celów transplantacji medycznej, Usługi 
dentystyczne, Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi farbowa-
nia włosów, Usługi ginekologiczne, Usługi klinik medycznych, Usługi 
kuracji uzdrowiskowych, Usługi medycyny alternatywnej, Usługi me-
dyczne, Usługi oceny zdrowia, Usługi opieki poporodowej dla kobiet, 
Usługi optyczne, Usługi ortodontyczne, Usługi położnicze, Usługi 
psychologów, Usługi salonów fryzjerskich, Usługi sanatoryjne, Usługi 
saun, Usługi solariów, Usługi stawiania baniek, Usługi sztucznego za-
płodnienia, Usługi telemedyczne, Usługi terapeutyczne, Usługi w za-
kresie akupunktury, Usługi w zakresie akwakultury, Usługi w zakre-
sie badań przesiewowych pod kątem wykrycia niepełnosprawności 
intelektualnej, Usługi w zakresie higieny dla ludzi, Usługi w zakresie 
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higieny dla zwierząt, Usługi w  zakresie medycyny regeneracyjnej, 
Usługi w zakresie muzykoterapii, Usługi w zakresie pielęgnacji zwie-
rząt, Usługi w  zakresie szczepień, Usługi w  zakresie terapii zajęcio-
wej, Usługi w  zakresie urody dla ludzi, Usługi w  zakresie urody dla 
zwierząt, Usługi weterynaryjne, Usługi zapładniania metodą in vitro, 
Usługi związane z  bankami tkanek ludzkich, Wszczepianie włosów, 
Wynajem butelek i  pojemników zawierających gaz do  celów me-
dycznych, Wynajmowanie robotów chirurgicznych, Wypożyczanie 
sprzętu medycznego, Wypożyczanie urządzeń do układania włosów, 
Zdalne monitorowanie danych medycznych do diagnozowania me-
dycznego i leczenia, Zooterapia .

(111) 359080 (220) 2022 08 28 (210) 546571
(151) 2023 01 03 (441) 2022 09 19
(732) MED-INVEST-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TWÓJ LEKARZ we Wrocławiu
(540) 

(591) biały, granatowy, zielony, czerwony
(531) 27 .05 .01, 28 .05 .99, 29 .01 .14, 26 .01 .14, 02 .01 .10
(510), (511) 44 Akuszeria, Analizy medyczne związane z  leczeniem 
ludzi, Analizy medyczne związane z leczeniem zwierząt, Aromatera-
pia, Badania EKG, Badania przesiewowe, Badania rentgenowskie, Ba-
dania USG, Chiropraktyka, Chirurgia plastyczna, Depilacja woskiem, 
Diagnozowanie zaburzeń przetwarzania wzrokowego, Domowa 
opieka pielęgniarska, Domy opieki nad starszymi ludźmi z  opieką 
pielęgniarską lub medyczną, Doradztwo w  zakresie żywienia i  od-
żywiania, Fizjoterapia, Fryzjerstwo, Hospicja, Implantacja, Leczenie 
odwykowe pacjentów nadużywających środki odurzające, Leczenie 
z zastosowaniem komórek uzyskanych w drodze hodowli, Manicure, 
Masaż, Nastawianie kręgosłupa i kończyn, Opieka paliatywna, Opie-
ka pielęgniarska, Ośrodki zdrowia, Placówki rekonwalescencji, Po-
bieranie próbek krwi, Pomoc medyczna, Porady medyczne dla osób 
niepełnosprawnych, Porady w  zakresie farmakologii, Przekłuwanie 
ciała, Przychodnie lekarskie, Salony piękności, Sanatoria, Sporządza-
nie leków recepturowych przez farmaceutów, Szpitale, Tatuowanie, 
Terapia mowy, Terapia sztuką, Terapia tańcem, Terapia z  udziałem 
zwierząt, Udostępnianie zwierząt towarzyszących osobom z niepeł-
nosprawnościami, Usługi analiz medycznych do celów diagnostycz-
nych i  leczniczych świadczone przez laboratoria medyczne, Usługi 
badań przesiewowych w  kierunku nadpobudliwości psychorucho-
wej z deficytem uwagi (ADHD), Usługi badań przesiewowych w kie-
runku zaburzeń koncentracji (ADD), Usługi banków krwi, Usługi ban-
ku kultur komórkowych do  celów transplantacji medycznej, Usługi 
dentystyczne, Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi farbowa-
nia włosów, Usługi ginekologiczne, Usługi klinik medycznych, Usługi 
kuracji uzdrowiskowych, Usługi medycyny alternatywnej, Usługi me-
dyczne, Usługi oceny zdrowia, Usługi opieki poporodowej dla kobiet, 
Usługi optyczne, Usługi ortodontyczne, Usługi położnicze, Usługi 
psychologów, Usługi salonów fryzjerskich, Usługi sanatoryjne, Usługi 
saun, Usługi solariów, Usługi stawiania baniek, Usługi sztucznego za-
płodnienia, Usługi telemedyczne, Usługi terapeutyczne, Usługi w za-
kresie akupunktury, Usługi w zakresie akwakultury, Usługi w zakre-
sie badań przesiewowych pod kątem wykrycia niepełnosprawności 
intelektualnej, Usługi w zakresie higieny dla ludzi, Usługi w zakresie 
higieny dla zwierząt, Usługi w  zakresie medycyny regeneracyjnej, 
Usługi w zakresie muzykoterapii, Usługi w zakresie pielęgnacji zwie-
rząt, Usługi w  zakresie szczepień, Usługi w  zakresie terapii zajęcio-
wej, Usługi w  zakresie urody dla ludzi, Usługi w  zakresie urody dla 
zwierząt, Usługi weterynaryjne, Usługi zapładniania metodą in vitro, 
Usługi związane z  bankami tkanek ludzkich, Wszczepianie włosów, 
Wynajem butelek i  pojemników zawierających gaz do  celów me-
dycznych, Wynajmowanie robotów chirurgicznych, Wypożyczanie 
sprzętu medycznego, Wypożyczanie urządzeń do układania włosów, 
Zdalne monitorowanie danych medycznych do diagnozowania me-
dycznego i leczenia, Zooterapia .

(111) 359081 (220) 2022 01 05 (210) 538428
(151) 2022 06 08 (441) 2022 02 21
(732) STEFANIAK MARIUSZ HISTORIA POD OSTRYM KĄTEM, 
Dąbrowa Górnicza (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Historia pod ostrym kątem
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, promocyjne i  marketingowe, 41 
Edukacja, rozrywka i sport .

(111) 359082 (220) 2022 01 21 (210) 538917
(151) 2022 06 07 (441) 2022 02 21
(732) PepsiCo, Inc ., Purchase (US)
(540) (znak słowny)
(540) Lay’s-Na małe niezapomniane chwile
(510), (511) 29 Mięso, Ryby, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Kon-
serwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, Galaretki, Dżemy, 
Kompoty, Jaja, Mleko, Produkty mleczne, Oleje i  tłuszcze jadalne, 
Dipy, Sery, Jogurt, Orzechy jadalne, Przetworzone orzechy, Prze-
tworzone nasiona jadalne, Batony na  bazie orzechów, Mieszanki 
owoców i  orzechów, Chipsy ziemniaczane, Chrupki ziemniaczane, 
Przekąski na bazie ziemniaków, Przekąski na bazie soi, Chipsy sojo-
we, Przekąski na bazie owoców, Chipsy owocowe, Chipsy z jukki, Wo-
łowina gotowa do spożycia, Suszona wołowina w paskach, Skwarki 
wieprzowe w  formie prażynek, Sałatki warzywne, Pasty owocowe 
i warzywne, Przekąski i chipsy na bazie warzyw, Gotowe do spożycia 
przekąski składające się głównie z ziemniaków i chipsów, orzechów, 
produktów z  orzechów, nasion, owoców, warzyw i  ich  kombinacji, 
Przekąski i  pasty na  bazie roślin strączkowych, 30 Kawa, Herbata, 
Kakao, Sztuczna kawa, Cukier, Ryż, Tapioka, Sago, Mąka, Preparaty 
zbożowe, Chleb, Ciastka, Wyroby cukiernicze, Lody jadalne, Miód, 
Melasa, Drożdże, Proszek do  pieczenia, Sól, Musztarda, Ocet, Sosy 
(przyprawy), Przyprawy, Produkty zbożowe, Przetworzone ziarna, 
Przekąski wykonane z  mąki zbożowej, Przekąski wykonane z  mąki 
ziemniaczanej, Przekąski wykonane z mąki ryżowej, Krakersy, Chip-
sy taco, Chipsy tortilla, Chipsy na bazie mąki, Chipsy na bazie ziaren, 
Chipsy na bazie zbóż, Batony na bazie zbóż, Batony zbożowe i batony 
energetyczne, Przekąski na bazie ryżu, Chipsy ryżowe, Chrupki ryżo-
we, Krakersy ryżowe, Ryż prażony, Wafle ryżowe, Przekąski z kukury-
dzy, Przetworzona kukurydza, Popcorn, Kukurydza palona, Chrupki 
kukurydziane, Przekąski na  bazie kukurydzy, Wyciskane przekąski 
zawierające kukurydzę, Cienkie kruche placki z przyprawami [poppa-
dom], Precle, Granola, Batony na bazie granoli, Zboża przetworzone, 
Batony zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców 
[wyroby cukiernicze], Sosy salsa, Sosy, Orzechy w  polewie [wyroby 
cukiernicze], Przekąski na bazie granoli, Gotowe do spożycia przeką-
ski składające się głównie z ziaren, kukurydzy, zbóż i ich kombinacji .

(111) 359083 (220) 2022 01 24 (210) 539015
(151) 2022 06 09 (441) 2022 02 21
(732) ARS NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Domiko STALOWE DOMY MODUŁOWE
(540) 

(531) 07 .01 .24, 27 .05 .01
(510), (511) 6 Metalowe materiały i elementy budowlane i konstruk-
cyjne, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburze-
niowe .

(111) 359084 (220) 2022 09 05 (210) 546850
(151) 2023 01 24 (441) 2022 10 10
(732) POLSKIE TOWARZYSTWO GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKIE TOWARZYSTWO GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ
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(540) 

(591) niebieski
(531) 26 .01 .03, 26 .13 .25, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 29 .01 .04
(510), (511) 16 Papier i wyroby z papieru, Karton i wyroby z kartonu, 
Książki, Kalendarze, Druki, Albumy, Czasopisma, Publikacje drukowa-
ne, Drukowane publikacje i  wydawnictwa cykliczne i  okazjonalne, 
Fotografie, Reprodukcje, Reprodukcje graficzne, Materiały piśmien-
ne, Afisze, Plakaty, Bilety, Drukowane foldery, Broszury, Prospekty, 
Katalogi, Drukowane materiały szkoleniowe, naukowe, informa-
cyjne i  reklamowe, Ulotki, Zakładki, Notatniki, Notesy podręczne, 
Okładki na książki, Obwoluty, Teczki papierowe, Nalepki, Papierowa 
taśma pakowa, Opakowania papierowe, Gadżety w  postaci długo-
pisów, Pióra i długopisy, 36 Zbiórka funduszy na cele dobroczynne 
i naukowe, Gromadzenie funduszy na cele charytatywne i naukowe 
za pomocą imprez rozrywkowych, Zbiórka funduszy na zakup sprzę-
tu medycznego dla oddziałów szpitalnych, Usługi zbiórki funduszy 
na rzecz organizacji szkoleń specjalistycznych dla personelu medycz-
nego, Usługi zbiórki funduszy w celu pomocy w wyposażaniu szkół 
klubów sportowych ośrodków rehabilitacyjnych w  sprzęt sportowy 
i rehabilitacyjny, Finansowanie inwestycji związanych z działalnością 
sportową, służbą zdrowia i pomocą społeczną, Usługi wynajmowa-
nia i  dzierżawy nieruchomości, Usługi wynajmowania pomieszczeń 
mieszkalnych, biurowych, przemysłowych, konferencyjnych, budyn-
ków i  obiektów konferencyjnych, turystycznych, wypoczynkowych 
i hotelowych, Usługi wynajmowania nieruchomości do prowadzenia 
działalności hotelowej, do  prowadzenia usług medycznych i  reha-
bilitacyjnych, na sale konferencyjne oraz do prowadzenia usług ga-
stronomicznych, Wynajmowanie nieruchomości niezabudowanych, 
Sponsorowanie imprez kulturalnych i  naukowych, Pozyskiwanie 
finansowania dla projektów sportowych, kulturalnych i naukowych, 
Udzielanie informacji związanych ze  zbiórkami funduszy na  cele 
charytatywne, 41 Organizacja i  finansowanie imprez naukowych 
i  edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych i  sportowych, Usługi 
kształcenia i  nauczania, Usługi rozrywkowe, edukacyjne i  instruk-
tażowe, Organizowanie spotkań biznesowo-sportowych, przyjęć 
okolicznościowych, Organizowane i prowadzenie wystaw, pokazów, 
koncertów, konferencji, zjazdów, seminariów, konkursów i  spotkań 
w celach kulturalnych, naukowych i edukacyjnych, Usługi organizacji 
sympozjów, seminariów i konferencji z dziedziny medycyny, farma-
cji, kosmetologii, Organizowanie i  prowadzenie wystaw, pokazów, 
koncertów, konferencji, zjazdów, seminariów, konkursów i  spotkań 
w  tym związanych z  medycyną i  farmacją, Organizacja konferencji, 
imprez dobroczynnych połączonych ze  zbiórką funduszy, Organi-
zowanie konferencji i  sympozjów w  dziedzinie nauk medycznych, 
Usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), Publi-
kowanie w Internecie: książek, gazet, broszur, poradników, podręcz-
ników w formie nieprzeznaczonej do zapisu na komputerze, Usługi 
organizacji konferencji, sympozjów, zjazdów naukowych, Organizo-
wanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, Publikacja elektro-
niczna on-line książek i periodyków, Publikowanie książek, Produkcja 
filmów dokumentalnych i  fabularnych, reportaży, programów tele-
wizyjnych, Usługi pisania blogów, Udzielanie informacji dotyczącej 
usług wymienionych powyżej, 42 Opracowywanie ekspertyz, opinii 
i  prowadzenie badań w  dziedzinie medycyny, Usługi prowadzenia 
prac badawczych i rozwojowych w zakresie ochrony zdrowia, Bada-
nia naukowe do celów medycznych w zakresie chorób nowotworo-
wych, Badania i analizy naukowe, Badania genetyczne, Badania do-
tyczące nauki, Badania dotyczące technologii, Badania laboratoryjne, 
Badania naukowe, Doradztwo naukowe, Dostarczanie informacji 
i wyników badań naukowych z bazy danych dostępnej online z moż-
liwością wyszukiwania, Projektowanie i opracowywanie technologii 
medycznej, Sporządzanie raportów naukowych, Publikowanie infor-
macji naukowych, Udostępnianie informacji naukowych, Udzielanie 

informacji dotyczących badań naukowych, Usługi analizy krwi do ce-
lów badań naukowych, Usługi badawcze w  dziedzinie medycyny 
i farmakologii, Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie przeciwciał, 
Usługi badawczo-rozwojowe, Usługi doradcze dotyczące nauki, Usłu-
gi doradcze dotyczące badań naukowych, Usługi naukowe i badania 
w tym zakresie, Usługi w zakresie odkrywania leków, Usługi testów 
DNA w celu ustalenia ojcostwa (usługi laboratoryjne), Usługi testowa-
nia diagnostycznego wspomagane komputerowo, Usługi w zakresie 
analizy krwi, Usługi w  zakresie testów naukowych, Projektowanie, 
aktualizowanie, instalacja i wynajmowanie oprogramowania kompu-
terowego, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], 44 Usługi medyczne, 
Usługi szpitali i klinik medycznych, Usługi w zakresie ochrony zdro-
wia, Medyczne badania osób, Opieka pielęgniarska, Prowadzenie pla-
cówek rekonwalescencji, Prowadzenie hospicjów, Usługi rehabilitacji 
i rekonwalescencji, Usługi opieki nad pacjentami hospitalizowanymi 
i dochodzącymi, Usługi w zakresie badań przesiewowych, Medyczne 
usługi oceniania zdrowia i kondycji, Usługi doradztwa, informacyjne 
i konsultingowe w zakresie usług medycznych .

(111) 359085 (220) 2022 09 05 (210) 546853
(151) 2023 01 24 (441) 2022 10 10
(732) POLSKIE TOWARZYSTWO GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKA GRUPA ONKOLOGII GINEKOLOGICZNEJ PGOG
(540) 

(591) niebieski, biały
(531) 01 .17 .11, 26 .01 .16, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 29 .01 .12
(510), (511) 16 Papier i wyroby z papieru, Karton i wyroby z kartonu, 
Książki, Kalendarze, Druki, Albumy, Czasopisma, Publikacje drukowane, 
Drukowane publikacje i  wydawnictwa cykliczne i  okazjonalne, Foto-
grafie, Reprodukcje, Reprodukcje graficzne, Materiały piśmienne, Afi-
sze, Plakaty, Bilety, Drukowane foldery, Broszury, Prospekty, Katalogi, 
Drukowane materiały szkoleniowe, naukowe, informacyjne i reklamo-
we, Ulotki, Zakładki, Notatniki, Notesy podręczne, Okładki na książki, 
Obwoluty, Teczki papierowe, Nalepki, Papierowa taśma pakowa, Opa-
kowania papierowe, Gadżety w postaci długopisów, Pióra i długopisy, 
36 Zbiórka funduszy na  cele dobroczynne i  naukowe, Gromadzenie 
funduszy na cele charytatywne i naukowe za pomocą imprez rozryw-
kowych, Zbiórka funduszy na zakup sprzętu medycznego dla oddzia-
łów szpitalnych, Usługi zbiórki funduszy na rzecz organizacji szkoleń 
specjalistycznych dla personelu medycznego, Usługi zbiórki funduszy 
w celu pomocy w wyposażaniu szkół klubów sportowych ośrodków 
rehabilitacyjnych w  sprzęt sportowy i  rehabilitacyjny, Finansowanie 
inwestycji związanych z działalnością sportową, służbą zdrowia i po-
mocą społeczną, Usługi wynajmowania i  dzierżawy nieruchomości, 
Usługi wynajmowania pomieszczeń mieszkalnych, biurowych, prze-
mysłowych, konferencyjnych, budynków i obiektów konferencyjnych, 
turystycznych, wypoczynkowych i hotelowych, Usługi wynajmowania 
nieruchomości do prowadzenia działalności hotelowej, do prowadze-
nia usług medycznych i rehabilitacyjnych, na sale konferencyjne oraz 
do  prowadzenia usług gastronomicznych, Wynajmowanie nierucho-
mości niezabudowanych, Sponsorowanie imprez kulturalnych i  na-
ukowych, Pozyskiwanie finansowania dla projektów sportowych, kul-
turalnych i naukowych, Udzielanie informacji związanych ze zbiórkami 
funduszy na cele charytatywne, 41 Organizacja i finansowanie imprez 
naukowych i edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, 
Usługi kształcenia i  nauczania, Usługi rozrywkowe, edukacyjne i  in-
struktażowe, Organizowanie spotkań biznesowo-sportowych, przyjęć 
okolicznościowych, Organizowane i  prowadzenie wystaw, pokazów, 
koncertów, konferencji, zjazdów, seminariów, konkursów i  spotkań 
w celach kulturalnych, naukowych i edukacyjnych, Usługi organizacji 
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sympozjów, seminariów i konferencji z dziedziny medycyny, farmacji, 
kosmetologii, Organizowanie i  prowadzenie wystaw, pokazów, kon-
certów, konferencji, zjazdów, seminariów, konkursów i spotkań w tym 
związanych z medycyną i farmacją, Organizacja konferencji, imprez do-
broczynnych połączonych ze zbiórką funduszy, Organizowanie konfe-
rencji i sympozjów w dziedzinie nauk medycznych, Usługi wydawnicze 
(w tym elektroniczne usługi wydawnicze), Publikowanie w Internecie: 
książek, gazet, broszur, poradników, podręczników w formie nieprze-
znaczonej do  zapisu na  komputerze, Usługi organizacji konferencji, 
sympozjów, zjazdów naukowych, Organizowanie i  prowadzenie pra-
cowni specjalistycznych, Publikacja elektroniczna on-line książek i pe-
riodyków, Publikowanie książek, Produkcja filmów dokumentalnych 
i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, Usługi pisania blo-
gów, Udzielanie informacji dotyczącej usług wymienionych powyżej, 
42 Opracowywanie ekspertyz, opinii i prowadzenie badań w dziedzi-
nie medycyny, Usługi prowadzenia prac badawczych i  rozwojowych 
w zakresie ochrony zdrowia, Badania naukowe do celów medycznych 
w zakresie chorób nowotworowych, Badania i analizy naukowe, Bada-
nia genetyczne, Badania dotyczące nauki, Badania dotyczące techno-
logii, Badania laboratoryjne, Badania naukowe, Doradztwo naukowe, 
Dostarczanie informacji i wyników badań naukowych z bazy danych 
dostępnej online z możliwością wyszukiwania, Projektowanie i opraco-
wywanie technologii medycznej, Sporządzanie raportów naukowych, 
Publikowanie informacji naukowych, Udostępnianie informacji nauko-
wych, Udzielanie informacji dotyczących badań naukowych, Usługi 
analizy krwi do  celów badań naukowych, Usługi badawcze w  dzie-
dzinie medycyny i farmakologii, Usługi badawczo-rozwojowe w dzie-
dzinie przeciwciał, Usługi badawczo-rozwojowe, Usługi doradcze do-
tyczące nauki, Usługi doradcze dotyczące badań naukowych, Usługi 
naukowe i badania w tym zakresie, Usługi w zakresie odkrywania le-
ków, Usługi testów DNA w celu ustalenia ojcostwa (usługi laboratoryj-
ne), Usługi testowania diagnostycznego wspomagane komputerowo, 
Usługi w zakresie analizy krwi, Usługi w zakresie testów naukowych, 
Projektowanie, aktualizowanie, instalacja i  wynajmowanie oprogra-
mowania komputerowego, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], 44 
Usługi medyczne, Usługi szpitali i klinik medycznych, Usługi w zakresie 
ochrony zdrowia, Medyczne badania osób, Opieka pielęgniarska, Pro-
wadzenie placówek rekonwalescencji, Prowadzenie hospicjów, Usługi 
rehabilitacji i rekonwalescencji, Usługi opieki nad pacjentami hospita-
lizowanymi i dochodzącymi, Usługi w zakresie badań przesiewowych, 
Medyczne usługi oceniania zdrowia i kondycji, Usługi doradztwa, infor-
macyjne i konsultingowe w zakresie usług medycznych .

(111) 359086 (220) 2022 07 13 (210) 545066
(151) 2022 11 28 (441) 2022 08 08
(732) KOWALKOWSKI MARCEL, Stalowa Wola (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P Przereklamowana
(540) 

(591) zielony, biały, czarny
(531) 24 .15 .17, 25 .01 .01, 26 .04 .02, 26 .11 .21, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Usługi marketingowe .

(111) 359087 (220) 2022 07 14 (210) 545088
(151) 2022 11 30 (441) 2022 08 16
(732) EKO-STAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKO-STAR
(540) 

(591) zielony, szary, biały
(531) 18 .01 .21, 24 .17 .25, 24 .15 .03, 24 .15 .15, 26 .03 .01, 26 .03 .07, 
27 .05 .01, 29 .01 .13

(510), (511) 39 Usługi wywozu odpadów, Wywóz odpadów [trans-
port], Oczyszczanie [usuwanie i  transport] z  odpadów, Transport 
odpadów, Transport i  przechowywanie odpadów, Transport odpa-
dów na wysypiska, Transport odpadów skażonych, Usługi transportu 
niebezpiecznych odpadów, Usuwanie odpadów [transport], Wynaj-
mowanie pojemników do transportu odpadów, Transport odpadów 
medycznych i  odpadów specjalnych, Gromadzenie odpadów, Po-
zbywanie się [transport] odpadów, Składowanie odpadów, Usuwa-
nie odpadów, Zbieranie odpadów domowych, Zbieranie odpadów 
komercyjnych, Zbieranie odpadów przemysłowych, Zbieranie płyn-
nych odpadów, Zbieranie pojemników na  materiały odpadowe, 
Zbiór odpadów .

(111) 359088 (220) 2022 07 14 (210) 545101
(151) 2022 11 30 (441) 2022 08 16
(732) BOGOWICZ WOJCIECH KEEPCARD, Siedlce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WEISNER
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .05
(510), (511) 18 Parasole i parasolki, 25 Szelki, Rękawiczki .

(111) 359089 (220) 2022 07 14 (210) 545105
(151) 2022 11 30 (441) 2022 08 16
(732) STOPKLATKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) To nie ze mną
(510), (511) 38 Transmisja programów telewizyjnych, Nadawanie 
programów w  telewizji, Transmisja satelitarna, Transmisja wideo 
na  żądanie, Usługi w  zakresie emisji radiowej i  telewizyjnej, Bez-
przewodowa transmisja programów telewizyjnych, Nadawanie pro-
gramów telewizyjnych, Nadawanie audio, wideo i  multimedialne 
za  pośrednictwem internetu i  innych sieci łącznościowych, Nada-
wanie bezprzewodowe, Przekaz satelitarny, Nadawanie i  transmisja 
programów radiowych, Nadawanie i  transmisja programów telewi-
zyjnych, Nadawanie informacji za pośrednictwem telewizji, Nadawa-
nie informacji za pośrednictwem radia, Nadawanie informacji za po-
średnictwem satelity, Nadawanie muzyki, Nadawanie programów 
przez satelitę, Nadawanie programów telewizji kablowej, Nadawanie 
programów za  pośrednictwem internetu, Nadawanie telewizji ka-
blowej, Nadawanie wiadomości [środkami elektronicznymi], Usługi 
w  zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, Usługi w  zakresie 
prowadzenia agencji prasowych, Usługa prowadzenia portali inter-
netowych w zakresie: rozpowszechniania wiadomości i aktualności, 
Zbieranie i przesyłanie informacji, Usługi telekomunikacyjne, Usługi 
komunikacji elektronicznej, Usługi telekomunikacyjne przewodowe, 
Usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe, Usługi telekomunikacji 
satelitarnej, Usługi komunikacji radiowej, Usługi komunikacji za po-
średnictwem sieci światłowodowych, Usługi komunikacji za pośred-
nictwem telefonów komórkowych, Usługi łączności poprzez termi-
nale komputerowe, Usługi nadawania bezprzewodowego, Usługi 
nadawania telewizji kablowej, Oferowanie połączeń telekomunika-
cyjnych z  globalną siecią komputerową, Transfer strumieniowy da-
nych, Transmisja plików cyfrowych, Zapewnianie dostępu do global-
nych sieci komputerowych, Łączność poprzez sieci komputerowe, 
Usługi dostępu do  internetu, Usługi dostępu do  sieci komunikacji 
elektronicznej, Usługi zapewniania dostępu do treści, stron interne-
towych i portali, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do fil-
mów, innych nagrań i  programów telewizyjnych udostępnianych 
za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, Zapewnianie dostępu 
telekomunikacyjnego do  programów radiowych, Agencje informa-
cyjne, Przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych za po-
średnictwem sieci komputerowych oraz internetu, Usługi poczty 
elektronicznej, Zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w inter-
necie, Usługi teletechniczne, Usługi teleinformatyczne, Wypożycza-
nie urządzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie telefonów, Wypo-
życzanie urządzeń służących do komunikacji za pośrednictwem sieci 
komunikacji elektronicznej, Wyznaczanie położenia obiektów za po-
mocą urządzeń telekomunikacyjnych, Dostarczanie informacji o po-
łożeniu obiektów lokalizowanych za pomocą urządzeń telekomuni-
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kacyjnych, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 41 Usługi w zakresie organizowania 
i prowadzenia imprez o charakterze edukacyjnym, naukowym, kul-
turalnym, sportowym, rekreacyjnym, plenerowym, Organizowanie 
i  prowadzenie konkursów, pokazów z  wykorzystaniem wszystkich 
metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, Orga-
nizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji, kongresów, sympoz-
jów, wystaw i targów w celach kulturalnych i edukacyjnych, Organi-
zowanie i prowadzenie imprez rozrywkowych, Wydawanie publikacji 
multimedialnych i  internetowych, Usługi wydawnicze, Usługi pro-
dukcji filmów, Usługi nagrywania i produkcji audio, Montaż progra-
mów telewizyjnych .

(111) 359090 (220) 2022 07 15 (210) 545190
(151) 2022 11 22 (441) 2022 08 08
(732) PRAWM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRAWM
(540) 

(531) 26 .04 .02, 26 .04 .12, 26 .04 .18, 26 .02 .07, 26 .11 .03, 26 .11 .07, 27 .05 .01
(510), (511) 9 Aparatura i urządzenia do sterowania przepływu ener-
gii elektrycznej, Aparatura sygnalizacyjna, Urządzenia mierzące, wy-
krywające, monitorujące i kontrolujące, Sterowniki urządzeń i opro-
gramowania wbudowanego w urządzenia .

(111) 359091 (220) 2022 06 01 (210) 543674
(151) 2022 11 22 (441) 2022 08 08
(732) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT NAPĘDÓW 
I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEMoK LIGHT E-MOTORS
(540) 

(591) ciemnoszary, pomarańczowy, biały
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .17, 24 .15 .02
(510), (511) 7 Silniki lotnicze, generatory elektryczności, silniki elek-
tryczne inne niż do pojazdów lądowych, silniki do łodzi, mechanizmy 
sterownicze do  maszyn i  silników, narzędzia ręczne o  napędzie in-
nym niż ręczny, 12 Pojazdy elektryczne, silniki elektryczne do pojaz-
dów lądowych .

(111) 359092 (220) 2022 06 01 (210) 543660
(151) 2022 11 15 (441) 2022 08 01
(732) TROLLTUNGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NORDIC TALKING FESTIVAL
(510), (511) 41 Organizowanie festiwali, Rozrywka w postaci festiwa-
lu etnicznego, Organizowanie festiwali w celach kulturalnych, Orga-
nizowanie festiwali w celach edukacyjnych, Organizowanie festiwali 
do celów rozrywkowych, Organizowanie festiwali w celach rekreacyj-
nych, Organizowanie festiwali w celach szkoleniowych, Administro-
wanie [organizacja] konkursami, Organizacja seminariów, Organi-
zacja wystaw do celów kulturalnych lub edukacyjnych, Organizacja 
wystaw w celach szkoleniowych, Organizowanie i obsługa konferen-
cji, Organizowanie i  prowadzanie konferencji edukacyjnych, Orga-

nizowanie i  prowadzanie konferencji i  seminariów, Organizowanie 
i prowadzenie konferencji na temat biznesu i handlu, Organizowanie 
i  prowadzenie wykładów, Organizowanie konferencji związanych 
z  biznesem, Organizowanie konferencji dotyczących działalności 
kulturalnej, Organizowanie konferencji związanych z  rozrywką, Or-
ganizowanie konferencji dotyczących handlu, Organizowanie kon-
ferencji dotyczących szkoleń, Organizowanie konferencji dotyczą-
cych rozrywki, Organizowanie konferencji w  celach rekreacyjnych, 
Organizowanie pokazów w  celach szkoleniowych, Organizowanie 
pokazów w  celach kulturalnych, Organizowanie pokazów w  celach 
edukacyjnych, Organizowanie konkursów w celach kulturalnych, Or-
ganizowanie konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, 
Organizowanie widowisk w  celach edukacyjnych, Organizowanie 
wykładów, Planowanie konferencji w  celach edukacyjnych, Plano-
wanie seminariów w  celach edukacyjnych, Organizowanie zjazdów 
w celach rekreacyjnych, Organizowanie zjazdów w celach edukacyj-
nych, Organizowanie zjazdów w  celach szkoleniowych, Organizo-
wanie zjazdów w celach biznesowych, Przygotowywanie, organizo-
wanie i prowadzenie konferencji, Przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Przygotowywanie, organizo-
wanie i  prowadzenie sympozjów, Przygotowywanie, organizowa-
nie i  prowadzenie kongresów, Przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, Usługi doradcze i informacyjne związane 
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji, 
Doradztwo w zakresie szkoleń, Organizacja szkoleń, Pokazy eduka-
cyjne, Prowadzenie imprez edukacyjnych, Udostępnianie informacji 
dotyczących szkoleń, Usługi edukacyjne i  szkoleniowe, Warsztaty 
w celach szkoleniowych, Koncerty muzyczne, Zarządzanie koncerta-
mi, Organizowanie koncertów muzycznych, Obsługa koncertów mu-
zycznych, Usługi rezerwacji biletów na koncerty, Przygotowywanie, 
organizowanie i prowadzenie koncertów, Usługi rezerwacji biletów 
i rezerwacji miejsc na koncerty muzyczne, Usługi doradcze i informa-
cyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadze-
niem koncertów, Imprezy kulturalne, Usługi w  zakresie kultury, Or-
ganizowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych, Rezerwacja biletów 
na imprezy kulturalne, Organizowanie prezentacji do celów kultural-
nych, Organizowanie imprez w celach kulturalnych, Organizowanie 
zjazdów w  celach kulturalnych, Organizowanie festynów w  celach 
kulturalnych, Organizacja i  przeprowadzanie aktywności kultural-
nych, Zapewnianie atrakcji odwiedzającym w  celach kulturalnych, 
Dostarczanie informacji na  temat aktywności kulturalnych, Usługi 
rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia kulturalne, Or-
ganizowanie i  przeprowadzanie targów w  celach kulturalnych lub 
edukacyjnych, Organizowanie kongresów i  konferencji w  celach 
kulturalnych i edukacyjnych, Organizacja i przeprowadzanie imprez 
rozrywkowych na żywo, Organizowanie koncertów, Organizowanie 
pokazów na  żywo, Organizowanie wydarzeń muzycznych, Usługi 
rozrywkowe na  żywo, Zapewnianie rozrywki na  żywo, Informacja 
o biletach na  imprezy rozrywkowe, Usługi informacyjne w zakresie 
biletów na widowiska, Usługi agencji sprzedaży biletów na imprezy 
rozrywkowe, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wyda-
rzenia rozrywkowe .

(111) 359093 (220) 2022 06 03 (210) 543725
(151) 2022 11 17 (441) 2022 08 01
(732) PAWEŁCZYK BOŻENA, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLINIC BBP
(540) 

(591) złoty
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .02
(510), (511) 41 Organizowanie medycznych szkoleń oraz wykładów 
w zakresie psychologii, psychoterapii, psychiatrii i zdrowia psychicz-
nego, Szkolenia, Organizowanie kursów szkoleniowych, Usługi edu-
kacyjne, Publikowanie książek i tekstów innych niż teksty reklamowe, 
w szczególność dotyczących kultury, oświaty i wychowania, opieki 
i  pomocy społecznej, psychologii psychiatrii, Publikacje elektro-
niczne on-line książek i periodyków, 44 Usługi medyczne, leczenie, 
psychiatryczne i  zdrowotne, konsultacje i  porady lekarskie, Usługi 
psychologów, psychiatrów, i  fizjoterapeutów, Porady psychologicz-
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ne, Seksuologia, Leczenie odwykowe pacjentów nadużywających 
środków odurzających, Sporządzanie leków wykorzystywanych 
w  leczeniu psychiatrycznym przez farmaceutów, Porady medyczne 
dla osób niepełnosprawnych oraz porady w  zakresie farmakologii 
niezbędnej w  leczeniu psychiatrycznym, Analizy medyczne do  ce-
lów diagnostycznych i  leczniczych świadczone przez laboratoria 
medyczne niezbędne do  prowadzenia leczenia psychiatrycznego, 
Usługi oceny zdrowia, Usługi telemedyczne, Usługi terapeutyczne, 
Usługi w zakresie terapii zajęciowej, w zakresie psychiatrii i psycholo-
gii, Zdalne monitorowanie danych medycznych niezbędnych do dia-
gnozowania medycznego i prowadzenia leczenia psychiatrycznego, 
Prowadzenie ośrodków zdrowia, Udzielanie pomocy medycznej 
w zakresie psychiatrii i psychologii, Prowadzenie placówek rekonwa-
lescencji dla osób leczonych psychiatrycznie, Wspomaganie leczenia 
psychiatrycznego i  psychologicznego aromaterapią, muzyko tera-
pią, terapia sztuki, terapią tańcem, terapią z udziałem zwierząt (zo-
oterapią), medycyną alternatywną, Uzupełnianie leczenia w zakresie 
psychiatrii i psychologii, doradztwo w zakresie żywienia i odżywiania 
oraz o usługi w zakresie akupunktury, Usługi profilaktyki w zakresie 
zdrowia psychicznego, psychoterapia i leczenie zaburzeń osobowo-
ści, medycyna stylu życia i rozwój osobisty .

(111) 359094 (220) 2022 06 26 (210) 544432
(151) 2022 11 30 (441) 2022 08 16
(732) GRAAL SPÓŁKA AKCYJNA, Wejherowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEAL BOX
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 26 .01 .18, 26 .11 .07
(510), (511) 29 Mięso, Potrawy na bazie mięsa, Ryby, Potrawy na ba-
zie ryb, Jaja, Potrawy na bazie jaj, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, 
Ekstrakty konserwowane mięsne, Suszone i  gotowane owoce oraz 
warzywa, Galaretki, Dżemy, Kompoty, Mleko, Produkty mleczne, Ole-
je i tłuszcze jadalne, Sałatki warzywne, Wędliny, Zupy, Pasztety mię-
sne, Pasztety warzywne, Flaki, Potrawy na  bazie warzyw, 30 Kawa, 
Herbata, Kakao, Cukier, Ryż, Tapioka, Sago, Kawa nienaturalna, Mąka 
i produkty zbożowe, Potrawy na bazie mąki, Pierogi, Chleb, Wyroby 
cukiernicze, Słodycze, Lody, Miód, Melasa (syropy), Drożdże, Proszek 
do pieczenia, Sól, Musztarda, Ocet, Sosy (przyprawy) .

(111) 359095 (220) 2022 07 12 (210) 544994
(151) 2022 11 22 (441) 2022 08 08
(732) SOKOŁOWSKI ANDRZEJ, Płock (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) manufaktura audio
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .11 .03, 26 .11 .05, 26 .11 .22
(510), (511) 9 Urządzenia do odtwarzania audio, Głośniki audio .

(111) 359096 (220) 2022 07 12 (210) 544998
(151) 2022 11 22 (441) 2022 08 08
(732) SOLIDENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLIDENTAL
(540) 

(591) czarny, niebieski, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .03 .01
(510), (511) 35 Doradztwo związane z zarządzaniem, 44 Usługi w za-
kresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi w zakresie higieny i pielę-
gnacji urody, Usługi dentystyczne, Doradztwo związane ze stomato-
logią .

(111) 359097 (220) 2022 07 14 (210) 545106
(151) 2022 11 29 (441) 2022 08 16
(732) AGRO-SIEĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chełmno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Nasiona Kujawskie
(540) 

(591) szary, zielony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 05 .07 .02
(510), (511) 31 Nasiona, Nasiona do  siewu, Nasiona roślin, Nasiona 
surowe, Nasiona nieprzetworzone, Nasiona do  upraw, Nasiona dla 
rolnictwa, Nieprzetworzone nasiona do  użytku rolniczego, Ziarno 
siewne, Ziarna rolnicze do  siewu, Ziarna naturalne, Zboże nieprze-
tworzone, Zboże w  ziarnach nieprzetworzone, Nasiona pszenicy, 
Jęczmień, Nasiona żyta, Nasiona rzepaku, Nasiona pszenżyta, Na-
siona kukurydzy, 35 Sprzedaż detaliczna lub hurtowa następujących 
towarów: nasiona, nasiona do siewu, nasiona roślin, nasiona surowe, 
nasiona nieprzetworzone, nasiona do upraw, nasiona dla rolnictwa, 
nieprzetworzone nasiona do użytku rolniczego, ziarno siewne, ziar-
na rolnicze do siewu, ziarna naturalne, zboże nieprzetworzone, zbo-
że w ziarnach nieprzetworzone, nasiona pszenicy, jęczmień, nasiona 
żyta, nasiona rzepaku, nasiona pszenżyta, nasiona kukurydzy .

(111) 359098 (220) 2022 07 14 (210) 545108
(151) 2022 11 29 (441) 2022 08 16
(732) AGRO-SIEĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chełmno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BIOKURATOR
(510), (511) 1 Biologiczne nawozy azotowe, Dodatki chemiczne do na-
wozów, Dodatki glebowe [nawożenie], Kompost, obornik, nawozy, 
Mieszanki substancji chemicznych i materiałów naturalnych do wyko-
rzystania jako nawozy rolnicze, Mikroorganizmy do stymulacji wzro-
stu roślin, Żywe mikroorganizmy, inne niż do użytku medycznego lub 
celów weterynaryjnych, Bakterie [inne niż do celów medycznych lub 
weterynaryjnych], Dodatki glebowe, Mineralne preparaty do  użyź-
niania gleby, Nawozy biologiczne stosowane do  uzdatniania gleby, 
Nawozy użyźniające glebę, Organiczne proszki i preparaty do ulep-
szania gleby, Polepszacze do gleby, Preparaty do odżywiania gleby, 
Środki do uzdatniania gleby do kontroli wzrostu produktów rolnych, 
Środki do uzdatniania gleby do celów rolniczych .

(111) 359099 (220) 2022 07 14 (210) 545109
(151) 2022 11 29 (441) 2022 08 16
(732) AGRO-SIEĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chełmno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Fundamental
(510), (511) 1 Biologiczne nawozy azotowe, Dodatki chemiczne do na-
wozów, Dodatki glebowe [nawożenie], Kompost, obornik, nawozy, 
Mieszanki substancji chemicznych i materiałów naturalnych do wyko-
rzystania jako nawozy rolnicze, Mikroorganizmy do stymulacji wzro-
stu roślin, Żywe mikroorganizmy, inne niż do użytku medycznego lub 
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celów weterynaryjnych, Bakterie [inne niż do celów medycznych lub 
weterynaryjnych], Dodatki glebowe, Mineralne preparaty do  użyź-
niania gleby, Nawozy biologiczne stosowane do  uzdatniania gleby, 
Nawozy użyźniające glebę, Organiczne proszki i preparaty do ulep-
szania gleby, Polepszacze do gleby, Preparaty do odżywiania gleby, 
Środki do uzdatniania gleby do kontroli wzrostu produktów rolnych, 
Środki do uzdatniania gleby do celów rolniczych .

(111) 359100 (220) 2022 07 20 (210) 545353
(151) 2022 11 24 (441) 2022 08 08
(732) SUPEŁ DARIUSZ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) supełkowo
(510), (511) 44 Psychologiczne (porady-) .

(111) 359101 (220) 2022 04 15 (210) 542060
(151) 2022 11 30 (441) 2022 08 16
(732) GTL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Twój dom
(540) 

(591) biały, czerwony, zielony, żółty, fioletowy
(531) 07 .01 .09, 07 .01 .11, 05 .01 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 1 Węgiel .

(111) 359102 (220) 2022 07 11 (210) 545012
(151) 2022 11 15 (441) 2022 08 01
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE PBR SPÓŁKA AKCYJNA, 
Wyrzysk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PBR grupa
(540) 

(591) zielony
(531) 07 .01 .08, 07 .01 .24, 26 .04 .02, 26 .04 .09, 26 .11 .03, 26 .11 .05, 
26 .11 .07, 26 .11 .08, 27 .05 .01, 27 .05 .17, 29 .01 .03
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarzą-
dzanie i  administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamo-
we, marketingowe i promocyjne, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Administrowanie sprzedażą, Aukcje nieruchomości, Sprzedaż aukcyjna 
nieruchomości, Analiza marketingowa nieruchomości, Usługi reklamo-
we dotyczące nieruchomości, Obsługa marketingowa obrotu nierucho-
mościami, Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyj-
nych, Organizacja i przeprowadzanie aukcji nieruchomości, Zarządzanie 
mieszkaniami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem 
domu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, 
Administrowanie działalnością gospodarczą, Administrowanie doty-
czące marketingu, Administrowanie konkursami w  celach reklamo-
wych, Administrowanie zawodami w celach reklamowych, Administro-
wanie w zakresie oceny przedsiębiorstw, Administrowanie dotyczące 
planowania działalności gospodarczej, Administracyjne zarządzanie 

przedsiębiorstwami handlowymi, Usługi wsparcia administracyjnego 
i przetwarzania danych, Usługi w zakresie administrowania działalnością 
gospodarczą, Usługi doradcze w  zakresie administrowania przedsię-
biorstwem, Usługi zarządzania sprzedażą, Zarządzanie sprzedażą i bazą 
klientów, Usługi administracyjne w zakresie kierowania na konsultacje 
do generalnych wykonawców budowlanych, Zarządzanie personelem, 
Zarządzanie działalnością handlową, Zarządzanie działalnością gospo-
darczą, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Pomoc w zarządzaniu, Zarzą-
dzanie relacjami z klientami, Pomoc w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą, Nadzór nad zarządzaniem działalnością gospodarczą, 
Administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, Doradztwo 
biznesowe, Rozpowszechnianie informacji biznesowych, Analiza da-
nych biznesowych, Opracowywanie statystyk biznesowych, Analiza 
zysków biznesowych, Analiza trendów biznesowych, Analiza zarządza-
nia w biznesie, Strategiczna analiza biznesowa, Analizy biznesowe ryn-
ków, Wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, Biznesowe usługi dorad-
cze i  konsultacyjne, Badania rynku i  analizy biznesowe, Pomoc 
biznesowa przy prowadzeniu przedsiębiorstw, Konsultacje w dziedzi-
nie wycen biznesowych, 36 Usługi w  zakresie nieruchomości, Usługi 
w zakresie wycen, Inwestycje finansowe, Finansowanie inwestycji, In-
westycje przemysłowe, Organizowanie inwestycji, Kluby inwestycyjne, 
Usługi inwestycyjne, Doradztwo inwestycyjne, Zarządzanie inwestycja-
mi, Pośrednictwo inwestycyjne, Analiza inwestycyjna, Informacje inwe-
stycyjne, Powiernictwo inwestycyjne, Administrowanie inwestycjami, 
Finansowanie inwestycji budowlanych, Monitorowanie wyników inwe-
stycji, Inwestycje majątkowe [nieruchomości], Pozyskiwanie inwestycji 
finansowych, Opieka nad inwestycjami, Inwestowanie w nieruchomo-
ści, Inwestowanie funduszy międzynarodowych, Inwestowanie fundu-
szy kapitałowych, Usługi finansowo-inwestycyjne, Inwestycje kapitało-
we, Administrowanie inwestycjami funduszy, Zarządzanie powiernicze 
inwestycjami, Analizy w zakresie inwestycji, Usługi finansowe dotyczą-
ce inwestycji, Zarządzanie finansowe dotyczące inwestycji, Doradztwo 
finansowe dotyczące inwestycji, Planowanie inwestycji w nieruchomo-
ści, Informacje finansowe dla inwestorów, Usługi konsultacyjne doty-
czące inwestycji, Zarządzanie aktywami inwestycyjnymi, Rozwijanie 
portfeli inwestycyjnych, Administrowanie funduszami inwestycyjnymi, 
Monitorowanie funduszy inwestycyjnych, Dostarczanie kapitału inwe-
stycyjnego, Udzielanie informacji inwestycyjnych, Zarządzanie fundu-
szami inwestycyjnymi, Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, Inwesto-
wanie funduszy wzajemnych, Fundusze inwestycyjne wzajemne, 
Inwestycje w  fundusze powiernicze, Usługi badawcze dotyczące in-
westycji, Udzielanie informacji finansowych inwestorom, Doradztwo 
dotyczące inwestycji kapitałowych, Zarządzanie funduszem inwesty-
cyjno-kapitałowym, Zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, Ad-
ministrowanie funduszami i  inwestycjami, Inwestowanie kapitału 
w nieruchomości, Zarządzanie inwestycjami w akcje, Administrowanie 
funduszami wspólnego inwestowania, Usługi konsultacyjne w zakresie 
inwestycji, Doradztwo w  zakresie inwestycji kapitałowych, Udzielanie 
informacji dotyczących inwestycji giełdowych, Usługi administracyjne 
w zakresie inwestycji, Zapewnianie inwestycyjnych planów oszczędno-
ściowych, Pośrednictwo w  sprawach inwestycji finansowych, Doradz-
two w zakresie inwestycji mieszkaniowych, Skomputeryzowane usługi 
informacyjne dotyczące inwestycji, Usługi doradcze dotyczące inwe-
stycji finansowych, Doradztwo w  zakresie inwestycji finansowych, Fi-
nansowe i inwestycyjne usługi konsultacyjne, Usługi doradcze związa-
ne z inwestycjami, Usługi w zakresie zarządzania inwestycjami, Usługi 
w zakresie inwestycji powierniczych, Usługi oceny ryzyka inwestycyjne-
go, Usługi finansowych funduszy inwestycyjnych, Doradztwo dotyczą-
ce inwestowania w nieruchomości, Usługi w zakresie doradztwa inwe-
stycyjnego, Usługi powiernictwa i  doradztwa inwestycyjnego, Usługi 
w  zakresie powiernictwa inwestycyjnego, Usługi doradztwa inwesty-
cyjnego dotyczące nieruchomości, Usługi w zakresie kont inwestycyj-
nych, Usługi kredytowe w zakresie inwestycji majątkowych, Nabywanie 
w  celu prowadzenia inwestycji finansowych, Inwestowanie funduszy 
na rzecz osób trzecich, Usługi zarządzania inwestycjami w zakresie nie-
ruchomości, Usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, Usługi 
inwestycyjne w  zakresie zmiennego ubezpieczenia, Udzielanie gwa-
rancji finansowych i poręczeń (bankowość inwestycyjna), Usługi dorad-
cze w zakresie inwestycji i finansów, Organizowanie inwestycji, zwłasz-
cza inwestycji w  kapitale trwałym, usług w  zakresie finansowania 
i ubezpieczenia, Usługi doradztwa inwestycyjnego i planowania finan-
sowego, Utrzymywanie kont depozytowych w celach inwestycyjnych, 
Usługi bankowości inwestycyjnej w zakresie nieruchomości, Usługi ana-
liz finansowych związane z inwestycjami, Usługi inwestycyjne w zakre-
sie kapitału własnego, Usługi inwestycyjne funduszy typu private 
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equity, Oszacowania majątku nieruchomego (nieruchomości), Wyna-
jem nieruchomości, Agencje nieruchomości, Wycena nieruchomości, 
Finansowanie nieruchomości, Timesharing nieruchomości, Dzierżawa 
nieruchomości [tylko nieruchomości], Powiernictwo nieruchomości, 
Zarządzanie nieruchomością, Zarządzanie nieruchomościami, Admini-
strowanie nieruchomościami, Usługi wyceny nieruchomości, Ocena 
nieruchomości [wycena], Usługi nabywania nieruchomości, Organizo-
wanie wynajmu nieruchomości, Wycena nieruchomości [finansowa], 
Wyceny finansowe nieruchomości, Ubezpieczenie wyposażenia nieru-
chomości, Zarządzanie portfelem nieruchomości, Finansowanie kon-
sorcjalne nieruchomości, Ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], 
Usługi kredytowania nieruchomości, Agencje mieszkaniowe (nierucho-
mości), Ocena i wycena nieruchomości, Udzielanie pożyczek na nieru-
chomość, Zarządzanie powiernicze nieruchomościami, Usługi zarzą-
dzania nieruchomościami, Wynajmowanie pomieszczeń biurowych 
[nieruchomości], Doradztwo w  zakresie nieruchomości, Organizacja 
najmu nieruchomości handlowych, Organizowanie ograniczonej wła-
sności nieruchomości, Organizowanie finansowania zakupu nierucho-
mości, Pomoc w zakupie nieruchomości, Usługi konsultacyjne dotyczą-
ce nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi 
finansowania zakupu nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące nie-
ruchomości, Wyceny finansowe nieruchomości dzierżawionych, Ubez-
pieczenie dla właścicieli nieruchomości, Zapewnienie finansowania 
rozbudowy nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczących nieru-
chomości, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, Usługi 
ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości, Organizowanie dzierżawy 
[tylko nieruchomości], Usługi w zakresie wyceny nieruchomości, Wyce-
na w kwestiach majątku nieruchomego, Usługi związane z majątkiem 
nieruchomym, Usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące 
transakcji w zakresie nieruchomości, Biura pośrednictwa handlu nieru-
chomościami, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Wycena i za-
rządzanie nieruchomościami, Wynajem nieruchomości i  majątku, Po-
życzki pod zastaw nieruchomości, Usługi związane ze współwłasnością 
nieruchomości, Usługi depozytowe w zakresie nieruchomości, Organi-
zowanie najmu nieruchomości na wynajem, Administrowanie sprawa-
mi finansowymi dotyczącymi nieruchomości, Usługi doradcze doty-
czące własności nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące wyceny 
nieruchomości, Usługi inwestowania w  nieruchomości komercyjne, 
Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, 
Usługi doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych, Usługi fi-
nansowe dotyczące własności nieruchomości, Usługi finansowe doty-
czące rozbudowy nieruchomości, Pośrednictwo ubezpieczeniowe 
w  zakresie nieruchomości, Nabywanie nieruchomości [dla osób trze-
cich], Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, Wycena finanso-
wa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], Dzierżawa nierucho-
mości posiadanych na  własność, Usługi w  zakresie ubezpieczania 
nieruchomości, Usługi powiernicze w zakresie nieruchomości, Wyceny 
nieruchomości dla roszczeń ubezpieczeniowych, Planowanie finansów 
w  zakresie nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących rynku 
nieruchomości, Usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, 
Usługi finansowe w zakresie nieruchomości, Nabywanie nieruchomości 
na rzecz osób trzecich, Usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościa-
mi, Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, Agencje pośred-
nictwa w handlu nieruchomościami, Udzielanie informacji dotyczących 
wyceny nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości związane z za-
rządzaniem inwestycjami w  majątek nieruchomy, Wycena finansowa 
majątku osobistego i nieruchomości, Usługi agencji pośrednictwa nie-
ruchomości mieszkaniowych, Zapewnianie środków finansowych 
na rozwój nieruchomości, Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie 
nieruchomości, Usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości miesz-
kaniowych, Odbieranie długów z tytułu wynajmu nieruchomości, Usłu-
gi agencji w zakresie dzierżawy nieruchomości, Usługi finansowe w za-
kresie zakupu nieruchomości, Organizowanie umów dzierżawy i najmu 
nieruchomości, Zabezpieczanie środków finansowych na zakup nieru-
chomości, Usługi w  zakresie odnawiania dzierżawy nieruchomości, 
Usługi zarządzania nieruchomościami w systemie timesharingu, Usługi 
zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, Usługi 
agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i  wynajmu budynków, 
Usługi agencji nieruchomości przy zakupie i  wynajmie przedsię-
biorstw, Doradztwo związane z kredytami hipotecznymi na nierucho-
mości mieszkaniowe, Usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z lokalami do handlu detalicznego, Usługi agencji nieruchomości zwią-
zane z kupnem i sprzedażą budynków, 37 Usługi doradztwa w zakresie 
budowy budynków, Budownictwo, Usługi generalnych wykonawców 
budowlanych, Budowa nieruchomości [budownictwo], Budowa funda-

mentów, Budowa podłóg, Budowa pomieszczeń, Budowa domów, 
Budowa przybudówek, Budowa kuchni, Budowa ścian, Budowa biur, 
Budowanie nieruchomości, Nadzór budowlany, Budowanie domów, 
Informacja budowlana, Usługi budowlane, Budownictwo mieszkanio-
we, Budownictwo komercyjne, Budowa części budynków, Budowa fun-
damentów budynków, Budowa bloków mieszkalnych, Budowa nieru-
chomości mieszkalnych, Wyrównywanie terenu budowy, Usługi 
zarządzania budową, Budowa ścianek działowych, Budowa budynków 
wielorodzinnych, Usługi doradztwa budowlanego, Doradztwo inżynie-
ryjne [budownictwo], Wynajem narzędzi budowlanych, Wypożyczanie 
maszyn budowlanych, Udzielanie informacji budowlanych, Budowa 
budynków na  zamówienie, Budowa domów na  zamówienie, Nadzór 
budowlany na miejscu, Usługi budowlane i konstrukcyjne, Nadzór nad 
budowaniem konstrukcji, Naprawa i konserwacja rusztowań budowla-
nych oraz platform budowlanych, Budowa budynków mieszkalnych 
i komercyjnych, Budowa ścian działowych we wnętrzach, Budowa sto-
isk i sklepów targowych, Budowa z zastosowaniem ciężkiego sprzętu, 
Budowa budynków produkcyjnych i przemysłowych, Montaż instalacji 
na placach budowy, Usługi budowlane i naprawy budynków, Instalacja 
narzędzi na placach budowy, Usługi doradcze w zakresie budowania, 
Naprawa lub konserwacja sprzętu budowlanego, Wypożyczanie urzą-
dzeń stosowanych w budownictwie, Doradztwo dotyczące budownic-
twa mieszkalnego i budynków, Zabezpieczanie budynków przed wil-
gocią podczas ich budowy, Wciąganie maszyn związanych z instalacją, 
naprawą i  budownictwem, Usługi odnawiania mieszkań, Wznoszenie 
obszarów mieszkalnych, Budowa prywatnych budynków mieszkal-
nych, Konstruowanie budynków mieszkalnych i handlowych, Naprawa 
i konserwacja budynków mieszkalnych, Usługi budowlane w zakresie 
budynków mieszkalnych, Instalowanie osprzętu i  akcesoriów w  po-
mieszczeniach mieszkalnych, Malowanie domów, Usługi malowania 
domów, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzenio-
we, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowe-
go, czyszczącego i konserwacyjnego, Remont nieruchomości, Nadzór 
nad remontami budynków, Usługi doradcze dotyczące remontów bu-
dynków, Usługi w zakresie remontów budynków, Usługi doradcze w za-
kresie remontów budynków, Usługi rozbiórkowe .

(111) 359103 (220) 2022 06 22 (210) 544335
(151) 2022 11 24 (441) 2022 08 08
(732) PCSG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FASTER
(540) 

(591) czarny, niebieski
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 24 .17 .05, 26 .01 .06
(510), (511) 1 Chemikalia czyszczące, Środki chemiczne w  postaci 
wzmacniaczy-właściwości czyszczących, Absorbenty do rozpuszczal-
ników do czyszczenia, Substancje chemiczne do czyszczenia betonu, 
Substancje chemiczne do  czyszczenia konstrukcji ceglanych, Pre-
paraty czyszczące na  bazie rozpuszczalników do  usuwania tłuszczu 
podczas procesów wytwarzania, Środki do mycia podczas procesów 
produkcyjnych, 3 Preparaty do czyszczenia, Preparaty myjące, Środki 
i preparaty do mycia, czyszczenia, polerowania, szorowania i ściera-
nia, Oleje czyszczące, Środki czyszczące, Aerozole czyszczące, Żrące 
środki czyszczące, Płyny do  czyszczenia, Amoniak do  czyszczenia, 
Środki czyszczące do szkła, kamienia i metalu, Chusteczki zawierają-
ce preparaty czyszczące, Detergenty inne niż do użytku w procesach 
produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, Mydła, Preparaty 
do  mycia okien, podłóg posadzek, sanitariatów, armatury łazienko-
wej, Uniwersalne preparaty do  mycia powierzchni, Płyny do  mycia 
naczyń, 5 Środki dezynfekcyjne i  antyseptyczne, Środki dezynfek-
cyjne do  celów higienicznych, Płyny i  środki dezynfekujące, Mydła 
dezynfekujące, Środki dezynfekcyjne do toalet chemicznych, Środki 
dezynfekcyjne do celów medycznych, Środki dezynfekujące, którymi 
nasączane są chusteczki, Ściereczki do czyszczenia nasączone środ-
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kami dezynfekującymi, do celów higienicznych, Preparaty czyszczące 
do celów medycznych, Środki sanitarne do celów medycznych, Odka-
żające preparaty do mycia rąk, Preparaty grzybobójcze .

(111) 359104 (220) 2022 06 28 (210) 544543
(151) 2022 11 15 (441) 2022 08 01
(732) ZAKŁAD NR 9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MASAŻ WABI
(540) 

(591) ciemnoniebieski, biały
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .24, 26 .01 .16, 26 .01 .18, 26 .11 .03
(510), (511) 3 Olejki eteryczne, Cytrynowe olejki eteryczne, Olejki ete-
ryczne cytrynowe, Terpeny [olejki eteryczne], Emulgowane olejki ete-
ryczne, Aromaty [olejki eteryczne], Roślinne olejki eteryczne, Zmiesza-
ne olejki eteryczne, Naturalne olejki eteryczne, Aromatyczne olejki 
eteryczne, Kocanka [olejki eteryczne], Olejki eteryczne z cytryny, Esen-
cje i olejki eteryczne, Aromaty do napojów [olejki eteryczne], Aromaty 
do ciast (olejki eteryczne), Olejki eteryczne o zastosowaniu kosmetycz-
nym, Olejki eteryczne do użytku osobistego, Olejki eteryczne z drzewa 
cedrowego, Aromaty do żywności [olejki eteryczne], Olejki eteryczne 
na kojenie nerwów, Olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, Olejki ete-
ryczne z drzewa sandałowego, Olejki eteryczne do użytku przemysło-
wego, Olejki eteryczne do stosowania w aromaterapii, Olejki eteryczne 
jako zapachy do prania, Olejki eteryczne do użytku w odświeżaczach 
powietrza, Olejki eteryczne do  użytku w  gospodarstwie domowym, 
Olejki eteryczne do użytku w procesach produkcyjnych, Olejki eterycz-
ne do stosowania w wytwarzaniu roztworu inhalacyjnego, Olejki ete-
ryczne do użytku w produkcji wyrobów zapachowych, Eyelinery [ko-
smetyki], Kosmetyki funkcjonalne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki 
organiczne, Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki i preparaty kosmetycz-
ne:Maski kosmetyczne, Kosmetyki:Perfumy, Ekstrakty perfum, Kremy 
perfumowane, Krem przeciwzmarszczkowy, Krem bazowy, Kremy 
ochronne, Kremy odżywcze, Kremy samoopalające, Chusteczki nasą-
czane płynami kosmetycznymi, Chusteczki nasączane preparatami 
kosmetycznymi, Kosmetyki w formie olejków, Kosmetyki w gotowych 
zestawach, Krem do skórek wokół paznokci, Lakier do celów kosme-
tycznych, Maści do celów kosmetycznych, Nielecznicze balsamy, Nie-
lecznicze kuracje do  skóry głowy, Olejki do  celów kosmetycznych, 
Olejki do  masażu, Olejki do  masażu, nielecznicze, Olejki eteryczne 
o zastosowaniu kosmetycznym, Olejki i płyny do masażu, Olejki mine-
ralne [kosmetyki], Olejki toaletowe, Preparaty do pedicure, Preparaty 
higieniczne w postaci środków toaletowych, Preparaty kosmetyczne 
do odchudzania, Preparaty kosmetyczne do twarzy, Preparaty kosme-
tyczne do  pielęgnacji ciała, Preparaty kosmetyczne o  działaniu wy-
szczuplającym, Preparaty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, 
Preparaty ścierne do ciała, Preparaty toaletowe, Olej kokosowy do ce-
lów kosmetycznych, Aromaty, Aromaty do ciast (olejki eteryczne), Olej 
rycynowy do celów kosmetycznych, Olejek golteriowy, Olejek jaśmi-
nowy, Olejek lawendowy, Olejek miętowy surowy, Olejek migdałowy, 
Olejek różany, Olejek sosnowy, Olejki eteryczne, Olejki eteryczne cy-
trynowe, Olejki eteryczne cytrynowe, Olejki eteryczne do stosowania 
w  aromaterapii, Olejki eteryczne do  stosowania w  wytwarzaniu roz-
tworu inhalacyjnego, Olejki eteryczne do  użytku w  gospodarstwie 
domowym, Olejki eteryczne do  użytku w  procesach produkcyjnych, 
Olejki eteryczne do użytku przemysłowego, Olejki eteryczne do użyt-
ku w  produkcji wyrobów zapachowych, Olejki eteryczne do  użytku 
osobistego, Olejki eteryczne na kojenie nerwów, Olejki eteryczne z cy-
tryny, Olejki eteryczne z drzewa cedrowego, Olejki eteryczne z drzewa 
sandałowego, Olejki naturalne do  celów kosmetycznych, Olejki nie-

lecznicze, Olejki perfumowane do produkcji preparatów kosmetycz-
nych, Olejki zapachowe, Woda kwiatowa, 35 Usługi reklamowe w za-
kresie artykułów kosmetycznych, Udostępnianie porad dotyczących 
konsumenckich produktów kosmetycznych, Udzielanie informacji 
konsumenckich o produktach w zakresie kosmetyków, Usługi w zakre-
sie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów ko-
smetycznych, Usługi handlu detalicznego związane ze  sprzedażą 
subskrybowanych pudełek zawierającychkosmetyki, Usługi sklepów 
detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi i pielęgna-
cyjnymi, Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumen-
tów w  dziedzinie produktówkosmetycznych, Badania marketingowe 
w  dziedzinie kosmetyków, artykułów perfumeryjnych i  produktów 
dopielęgnacji urody, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akceso-
riami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi informacyjne i poradnictwo han-
dlowe dla konsumentów w  dziedzinie produktówpielęgnacyjnych, 
Planowanie działalności gospodarczej, Organizacja działalności gospo-
darczej, Zarządzanie działalnością handlową, Usługi sprzedaży deta-
licznej w zakresie olejków do masażu, Usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie olejków do  masażu, Usługi sprzedaży hurtowej i  detalicznej 
w zakresie następujących towarów:Olejki eteryczne, Cytrynowe olejki 
eteryczne, Olejki eteryczne cytrynowe, Terpeny [olejki eteryczne], 
Emulgowane olejki eteryczne, Aromaty [olejki eteryczne], Roślinne 
olejki eteryczne, Zmieszane olejki eteryczne, Naturalne olejki eterycz-
ne, Aromatyczne olejki eteryczne, Kocanka [olejki eteryczne], Olejki 
eteryczne z cytryny, Esencje i olejki eteryczne, Aromaty do napojów 
[olejki eteryczne], Aromaty do ciast (olejki eteryczne), Olejki eteryczne 
o zastosowaniu kosmetycznym, Olejki eteryczne do użytku osobiste-
go, Olejki eteryczne z drzewa cedrowego, Aromaty do żywności [olejki 
eteryczne], Olejki eteryczne na  kojenie nerwów, Olejki eteryczne 
do  pielęgnacji skóry, Olejki eteryczne z  drzewa sandałowego, Olejki 
eteryczne do użytku przemysłowego, Olejki eteryczne do stosowania 
w aromaterapii, Olejki eteryczne jako zapachy do prania, Olejki eterycz-
ne do użytku w odświeżaczach powietrza, Olejki eteryczne do użytku 
w gospodarstwie domowym, Olejki eteryczne do użytku w procesach 
produkcyjnych, Olejki eteryczne do  stosowania w  wytwarzaniu roz-
tworu inhalacyjnego, Olejki eteryczne do  użytku w  produkcji wyro-
bów zapachowych, Eyelinery [kosmetyki], Kosmetyki funkcjonalne, 
Kosmetyki naturalne, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki nielecznicze, 
Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Maski kosmetyczne, Kosmetyki, 
Perfumy, Ekstrakty perfum, Kremy perfumowane, Krem prze-
ciwzmarszczkowy, Krem bazowy, Kremy ochronne, Kremy odżywcze, 
Kremy samoopalające, Chusteczki nasączane płynami kosmetyczny-
mi, Chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, Kosmetyki 
w formie olejków, Kosmetyki w gotowych zestawach, Krem do skórek 
wokół paznokci, Lakier do celów kosmetycznych, Maści do celów ko-
smetycznych, Nielecznicze balsamy, Nielecznicze kuracje do skóry gło-
wy, Olejki do celów kosmetycznych, Olejki do masażu, Olejki do masa-
żu, nielecznicze, Olejki eteryczne o  zastosowaniu kosmetycznym, 
Olejki i płyny do masażu, Olejki mineralne [kosmetyki], Olejki toaleto-
we, Preparaty do pedicure, Preparaty higieniczne w postaci środków 
toaletowych, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty ko-
smetyczne do twarzy, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, Pre-
paraty kosmetyczne o działaniu wyszczuplającym, Preparaty kosme-
tyczne wspomagające odchudzanie, Preparaty ścierne do  ciała, 
Preparaty toaletowe, Olej kokosowy do celów kosmetycznych, Aroma-
ty, Aromaty do ciast (olejki eteryczne), Olej rycynowy do celów kosme-
tycznych, Olejek golteriowy, Olejek jaśminowy, Olejek lawendowy:O-
lejek miętowy surowy, Olejek migdałowy, Olejek różany, Olejek 
sosnowy, Olejki eteryczne, Olejki eteryczne cytronowe, Olejki eterycz-
ne cytrynowe, Olejki eteryczne do stosowania w aromaterapii, Olejki 
eteryczne do  stosowania w  wytwarzaniu roztworu inhalacyjnego, 
Olejki eteryczne do  użytku w  gospodarstwie domowym, Olejki ete-
ryczne do  użytku w  procesach produkcyjnych, Olejki eteryczne 
do użytku przemysłowego, Olejki eteryczne do użytku w produkcji wy-
robów zapachowych, Olejki eteryczne do  użytku osobistego, Olejki 
eteryczne na  kojenie nerwów, Olejki eteryczne z  cytryny, Olejki ete-
ryczne z drzewa cedrowego, Olejki eteryczne z drzewa sandałowego, 
Olejki naturalne do  celów kosmetycznych:Olejki nielecznicze, Olejki 
perfumowane do  produkcji preparatów kosmetycznych:Olejki zapa-
chowe, Woda kwiatowa, 44 Masaż, Masaże: Masaż sportowy, Masaż 
tajski, Masaż shiatsu, Masaż i masaż terapeutyczny shiatsu, Tradycyjny 
masaż japoński, Masaż tkanek głębokich, Masaż gorącymi kamieniami, 
Informacje dotyczące masażu, Usługi masażu stóp, Opieka zdrowotna 
w  zakresie masaży terapeutycznych, Usługi masażu w  trakcie ciąży, 
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Usługi konsultacji związane z masażami, Udzielanie informacji związa-
nych z tradycyjnym masażem japońskim, Terapia zajęciowa i rehabili-
tacja, Zabiegi terapeutyczne dla twarzy, Zabiegi terapeutyczne dla 
ciała, Usuwanie cellulitu z ciała, Zabiegi kosmetyczne dla ciała, Usługi 
kosmetycznej pielęgnacji ciała, Doradztwo w  dziedzinie pielęgnacji 
ciała i urody, Zdrowotne usługi odnowy biologicznej w zakresie zdro-
wia i dobrego samopoczucia ciała i ducha, Usługi w zakresie pielęgna-
cji twarzy, Usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, Zabiegi kosmetyczne 
dla twarzy, Pielęgnacja stóp, Pielęgnacja urody, Zabiegi pielęgnacji 
urody, Usługi pielęgnacji urody, Usługi pielęgnacji paznokci rąk, Usługi 
pielęgnacji stóp, Medyczna pielęgnacja stóp, Pielęgnacja urody dla lu-
dzi, Higiena i  pielęgnacja urody, Usługi w  zakresie pielęgnacji skóry, 
Usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, Higiena i pielęgna-
cja urody istot ludzkich, Higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, Usługi 
w zakresie pielęgnacji skóry głowy, Usługi w zakresie higieny i pielę-
gnacji urody, Usługi w  zakresie pielęgnacji urody świadczone przez 
uzdrowisko [spa], Doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu 
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Usługi kosmetyczne w zakresie 
pielęgnacji ciała świadczone przez uzdrowiska typu SPA, Usługi spa, 
Usługi spa medycznych, Usługi opieki medycznej świadczone przez 
uzdrowiska [spa], Usługi w  zakresie nauki o  włosach i  skórze głowy, 
Usługi elektroterapii dla fizjoterapii, Usługi fizjoterapii, Fizjoterapia, 
Masaż balijski, Masaż Lomi Lomi, Masaż szwedzki, Masaż sportowy, 
Masaż naturalną świecą sojową, Masaż dla dzieci orientalne eko SPA, 
Refleksologia stóp, Kobido-japoński masaż twarzy .

(111) 359105 (220) 2022 06 28 (210) 544544
(151) 2022 11 15 (441) 2022 08 01
(732) GUBAŁA TOMASZ MAXSOTE, Bytom (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) niebieski
(531) 26 .03 .03, 29 .01 .04
(510), (511) 42 Zarządzanie projektami komputerowymi, Projekto-
wanie systemów magazynowania danych, Projektowanie i  opra-
cowywanie systemów komputerowych, Projektowanie urządzeń 
do przetwarzania danych, Zarządzanie projektami w zakresie tech-
nologii informacyjnych, Projektowanie, tworzenie i programowanie 
stron internetowych, Projektowanie i  opracowywanie kompute-
rowych urządzeń peryferyjnych, Projektowanie i  opracowywanie 
systemów przetwarzania danych, Usługi w  zakresie projektowania 
i  programowania komputerów, Projektowanie i  opracowywanie 
urządzeń do  przetwarzania danych, Projektowanie i  opracowywa-
nie systemów do przechowywania danych, Projektowanie i opraco-
wywanie systemów do wyświetlania danych, Projektowanie i opra-
cowywanie systemów do  wprowadzania danych, Projektowanie 
i  opracowywanie urządzeń do  bezprzewodowej transmisji danych, 
Projektowanie i  opracowywanie oprogramowania do  elektronicz-
nych baz danych, Zarządzanie projektami informatycznymi w dzie-
dzinie elektronicznego przetwarzania danych[EDP], Projektowanie 
komputerów i  oprogramowania komputerowego do  analiz i  spra-
wozdawczości handlowej, Planowanie, projektowanie i rozwój stron 
internetowych on-line na rzecz osób trzecich, Projektowanie i opra-
cowywanie aparatury, przyrządów i  sprzętu do  bezprzewodowej 
transmisji danych, Udzielanie informacji na  temat projektowania 
i  opracowywania oprogramowania, systemów i  sieci komputero-
wych, Projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania, 
wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania i  przechowywania 
danych, Modyfikowanie programów komputerowych, Opracowa-
nie oprogramowania komputerowego, Opracowywanie oprogra-
mowania komputerowego, Naprawa oprogramowania komputero-

wego, Konfiguracja oprogramowania komputerowego, Integracja 
oprogramowania komputerowego, Ulepszanie oprogramowania 
komputerowego, Aktualizacja oprogramowania komputerowego, 
Projektowanie oprogramowania komputerowego, Instalacja opro-
gramowania sprzętowego, Tworzenie oprogramowania komputera, 
Instalacja oprogramowania komputerowego, Tworzenie oprogra-
mowania komputerowego, Wypożyczanie oprogramowania użyt-
kowego, Konserwacja oprogramowania komputerowego, Pisanie 
oprogramowania komputerowego, Programowanie oprogramowa-
nia edukacyjnego, Opracowywanie oprogramowania sprzętowego, 
Opracowywanie oprogramowania w  ramach publikacji oprogramo-
wania, Powielanie oprogramowania komputerowego, Testowanie 
oprogramowania komputerowego, Usługi pisania oprogramowania 
komputerowego, Utrzymanie i naprawa oprogramowania, Opracowy-
wanie i  testowanie oprogramowania, Hosting, oprogramowanie jako 
usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Wypo-
życzanie i  konserwacja oprogramowania komputerowego, Projekto-
wanie i  opracowywanie oprogramowania systemowego, Opracowy-
wanie oprogramowania do  gier wideo, Aktualizacja oprogramowania 
do systemów łączności, Projektowanie oprogramowania do gier wideo, 
Programowanie oprogramowania do gier komputerowych, Programo-
wanie oprogramowania do  platform internetowych, Wypożyczanie 
oprogramowania do przetwarzania danych, Doradztwo w sprawach 
oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie oprogra-
mowania komputerowego, Projektowanie sprzętu komputerowego 
i oprogramowania, Opracowywanie i aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, Opracowywanie sprzętu komputerowego i  opro-
gramowania, Instalacja, konserwacja i  naprawa oprogramowania 
komputerowego, projektowanie, konserwacja i  aktualizacja opro-
gramowania komputerowego, Projektowanie, aktualizacja i konser-
wacja oprogramowania komputerowego, Instalacja, konfigurowanie 
i  utrzymanie oprogramowania komputerowego, Usługi techniczne 
w zakresie pobierania oprogramowania, Projektowanie i opracowy-
wanie systemów oprogramowania sprzętowego, Rozwój, progra-
mowanie i  wdrażanie oprogramowania komputerowego, Instalacja 
oprogramowania umożliwiającego dostęp do  Internetu, Instalacja, 
utrzymanie, naprawa i serwis oprogramowania komputerowego, Ba-
dania w dziedzinie programów i oprogramowania komputerowego, 
Instalacja, konserwacja, aktualizacja i  ulepszanie oprogramowania 
komputerowego, Usługi konsultacyjne i  informacyjne w  zakresie 
utrzymywania oprogramowania komputerowego, Usługi doradcze 
i  informacyjne związane z  projektowaniem oprogramowania kom-
puterowego, Projektowanie i  opracowywanie oprogramowania 
operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych, Usługi graficzne, 
Projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, Projektowanie 
systemów oprogramowania graficznego, Projektowanie ozdobnego 
opracowania graficznego, Usługi w  zakresie grafiki komputerowej, 
Usługi projektowania graficznego wspomaganego komputerowo, 
Wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne, Usługi projek-
tów graficznych, Usługi projektowania grafiki komputerowej, Pro-
jektowanie graficzne ilustracji, Grafika artystyczna, Projektowanie 
graficzne, Projektowanie techniczne, Badania techniczne, Doradz-
two techniczne, Przeglądy techniczne, Pisanie techniczne, Nadzór 
i inspekcja techniczna, Projektowanie sklepów .

(111) 359106 (220) 2022 06 28 (210) 544546
(151) 2022 11 15 (441) 2022 08 01
(732) ZAKŁAD NR 9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Wabi
(510), (511) 3 Olejki eteryczne, Cytrynowe olejki eteryczne, Olejki ete-
ryczne cytrynowe, Terpeny [olejki eteryczne], Emulgowane olejki 
eteryczne, Aromaty [olejki eteryczne], Roślinne olejki eteryczne, 
Zmieszane olejki eteryczne, Naturalne olejki eteryczne, Aromatyczne 
olejki eteryczne, Kocanka [olejki eteryczne], Olejki eteryczne z cytry-
ny, Esencje i olejki eteryczne, Aromaty do napojów [olejki eteryczne], 
Aromaty do ciast (olejki eteryczne), Olejki eteryczne o zastosowaniu 
kosmetycznym, Olejki eteryczne do  użytku osobistego, Olejki ete-
ryczne z drzewa cedrowego, Aromaty do żywności [olejki eteryczne], 
Olejki eteryczne na kojenie nerwów, Olejki eteryczne do pielęgnacji 
skóry, Olejki eteryczne z  drzewa sandałowego, Olejki eteryczne 
do użytku przemysłowego, Olejki eteryczne do stosowania w aroma-
terapii, Olejki eteryczne jako zapachy do  prania, Olejki eteryczne 
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do użytku w odświeżaczach powietrza, Olejki eteryczne do użytku 
w  gospodarstwie domowym, Olejki eteryczne do  użytku w  proce-
sach produkcyjnych, Olejki eteryczne do stosowania w wytwarzaniu 
roztworu inhalacyjnego, Olejki eteryczne do użytku w produkcji wy-
robów zapachowych, Eyelinery [kosmetyki], Kosmetyki funkcjonal-
ne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki nielecz-
nicze, Kosmetyki i  preparaty kosmetyczne, Maski kosmetyczne, 
Kosmetyki, Perfumy, Ekstrakty perfum, Kremy perfumowane, Krem 
przeciwzmarszczkowy, Krem bazowy, Kremy ochronne, Kremy od-
żywcze, Kremy samoopalające, Chusteczki nasączane płynami ko-
smetycznymi, Chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, 
Kosmetyki w  formie olejków, Kosmetyki w  gotowych zestawach, 
Krem do  skórek wokół paznokci, Lakier do  celów kosmetycznych, 
Maści do celów kosmetycznych, Nielecznicze balsamy, Nielecznicze 
kuracje do  skóry głowy, Olejki do  celów kosmetycznych, Olejki 
do masażu, Olejki do masażu, nielecznicze, Olejki eteryczne o zasto-
sowaniu kosmetycznym, Olejki i płyny do masażu, Olejki mineralne 
[kosmetyki], Olejki toaletowe, Preparaty do  pedicure, Preparaty hi-
gieniczne w  postaci środków toaletowych, Preparaty kosmetyczne 
do  odchudzania, Preparaty kosmetyczne do  twarzy, Preparaty ko-
smetyczne do pielęgnacji ciała, Preparaty kosmetyczne o działaniu 
wyszczuplającym, Preparaty kosmetyczne wspomagające odchu-
dzanie, Preparaty ścierne do ciała, Preparaty toaletowe, Olej kokoso-
wy do celów kosmetycznych, Aromaty, Aromaty do ciast (olejki ete-
ryczne), Olej rycynowy do celów kosmetycznych, Olejek golteriowy, 
Olejek jaśminowy, Olejek lawendowy, Olejek miętowy surowy, Olejek 
migdałowy, Olejek różany, Olejek sosnowy, Olejki eteryczne, Olejki 
eteryczne cytrynowe, Olejki eteryczne cytrynowe, Olejki eteryczne 
do stosowania w aromaterapii, Olejki eteryczne do stosowania w wy-
twarzaniu roztworu inhalacyjnego, Olejki eteryczne do użytku w go-
spodarstwie domowym, Olejki eteryczne do  użytku w  procesach 
produkcyjnych, Olejki eteryczne do  użytku przemysłowego, Olejki 
eteryczne do użytku w produkcji wyrobów zapachowych, Olejki ete-
ryczne do  użytku osobistego, Olejki eteryczne na  kojenie nerwów, 
Olejki eteryczne z  cytryny, Olejki eteryczne z  drzewa cedrowego, 
Olejki eteryczne z  drzewa sandałowego, Olejki naturalne do  celów 
kosmetycznych, Olejki nielecznicze, Olejki perfumowane do produk-
cji preparatów kosmetycznych, Olejki zapachowe, Woda kwiatowa, 
35 Usługi reklamowe w zakresie artykułów kosmetycznych, Udostęp-
nianie porad dotyczących konsumenckich produktów kosmetycz-
nych, Udzielanie informacji konsumenckich o produktach w zakresie 
kosmetyków, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej ar-
tykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
online w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi handlu detalicz-
nego związane ze  sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierają-
cych kosmetyki, Usługi sklepów detalicznych online związane z pro-
duktami kosmetycznymi i  pielęgnacyjnymi, Usługi informacyjne 
i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów 
kosmetycznych, Badania marketingowe w  dziedzinie kosmetyków, 
artykułów perfumeryjnych i produktów do pielęgnacji urody, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji 
dla ludzi, Usługi informacyjne i  poradnictwo handlowe dla konsu-
mentów w dziedzinie produktów pielęgnacyjnych, Planowanie dzia-
łalności gospodarczej, Organizacja działalności gospodarczej, Zarzą-
dzanie działalnością handlową, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie olejków do masażu, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
olejków do masażu, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w zakre-
sie następujących towarów: Olejki eteryczne, Cytrynowe olejki ete-
ryczne, Olejki eteryczne cytrynowe, Terpeny [olejki eteryczne], Emul-
gowane olejki eteryczne, Aromaty [olejki eteryczne], Roślinne olejki 
eteryczne, Zmieszane olejki eteryczne, Naturalne olejki eteryczne, 
Aromatyczne olejki eteryczne, Kocanka [olejki eterycznej, Olejki ete-
ryczne z  cytryny, Esencje i  olejki eteryczne, Aromaty do  napojów 
[olejki eteryczne], Aromaty do ciast (olejki eteryczne), Olejki eterycz-
ne o zastosowaniu kosmetycznym, Olejki eteryczne do użytku osobi-
stego, Olejki eteryczne z drzewa cedrowego, Aromaty do żywności 
[olejki eteryczne], Olejki eteryczne na  kojenie nerwów, Olejki ete-
ryczne do pielęgnacji skóry, Olejki eteryczne z drzewa sandałowego, 
Olejki eteryczne do użytku przemysłowego, Olejki eteryczne do sto-
sowania w  aromaterapii, Olejki eteryczne jako zapachy do  prania, 
Olejki eteryczne do  użytku w  odświeżaczach powietrza, Olejki ete-
ryczne do  użytku w  gospodarstwie domowym, Olejki eteryczne 
do użytku w procesach produkcyjnych, Olejki eteryczne do stosowa-
nia w wytwarzaniu roztworu inhalacyjnego, Olejki eteryczne do użyt-

ku w  produkcji wyrobów zapachowych, Eyelinery [kosmetyki], Ko-
smetyki funkcjonalne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki organiczne, 
Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Maski 
kosmetyczne, Kosmetyki, Perfumy, Ekstrakty perfum, Kremy per-
fumowane, Krem przeciwzmarszczkowy, Krem bazowy, Kremy 
ochronne, Kremy odżywcze, Kremy samoopalające, Chusteczki nasą-
czane płynami kosmetycznymi, Chusteczki nasączane preparatami 
kosmetycznymi, Kosmetyki w formie olejków, Kosmetyki w gotowych 
zestawach, Krem do skórek wokół paznokci, Lakier do celów kosme-
tycznych, Maści do celów kosmetycznych, Nielecznicze balsamy, Nie-
lecznicze kuracje do  skóry głowy, Olejki do  celów kosmetycznych, 
Olejki do  masażu, Olejki do  masażu, nielecznicze, Olejki eteryczne 
o zastosowaniu kosmetycznym, Olejki i płyny do masażu, Olejki mine-
ralne [kosmetyki], Olejki toaletowe, Preparaty do pedicure, Preparaty 
higieniczne w postaci środków toaletowych, Preparaty kosmetyczne 
do  odchudzania, Preparaty kosmetyczne do  twarzy, Preparaty ko-
smetyczne do  pielęgnacji ciała, Preparaty kosmetyczne o  działaniu 
wyszczuplającym, Preparaty kosmetyczne wspomagające odchudza-
nie, Preparaty ścierne do  ciała, Preparaty toaletowe, Olej kokosowy 
do celów kosmetycznych, Aromaty, Aromaty do ciast (olejki eterycz-
ne), Olej rycynowy do celów kosmetycznych, Olejek golteriowy, Ole-
jek jaśminowy, Olejek lawendowy, Olejek miętowy surowy, Olejek 
migdałowy, Olejek różany, Olejek sosnowy, Olejki eteryczne, Olejki 
eteryczne cytrynowe, Olejki eteryczne cytrynowe, Olejki eteryczne 
do stosowania w aromaterapii, Olejki eteryczne do stosowania w wy-
twarzaniu roztworu inhalacyjnego, Olejki eteryczne do użytku w go-
spodarstwie domowym, Olejki eteryczne do użytku w procesach pro-
dukcyjnych, Olejki eteryczne do  użytku przemysłowego, Olejki 
eteryczne do użytku w produkcji wyrobów zapachowych, Olejki ete-
ryczne do  użytku osobistego, Olejki eteryczne na  kojenie nerwów, 
Olejki eteryczne z cytryny, Olejki eteryczne z drzewa cedrowego, Olej-
ki eteryczne z drzewa sandałowego, Olejki naturalne do celów kosme-
tycznych, Olejki nielecznicze, Olejki perfumowane do produkcji pre-
paratów kosmetycznych, Olejki zapachowe, Woda kwiatowa, 44 
Masaż, Masaże, Masaż sportowy, Masaż tajski, Masaż shiatsu, Masaż 
i masaż terapeutyczny shiatsu, Tradycyjny masaż japoński, Masaż tka-
nek głębokich, Masaż gorącymi kamieniami, Informacje dotyczące 
masażu, Usługi masażu stóp, Opieka zdrowotna w  zakresie masaży 
terapeutycznych, Usługi masażu w  trakcie ciąży, Usługi konsultacji 
związane z  masażami, Udzielanie informacji związanych z  tradycyj-
nym masażem japońskim, Terapia zajęciowa i  rehabilitacja, Zabiegi 
terapeutyczne dla twarzy, Zabiegi terapeutyczne dla ciała, Usuwanie 
cellulitu z ciała, Zabiegi kosmetyczne dla ciała, Usługi kosmetycznej 
pielęgnacji ciała, Doradztwo w  dziedzinie pielęgnacji ciała i  urody, 
Zdrowotne usługi odnowy biologicznej w zakresie zdrowia i dobrego 
samopoczucia ciała i  ducha, Usługi w  zakresie pielęgnacji twarzy, 
Usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, Zabiegi kosmetyczne dla twarzy, 
Pielęgnacja stóp, Pielęgnacja urody, Zabiegi pielęgnacji urody, Usługi 
pielęgnacji urody, Usługi pielęgnacji paznokci rąk, Usługi pielęgnacji 
stóp, Medyczna pielęgnacja stóp, Pielęgnacja urody dla ludzi, Higiena 
i pielęgnacja urody, Usługi w zakresie pielęgnacji skóry, Usługi konsul-
tacyjne dotyczące pielęgnacji urody, Higiena i pielęgnacja urody istot 
ludzkich, Higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, Usługi w zakresie pie-
lęgnacji skóry głowy, Usługi w  zakresie higieny i  pielęgnacji urody, 
Usługi w  zakresie pielęgnacji urody świadczone przez uzdrowisko 
[SPA], Doradztwo świadczone za  pośrednictwem Internetu w  dzie-
dzinie pielęgnacji ciała i urody, Usługi kosmetyczne w zakresie pielę-
gnacji ciała świadczone przez uzdrowiska typu SPA, Usługi spa, Usłu-
gi spa medycznych, Usługi opieki medycznej świadczone przez 
uzdrowiska [SPA], Usługi w zakresie nauki o włosach i skórze głowy, 
Usługi elektroterapii dla fizjoterapii, Usługi fizjoterapii, Fizjoterapia, 
Masaż balijski, Masaż Lomi Lomi, Masaż szwedzki, Masaż sportowy, 
Masaż naturalną świecą sojową, Masaż dla dzieci orientalne eko SPA, 
Refleksologia stóp, Kobido-japoński masaż twarzy .

(111) 359107 (220) 2022 07 01 (210) 544695
(151) 2022 11 15 (441) 2022 08 01
(732) KOTWICA PAWEŁ, PIŁASIEWICZ PIOTR  
AUGUSTOWSKA MIODOSYTNIA SPÓŁKA CYWILNA, Augustów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kings of Mead
(510), (511) 32 Ale o smaku kawy, Ale [rodzaj piwa angielskiego], Bar-
ley Wine [piwo], Brzeczka piwna, Brzeczka słodowa, Drinki na bazie 
piwa, Czarne piwo [piwo ze  słodu palonego], Imitacja piwa, Kwas 
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chlebowy [napoje bezalkoholowe], Piwo, Piwa smakowe, Piwa o ma-
łej zawartości alkoholu, Napoje na bazie piwa, Napoje bezalkoholowe 
o smaku piwa, Piwo bezalkoholowe, Piwo bezglutenowe, Piwo i piwo 
bezalkoholowe, Piwo jasne typu ale, Piwo o smaku kawy, Piwo pełne 
jasne, Piwo pszeniczne, Piwo rzemieślnicze, Piwo słodowe, Piwo typu 
koźlak, Piwo typu saison, Porter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], 
Shandy (napój składający się z piwa i lemoniady], Stout [rodzaj moc-
nego, ciemnego piwa], Aperitify bezalkoholowe, Aromatyzowane 
napoje gazowane, Bazy do koktajli bez alkoholu, Bezalkoholowe ga-
zowane napoje na bazie soków owocowych, Bezalkoholowe napoje 
bez zawartości słodu [inne niż do użytku medycznego], Bezalkoholo-
we napoje na bazie miodu, Bezalkoholowe napoje słodowe, Bezalko-
holowe napoje zawierające soki warzywne, Bezalkoholowy poncz 
cynamonowy z  suszoną persymoną [sujeonggwa], Bezalkoholowy 
poncz ryżowy [sikhye], Bezalkoholowy jabłecznik, Cydr bezalkoholo-
wy, Douzhi [sfermentowany napój z fasoli], Koktajle bezalkoholowe, 
Koktajle [bezalkoholowe napoje owocowe], Koktajle owocowe, bez-
alkoholowe, Mieszanki do  sporządzania koktajli bezalkoholowych, 
Mrożone napoje gazowane, Napój z gotowanego ziarna jęczmienia 
z sokiem cytrynowym, Napój z gotowanego ziarna jęczmienia z so-
kiem pomarańczowym, Napoje bezalkoholowe na bazie miodu, Na-
poje bezalkoholowe na bazie aloesu, Napoje bezalkoholowe na bazie 
suszonych owoców, Napoje bezalkoholowe na bazie owoców, o sma-
ku herbaty, Napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości wita-
min, Napoje bezalkoholowe o  smaku kawy, Napoje bezalkoholowe 
o  smaku herbaty, Napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami 
i solami mineralnymi, Napoje bezalkoholowe zawierające soki owo-
cowe, Napoje dla sportowców, Napoje dla sportowców zawierające 
elektrolity, Napoje energetyzujące, Napoje energetyzujące [nie do ce-
lów medycznych], Napoje energetyzujące zawierające kofeinę, Napo-
je izotoniczne, Napoje izotoniczne [nie do celów medycznych], Napo-
je mrożone na bazie owoców, Napoje na bazie orzechów i soi, Napoje 
na bazie owoców lub warzyw, Napoje na bazie owsa [niebędące sub-
stytutami mleka], Napoje na bazie ryżu brązowego, inne niż substytu-
ty mleka, Napoje na  bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, Napoje 
na  bazie soku z  zielonych warzyw, Napoje na  bazie wędzonych śli-
wek, Napoje półmrożone, Napoje proteinowe, Napoje serwatkowe, 
Napoje sportowe wzbogacane proteinami, Napoje węglowodanowe, 
Napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, Napoje z  fasoli 
mung, Napoje z guaraną, Napoje zawierające witaminy, Niegazowa-
ne napoje bezalkoholowe, Poncz bezalkoholowy, Poncz owocowy, 
bezalkoholowy, Ramune [japońskie napoje gazowane], Napoje bez-
alkoholowe z Sarsaparillą, Serwatka [napoje], Soki, Sorbety [napoje], 
Sorbety w postaci napojów, Tonik zawierający chininę, Wina bezalko-
holowe, Woda, Woda brzozowa, Woda gazowana wzbogacona wita-
minami [napoje], Wody, Woda klonowa, Bezalkoholowe ekstrakty 
z  owoców używane do  sporządzania napojów, Chmiel [Wyciąg z-] 
do  wytwarzania piwa, Ekstrakty chmielowe do  sporządzania napo-
jów, Ekstrakty chmielu do produkcji piwa, Ekstrakty z moszczu nie-
sfermentowanego, Esencje do produkcji napojów, Esencje do wytwa-
rzania napojów bezalkoholowych, nie w postaci olejków eterycznych, 
Esencje do  wytwarzania smakowej wody mineralnej [nie  w  postaci 
olejków eterycznych], Koncentraty do sporządzania napojów bezal-
koholowych, Syropy do Lemoniady, Koncentraty do sporządzania na-
pojów owocowych, Likiery [bezalkoholowe], Mieszanki do sporządza-
na napojów sorbetowych, Moszcz konserwowany, niesfermentowany, 
Napój z soku cytrynowego z cukrem, Syropy do napojów, Napoje ga-
zowane [Proszek do wytwarzania-], Orszada, Pastylki do napojów ga-
zowanych, Preparaty do produkcji wody gazowanej, Preparaty do wy-
twarzania napojów bezalkoholowych, Preparaty rozpuszczalne 
do sporządzania napojów, Proszki do produkcji napojów bezalkoho-
lowych, Proszki do sporządzania napojów, Proszki stosowane do przy-
gotowywania napojów na bazie wody kokosowej, Proszki stosowane 
do sporządzania napojów na bazie owoców, Słodkie napoje bezalko-
holowe na bazie soków owocowych, Sok z cytryny do sporządzania 
napojów, Sok z  limonki do sporządzania napojów, Suche mieszanki 
na bazie skrobi do sporządzania napojów, Syrop do lemoniady, Syrop 
słodowy do napojów, Syrop z czarnej porzeczki, Syrop z soku z limon-
ki, Syropy do napojów, Syropy do napojów bezalkoholowych, Syropy 
do produkcji lemoniady, Syropy do produkcji napojów aromatyzowa-
nych owocami, Syropy do sporządzania napojów na bazie serwatki, 
Syropy do sporządzania smakowych wód mineralnych, Syropy do wy-
robu napojów, Syropy do  wytwarzania napojów bezalkoholowych, 
Syropy i  inne preparaty bezalkoholowe do  sporządzania napojów, 
Syropy owocowe [napoje bezalkoholowe], Zagęszczony pomarań-

czowy sok owocowy, Wyciągi do  sporządzania napojów, Preparaty 
do produkcji wody gazowanej, Winogrona [Moszcz-], niesfermento-
wany, 33 Alkoholowe ekstrakty owocowe, Alkoholowe koktajle owo-
cowe, Aperitify na  bazie napojów alkoholowych, Aperitify na  bazie 
wina, Gorzkie nalewki alkoholowe jako aperitif, Gotowe koktajle alko-
holowe, Gotowe koktajle na bazie wina, Gotowe napoje alkoholowe 
inne niż na  bazie piwa, Japoński słodki napój alkoholowy na  bazie 
ryżu [shiro-zake], Koktajle, Koktajle alkoholowe w formie schłodzonej 
żelatyny, Koktajle alkoholowe zawierające mleko, Mieszanki koktajli 
alkoholowych, Napoje alkoholowe aromatyzowane, Napoje alkoho-
lowe na bazie herbaty, Napoje alkoholowe na bazie kawy, Napoje al-
koholowe z owoców, Napoje alkoholowe zawierające owoce, Napoje 
energetyczne zawierające alkohol, Napoje na  bazie rumu, Napoje 
na  bazie wina, Poncz z  wina, Poncz z  rumem, Napoje zawierające 
wino [szprycer], Napoje na bazie wina, soków owocowych i wody ga-
zowanej, Poncze alkoholowe, Sangria, Wina, Wino, Wino winogrono-
we, Winogronowe wino musujące, Wino musujące, Wina musujące, 
Wina grzane, Wino kuchenne, Grzane wino, Czerwone wino, Wino 
czerwone, Białe wino, Wina alkoholowe, Wina wzmacniane, Wina sto-
łowe, Wina różowe, Wino alkoholizowane, Wino owocowe, Wino tru-
skawkowe, Słodkie wina, Wino jeżynowe, Wino śliwkowe, Wina nie-
musujące, Wino amontillado, Wina deserowe, Piquette [wino 
z wytłoczyn winogronowych], Wina naturalnie musujące, Owocowe 
wino musujące, Musujące białe wina, Musujące wina czerwone, Żółte 
wino ryżowe, Wino z  eleuterokoku [Ogapiju], Wina o  obniżonej za-
wartości alkoholu, Wino z  jeżyny koreańskiej [Bokbunjaju], Koreań-
skie tradycyjne wino ryżowe [makgeoli], Wino z owocu woskownicy 
czerwonej, Wina o chronionej nazwie pochodzenia, Japońskie słod-
kie wina z winogron zawierające ekstrakty z żeń-szenia i kory chinow-
ca, Likiery, Alkohol ryżowy, Alkohole destylowane, Miód pitny, Likiery 
ziołowe, Wymieszane napoje alkoholowe, Cydr słodki, Cydr wytraw-
ny, Brandy, Dżin, Rum, Wódka, Wiśniówka, Whisky słodowa, Whisky, 
Sznaps, Pitne alkohole wysokoprocentowe, 35 Organizacja działalno-
ści gospodarczej, Planowanie działalności gospodarczej, Promowa-
nie działalności gospodarczej, Zarządzanie działalnością gospodar-
czą, Zarządzanie działalnością handlową, Reklama, Usługi handlu 
detalicznego związane z napojami alkoholowymi, Zaopatrzenie osób 
trzecich w napoje alkoholowe [zakup towarów dla innych przedsię-
biorców], Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  preparatami 
do  produkcji napojów alkoholowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  napojami alkoholowymi (z  wyjątkiem piwa), Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do produkcji napojów 
alkoholowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami alko-
holowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej za zamó-
wieniem pocztowym związane z  napojami alkoholowymi [z  wyjąt-
kiem piwa], Usługi sprzedaży detalicznej za  pomocą katalogów 
w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprze-
daży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związa-
ne z  napojami alkoholowymi (z  wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z  piwem, Usługi sprzedaży detalicznej za  pomocą globalnych sieci 
komputerowych związane z  piwem, Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą katalogów w związku z piwem, Usługi informacji handlo-
wej w zakresie wina, Usługi reklamowe w zakresie promocji sprzedaży 
napojów, Usługi reklamowe w zakresie promocji napojów, Bezobsłu-
gowe usługi sklepu detalicznego w  odniesieniu do  napojów, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do produkcji napojów, 
Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  preparatami do  produkcji 
napojów, Udostępnianie informacji o produktach konsumenckich do-
tyczących żywności lub napojów, Usługi sprzedaży detalicznej 
za  pomocą globalnych sieci komputerowych związane z  napojami 
bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej za  pomocą katalo-
gów w  związku z  napojami bezalkoholowymi, 41 Degustacje win 
[usługi rozrywkowe], Degustacje win [usługi edukacyjne], Rozrywka 
związana z degustacją wina, Imprezy z degustacją win w celach edu-
kacyjnych, Organizacja i przeprowadzanie degustacji wina do celów 
edukacyjnych, Organizacja i przeprowadzanie degustacji wina do ce-
lów rozrywkowych, Szkoły dla kelnerów specjalizujących się w poda-
waniu win, Publikowanie materiałów drukowanych związanych z fran-
cuskimi winami, Rozrywka teatralna, Rozrywka filmowa, Organizowanie 
rozrywki, Dyskoteki, Administrowanie [organizacja] działalnością kul-
turalną, Organizowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych, Organizacja 
imprez kulturalnych i  artystycznych, Organizacja i  przeprowadzanie 
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aktywności rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie aktywno-
ści kulturalnych, Organizacja imprez rozrywkowych, Organizowanie 
festiwali do celów rozrywkowych, Organizowanie festiwali w celach 
kulturalnych, Organizowanie festiwali w celach rozrywkowych, Orga-
nizowanie festiwali w celach rekreacyjnych, Organizowanie festynów 
w  celach rozrywkowych, Organizowanie festynów w  celach eduka-
cyjnych, Organizowanie festynów w celach rekreacyjnych, Organizo-
wanie festynów w celach kulturalnych, Organizacja webinariów, Or-
ganizacja rozrywki na  imprezy urodzinowe, Organizowanie imprez 
rekreacyjnych, Organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, Orga-
nizowanie imprez rozrywkowych i  kulturalnych, Organizowanie wi-
dowisk w  celach kulturalnych, Prowadzenie imprez rozrywkowych, 
Prowadzenie imprez kulturalnych, Rozrywka .

(111) 359108 (220) 2022 05 16 (210) 543051
(151) 2022 11 30 (441) 2022 08 16
(732) EMPIRE PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radzymin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sense BOOST ESSENCE OF FRESHNESS
(540) 

(591) zielony, żółty, pomarańczowy, czerwony, różowy, fioletowy, 
niebieski, czarny, jasnozielony
(531) 25 .01 .05, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 3 Mydła, Środki perfumeryjne i  zapachowe, Olejki ete-
ryczne, Kosmetyki, Płyny do pielęgnacji włosów, Środki do czyszcze-
nia zębów .

(111) 359109 (220) 2022 06 07 (210) 543871
(151) 2022 11 15 (441) 2022 08 01
(732) MACOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Złotniki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MACOD DUO
(510), (511) 5 Produkty i  preparaty lecznicze, Produkty i  preparaty 
farmaceutyczne, Preparaty witaminowe, Suplementy diety .

(111) 359110 (220) 2022 07 15 (210) 545163
(151) 2022 12 01 (441) 2022 08 16
(732) POLENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polenergia Kogeneracja
(540) 

(591) zielony, ciemnoniebieski
(531) 26 .05 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 39 Wynajem samochodów na  wodór, Magazynowanie 
energii elektrycznej, Magazynowanie gazu, Magazynowanie paliw 
gazowych, Usługi w zakresie bezpiecznego magazynowania [trans-
port], Usługi wynajmu związane z pojazdami, transportem i magazy-
nowaniem, Wynajem przestrzeni, struktur, jednostek i pojemników 
do  magazynowania i  transportu, Dystrybucja energii, Dystrybucja 
energii elektrycznej, Dostarczanie energii elektrycznej, Transmi-
sja energii elektrycznej, Dystrybucja energii odnawialnej, Dostawa 
i  dystrybucja energii, Przechowywanie energii i  paliw, Dystrybu-
cja energii elektrycznej za  pośrednictwem przewodów, Dystrybu-
cja energii elektrycznej do  gospodarstw domowych, Dystrybucja 
energii do ogrzewania i chłodzenia budynków, Usługi informacyjne 
i doradcze w związku z dystrybucją energii, Dystrybucja prądu elek-
trycznego, Zaopatrzenie w  energię cieplną, Dostawa energii ciepl-
nej, Dostawa energii elektrycznej, Dystrybucja energii elektrycznej 
za pośrednictwem kabli, Udostępnianie informacji związanych z dys-

trybucją elektryczności, Usługi doradztwa związane z  dystrybucją 
energii elektrycznej, Magazynowanie towarów, Usługi w  zakresie 
transportu, usługi składowania towarów, Dostawa towarów, Logisty-
ka transportu, usługi transportu towarów drogą lądową, Dystrybucja 
[transport] towarów drogą morską, Dystrybucja [transport] towarów 
drogą powietrzną, dostawa paliwa .

(111) 359111 (220) 2022 07 20 (210) 545339
(151) 2022 12 01 (441) 2022 08 16
(732) KAPUŚCIŃSKI MARCIN, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K2 GROUP
(540) 

(591) czarny, biały
(531) 26 .04 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 36 Administrowanie nieruchomościami, Agencje nieru-
chomości, Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami .

(111) 359112 (220) 2022 07 20 (210) 545345
(151) 2022 12 01 (441) 2022 08 16
(732) OVA SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Będzin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OVA SYSTEM
(540) 

(591) biały, czarny, zielony, niebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 11 Instalacje do  wentylacji, Urządzenia i  instalacje 
do  wentylacji, Rozdzielaczowe systemy wentylacyjne, 17 Kształtki, 
niemetalowe, do  rur elastycznych, Kształtki, niemetalowe, do  rur 
sztywnych, Elastyczne rury wężowe z  tworzyw sztucznych, Rury 
giętkie niemetalowe, Rury izolowane (niemetalowe), Złączki nieme-
talowe do  rur, 19 Kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, 
Niemetalowe rury wentylacyjne do budynków, Materiały budowla-
ne niemetalowe, 42 Doradztwo w zakresie projektowania instalacji 
wentylacyjnych .

(111) 359113 (220) 2022 07 21 (210) 545365
(151) 2022 12 01 (441) 2022 08 16
(732) KARMAŃSKA MONIKA SENIOR CARE, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Helme
(540) 

(591) jasnoniebieski, niebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Usługi agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji pracow-
ników, Usługi agencji pracy na rzecz personelu medycznego, Usługi 
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agencji pracy na rzecz personelu paramedycznego, Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  przyborami toaletowymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  przyborami higienicznymi dla ludzi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku ze sprzętem do fizjoterapii, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, 43 Usługi 
tymczasowej opieki zastępczej w postaci opieki dziennej nad osoba-
mi dorosłymi, Domy opieki dla osób w podeszłym wieku, Usługi do-
mów opieki dla osób w podeszłym wieku, Domy dla ludzi starszych 
[emerytura], Usługi w zakresie gotowania posiłków, Usługi w zakresie 
przygotowywania jedzenia i  napojów, 44 Świadczenie usług przez 
domy opieki nad starszymi ludźmi z  opieką pielęgniarską lub me-
dyczną, Usługi domów opieki nad ludźmi starszymi z  opieką pielę-
gniarską lub medyczną, Domy opieki nad starszymi ludźmi z opieką 
pielęgniarską lub medyczną, Usługi opieki zdrowotnej, Usługi opieki 
nad pacjentami hospitalizowanymi i dochodzącymi, Doradztwo do-
tyczące opieki nad osobami starszymi [w zakresie zdrowia], Świadcze-
nie usług z zakresu opieki zdrowotnej w domach, Usługi tymczasowej 
opieki zastępczej w postaci pomocy pielęgniarskiej, Udzielanie infor-
macji związanych z  usługami opieki pielęgniarskiej, Udostępnianie 
informacji medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, Usługi w za-
kresie lekarskich wizyt domowych, Doradztwo w  zakresie pomocy 
medycznej świadczone przez lekarzy i  wykwalifikowany personel 
medyczny, Opieka paliatywna, Pielęgniarstwo geriatryczne, Doradz-
two w zakresie potrzeb medycznych osób starszych .

(111) 359114 (220) 2022 07 18 (210) 545253
(151) 2022 12 02 (441) 2022 08 16
(732) PŁOSZAJ PAWEŁ, Pruszcz Gdański (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RAVEN SHOW
(540) 

(591) biały, czarny
(531) 26 .04 .02, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 41 Rozrywka w  postaci koncertów, Usługi rozrywkowe 
świadczone przez grupę muzyczną, Pisanie piosenek .

(111) 359115 (220) 2022 07 19 (210) 545300
(151) 2022 11 29 (441) 2022 08 16
(732) TAT-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Pajęczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fructos K&K
(540) 

(591) zielony, czerwony, biały
(531) 26 .01 .02, 26 .01 .12, 26 .01 .18, 26 .11 .02, 26 .11 .06, 26 .11 .12, 
26 .13 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 29 Bakłażany przetworzone, Bób, Borówki, przetworzo-
ne, Brokuły, Caponata [duszone warzywa], Cebula konserwowana, 
Cebulki marynowane, Choucroute garnie [kapusta kiszona garniro-
wana], Ciecierzyca, przetworzona, Cytryny, przetworzone, Czarne 
porzeczki, przetworzone, Czereśnie, przetworzone, Czerwona słod-
ka papryka, przetworzona, Daktyle, przetworzone, Dolma [faszero-
wane warzywa], Dyniowate [rośliny, konserwowane], Ekstrakty z po-
midorów, Ekstrakty z warzyw do konsumpcji, Fasola, Fasola pieczona 
w  sosie pomidorowym, Fasola w  puszkach, Fasolka konserwowa, 
Gnocchi na  bazie ziemniaków, Gotowana fasola, Gotowane owoce, 

Gotowane ziemniaki, Gotowe dania warzywne, Gotowe produkty 
z warzyw, Groszek konserwowy, Groszek, przetworzony, Grzyby go-
towe do spożycia, Grzyby konserwowane, Guacamole [pasta z awo-
kado], Imbir, konserwowany, Imbir marynowany, Kapusta kwaszona, 
Kapusta, przetworzona, Karczochy konserwowe, Kimchi z  ogórka 
[oi-sobagi], Kimchi z pokrojonej w kostkę rzodkwi [kkakdugi], Kiszo-
ne warzywa [kimchi], Kłącza przetworzone, Koncentraty na  bazie 
owoców przeznaczone do gotowania, Koncentraty na bazie warzyw 
przeznaczone do  gotowania, Koncentraty pomidorowe [purée], 
Konserwowane papryczki chilli, Konserwowane warzywa, Konser-
wowe rośliny strączkowe, Konserwy, marynaty, Korniszony, Korzenie 
przetworzone, Krojone warzywa, Kukurydza cukrowa, przetworzo-
na, Kukurydza słodka [konserwowana], Mandarynki [konserwowe], 
Mango, przetworzone, Marynowane papryczki jalapeno, Mieszanki 
warzywne, Nadziewane roladki z  kapusty, Nadziewane ziemniaki, 
Nasiona roślin strączkowych w puszce, Nasiona, przetworzone, Ob-
rana marchew, Obrane ziemniaki, Odsmażana fasola, Ogórki korni-
szony, Owoce gotowane, Owoce konserwowane, Owoce konserwo-
wane w plasterkach, w słoikach, Owoce konserwowane w słoikach, 
Owoce marynowane, Owoce przetworzone, Owoce w  plasterkach, 
konserwowe, Owoce w  puszkach, Panierowane i  smażone paprycz-
ki jalapeno, Papaja, przetworzona, Papryka konserwowana, Papryka 
marynowana, Papryka, przetworzona, Pasta z bakłażana, Pasta czo-
snkowa, Pasta z cukinii, Pasta z karczochów, Pasta z oberżyny, Pasty 
do smarowania na bazie warzyw, Pasztet warzywny, Pigwy, przetwo-
rzone, Pikle, Pikle mieszane, Pokrojone sałatki warzywne, Pokrojone 
warzywa, Pomidory konserwowane, Pomidory konserwowe, Pomido-
ry, przetworzone, Potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, 
Preparowane papryki, Przeciery warzywne, Przecier pomidorowy, 
Przekąski na bazie warzyw, Przekąski na bazie warzyw strączkowych, 
Przekąski na  bazie ziemniaków, Przekąski ziemniaczane, Przetwory 
do zup jarzynowych, Przetworzona kapusta brukselska, Przetworzo-
ne awokado, Przetworzone brzoskwinie, Przetworzone buraki, Prze-
tworzone cebule, Przetworzone cebulki dymki, Przetworzone jabłka, 
Przetworzone karczochy, Przetworzone kiełki fasoli, Przetworzone 
morele, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona ro-
ślin strączkowych, Przetworzone owoce liczi, Przetworzone słodkie 
ziemniaki, Przetworzone szalotki [wykorzystywane jako warzywo, 
a  nie  jako przyprawa], Przetworzony pasternak, Przyprawy sma-
kowe (pikle), Przystawki na  bazie warzyw, Purée z  grzybów, Purée 
z  warzyw, Purée ziemniaczane, Sałatka Cezar, Sałatka ziemniacza-
na, Sałatki gotowe, Sałatki na bazie ziemniaków, Sałatki warzywne, 
Śliwki konserwowe, Soczewica konserwowana, Soja konserwowa 
do użytku spożywczego, Soja, przetworzona, Soki owocowe do go-
towania, Soki roślinne do gotowania, Surówka z szatkowanej białej 
kapusty, marchwi i  majonezu (coleslaw), Szparagi, przetworzone, 
Szpinak, gotowany, Szpinak konserwowy, Szpinak [przetworzony], 
Tajine [gotowe danie z  mięsa, ryby lub warzyw], Truskawki konser-
wowane, Uprzednio pokrojone warzywa do  sałatek, Warzywa fer-
mentowane, Warzywa gotowane, Warzywa grillowane, Warzywa 
kapustne, przetworzone, Warzywa konserwowane, Warzywa kon-
serwowane [w  oleju], Warzywa marynowane, Warzywa mrożone, 
Warzywa obrane ze  skórki, Warzywa preparowane, Warzywa prze-
tworzone, Warzywa solone, Warzywa strączkowe przetworzone, 
Warzywa w plasterkach, konserwowe, Warzywa w puszkach, Warzy-
wa suszone, Warzywa w słoikach, Warzywne pasty do smarowania, 
Wstępnie ugotowana zupa, Wywar z warzyw, Zapiekanka z bakłaża-
nów, Zapiekanki [żywność], Ziemniaki, konserwowane, Ziemniaki, 
przetworzone, 35 Dostarczanie informacji konsumentom na  temat 
towarów i  usług, Dystrybucja i  rozpowszechnianie materiałów re-
klamowych-ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek, 
Dostarczanie informacji handlowych konsumentom, Dystrybucja 
materiałów promocyjnych, Elektroniczne przetwarzanie zamówień, 
Gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych ba-
zach danych, Handlowe informacje i  porady udzielane konsumen-
tom w wyborze towarów i usług, Opracowywanie katalogów, spisów 
w  celu publikacji w  Internecie, Organizacja i  prowadzenie prezen-
tacji produktów, Organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów 
do  celów handlowych, promocyjnych i  reklamowych, Organizowa-
nie zakupu towarów na rzecz osób trzecich, Prezentowanie produk-
tów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Procedury admini-
stracyjne związane ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem 
telefonu lub komputera, Reklama, Reklama online poprzez kom-
puterowe sieci komunikacyjne, Reklama radiowa, Reklama w  cza-
sopismach, broszurach i gazetach, Udostępnianie informacji o pro-
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duktach konsumenckich, Usługi agencji eksportowo-importowych, 
Usługi doradcze dotyczące zakupu towarów na rzecz osób trzecich, 
Usługi importowo-eksportowe, Usługi informacyjne i  doradcze dla 
konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, Usługi han-
dlu detalicznego w  zakresie żywności, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą katalogów w związku z artykułami spożywczymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych 
związane z artykułami spożywczymi, Usługi w zakresie administro-
wania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży 
dokonywanych za  pomocą Internetu, Usługi w  zakresie zamówień 
na rzecz osób trzecich, Usługi w zakresie zamówień online, Zawiera-
nie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy online .

(111) 359116 (220) 2022 07 27 (210) 545572
(151) 2022 12 02 (441) 2022 08 16
(732) BORYSEWICZ JAN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lady Pank
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 26 .11 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 Płyty winylowe, Nagrane płyty kompaktowe [płyty CD], 
Kasety, Kasety audio, Kasety muzyczne, Muzyka cyfrowa do pobrania 
dostarczana z witryn internetowych MP3, Muzyka cyfrowa do pobra-
nia udostępniana na  witrynach internetowych MP3, Muzyka cyfro-
wa do pobrania z komputerowej bazy danych lub Internetu, Muzyka 
cyfrowa do pobrania z  Internetu, Muzyka cyfrowa do pobrania do-
starczona z Internetu, Muzyka cyfrowa do pobrania, Nagrania wideo 
z muzyką, Płyty kompaktowe z muzyką, Magnesy, 21 Kubki, Bidony 
[puste], Sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, Buteleczki, Bu-
telki do  picia, Butelki (Otwieracze do-), Dzbanki, Filiżanki gliniane, 
Filiżanki, nie  z  metali szlachetnych, Filiżanki z  metali szlachetnych, 
Kamienne kostki do  whisky, Karafki ze  szkła, Kieliszki, Korkociągi, 
Kubki termiczne, Kubki wykonane z ceramiki, Kubki wykonane z two-
rzyw sztucznych, Kubki z podwójną ścianką, Kufle, Literatki, Manierki, 
Naczynia do napojów, Otwieracze do butelek, Piersiówki, Szklanecz-
ki [naczynia do  picia], Szklanki do  whisky, Szklanki bez uchwytów, 
Uchwyty na szklanki, Urządzenia do schładzania butelek, Wiaderka 
do chłodzenia wina, Wiaderka do kostek lodu, Artykuły porcelano-
we do celów dekoracyjnych, Bibeloty [posągi] z porcelany, Bibeloty 
wykonane ze szkła [ozdoby], Bibeloty z porcelany, Ceramiczne ozdo-
by, Ceramiczne statuetki, Dekoracje ścienne 3D wykonane z terako-
ty, Dekoracje ścienne 3D wykonane z porcelany, Dekoracje ścienne 
3D wykonane ze szkła, Dekoracyjne butelki z piaskiem, Emaliowane 
pudełka, Figurki ceramiczne, Figurki szklane, Figurki ze  szkła, Kra-
snale ogrodowe ceramiczne [gnomy], Ozdobne figurki wykonane 
ze szkła, Statuetki z porcelany, Szyldy porcelanowe, Szyldy szklane, 
Szkło ozdobne, Tabliczki ceramiczne, Tabliczki szklane, Wyroby szkla-
ne, 24 Etykiety naszywane z  tkanin do ubrań, Flagi tekstylne, Flagi 
z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, Flagi z  tworzyw 
sztucznych, Kuchenne ręczniki [tekstylne], Metki, Metki tekstylne, 
Nietkane artykuły tekstylne, Obciągi offsetowe z  materiałów tek-
stylnych, Tekstylia, Tekstylia do druku cyfrowego, Tkaniny i substy-
tuty tkanin, 25 Bandany, Bandany na  szyję, Chustki na  głowę, Chi-
mary, Chusty na głowę, Chusty [odzież], Czapki baseballowe, Czapki 
bejsbolówki, Czapki bez daszków, Czapki dziane, Czapki i czapeczki 
sportowe, Czapki jako nakrycia głowy, Czapki narciarskie, Czapki 
sportowe, Czapki wełniane, Czapki z daszkiem, Czapki z pomponem, 
Daszki, Kapelusze, Kaptury, Maseczki na twarz [odzież], nie do celów 
medycznych lub sanitarnych, Maski na oczy do spania, Okrycia gło-
wy z daszkiem, Opaski na głowę, Opaski na głowę [odzież], Opaski 
na  głowę pochłaniające pot, Opaski przeciwpotne do  tenisa, Opa-
ski przeciwpotne na głowę, Buty do biegania, Buty płócienne, Buty 
skórzane, Buty sportowe, Buty sznurowane, Buty wsuwane, Japon-
ki, Obuwie codzienne, Akcesoria na szyję, Apaszki, Bermudy, Bezrę-
kawniki, Blezery, Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Bluzy dresowe, 

Bluzy polarowe, Bluzy sportowe, Bluzy z kapturem, Bojówki, Chinosy, 
Chusty pareo, Ciepłe kurtki robocze, Długie kurtki, Dżinsy, Fartuchy, 
Garnitury, Golfy [odzież], Kamizelki, Kimona, Kolanówki, Kombinezo-
ny, Komplety sportowe, Kostiumy, Koszule, Koszulki polo, Koszulki 
sportowe z krótkimi rękawami, Koszulki z krótkim rękawem, Koszul-
ki z nadrukami, Kurtki, Kurtki bluzy, Kurtki [odzież], Maski ochronne 
[odzież], Ocieplacze, Odzież damska, Odzież dziecięca, Odzież dżin-
sowa, Odzież męska, Odzież sportowa, Ogrodniczki, Paski, Płaszcze, 
Podkoszulki, Podkolanówki, Polary, Rękawiczki, Skarpetki, Spodenki, 
Spódnice, Spodnie, Swetry [odzież], Szale, Szaliki, Szorty, T-shirty 
z  krótkim rękawem, Wiatrówki, 41 Nagrywanie i  produkcja nagrań 
dźwiękowych, Nagrywanie muzyki, Prezentacja nagrań wideo, Pro-
dukcja dzieł muzycznych w studio nagrań, Produkcja edukacyjnych 
nagrań dźwiękowych i  wideo, Produkcja filmów, Produkcja mikro-
filmów, Produkcja muzyczna, Produkcja muzycznych filmów wideo, 
Produkcja nagrań audio i video oraz usługi fotograficzne, Produkcja 
nagrań audiowizualnych, Produkcja nagrań dźwiękowych, Produk-
cja nagrań dźwiękowych i muzycznych, Produkcja nagrań dźwięko-
wych i/lub wideo, Produkcja nagrań dźwięku i obrazu na nośnikach 
dźwięku i  obrazu, Produkcja nagrań muzycznych, Produkcja piose-
nek do  filmów, Produkcja prezentacji audiowizualnych, Produkcja 
radiowa, filmowa i telewizyjna, Produkcja rozrywki audio, Produkcja 
telewizyjna, Tworzenie podcastów, Udostępnianie multimedialnych 
programów rozrywkowych za pośrednictwem usług telewizyjnych, 
szerokopasmowych, bezprzewodowych i  online, Udostępnianie 
muzyki cyfrowej [nie  do  pobrania] z  witryn internetowych MP3, 
Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] na internetowych 
stronach MP3, Usługi edycji nagrań audio i wideo, Usługi w zakresie 
nagrań, Usługi w  zakresie produkcji muzycznej, Dostarczanie roz-
rywki w  postaci nagranej muzyki, Impresariat artystyczny, Imprezy 
kulturalne, Informacja o rozrywce, Komponowanie muzyki dla osób 
trzecich, Nauczanie i  szkolenia, Organizacja i  przeprowadzanie im-
prez rozrywkowych, Organizacja konkursów muzycznych, Organi-
zowanie festiwali w  celach rozrywkowych, Organizowanie imprez 
muzycznych, Pisanie piosenek, Rozrywka, Rozrywka on-line .

(111) 359117 (220) 2022 05 23 (210) 543313
(151) 2022 11 24 (441) 2022 08 08
(732) MELVIT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Melvit MANNA KASZA SEMOLINA
(540) 

(591) różowy, biały, niebieski, czerwony, beżowy, zielony
(531) 26 .01 .16, 05 .07 .02, 11 .03 .10, 25 .05 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .15, 
06 .19 .05, 06 .19 .11
(510), (511) 30 Kasze spożywcze, Mąka, Mąka zbożowe, Przekąski 
na  bazie mąki, Płatki zbożowe, Przekąski na  bazie zbóż, Przekąski 
sporządzone z  produktów zbożowych, Przekąski wieloziarniste, 
Konserwowane ziarna pełnego zboża, Przekąski z produktów zbożo-
wych, Produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spoży-
cia przez ludzi, Mieszanki spożywcze składające się z płatków zbożo-
wych i suszonych owoców, Pszenica przetworzona, Kasza manna .
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(111) 359118 (220) 2022 05 23 (210) 543314
(151) 2022 11 24 (441) 2022 08 08
(732) MELVIT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Melvit JAGLANA KASZA MILLET GROATS 15-18 min . CZAS 
GOTOWANIA
(540) 

(591) fioletowy, biały, czerwony, niebieski, zielony, beżowy
(531) 05 .07 .02, 06 .19 .05, 06 .19 .11, 11 .03 .10, 25 .05 .02, 26 .01 .16, 
17 .01 .03, 17 .01 .05, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 30 Kasze spożywcze, Mąka, Mąka zbożowe, Przekąski 
na bazie mąki, Płatki zbożowe, Przekąski na bazie zbóż, Przekąski spo-
rządzone z produktów zbożowych, Przekąski wieloziarniste, Konser-
wowane ziarna pełnego zboża, Przekąski z  produktów zbożowych, 
Produkty żywnościowe na  bazie zbóż przeznaczone do  spożycia 
przez ludzi, Mieszanki spożywcze składające się z płatków zbożowych 
i suszonych owoców, Proso (przetworzone ziarna), Kasza jaglana .

(111) 359119 (220) 2022 05 23 (210) 543315
(151) 2022 11 24 (441) 2022 08 08
(732) MELVIT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Melvit JĘCZMIENNA KASZA Mazurska MAZURIAN BARLEY 
GROATS
(540) 

(591) żółty, biały, niebieski, czerwony, beżowy, zielony
(531) 05 .07 .02, 06 .19 .05, 06 .19 .11, 11 .03 .10, 25 .05 .02, 26 .01 .16, 
27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 30 Kasze spożywcze, Mąka, Mąka zbożowe, Przekąski 
na  bazie mąki, Płatki zbożowe, Przekąski na  bazie zbóż, Przekąski 
sporządzone z  produktów zbożowych, Przekąski wieloziarniste, 

Konserwowane ziarna pełnego zboża, Przekąski z produktów zbożo-
wych, Produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spo-
życia przez ludzi, Mieszanki spożywcze składające się z  płatków 
zbożowych i suszonych owoców, Kasza perłowa, Jęczmień łuskany, 
Jęczmień zmielony, Jęczmień gnieciony, Płatki jęczmienne, Jęczmień 
do spożycia przez ludzi .

(111) 359120 (220) 2022 05 23 (210) 543316
(151) 2022 11 24 (441) 2022 08 08
(732) MELVIT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Melvit GROCH ŁUSKANY POŁÓWKI YELLOW SPLIT PEAS
(540) 

(591) zielony, biały, beżowy, niebieski, czerwony
(531) 05 .07 .02, 06 .19 .05, 06 .19 .11, 11 .03 .10, 25 .05 .02, 26 .01 .16, 
27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 29 Groch łuskany, Groch dzielony, Groch żółty dzielo-
ny, Przekąski na  bazie warzyw strączkowych, Rośliny strączkowe 
przetworzone, Suche nasiona roślin strączkowych, Nasiona roślin 
strączkowych w  puszce, Konserwowe rośliny strączkowe, Przekąski 
na bazie warzyw, Konserwowane warzywa, Warzywa konserwowa-
ne, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin 
strączkowych, Warzywa mrożone, Warzywa gotowane, Warzywa 
suszone, Warzywa przetworzone, Warzywa marynowane, Krojone 
warzywa, Warzywa liofilizowane, Warzywa solone, Warzywa prepa-
rowane, Mieszanki warzywne, Warzywa w puszkach, Gotowe dania 
warzywne, Gotowe produkty z  warzyw, Mrożone gotowe posiłki 
składające się głównie z warzyw, Konserwy, Nasiona przetworzone, 
Przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona ro-
ślin strączkowych) .

(111) 359121 (220) 2022 05 25 (210) 543409
(151) 2022 11 30 (441) 2022 08 16
(732) SKARBNICA NARODOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKARBNICA NARODOWA
(540) 

(531) 24 .09 .03, 24 .09 .06, 24 .09 .07, 27 .05 .01, 27 .05 .19
(510), (511) 14 Towary z  metali szlachetnych i  ich  stopów: monety, 
monety kolekcjonerskie, okolicznościowe, sztabki, medale, odzna-
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czenia, odznaki, breloki, emblematy, znaczki metalowe, żetony, 16 
Katalogi, Kalendarze, Fotografie, Kartki okolicznościowe, Afisze, 
plakaty, Dyplomy drukowane, Papeterie, Albumy, Maty [podstaw-
ki] na  monety, Grafiki, Galanteria biurowa, Okładki na  dokumenty, 
Dozowniki taśmy przylepnej [artykuły biurowe], Dozowniki taśmy 
klejącej [artykuły biurowe], Automatyczne dozowniki taśmy kleją-
cej do użytku biurowego, Dziurkacze [artykuły biurowe], Zszywacze 
[artykuły biurowe], Ramki i stojaki do fotografii, Maszyny gilotynowe 
do użytku biurowego, Gilotyny do papieru, Kasetki na papeterię [ar-
tykuły biurowe], Kleje do papieru lub do użytku domowego, Linijki, 
Ołówki, Podpórki do książek, Podstawki tekturowe, Przyciski do pa-
pieru, Segregatory, Temperówki, Zakładki do książek, Zakładki samo-
przylepne, Tace do sortowania i liczenia pieniędzy, Żetony, 18 Skóra 
i tworzywa sztuczne oraz wyroby z tych materiałów: aktówki, teczki, 
portfele, etui, klasery, oprawy, 20 Opakowania do  monet kolekcjo-
nerskich drewniane lub z tworzyw sztucznych, 28 Karty do gry, Żeto-
ny do gier, 35 Usługi w zakresie ekspozycji oraz sprzedaży detalicz-
nej i hurtowej złota, platyny, wyrobów numizmatycznych, antyków 
i dzieł sztuki, Usługi w zakresie promocji, Usługi w zakresie reklamy, 
Organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlo-
wych, promocyjnych i  reklamowych, 36 Usługi wyceny produktów 
numizmatycznych, Usługi wyceny antyków [ocena], Wycena dzieł 
sztuki, Usługi w  zakresie depozytów przedmiotów wartościowych, 
42 Ekspertyzy w zakresie działalności numizmatycznej, identyfikacji 
i stwierdzenia autentyczności zbiorów numizmatycznych .

(111) 359122 (220) 2022 07 01 (210) 544700
(151) 2022 11 23 (441) 2022 08 08
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KWETINA
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Wyroby medyczne do celów 
leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, drażetek, płynów, 
syropów, proszków, Leki, Suplementy diety, Substancje dietetyczne 
do  celów leczniczych, Preparaty do  celów medycznych, Preparaty 
farmaceutyczne stosowane w  leczeniu ludzi, Preparaty farmaceu-
tyczne w postaci tabletek, kapsułek, drażetek, tabletek powlekanych, 
Leki dla ludzi, Pastylki do celów farmaceutycznych, Pigułki do celów 
farmaceutycznych, Kapsułki do  celów farmaceutycznych, Tabletki 
do celów farmaceutycznych, Tabletki powlekane do celów farmaceu-
tycznych, Psychotropy .

(111) 359123 (220) 2022 05 19 (210) 543201
(151) 2022 11 08 (441) 2022 07 18
(732) CRACOVIA CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cracovia Clinic
(540) 

(591) zielony, szary
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .13 .25
(510), (511) 35 Udostępnianie porad dotyczących konsumenckich 
produktów kosmetycznych, Udzielanie informacji konsumenckich 
o produktach w zakresie kosmetyków, Usługi informacyjne i porad-
nictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów kosme-
tycznych, Usługi sklepów detalicznych online związane z produktami 
kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, 41 Prowadzenie szkoleń z zakresu 
kosmetologii, Prowadzenie szkoleń z zakresu medycyny estetycznej, 
44 Salony piękności, Usługi salonów piękności, Świadczenie usług 
przez salony piękności, Udzielanie informacji związanych z  usługa-
mi salonów piękności, Usługi kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne, 
Chirurgia kosmetyczna, Analiza kosmetyczna, Konsultacje dotyczą-
ce kosmetyków, Doradztwo dotyczące kosmetyków, Usługi chirur-
gii kosmetycznej i  plastycznej, Usługi klinik chirurgii kosmetycznej 
i  plastycznej, Usługi doradcze dotyczące kosmetyków, Zabiegi ko-

smetyczne dla ciała, Zabiegi kosmetyczne dla twarzy, Kosmetyczny 
zabieg laserowy skóry, Laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, 
Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, Leczenie kosmetyczne grzyba 
palców nóg, Kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, Na-
kładanie produktów kosmetycznych na twarz, Usługi w zakresie po-
rad kosmetycznych, Nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, 
Kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, Kosmetyczne usu-
wanie żylaków za pomocą lasera, Wstrzykiwalne kuracje wypełnia-
czami do celów kosmetycznych, Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz 
i  włosy, Usługi zabiegów kosmetycznych na  twarz i  ciało, Zabiegi 
depilacyjne, Laserowe usuwanie żylaków, Usługi laserowego usuwa-
nia owłosienia, Laserowe usuwanie grzyba palców nóg, Usługi w za-
kresie laserowego odmładzania skóry, Oferowanie terapii laserowej 
do leczenia chorób, Masaż, Masaże, Masaż tkanek głębokich, Masaż 
gorącymi kamieniami, Informacje dotyczące masażu, Masaż i masaż 
terapeutyczny shiatsu, Usługi masażu stóp, Usługi masażu w  trak-
cie ciąży, Usługi konsultacji związane z masażami, Opieka zdrowot-
na w  zakresie masaży terapeutycznych, Zabiegi terapeutyczne dla 
twarzy, Zabiegi terapeutyczne dla ciała, Usługi zabiegów na cellulit, 
Usługi zabiegów na cellulitis, Usługi w zakresie zabiegów upiększają-
cych, Zabiegi higieniczne dla ludzi, Usługi zabiegów pielęgnacji twa-
rzy, Zabiegi pielęgnacji urody, Usługi drenażu limfatycznego, Usługi 
lecznicze w zakresie usuwania tkanki tłuszczowej, Usługi dentystycz-
ne, Konsultacje dentystyczne, Usługi kliniki dentystycznej, Usługi 
asystenta dentysty, Usługi w  zakresie medycznej pielęgnacji jamy 
ustnej, Usługi medyczne w zakresie leczenia skóry, Usługi dermato-
logiczne w zakresie leczenia chorób skóry, Gabinety pielęgnacji skó-
ry, Usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, Usługi w zakresie 
pielęgnacji skóry, Usługi w zakresie naciągania skóry za pomocą la-
sera, Doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, Udostępnianie 
informacji medycznych w zakresie dermatologii, Usuwanie laserowe 
pajączków naczyniowych, Usługi profesjonalnego oczyszczania twa-
rzy, Usługi biorewitalizacji twarzy, Leczenie cery kwasami, Zabiegi 
liftingu twarzy, Modelowanie ust, kości policzkowych, podbródka, 
żuchwy, Likwidacja i  wypełnianie zmarszczek kwasem hialurono-
wym, Lipoliza ciała i twarzy, Korekta uśmiechu dziąsłowego, Lecze-
nie nadpotliwości, Wypełnienie zmarszczek, Leczenie bruksizmu, 
Leczenie i  usuwanie blizn potrądzikowych, Usługi peelingu lasero-
wego, Leczenie i usuwanie rozstępów, Laserowe usuwanie skórnych 
zmian, Chirurgiczne usuwanie skórnych zmian, Leczenie i usuwanie 
przebarwień, Konsultacje medyczne, Konsultacje dermatologiczne, 
Leczenie trądziku, Leczenie trądziku różowatego .

(111) 359124 (220) 2022 08 02 (210) 545787
(151) 2022 12 06 (441) 2022 08 22
(732) ZIELEZIŃSKA MICHALINA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) michezje
(510), (511) 16 Kolaże, Obrazy artystyczne, Książki, Rysunki graficzne, 
Reprodukcje graficzne, Odbitki artystyczne graficzne, Reprezenta-
cje graficzne [rysunki, obrazy], Ryciny [grafika], Akwaforty [grafika], 
41 Pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], Pisanie i  publi-
kowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Usługi w  zakresie 
opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, 42 Usługi 
związane z projektowaniem graficznym [sztuka], Wzornictwo prze-
mysłowe i projektowanie graficzne, Usługi ilustrowania graficznego 
na rzecz osób trzecich, Grafika artystyczna, Usługi artystów grafików .

(111) 359125 (220) 2022 06 20 (210) 544235
(151) 2022 11 16 (441) 2022 08 01
(732) HOFMAN JOLANTA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PARELPAREL
(510), (511) 14 Biżuteria .

(111) 359126 (220) 2022 01 25 (210) 539071
(151) 2022 06 09 (441) 2022 02 21
(732) AGROLOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golub-Dobrzyń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) if InnFerm
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(540) 

(591) zielony, jasnozielony, czarny
(531) 26 .01 .01, 26 .11 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 31 Pasze dla zwierząt, komponenty do wyrobu pasz, śru-
ty, produkty żywnościowe do hodowli zwierząt, dodatki odżywcze 
nielecznicze dla zwierząt, Karma dla drobiu, preparaty zwiększające 
niesienie się, produkty do tuczenia zwierząt, 44 Usługi w zakresie rol-
nictwa-mieszanie pasz, doradztwo rolnicze .

(111) 359127 (220) 2022 02 15 (210) 539893
(151) 2022 06 14 (441) 2022 02 28
(732) KOWALIK SZYMON, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Simon Blacksmyth
(510), (511) 9 Taśmy magnetyczne, Płyty kompaktowe z  muzyką, 
Nagrane kasety magnetofonowe, Nagrane płyty DVD z nagraniami 
muzycznymi, Płyty winylowe, Muzyczne nagrania wideo, Nagrane 
dyski wideo, Książki audio, Muzyka cyfrowa do pobrania, Publikacje 
elektroniczne, Okulary przeciwsłoneczne, 16 Nalepki, naklejki [ma-
teriały piśmienne], 21 Kubki do  napojów, 25 Koszulki z  nadrukami, 
Bluzy dresowe, Bluzy z  kapturem, Topy [odzież], Koszulki bez ręka-
wów, T-shirty z krótkim rękawem, Krótkie spodnie, Dżinsy, Spodnie 
dresowe, Długie kurtki, Kurtki pilotki, Ocieplane kurtki, Kurtki bez 
rękawów, Kurtki wierzchnie, Czapki z  daszkiem, Czapki dziane, Rę-
kawiczki dziane, Szaliki, Szaliki rurkowe (kominy) na  szyję, 41 Udo-
stępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej, 
Publikowanie piosenek, Publikowanie plakatów, Publikowanie słów 
piosenek w postaci książek, Organizowanie festiwali, Występy grup 
muzycznych na żywo, Koncerty muzyczne na żywo, Pisanie tekstów 
[innych niż teksty reklamowe], Komponowanie muzyki dla osób trze-
cich, Udostępnianie publikacji elektronicznych .

(111) 359128 (220) 2022 03 02 (210) 540528
(151) 2022 06 28 (441) 2022 03 14
(732) DRINKS OF LIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wisła (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Drinks of Life
(540) 

(531) 11 .03 .01, 11 .03 .06, 26 .04 .03, 26 .04 .05, 26 .04 .15, 26 .04 .16, 
05 .03 .11, 05 .03 .13, 05 .03 .15, 02 .09 .01, 27 .05 .01, 26 .13 .01
(510), (511) 5 Artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wypro-
dukowane], Dietetyczne napary do celów medycznych, Dietetyczne 
napoje przystosowane do  celów medycznych, Dietetyczne dodatki 
do żywności, Herbata lecznicza, Herbata odchudzająca do celów me-
dycznych, Herbata dla astmatyków, Mieszanki do picia będące suple-
mentami diety, Mineralne suplementy diety, Mineralne suplementy 

diety dla ludzi, Mineralne suplementy odżywcze, Multiwitaminy, 
Napoje witaminizowane, Napoje stosowane w  lecznictwie, Napoje 
wzbogacone witaminami do celów medycznych, Napoje z dodatka-
mi dietetycznymi, Nektary owocowe dla cukrzyków przystosowane 
do celów medycznych, Odżywcze mieszanki do picia do stosowania 
jako zamienniki posiłków, Odżywcze suplementy diety, Preparaty 
pobudzające apetyt, Preparaty nutraceutyczne dla ludzi, Prepara-
ty witaminowe, Preparaty stosowane jako dodatki do  żywności dla 
ludzi [lecznicze], Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty wita-
minowe w  postaci suplementów diety, Preparaty wzbogacające or-
ganizm w  niezbędne witaminy i  mikroelementy, Preparaty multiwi-
taminowe, Preparaty nutraceutyczne do celów terapeutycznych lub 
medycznych, Preparaty zawierające witaminę C, Preparaty zawiera-
jące witaminę B, Probiotyki (suplementy), Produkty dietetyczne dla 
osób chorych, Produkty dietetyczne do  celów medycznych, Prze-
ciwutleniacze, Przeciwutleniacze do  użytku dietetycznego, Przeci-
wutleniacze do użytku leczniczego, Przeciwutleniające suplementy 
diety, Przeciwutleniające suplementy, Przeciwutleniacze zawierające 
enzymy, Suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy 
diety dla sportowców, Suplementy diety do użytku dietetycznego, 
Suplementy diety do użytku medycznego, Suplementy diety o dzia-
łaniu kosmetycznym, Suplementy diety poprawiające kondycję 
i wytrzymałość, Suplementy diety składające się z aminokwasów, Su-
plementy diety składające się z witamin, Suplementy diety sporzą-
dzone głównie z witamin, Suplementy diety w płynie, Suplementy 
diety zawierające drożdże, Suplementy mineralne do żywności, Su-
plementy odżywcze w płynie, Suplementy prebiotyczne, 30 Herbata 
mrożona, Herbata limonkowa [loomi tea], Herbata miętowa, Herbata 
imbirowa, Herbata jaśminowa, Herbata sfermentowana, Japońska 
zielona herbata, Kombucha, Napoje sporządzone z herbaty, Wyciągi 
z herbaty, Yuja-cha [koreańska herbata miodowo-cytrusowa], Yerba 
mate, Esencje herbaciane, Herbata, Herbata cytrusowa z owocu yuzu, 
Herbaty ziołowe [napary], Mrożone napoje [frappe], Napary ziołowe, 
Napoje na bazie kawy, Substytuty herbaty, 32 Napoje bezalkoholo-
we, Bezalkoholowe preparaty do  produkcji napojów, Napoje orzeź-
wiające, Napoje odalkoholizowane, Wody, Bezalkoholowe gazowane 
napoje na bazie soków owocowych, Bezalkoholowe napoje na bazie 
miodu, Bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, Bezalko-
holowy poncz cynamonowy z  suszoną persymoną [sujeonggwa], 
Bezalkoholowy jabłecznik, Bezalkoholowy poncz ryżowy [sikhye], 
Cydr bezalkoholowy, Douzhi (sfermentowany napój z fasoli), Koktajle 
bezalkoholowe, Koktajle [bezalkoholowe napoje owocowe], Koktajle 
owocowe, bezalkoholowe, Mieszanki do  sporządzania koktajli bez-
alkoholowych, Napoje bezalkoholowe na  bazie owoców, o  smaku 
herbaty, Napoje bezalkoholowe na bazie suszonych owoców, Napoje 
bezalkoholowe o podwyższonej zawartości witamin, Napoje bezalko-
holowe o smaku herbaty, Napoje bezalkoholowe o smaku kawy, Na-
poje bezalkoholowe na bazie aloesu, Napoje bezalkoholowe na bazie 
miodu, Napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami i solami mi-
neralnymi, Napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, Napo-
je dla sportowców, Napoje dla sportowców zawierające elektrolity, 
Napoje energetyzujące, Napoje energetyzujące [nie  do  celów me-
dycznych], Napoje izotoniczne, Napoje mrożone na  bazie owoców, 
Napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, Napoje zawierające 
witaminy, Poncz owocowy, bezalkoholowy, Ramune [japońskie napo-
je gazowane], Sarsaparilla (Napoje bezalkoholowe z-), Woda, Woda 
brzozowa, Woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje], Woda 
klonowa, Napoje na bazie soku z zielonych warzyw, Soki .

(111) 359129 (220) 2022 09 26 (210) 547537
(151) 2023 01 17 (441) 2022 10 03
(732) PAWONIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PAWONIK
(510), (511) 9 Kable do  przewodzenia sygnału dla urządzeń informa-
tycznych, audio-video i telekomunikacji, Sprzęt do komunikacji, Sprzęt 
i akcesoria do przetwarzania danych (elektryczne i mechaniczne), Urzą-
dzenia audiowizualne i fotograficzne, Cyfrowe urządzenia do przetwa-
rzania sygnałów głosowych, Dekodery, Urządzenia technologii infor-
macyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, Wzmacniacze 
optyczne, Dekodery elektroniczne, Dekodery sygnałów, Ekspandery 
audio, Ekspandery sygnału, Elektroniczne urządzenia szyfrujące, Etui 
na  telefony komórkowe, Konwertery cyfrowo-analogowe, Kodery 
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optyczne, Uchwyty do  mocowania przystosowane do  komputerów, 
Uchwyty do  mocowania przystosowane do  monitorów komputero-
wych, Urządzenia do  dekodowania, Urządzenia do  kodowania, Urzą-
dzenia do nagrywania, Urządzenia do pamiętania danych, Urządzenia 
do  przechowywania danych, Urządzenia i  przyrządy multimedialne, 
Urządzenia mocujące do monitorów, Urządzenia przechwytujące dane, 
Urządzenia rozpoznające mowę, Urządzenia rozpoznające twarz .

(111) 359130 (220) 2022 07 01 (210) 544699
(151) 2022 11 23 (441) 2022 08 08
(732) ŚPIEWAK ALICJA MADNES, Hermanów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MADNES by Monika
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .05
(510), (511) 25 Długie luźne stroje, Dzianina [odzież], Kombinezony, 
Koszule, Legginsy, Maseczki na twarz (odzież), nie do celów medycz-
nych lub sanitarnych, Odzież, Odzież męska, Odzież damska, Odzież 
dziecięca, Odzież haftowana, Spódnice, Spódnico-spodenki, Swetry .

(111) 359131 (220) 2022 03 04 (210) 540624
(151) 2022 11 24 (441) 2022 03 28
(732) WATAHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Przasnysz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZESTAW SLIME
(540) 

(591) zielony, żółty, różowy
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 01 .15 .15
(510), (511) 1 Tworzywa sztuczne w  postaci surowców, Tworzywa 
sztuczne nieprzetworzone, Żywice sztuczne i  syntetyczne nieprze-
tworzone, Substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce 
naturalne, Sole do celów przemysłowych, Skrobia przeznaczona dla 
procesów produkcyjnych i przemysłu, Preparaty i materiały chemicz-
ne dla filmu, fotografii i  drukowania, Podłoża hodowlane, nawozy 
i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, 
Mieszaniny chemiczne i organiczne do użytku w produkcji żywno-
ści i  napojów, Materiały filtracyjne [chemiczne, mineralne, roślinne 
i  inne nieprzetworzone materiały], Kity, wypełniacze i  pasty prze-
znaczone dla przemysłu, Detergenty przeznaczone dla procesów 
produkcyjnych i przemysłu, 16 Materiały filtrujące z papieru, Torebki 
oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub 
tworzyw sztucznych, Papier i karton, Materiały i środki dla artystów 
i do dekoracji, Materiały filtracyjne z papieru, Materiały drukowane 
i  artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Dzieła sztuki 
oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne .

(111) 359132 (220) 2021 09 01 K (210) 545430
(151) 2022 11 29 (441) 2022 08 16
(732) Mars, Incorporated, McLean (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOOD CHEW

(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .08, 27 .05 .09, 27 .05 .24, 26 .15 .13
(510), (511) 31 Kości dla psów, Artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, 
Artykuły spożywcze i napoje dla zwierząt, ptaków i ryb .

(111) 359133 (220) 2022 06 29 (210) 544548
(151) 2022 12 05 (441) 2022 08 16
(732) LOUIS VUITTON MALLETIER, Paryż (FR)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(531) 05 .05 .21, 26 .01 .15
(510), (511) 18 Torby, Plecaki, Torebki, Zestawy podróżne, Walizki, Ak-
tówki, Torby na zakupy na kółkach, Sznurkowe siatki na zakupy, Kufry 
bagażowe, Kufry podróżne, Kosmetyczki bez wyposażenia, Zestawy 
podróżne [wyroby skórzane], Podróżne torby na ubrania i buty, Pudła 
skórzane na kapelusze, Pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej, Port-
fele, Portmonetki, Etui na  karty [portfele], Pojemniki na  wizytówki, 
Etui na klucze, Przywieszki do bagażu, Etykiety skórzane, Sznurówki 
skórzane, Pasy na ramię skórzane lub z imitacji skory, Paski skórzane 
[inne niż odzież], Skóra i imitacja skóry, Torby do przewożenia zwie-
rząt, Obroże dla zwierząt, Skórzane smycze, Okrycia dla zwierząt, Pa-
rasole, Parasolki, Bicze, Laski, kijki marszowe i trekkingowe, Wyroby 
rymarskie, Okładziny do mebli ze skóry .

(111) 359134 (220) 2022 07 13 (210) 545086
(151) 2022 11 30 (441) 2022 08 16
(732) XANTUS TV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) x
(540) 

(591) czarny, biały
(531) 26 .03 .02, 26 .05 .02, 27 .05 .21
(510), (511) 9 Filmy rysunkowe animowane, oprogramowanie gier 
komputerowych do  pobrania, 35 Reklamy telewizyjne, produkcja 
filmów reklamowych, 41 Produkcja filmów innych niż reklamowe, 
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, reżyseria filmowa, 
inna niż reżyseria filmów reklamowych, Telewizyjne usługi rozrywko-
we, 42 Tworzenie gier wideo i komputerowych .

(111) 359135 (220) 2022 07 13 (210) 545089
(151) 2022 11 30 (441) 2022 08 16
(732) XANTUS TV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) x
(540) 

(591) zielony, niebieski, turkusowy, różowy
(531) 26 .03 .02, 26 .05 .02, 27 .05 .21, 29 .01 .15
(510), (511) 9 Filmy rysunkowe animowane, oprogramowanie gier 
komputerowych do  pobrania, 35 Reklamy telewizyjne, produkcja 
filmów reklamowych, 41 Produkcja filmów innych niż reklamowe, 
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, reżyseria filmowa, 
inna niż reżyseria filmów reklamowych, Telewizyjne usługi rozrywko-
we, 42 Tworzenie gier wideo i komputerowych .

(111) 359136 (220) 2022 07 13 (210) 545090
(151) 2022 11 30 (441) 2022 08 16
(732) APM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APM BUSINESS PARK
(540) 

(591) biały, niebieski
(531) 26 .04 .01, 26 .04 .07, 26 .05 .02, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 29 .01 .12
(510), (511) 36 Wynajem nieruchomości, 37 Usługi budowlane, 39 
Pakowanie i składowanie towarów .

(111) 359137 (220) 2022 07 13 (210) 545093
(151) 2022 11 30 (441) 2022 08 16
(732) XANTUS TV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) xantusTV

(540) 

(591) czarny, biały
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .05
(510), (511) 9 Filmy rysunkowe animowane, oprogramowanie gier 
komputerowych do  pobrania, 35 Reklamy telewizyjne, produkcja 
filmów reklamowych, 41 Produkcja filmów innych niż reklamowe, 
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, reżyseria filmowa, 
inna niż reżyseria filmów reklamowych, Telewizyjne usługi rozrywko-
we, 42 Tworzenie gier wideo i komputerowych .

(111) 359138 (220) 2022 07 20 (210) 545357
(151) 2022 11 29 (441) 2022 08 16
(732) WINKEL KAROLINA TOP DENT, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ReaLips
(540) 

(591) czarny, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12

(510), (511) 41 Doradztwo zawodowe, Organizowanie szkoleń sta-
cjonarnych i on-line, w szczególności z zakresu medycyny estetycz-
nej, Prowadzenie szkoleń stacjonarnych i  on-line, w  szczególności 
z  zakresu medycyny estetycznej, Organizowanie i  prowadzenie se-
minariów i  warsztatów szkoleniowych, w  szczególności z  zakresu 
medycyny estetycznej, Usługi doradcze w  zakresie organizowania 
i prowadzenia szkoleń, Prowadzenie forów edukacyjnych na porta-
lach społecznościowych, w  szczególności z  zakresu medycyny es-
tetycznej, Publikowanie artykułów, czasopism, książek i  podręczni-
ków z dziedziny medycyny estetycznej, 44 Usługi z zakresu chirurgii 
plastycznej, Zabiegi twarzy i ciała z zakresu medycyny estetycznej, 
Zabiegi kosmetyczne, Usługi w  zakresie higieny i  urody człowieka, 
w szczególności z zakresu medycyny estetycznej, Usługi kliniki me-
dycznej i  opieki zdrowotnej, w  szczególności z  zakresu medycyny 
estetycznej, Specjalistyczne usługi z zakresu medycyny estetycznej, 
Usługi w zakresie analizy zdrowia, Usługi w zakresie analizy estetycz-
nej i kosmetycznej, Usługi w zakresie pielęgnacji twarzy i ciała .

(111) 359139 (220) 2022 07 20 (210) 545358
(151) 2022 11 29 (441) 2022 08 16
(732) WINKEL KAROLINA TOP DENT, Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ReaLips
(510), (511) 41 Doradztwo zawodowe, Organizowanie szkoleń stacjonar-
nych i on-line, w szczególności z zakresu medycyny estetycznej, Prowa-
dzenie szkoleń stacjonarnych i on-line, w szczególności z zakresu medy-
cyny estetycznej, Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów 
szkoleniowych, w szczególności z zakresu medycyny estetycznej, Usługi 
doradcze w zakresie organizowania i prowadzenia szkoleń, Prowadzenie 
forów edukacyjnych na portalach społecznościowych, w szczególności 
z  zakresu medycyny estetycznej, Publikowanie artykułów, czasopism, 
książek i  podręczników z  dziedziny medycyny estetycznej, 44 Usługi 
z zakresu chirurgii plastycznej, Zabiegi twarzy i ciała z zakresu medycy-
ny estetycznej, Zabiegi kosmetyczne, Usługi w zakresie higieny i urody 
człowieka, w szczególności z zakresu medycyny estetycznej, Usługi kli-
niki medycznej i opieki zdrowotnej, w szczególności z zakresu medycy-
ny estetycznej, Specjalistyczne usługi z zakresu medycyny estetycznej, 
Usługi w zakresie analizy zdrowia, Usługi w zakresie analizy estetycznej 
i kosmetycznej, Usługi w zakresie pielęgnacji twarzy i ciała .

(111) 359140 (220) 2022 07 21 (210) 545457
(151) 2022 11 29 (441) 2022 08 16
(732) FUNDACJA ARS CHORI, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FESTIWAL MUZYKA ARCHIWÓW
(540) 

(591) czarny, ciemnożółty
(531) 24 .17 .10, 24 .17 .11, 14 .05 .01, 14 .05 .02, 14 .05 .15, 26 .01 .03, 
26 .01 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 41 Organizowanie i  prowadzenie koncertów, festiwali 
muzycznych, warsztatów, kursów, seminariów, sympozjów, Usługi 
wydawnicze, Usługi rozrywkowe świadczone przez grupę muzycz-
ną, Usługi rozrywkowe świadczone przez muzyczną grupę wokalną, 
Usługi edukacji muzycznej, Usługi wypożyczania nagrań dźwięko-
wych, Organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych .

(111) 359141 (220) 2022 07 21 (210) 545460
(151) 2022 11 29 (441) 2022 08 16
(732) FUNDACJA ARS CHORI, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UA FESTIWAL USŁYSZEĆ ARCHITEKTURĘ



42 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 9/2023

(540) 

(591) czarny, ciemnoczerwony
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .17, 27 .05 .22, 29 .01 .12
(510), (511) 41 Organizowanie i  prowadzenie koncertów, festiwali 
muzycznych, warsztatów, kursów, seminariów, sympozjów, Usługi 
wydawnicze, Usługi rozrywkowe świadczone przez grupę muzycz-
ną, Usługi rozrywkowe świadczone przez muzyczną grupę wokalną, 
Usługi edukacji muzycznej, Usługi wypożyczania nagrań dźwięko-
wych, Organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych .

(111) 359142 (220) 2022 07 21 (210) 545466
(151) 2022 11 29 (441) 2022 08 16
(732) INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PaczkoPunkt
(540) 

(591) czarny, żółty, biały
(531) 01 .03 .02, 26 .04 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 9 Urządzenia elektroniczne zawierające skrytki pocztowe 
służące do przyjmowania, sortowania i wydawania paczek i przesy-
łek oraz części do tych urządzeń, urządzenia i programy komputero-
we do obsługi elektronicznych systemów powiadamiania za pośred-
nictwem SMS lub Internetu, bankomaty, Aplikacje mobilne, Aplikacje 
do pobrania, Aplikacje do pobrania na smartfony oprogramowanie 
i  aplikacje do  urządzeń przenośnych, 39 Usługi kurierskie, dostar-
czanie przesyłek adresowych, Dostarczanie towarów zamówionych 
korespondencyjnie, Dostarczanie informacji o składowaniu towarów 
oraz o transporcie towarów, Transport, Pakowanie i składowanie to-
warów, Usługi dostarczania przesyłek i  paczek do  automatycznych 
urządzeń pocztowych, Informacja o transporcie, Usługi maklerstwa 
transportowego, rozładunek przesyłek, Informacja o  składowaniu, 
Usługi kurierskie (wiadomości lub towary), Pakowanie, składowanie, 
odbiór i  przewożenie towarów, w  szczególności magazynowanie, 
odbiór i transport pakietów i paczek, Śledzenie przesyłek przez elek-
troniczne ustalanie miejsca składowania towarów i  dóbr, w  szcze-
gólności dokumentów, pakietów, paczek, listów i  palet, nieujęte 
w innych klasach, wypożyczanie kontenerów magazynowych, Usługi 
transportu listów, ładunków i  transportu ekspresowego, nieujęte 
w innych klasach, Usługi przechowywania paczek, Magazynowanie 
żywności, Pakowanie żywności, Dostawa żywności, Transport żyw-
ności, Usługi przechowywania żywności, Usługi transportu żywno-
ści, Usługi w  zakresie dostarczania żywności, Transport żywności 
w warunkach chłodniczych, Dostawa żywności i napojów przygoto-
wanych do spożycia, Pakowanie produktów spożywczych, Dostawa 
produktów spożywczych, Magazynowanie, Magazynowanie paczek, 
Magazynowanie towarów, Magazynowanie i składowanie, Magazy-
nowanie towarów w dużych ilościach, Usługi związane z magazyno-
waniem towarów, Logistyka transportu Odbiór, transport i dostawa 
towarów, Informacja o  magazynowaniu, Śledzenie i  namierzanie 
wysyłek [informacja o  transporcie], Elektroniczne śledzenie paczek 
na  rzecz innych osób, Lokalizowanie i  śledzenie osób i  towarów 
do celów transportu, Usługi doradztwa związane ze śledzeniem to-
warów podczas transportu [informacje dotyczące transportu] .

(111) 359143 (220) 2022 07 21 (210) 545467
(151) 2022 11 29 (441) 2022 08 16
(732) INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Paczkomat 24h
(540) 

(591) czarny, biały, żółty
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 6 Metalowe skrzynki, pojemniki i  kontenery służące 
do  sortowania, przechowywania i  wydawania paczek i  przesyłek, 
7 Urządzenia automatyczne zawierające skrytki pocztowe służące 
do  sortowania i  wydawania paczek i  przesyłek oraz części do  tych 
urządzeń, 9 Urządzenia elektroniczne zawierające skrytki pocztowe 
służące do przyjmowania sortowania i wydawania paczek i przesyłek 
oraz części do tych urządzeń, urządzenia i programy komputerowe 
do obsługi elektronicznych systemów powiadamiania za pośrednic-
twem SMS lub Internetu, bankomaty, Aplikacje mobilne, Aplikacje 
do pobrania, Aplikacje do pobrania na smartfony, Oprogramowanie 
i aplikacje do urządzeń przenośnych, 35 Wynajmowanie powierzchni 
reklamowej, Usługi w zakresie kolportażu materiałów reklamowych, 
Usługi rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych, Usługi publi-
kowania tekstów reklamowych, 39 Usługi kurierskie, Dostarczanie 
przesyłek adresowych, Dostarczanie towarów zamówionych kore-
spondencyjnie, Dostarczanie informacji o  składowaniu towarów 
oraz o transporcie towarów, Transport, Pakowanie i składowanie to-
warów, Usługi dostarczania przesyłek I  paczek do  automatycznych 
urządzeń pocztowych, Informacja o transporcie, Usługi maklerstwa 
transportowego, rozładunek przesyłek, Informacja o  składowaniu, 
Usługi kurierskie (wiadomości lub towary), Pakowanie, składowanie, 
odbiór i  przewożenie towarów, w  szczególności magazynowanie, 
odbiór i transport pakietów i paczek, Śledzenie przesyłek przez elek-
troniczne ustalanie miejsca składowania towarów i dóbr, w szczegól-
ności dokumentów, pakietów, paczek, listów i  palet, nieujęte w  in-
nych klasach, Wypożyczanie kontenerów magazynowych, Usługi 
transportu listów, ładunków i  transportu ekspresowego, nieujęte 
w innych klasach, Usługi przechowywania paczek, Magazynowanie 
żywności, Pakowanie żywności, Dostawa żywności, Transport żyw-
ności, Usługi przechowywania żywności, Usługi transportu żywno-
ści, Usługi w  zakresie dostarczania żywności, Transport żywności 
w warunkach chłodniczych, Dostawa żywności i napojów przygoto-
wanych do spożycia, Pakowanie produktów spożywczych, Dostawa 
produktów spożywczych, Magazynowanie, Magazynowanie paczek, 
Magazynowanie towarów, Magazynowanie i składowanie, Magazy-
nowanie towarów w dużych ilościach, Usługi związane z magazyno-
waniem towarów, Logistyka transportu, Odbiór, transport i dostawa 
towarów, Informacja o  magazynowaniu, Śledzenie i  namierzanie 
wysyłek [informacja o  transporcie], Elektroniczne śledzenie paczek 
na  rzecz innych osób, Lokalizowanie i  śledzenie osób i  towarów 
do celów transportu, Usługi doradztwa związane ze śledzeniem to-
warów podczas transportu [informacje dotyczące transportu] .

(111) 359144 (220) 2022 07 21 (210) 545468
(151) 2022 11 29 (441) 2022 08 16
(732) INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Paczkomat 24h
(540) 

(591) czarny, żółty, biały
(531) 26 .04 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 6 Metalowe skrzynki, pojemniki i  kontenery służące 
do  sortowania, przechowywania i  wydawania paczek i  przesyłek, 
7 Urządzenia automatyczne zawierające skrytki pocztowe służące 
do  przyjmowania, sortowania i  wydawania paczek i  przesyłek oraz 
części do  tych urządzeń, 9 Urządzenia elektroniczne zawierające 
skrytki pocztowe służące do przyjmowania sortowania i wydawania 
paczek i przesyłek oraz części do tych urządzeń, urządzenia i progra-
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my komputerowe do  obsługi elektronicznych systemów powiada-
miania za  pośrednictwem SMS lub Internetu, bankomaty, Aplikacje 
mobilne, Aplikacje do  pobrania, Aplikacje do  pobrania na  smartfo-
ny, Oprogramowanie i  aplikacje do  urządzeń przenośnych, 35 Wy-
najmowanie powierzchni reklamowej, Usługi w  zakresie kolportażu 
materiałów reklamowych, Usługi rozpowszechniania ogłoszeń rekla-
mowych, Usługi publikowania tekstów reklamowych, 39 Usługi ku-
rierskie, Dostarczanie przesyłek adresowych, Dostarczanie towarów 
zamówionych korespondencyjnie, Dostarczanie informacji o  skła-
dowaniu towarów oraz o  transporcie towarów, Transport, Pakowa-
nie i  składowanie towarów, Usługi dostarczania przesyłek i  paczek 
do automatycznych urządzeń pocztowych, Informacja o transporcie, 
Usługi maklerstwa transportowego, rozładunek przesyłek, Informacja 
o składowaniu, Usługi kurierskie (wiadomości lub towary), Pakowanie, 
składowanie, odbiór i przewożenie towarów, w szczególności maga-
zynowanie, odbiór i transport pakietów i paczek, Śledzenie przesyłek 
przez elektroniczne ustalanie miejsca składowania towarów i  dóbr, 
w szczególności dokumentów, pakietów, paczek, listów i palet, nie-
ujęte w innych klasach, Wypożyczanie kontenerów magazynowych, 
Usługi transportu listów, ładunków i  transportu ekspresowego, nie-
ujęte w innych klasach, Usługi przechowywania paczek, Magazyno-
wanie żywności, Pakowanie żywności, Dostawa żywności, Transport 
żywności, Usługi przechowywania żywności, Usługi transportu żyw-
ności, Usługi w  zakresie dostarczania żywności, Transport żywności 
w warunkach chłodniczych, Dostawa żywności i napojów przygoto-
wanych do spożycia, Pakowanie produktów spożywczych, Dostawa 
produktów spożywczych, Magazynowanie, Magazynowanie paczek, 
Magazynowanie towarów, Magazynowanie i  składowanie, Magazy-
nowanie towarów w dużych ilościach, Usługi związane z magazyno-
waniem towarów, Logistyka transportu, Odbiór, transport i dostawa 
towarów, Informacja o  magazynowaniu, Śledzenie i  namierzanie 
wysyłek [informacja o  transporcie], Elektroniczne śledzenie paczek 
na rzecz innych osób, Lokalizowanie i śledzenie osób i towarów do ce-
lów transportu, Usługi doradztwa związane ze śledzeniem towarów 
podczas transportu [informacje dotyczące transportu] .

(111) 359145 (220) 2022 07 21 (210) 545469
(151) 2022 11 29 (441) 2022 08 16
(732) INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Paczkomat 24h
(540) 

(591) czarny, żółty, biały
(531) 26 .04 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 6 Metalowe skrzynki, pojemniki i  kontenery służące 
do  sortowania, przechowywania i  wydawania paczek i  przesyłek, 
7 Urządzenia automatyczne zawierające skrytki pocztowe służące 
do przyjmowania, sortowania i wydawania paczek i przesyłek oraz 
części do  tych urządzeń, 9 Urządzenia elektroniczne zawierające 
skrytki pocztowe służące do  przyjmowania sortowania i  wydawa-
nia paczek i  przesyłek oraz części do  tych urządzeń, urządzenia 
i  programy komputerowe do  obsługi elektronicznych systemów 
powiadamiania za  pośrednictwem SMS lub Internetu, bankomaty, 
Aplikacje mobilne, Aplikacje do  pobrania, Aplikacje do  pobrania 
na  smartfony, Oprogramowanie i  aplikacje do  urządzeń przeno-
śnych, 35 Wynajmowanie powierzchni reklamowej, Usługi w zakre-
sie kolportażu materiałów reklamowych, Usługi rozpowszechniania 
ogłoszeń reklamowych, Usługi publikowania tekstów reklamowych, 
39 Usługi kurierskie, Dostarczanie przesyłek adresowych, Dostar-
czanie towarów zamówionych korespondencyjnie, Dostarczanie 
informacji o  składowaniu towarów oraz o  transporcie towarów, 
Transport, Pakowanie i  składowanie towarów, Usługi dostarczania 
przesyłek i paczek do automatycznych urządzeń pocztowych, Infor-
macja o transporcie, Usługi maklerstwa transportowego, rozładunek 
przesyłek, Informacja o składowaniu, Usługi kurierskie (wiadomości 
lub towary), Pakowanie, składowanie, odbiór i  przewożenie towa-

rów, w szczególności magazynowanie, odbiór i transport pakietów 
i paczek, Śledzenie przesyłek przez elektroniczne ustalanie miejsca 
składowania towarów i dóbr, w szczególności dokumentów, pakie-
tów, paczek, listów i palet, nieujęte w innych klasach, Wypożyczanie 
kontenerów magazynowych, Usługi transportu listów, ładunków 
i transportu ekspresowego, nieujęte w innych klasach, Usługi prze-
chowywania paczek, Magazynowanie żywności, Pakowanie żywno-
ści, Dostawa żywności, Transport żywności, Usługi przechowywania 
żywności, Usługi transportu żywności, Usługi w zakresie dostarcza-
nia żywności, Transport żywności w  warunkach chłodniczych, Do-
stawa żywności i napojów przygotowanych do spożycia, Pakowanie 
produktów spożywczych, Dostawa produktów spożywczych, Ma-
gazynowanie, Magazynowanie paczek, Magazynowanie towarów, 
Magazynowanie i składowanie, Magazynowanie towarów w dużych 
ilościach, Usługi związane z magazynowaniem towarów, Logistyka 
transportu, Odbiór, transport i dostawa towarów, Informacja o ma-
gazynowaniu, Śledzenie i namierzanie wysyłek [informacja o trans-
porcie], Elektroniczne śledzenie paczek na  rzecz innych osób, Lo-
kalizowanie i śledzenie osób i towarów do celów transportu, Usługi 
doradztwa związane ze  śledzeniem towarów podczas transportu 
[informacje dotyczące transportu] .

(111) 359146 (220) 2022 07 21 (210) 545470
(151) 2022 11 29 (441) 2022 08 16
(732) INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Paczkomat 24/7
(540) 

(591) czarny, żółty, biały
(531) 01 .03 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 6 Metalowe skrzynki, pojemniki i  kontenery służące 
do  sortowania, przechowywania i  wydawania paczek i  przesyłek, 
7 Urządzenia automatyczne zawierające skrytki pocztowe służące 
do przyjmowania, sortowania i wydawania paczek i przesyłek oraz 
części do  tych urządzeń, 9 Urządzenia elektroniczne zawierające 
skrytki pocztowe służące do  przyjmowania, sortowania i  wyda-
wania paczek i przesyłek oraz części do tych urządzeń, urządzenia 
i  programy komputerowe do  obsługi elektronicznych systemów 
powiadamiania za  pośrednictwem SMS lub Internetu, bankomaty, 
Aplikacje mobilne, Aplikacje do  pobrania, Aplikacje do  pobrania 
na  smartfony, Oprogramowanie i  aplikacje do  urządzeń przeno-
śnych, 35 Wynajmowanie powierzchni reklamowej, Usługi w zakre-
sie kolportażu materiałów reklamowych, Usługi rozpowszechniania 
ogłoszeń reklamowych, Usługi publikowania tekstów reklamowych, 
39 Usługi kurierskie, Dostarczanie przesyłek adresowych, Dostar-
czanie towarów zamówionych korespondencyjnie, Dostarczanie 
informacji o  składowaniu towarów oraz o  transporcie towarów, 
Transport, Pakowanie i  składowanie towarów, Usługi dostarczania 
przesyłek i paczek do automatycznych urządzeń pocztowych, Infor-
macja o transporcie, Usługi maklerstwa transportowego, rozładunek 
przesyłek, Informacja o składowaniu, Usługi kurierskie (wiadomości 
lub towary), Pakowanie, składowanie, odbiór i  przewożenie towa-
rów, w szczególności magazynowanie, odbiór i transport pakietów 
i paczek, Śledzenie przesyłek przez elektroniczne ustalanie miejsca 
składowania towarów i dóbr, w szczególności dokumentów, pakie-
tów, paczek, listów i palet, nieujęte w innych klasach, Wypożyczanie 
kontenerów magazynowych, Usługi transportu listów, ładunków 
i transportu ekspresowego, nieujęte w innych klasach, Usługi prze-
chowywania paczek, Magazynowanie żywności, Pakowanie żywno-
ści, Dostawa żywności, Transport żywności, Usługi przechowywania 
żywności, Usługi transportu żywności, Usługi w zakresie dostarcza-
nia żywności, Transport żywności w  warunkach chłodniczych, Do-
stawa żywności i napojów przygotowanych do spożycia, Pakowanie 
produktów spożywczych, Dostawa produktów spożywczych, Ma-
gazynowanie, Magazynowanie paczek, Magazynowanie towarów, 
Magazynowanie i składowanie, Magazynowanie towarów w dużych 
ilościach, Usługi związane z magazynowaniem towarów, Logistyka 



44 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 9/2023

transportu, Odbiór, transport i dostawa towarów, Informacja o ma-
gazynowaniu, Śledzenie i namierzanie wysyłek [informacja o trans-
porcie], Elektroniczne śledzenie paczek na  rzecz innych osób, Lo-
kalizowanie i śledzenie osób i towarów do celów transportu, Usługi 
doradztwa związane ze  śledzeniem towarów podczas transportu 
[informacje dotyczące transportu] .

(111) 359147 (220) 2022 07 21 (210) 545471
(151) 2022 11 29 (441) 2022 08 16
(732) INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Paczkomat 24/7
(540) 

(591) biały, czarny, żółty
(531) 01 .03 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 6 Metalowe skrzynki, pojemniki i  kontenery służące 
do  sortowania, przechowywania i  wydawania paczek i  przesyłek, 
7 Urządzenia automatyczne zawierające skrytki pocztowe służące 
do  przyjmowania, sortowania i  wydawania paczek i  przesyłek oraz 
części do  tych urządzeń, 9 Urządzenia elektroniczne zawierające 
skrytki pocztowe służące do  przyjmowania, sortowania i  wyda-
wania paczek i  przesyłek oraz części do  tych urządzeń, urządzenia 
i  programy komputerowe do  obsługi elektronicznych systemów 
powiadamiania za  pośrednictwem SMS lub Internetu, bankomaty, 
Aplikacje mobilne, Aplikacje do  pobrania, Aplikacje do  pobrania 
na smartfony, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, 
35 Wynajmowanie powierzchni reklamowej, Usługi w  zakresie kol-
portażu materiałów reklamowych, Usługi rozpowszechniania ogło-
szeń reklamowych, Usługi publikowania tekstów reklamowych, 39 
Usługi kurierskie, Dostarczanie przesyłek adresowych, Dostarczanie 
towarów zamówionych korespondencyjnie dostarczanie Informacji 
o składowaniu towarów oraz o transporcie towarów, Transport, Pako-
wanie i składowanie towarów, Usługi dostarczania przesyłek i paczek 
do automatycznych urządzeń pocztowych, Informacja o transporcie, 
Usługi maklerstwa transportowego, rozładunek przesyłek, Informacja 
o składowaniu, Usługi kurierskie (wiadomości lub towary), Pakowanie, 
składowanie, odbiór i przewożenie towarów, w szczególności maga-
zynowanie, odbiór i transport pakietów i paczek, Śledzenie przesyłek 
przez elektroniczne ustalanie miejsca składowania towarów i  dóbr, 
w szczególności dokumentów, pakietów, paczek, listów i palet, nie-
ujęte w innych klasach, Wypożyczanie kontenerów magazynowych, 
Usługi transportu listów, ładunków i  transportu ekspresowego, nie-
ujęte w innych klasach, Usługi przechowywania paczek, Magazyno-
wanie żywności, Pakowanie żywności, Dostawa żywności, Transport 
żywności, Usługi przechowywania żywności, Usługi transportu żyw-
ności, Usługi w  zakresie dostarczania żywności, Transport żywności 
w warunkach chłodniczych, Dostawa żywności i napojów przygoto-
wanych do spożycia, Pakowanie produktów spożywczych, Dostawa 
produktów spożywczych, Magazynowanie, Magazynowanie paczek, 
Magazynowanie towarów, Magazynowanie i  składowanie, Magazy-
nowanie towarów w dużych ilościach, Usługi związane z magazyno-
waniem towarów, Logistyka transportu, Odbiór, transport i dostawa 
towarów, Informacja o  magazynowaniu, Śledzenie i  namierzanie 
wysyłek [informacja o  transporcie], Elektroniczne śledzenie paczek 
na rzecz innych osób, Lokalizowanie i śledzenie osób i towarów do ce-
lów transportu, Usługi doradztwa związane ze śledzeniem towarów 
podczas transportu [informacje dotyczące transportu] .

(111) 359148 (220) 2022 07 21 (210) 545472
(151) 2022 11 29 (441) 2022 08 16
(732) INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Paczkomat 24/7

(540) 

(591) czarny, żółty, biały
(531) 01 .03 .02, 27 .05 .01, 27 .07 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 6 Metalowe skrzynki, pojemniki i  kontenery służące 
do  sortowania, przechowywania i  wydawania paczek i  przesyłek, 
7 Urządzenia automatyczne zawierające skrytki pocztowe służące 
do  przyjmowania, sortowania i  wydawania paczek i  przesyłek oraz 
części do  tych urządzeń, 9 Urządzenia elektroniczne zawierające 
skrytki pocztowe służące do przyjmowania sortowania i wydawania 
paczek i przesyłek oraz części do tych urządzeń, urządzenia i progra-
my komputerowe do  obsługi elektronicznych systemów powiada-
miania za  pośrednictwem SMS lub Internetu, bankomaty, Aplikacje 
mobilne, Aplikacje do  pobrania, Aplikacje do  pobrania na  smartfo-
ny, Oprogramowanie i  aplikacje do  urządzeń przenośnych, 35 Wy-
najmowanie powierzchni reklamowej, Usługi w  zakresie kolportażu 
materiałów reklamowych, Usługi rozpowszechniania ogłoszeń rekla-
mowych, Usługi publikowania tekstów reklamowych, 39 Usługi ku-
rierskie, Dostarczanie przesyłek adresowych, Dostarczanie towarów 
zamówionych korespondencyjnie, Dostarczanie informacji o  skła-
dowaniu towarów oraz o  transporcie towarów, Transport, Pakowa-
nie i  składowanie towarów, Usługi dostarczania przesyłek i  paczek 
do automatycznych urządzeń pocztowych, Informacja o transporcie, 
Usługi Maklerstwa transportowego, rozładunek przesyłek, Informacja 
o składowaniu, Usługi kurierskie (wiadomości lub towary), Pakowanie, 
składowanie, odbiór i przewożenie towarów, w szczególności maga-
zynowanie, odbiór i transport pakietów i paczek, Śledzenie przesyłek 
przez elektroniczne ustalanie miejsca składowania towarów i  dóbr, 
w szczególności dokumentów, pakietów, paczek, listów i palet, nie-
ujęte w innych klasach, Wypożyczanie kontenerów magazynowych, 
Usługi transportu listów, ładunków i  transportu ekspresowego, nie-
ujęte w innych klasach, Usługi przechowywania paczek, Magazyno-
wanie żywności, Pakowanie żywności, Dostawa żywności, Transport 
żywności, Usługi przechowywania żywności, Usługi transportu żyw-
ności, Usługi w  zakresie dostarczania żywności, Transport żywności 
w warunkach chłodniczych, Dostawa żywności i napojów przygoto-
wanych do spożycia, Pakowanie produktów spożywczych, Dostawa 
produktów spożywczych, Magazynowanie, Magazynowanie paczek, 
Magazynowanie towarów, Magazynowanie i  składowanie, Magazy-
nowanie towarów w dużych ilościach, Usługi związane z magazyno-
waniem towarów, Logistyka transportu, Odbiór transport i dostawa 
towarów, Informacja o  magazynowaniu, Śledzenie i  namierzanie 
wysyłek [informacja o  transporcie], Elektroniczne śledzenie paczek 
na rzecz innych osób, Lokalizowanie i śledzenie osób i towarów do ce-
lów transportu, Usługi doradztwa związane ze śledzeniem towarów 
podczas transportu [informacje dotyczące transportu] .

(111) 359149 (220) 2022 07 21 (210) 545474
(151) 2022 11 29 (441) 2022 08 16
(732) INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Appkomat InPost
(540) 

(591) czarny, żółty, biały
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 01 .03 .02
(510), (511) 6 Metalowe skrzynki, pojemniki i kontenery służące do sor-
towania, przechowywania i wydawania paczek i przesyłek, 7 Urządzenia 
automatyczne zawierające skrytki pocztowe służące do przyjmowania, 
sortowania i  wydawania paczek i  przesyłek oraz części do  tych urzą-
dzeń, 9 Urządzenia elektroniczne zawierające skrytki pocztowe służące 
do przyjmowania sortowania i wydawania paczek i przesyłek oraz czę-
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ści do tych urządzeń, urządzenia i programy komputerowe do obsługi 
elektronicznych systemów powiadamiania za pośrednictwem SMS lub 
Internetu, bankomaty, Aplikacje mobilne, Aplikacje do pobrania, Aplika-
cje do pobrania na smartfony, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń 
przenośnych, 35 Wynajmowanie powierzchni reklamowej, Usługi w za-
kresie kolportażu materiałów reklamowych, Usługi rozpowszechniania 
ogłoszeń reklamowych, Usługi publikowania tekstów reklamowych, 
39 Usługi kurierskie, Dostarczanie przesyłek adresowych, Dostarczanie 
towarów zamówionych korespondencyjnie, Dostarczanie informacji 
o  składowaniu towarów oraz o  transporcie towarów, Transport Pako-
wanie i  składowanie towarów, Usługi dostarczania przesyłek i  paczek 
do  automatycznych urządzeń pocztowych, Informacja o  transporcie, 
Usługi maklerstwa transportowego, rozładunek przesyłek, Informacja 
o składowaniu, Usługi kurierskie (wiadomości lub towary), Pakowanie, 
składowanie, odbiór i przewożenie towarów, w szczególności magazy-
nowanie, odbiór i transport pakietów i paczek, Śledzenie przesyłek przez 
elektroniczne ustalanie miejsca składowania towarów i dóbr, w szcze-
gólności dokumentów, pakietów, paczek, listów i palet, nieujęte w in-
nych klasach, Wypożyczanie kontenerów magazynowych, Usługi trans-
portu listów, ładunków i  transportu ekspresowego, nieujęte w  innych 
klasach, Usługi przechowywania paczek, Magazynowanie żywności, Pa-
kowanie żywności, Dostawa żywności, Transport żywności, Usługi prze-
chowywania żywności, Usługi transportu żywności, Usługi w  zakresie 
dostarczania żywności, Transport żywności w warunkach chłodniczych, 
Dostawa żywności i napojów przygotowanych do spożycia, Pakowanie 
produktów spożywczych, Dostawa produktów spożywczych, Magazy-
nowanie, Magazynowanie paczek, Magazynowanie towarów, Magazy-
nowanie i składowanie, Magazynowanie towarów w dużych ilościach, 
Usługi związane z  magazynowaniem towarów, Logistyka transportu, 
Odbiór, transport i dostawa towarów, Informacja o magazynowaniu, Śle-
dzenie i namierzanie wysyłek [informacja o transporcie], Elektroniczne 
śledzenie paczek na rzecz innych osób, Lokalizowanie i śledzenie osób 
i towarów do celów transportu, Usługi doradztwa związane ze śledze-
niem towarów podczas transportu [informacje dotyczące transportu] .

(111) 359150 (220) 2022 07 21 (210) 545475
(151) 2022 11 29 (441) 2022 08 16
(732) INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Appkomat InPost
(540) 

(591) biały, czarny, żółty
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 01 .03 .02
(510), (511) 6 Metalowe skrzynki, pojemniki i kontenery służące do sor-
towania, przechowywania i wydawania paczek i przesyłek, 7 Urządzenia 
automatyczne zawierające skrytki pocztowe służące do przyjmowania, 
sortowania i  wydawania paczek i  przesyłek oraz części do  tych urzą-
dzeń, 9 Urządzenia elektroniczne zawierające skrytki pocztowe służące 
do przyjmowania sortowania i wydawania paczek i przesyłek oraz czę-
ści do tych urządzeń, urządzenia i programy komputerowe do obsługi 
elektronicznych systemów powiadamiania za pośrednictwem SMS lub 
Internetu, bankomaty, Aplikacje mobilne, Aplikacje do pobrania, Aplika-
cje do pobrania na smartfony, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń 
przenośnych, 35 Wynajmowanie powierzchni reklamowej, Usługi w za-
kresie kolportażu materiałów reklamowych, Usługi rozpowszechniania 
ogłoszeń reklamowych, Usługi publikowania tekstów reklamowych, 
39 Usługi kurierskie, Dostarczanie przesyłek adresowych, Dostarczanie 
towarów zamówionych korespondencyjnie, Dostarczanie informacji 
o  składowaniu towarów oraz o  transporcie towarów, Transport Pako-
wanie i  składowanie towarów, Usługi dostarczania przesyłek i  paczek 
do  automatycznych urządzeń pocztowych, Informacja o  transporcie, 
Usługi maklerstwa transportowego, rozładunek przesyłek, Informacja 
o  składowaniu, Usługi kurierskie (wiadomości lub towary), Pakowanie, 
składowanie, odbiór i przewożenie towarów, w szczególności magazy-
nowanie, odbiór i transport pakietów i paczek, Śledzenie przesyłek przez 
elektroniczne ustalanie miejsca składowania towarów i dóbr, w szczegól-
ności dokumentów, pakietów, paczek, listów i palet, nieujęte w innych 

klasach, Wypożyczanie kontenerów magazynowych, Usługi transportu 
listów, ładunków i transportu ekspresowego, nieujęte w innych klasach, 
Usługi przechowywania paczek, Magazynowanie żywności, Pakowanie 
żywności, Dostawa żywności, Transport żywności, Usługi przechowywa-
nia żywności, Usługi transportu żywności, Usługi w zakresie dostarczania 
żywności, Transport żywności w warunkach chłodniczych, Dostawa żyw-
ności i  napojów przygotowanych do  spożycia, Pakowanie produktów 
spożywczych, Dostawa produktów spożywczych, Magazynowanie, Ma-
gazynowanie paczek, Magazynowanie towarów, Magazynowanie i skła-
dowanie, Magazynowanie towarów w dużych ilościach, Usługi związane 
z  magazynowaniem towarów, Logistyka transportu, Odbiór, transport 
i dostawa towarów Informacja o magazynowaniu, Śledzenie i namierza-
nie wysyłek [informacja o  transporcie], Elektroniczne śledzenie paczek 
na rzecz innych osób, Lokalizowanie i śledzenie osób i towarów do celów 
transportu, Usługi doradztwa związane ze śledzeniem towarów podczas 
transportu [informacje dotyczące transportu] .

(111) 359151 (220) 2022 07 10 (210) 544925
(151) 2022 12 06 (441) 2022 08 22
(732) HAVANA INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Little HAVANA
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .05
(510), (511) 25 Odzież, Odzież robocza, Fartuchy fryzjerskie, Peleryny 
fryzjerskie, 41 Akademie, Nauka fryzjerstwa, Seminaria edukacyjne 
w  zakresie technik fryzjerskich, Prezentacja produktów fryzjerskich 
w  celach szkoleniowych, Pokazy edukacyjne, 43 Usługi kawiarni, 
Kafeterie[bufety], Usługi restauracyjne, Usługi świadczone przez bary 
bistro, Usługi zaopatrzenia w  żywność i  napoje, Usługi w  zakresie 
jedzenia na wynos, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i  transportem, 44 Usługi salonów fryzjerskich, Usługi 
męskich salonów fryzjerskich, Usługi damskich salonów fryzjerskich, 
Usługi w zakresie tatuażu, Usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych .

(111) 359152 (220) 2022 07 18 (210) 545187
(151) 2022 12 06 (441) 2022 08 22
(732) PRZEKLUDZKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZEKLUDZKI
(540) 

(531) 02 .01 .25, 18 .01 .08, 27 .05 .01
(510), (511) 39 Magazynowanie, Pakowanie artykułów do  transpor-
tu, Pakowanie artykułów na zamówienie i według specyfikacji osób 
trzecich, Pakowanie i opakowywanie towarów, Pakowanie towarów 
do przeprowadzki, Pakowanie towarów podczas transportu, Składo-
wanie i  dostarczanie towarów, Świadczenie usług magazynowania 
i  udostępnianie sprzętu i  obiektów magazynowych, Tymczasowe 
bezpieczne przechowywanie rzeczy osobistych, Dostawa mebli, Or-
ganizowanie rozładunku towarów, Przeprowadzki mebli domowych, 
Przewozy mebli obiektów handlowych, Przewożenie mebli, Przewóz 
mebli, Usługi doradcze w zakresie przeprowadzek, Usługi przepro-
wadzek domowych, Obsługa przeprowadzek, Przeprowadzki rzeczy 
osobistych, Przeprowadzki .

(111) 359153 (220) 2022 07 19 (210) 545302
(151) 2022 11 29 (441) 2022 08 16
(732) MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL) 
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) HASHIME CONTROL
(540) 

(591) ciemnoniebieski, żółty, biały
(531) 03 .13 .01, 03 .13 .24, 27 .05 .01, 27 .05 .02, 27 .05 .17, 29 .01 .13
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, Suplementy diety dla ludzi, Zioła leczni-
cze, Dietetyczna żywność do  celów medycznych, Preparaty farma-
ceutyczne, Zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane .

(111) 359154 (220) 2022 07 27 (210) 545618
(151) 2022 12 06 (441) 2022 08 22
(732) DZIEŃ DOBRY PODATKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DZIEŃ DOBRY PODATKI
(510), (511) 9 Aparatura, urządzenia i  kable do  zastosowania w  elek-
tryce, Magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, Sprzęt do nurkowania, 
Urządzenia do  badań naukowych i  laboratoryjne, urządzenia dydak-
tyczne i symulatory, Urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące 
i kontrolujące, Urządzenia naukowe i  laboratoryjne do obróbki za po-
mocą energii elektrycznej, Urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, 
lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, Urządzenia optycz-
ne, wzmacniacze i  korektory, Urządzenia technologii informacyjnej 
i  audiowizualne, multimedialne i  fotograficzne, Urządzenia zabezpie-
czające, ochronne i sygnalizacyjne, Utrwalone na nośnikach informacje 
i  dane, Aparaty do  nurkowania, Przyrządy do  nurkowania, 16 Dzieła 
sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, Mate-
riały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, 
Materiały filtracyjne z papieru, Materiały i środki dla artystów i do deko-
racji, Papier i karton, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowy-
wania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Materiały filtrujące 
z papieru, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, 35 Usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marke-
tingowe, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie 
i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi aukcyjne, Abono-
wanie dostępu do  serwisu telekomunikacyjnych baz danych, Admini-
strowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Administrowanie 
prenumeratą gazet [dla osób trzecich], Administrowanie sprzedażą, 
Agencje eksportowe i  importowe, Agencje importowe i  eksportowe, 
Agencje importu-eksportu towarów, Analiza cen, Doradztwo w zakresie 
wyceny zamówień sprzedaży, Dostarczanie informacji dotyczących pro-
duktów konsumpcyjnych za  pośrednictwem internetu, Dostarczanie 
informacji handlowych konsumentom, Dostarczanie informacji konsu-
mentom na temat towarów i usług, Dostarczanie informacji porównaw-
czych w zakresie cen pokoi hotelowych, Dostarczanie informacji za po-
średnictwem internetu na temat sprzedaży samochodów, Elektroniczne 
przetwarzanie zamówień, Gromadzenie, na rzecz innych osób, różnych 
usług telekomunikacyjnych w celu umożliwienia klientom wygodnego 
porównywania i kupowania tych usług, Gromadzenie, na rzecz innych 
osób, różnych usług ubezpieczeniowych w celu umożliwienia klientom 
wygodnego porównywania i kupowania tych usług, Gromadzenie pro-
ponowanych ofert w przetargach, Bezobsługowe usługi sklepu detalicz-
nego w odniesieniu do napojów, Sklepowe usługi detaliczne związane 
z  dywanami, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trze-
cich do zakupu odzieży, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla 
osób trzecich do zakupu usług rozrywkowych, Sprzedaż detaliczna kart 
przedpłaconych dla osób trzecich do  zakupu treści multimedialnych, 
Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu 
usług telekomunikacyjnych, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków 
farmaceutycznych, weterynaryjnych i  sanitarnych oraz zaopatrzenia 
medycznego, Sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, wete-
rynaryjnych i  sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Usługi bez-
obsługowych sklepów detalicznych w odniesieniu do żywności, Usługi 
detaliczne związane z nożami kuchennymi, Usługi handlu detalicznego 
związane z komputerami, które można nosić na sobie, Usługi handlu de-

talicznego związane z pobieralnymi publikacjami elektronicznymi, Usłu-
gi handlu detalicznego związane z pobieralnymi plikami muzycznymi, 
Usługi handlu detalicznego w związku ze smartfonami, Usługi handlu 
detalicznego związane z  futrami sztucznymi, Usługi handlu detalicz-
nego w zakresie materiałów budowlanych, Usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi handlu detalicznego 
w  odniesieniu do  oprogramowania komputerowego, Usługi handlu 
detalicznego w  odniesieniu do  akcesoriów odzieżowych, Usługi han-
dlu detalicznego w odniesieniu do produktów dla zwierząt domowych, 
41 Publikowanie, sprawozdawczość i  pisanie tekstów, Tłumaczenia, 
Usługi edukacyjne, rozrywkowe i  sportowe, Usługi rezerwacji biletów 
na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, 
rozrywka i sport, Tłumaczenia językowe, Usługi w zakresie tłumaczeń pi-
semnych, 42 Testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, 
Usługi naukowe i technologiczne, Usługi projektowania, Usługi w zakre-
sie technologii informacyjnych, Usługi w zakresie projektowania .

(111) 359155 (220) 2022 07 28 (210) 545631
(151) 2022 12 06 (441) 2022 08 22
(732) KISIEL PAWEŁ FROM POLAND WITH DEV, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) From Poland With Dev
(510), (511) 42 Tworzenie oprogramowania komputerowego, Projek-
towanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji mo-
bilnych, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Rozwój, programowanie 
i  wdrażanie oprogramowania komputerowego, Analizy systemów 
komputerowych, Testowanie oprogramowania komputerowego, 
Opracowywanie projektów technicznych, Aktualizowanie oprogra-
mowania komputerowego, Instalacja oprogramowania komputero-
wego, Konfiguracja oprogramowania komputerowego, Konserwacja 
oprogramowania komputerowego, Opracowywanie platform kom-
puterowych, Usługi inżynieryjne dotyczące przetwarzania danych, 
Usługi komputerowe w związku z elektronicznym zapisywaniem da-
nych, Tworzenie stron internetowych, Usługi utrzymywania stron in-
ternetowych, Doradztwo w projektowaniu stron internetowych .

(111) 359156 (220) 2022 07 28 (210) 545657
(151) 2022 12 06 (441) 2022 08 22
(732) CZARNECKA NINA STUDIO PRANA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Osiędbanie
(510), (511) 35 Pomoc w  prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i  administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi 
reklamowe, marketingowe i  promocyjne, Zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Usługi 
sklepów detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi 
i pielęgnacyjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środka-
mi spożywczymi, Usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości 
społecznej w zakresie kwestii zdrowotnych, Usługi reklamowe i mar-
ketingowe świadczone za  pośrednictwem bloga, 41 Publikowanie, 
sprawozdawczość i  pisanie tekstów, Tłumaczenia, Usługi edukacyj-
ne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, Organizacja 
webinariów, Tworzenie podcastów, Usługi pisania blogów, Multi-
medialne wydania magazynów, Multimedialne wydania publikacji 
elektronicznych, Usługi edukacyjne związane z jogą, Szkolenie w za-
kresie zdrowia i wellness, Organizowanie szkoleń w dziedzinie opie-
ki zdrowotnej i żywienia, Usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, 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, Terapia ajurwedyjska, Opieka zdrowot-
na w  zakresie terapii relaksacyjnej, Usługi doradcze i  informacyjne 
w dziedzinie zdrowia, Usługi w zakresie zdrowia psychicznego .

(111) 359157 (220) 2022 08 01 (210) 545723
(151) 2022 12 06 (441) 2022 08 22
(732) PHARM SUPPLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Biostill
(510), (511) 5 Krople do oczu .
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(111) 359158 (220) 2022 06 23 (210) 544369
(151) 2022 12 06 (441) 2022 08 22
(732) ANIMEX FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ŚLĄZERKI
(510), (511) 29 Kiełbasy, Frankfurterki, Parówki, Produkty mięsne 
na grill .

(111) 359159 (220) 2022 06 28 (210) 544514
(151) 2022 12 06 (441) 2022 08 22
(732) SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cover
(540) 

(591) czerwony, czarny
(531) 29 .01 .01, 29 .01 .08, 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .17, 26 .01 .03
(510), (511) 1 Nawozy, Nawozy biologiczne, Nawozy dla rolnictwa, 
Nawozy do  roślin, Adjuwanty, nieprzeznaczone do  celów me-
dycznych lub weterynaryjnych, Chemiczne środki wspomagają-
ce do  użytku w  ogrodnictwie, Chemiczne środki wspomagające 
do użytku w rolnictwie, 5 Pestycydy, Pestycydy do celów ogrodni-
czych, Pestycydy rolnicze .

(111) 359160 (220) 2022 06 30 (210) 544602
(151) 2022 12 06 (441) 2022 08 22
(732) CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Trępnowy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) STATUS
(510), (511) 1 Nawozy, Hormony roślinne (fitohormony), Polepsza-
cze do gleby, Regulatory wzrostu roślin, Stymulatory wzrostu [inne 
niż do  użytku medycznego lub weterynaryjnych], Bakterie [inne 
niż do  celów medycznych lub weterynaryjnych], Środki chemiczne 
do ochrony roślin [inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki 
przeciwpasożytnicze], Środki do  ochrony nasion, Aktywatory bio-
logiczne, Aktywatory kompostu, Aktywatory [środki chemiczne], 
Naturalne i syntetyczne czynniki wspomagające wzrost roślin, Che-
miczne środki wspomagające do  użytku w  rolnictwie, Chemiczne 
środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, Płyny wspomaga-
jące do użytku wraz z dodatkami do fungicydów, Środki nawilżające 
do użytku jako środki wspomagające do preparatów ochrony roślin, 
Środki nawilżające do  użytku w  preparatach przeciw szkodnikom, 
Środki nawilżające do  użytku z  rolniczymi środkami chemicznymi, 
Środki do  wspomagania wzrostu roślin, Środki do  wspomagania 
wzrostu roślin z  mikroorganizmami, Środki ochrony roślin przeciw 
patogenom, Produkty chemiczne do hamowania rozwoju chwastów, 
Środki chemiczne do  stosowania w  przemyśle agrochemicznym 
[inne niż grzybobójcze, preparaty chwastobójcze, herbicydy, środki 
owadobójcze, środki przeciw pasożytom], Biostymulatory (środki 
oddziałujące na  procesy życiowe roślin w  inny sposób niż skład-
nik pokarmowy), 5 Pestycydy, Preparaty chemiczne do  zwalczania 
szkodników, Środki grzybobójcze do użytku w rolnictwie, Preparaty 
do niszczenia robactwa, Insektycydy do użytku w rolnictwie, Fungi-
cydy, Herbicydy do użytku w rolnictwie .

(111) 359161 (220) 2022 09 20 (210) 547388
(151) 2023 01 24 (441) 2022 10 10
(732) HATAŁA JUSTYNA PRAWNIK W SPÓDNICY, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRAWNIK W SPÓDNICY

(540) 

(531) 09 .03 .05, 27 .05 .01, 27 .05 .08, 27 .05 .11
(510), (511) 45 Doradztwo prawne .

(111) 359162 (220) 2022 03 28 (210) 541206
(151) 2023 01 27 (441) 2022 10 10
(732) ZIELIŃSKI DARIUSZ CLAIRENE, Pruszków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LOGUTEK
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, do  pobrania, Publikacje 
elektroniczne [ładowalne], Interaktywne publikacje elektroniczne, 
Urządzenia i przyrządy do nauczania, Filmy do pobrania, Publikacje 
w formie elektronicznej do pobrania, Edukacyjne materiały na zaję-
cia, do  pobrania, Serie książek dla dzieci do  pobrania, Podręczniki 
szkoleniowe w formie elektronicznej [do pobrania], Publikacje elek-
troniczne do pobrania w postaci magazynów, Zestawy naukowe dla 
dzieci będące urządzeniami instruktażowymi, Zestawy naukowe dla 
dzieci w  postaci urządzeń dydaktycznych, 16 Afisze, Plakaty z  pa-
pieru lub kartonu, Albumy, Kalendarze, Broszury, Czasopisma [pe-
riodyki], Gazety, Katalogi, Prospekty, Książki, publikacje drukowane, 
Zeszyty naukowe monografie, Podręczniki instruktażowe do celów 
nauczania, Drukowane instrukcje dotyczące metod nauczania, Mate-
riały drukowane, Podręczniki instruktażowe, Materiały szkoleniowe 
i  instruktażowe, Podręczniki instruktażowe do celów nauczania, 41 
41: Edukacja, Edukacja językowa, Nauczanie i  szkolenia, Nauczanie 
wspomagane komputerowo, Organizacja egzaminów [edukacja] 
Usługi egzaminowania (edukacyjne), Doradztwo zawodowe, Usługi 
szkół, Obozy letnie [rozrywka i  edukacja], Organizowanie semina-
riów związanych z edukacją, Edukacja zawodowa dla młodych ludzi, 
Organizowanie konkursów, Szkolenia edukacyjne, Usługi szkolenia 
personelu, Szkolenia ruchowe dla dzieci, Organizowanie programów 
szkolenia młodzieży, Przygotowywanie, organizowanie i prowadze-
nie warsztatów, Usługi doradcze i informacyjne związane z przygo-
towywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów, Usługi 
w  zakresie oświaty [nauczanie], Nauczanie wyrównawcze w  zakre-
sie mowy, Nauczanie wyrównawcze w  zakresie języka, Nauczanie 
w  szkołach z  kursami przygotowawczymi, Nauczanie w  dziedzinie 
zajęć wyrównawczych z  czytania, Publikacja książek i  czasopism 
elektronicznych online (nie do pobrania), Publikowanie książek, Pu-
blikowanie tekstów, Tłumaczenia, Udostępnianie filmów nie do po-
brania, Udostępnianie filmów instruktażowych nie  do  pobrania, 
Udostępnianie publikacji online [nie do pobrania], Publikacja książek 
i czasopism elektronicznych online (nie do pobrania), Udostępnianie 
on-line czasopism o tematyce psychologicznej nie do pobrania, Do-
starczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu trans-
misja wideo na  żądanie, Usługi edukacyjne i  instruktażowe, Usługi 
instruktażowe i szkoleniowe, Publikowanie literatury instruktażowej, 
44 Usługi terapii głosu i terapii logopedycznej, Terapia mowy i słu-
chu, Terapia zajęciowa i  rehabilitacja, Terapia dialektyczno-beha-
wioralna (DBT), Poradnictwo związane z  terapią zajęciową, Terapia 
psychologiczna dla małych dzieci, Usługi w zakresie terapii mowy .

(111) 359163 (220) 2022 01 05 (210) 538502
(151) 2022 08 09 (441) 2022 04 25
(732) FUNDACJA PRO NGO, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KompasNGO
(540) 

(591) niebieski, żółty, czarny
(531) 17 .05 .21, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 29 .01 .02, 29 .01 .04
(510), (511) 35 Obsługa administracyjna firm na zlecenie, Tymczaso-
we zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie działalnością go-
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spodarczą w zakresie projektów budowlanych, Aktualizacja i utrzy-
mywanie danych w  komputerowych bazach danych, Aktualizacja 
i  utrzymywanie informacji w  rejestrach, Audyt działalności gospo-
darcze, Badania biznesowe, Badania dotyczące działalności gospo-
darczej, Badania opinii publicznej, Badania rynkowe, Badania w za-
kresie biznesu, Doradztwo w  dziedzinie strategii komunikacyjnych 
public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych 
w  reklamie, Doradztwo w  zakresie organizacji działalności gospo-
darczej, Doradztwo w  zakresie organizowania i  prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, 
Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Dostarczanie Infor-
macji dotyczących kontaktów handlowych i  biznesowych, Handlo-
we informacje i  porady udzielane konsumentom w  wyborze towa-
rów i  usług, Informacja o  działalności gospodarczej, Komputerowe 
zarządzanie plikami, Marketing ukierunkowany, Marketing w ramach 
wydawania oprogramowania, Negocjowanie umów biznesowych 
dla osób trzecich, Obsługa administracyjna firm na zlecenie, Organi-
zowanie targów handlowych, Outsourcing [doradztwo biznesowe], 
Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub 
handlowymi, Pomoc w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, Po-
szukiwania w zakresie patronatu, Prezentowanie produktów w me-
diach dla celów sprzedaży detalicznej, Promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, Reklama, Reklama online za pośrednictwem sieci kompute-
rowej, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Syste-
matyzacja danych w komputerowych bazach danych, Telemarketing, 
Uaktualnianie materiałów reklamowych, Udostępnianie informacji 
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, 
Usługi aukcyjne, Usługi doradcze w  zarządzaniu działalnością go-
spodarczą, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, 
Usługi komunikacji korporacyjnej, Usługi marketingowe, Usługi me-
nedżerskie dla sportowców, Usługi pośrednictwa w  handlu, Usługi 
public relations, Usługi relacji z mediami, Usługi umawiania spotkań 
[prace biurowe], 36 Crowdfunding, Doradztwo w sprawach finanso-
wych, Organizacja zbiórek pieniężnych, Zbiórki funduszy na cele do-
broczynne, 38 Agencje informacyjne, 41 Nauczanie indywidualne, 
Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, 
Organizowanie i  prowadzenie kolokwiów, Organizowanie i  prowa-
dzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Orga-
nizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, Organizowanie i  prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Organizowa-
nie widowisk [impresariat], Organizowanie wystaw w  celach kultu-
ralnych lub edukacyjnych, Organizowanie zawodów sportowych, 
Przekazywanie know-how [szkolenia], Publikowanie tekstów, innych 
niż teksty reklamowe, Doradztwo zawodowe, Informacja o edukacji, 
Informacja o imprezach rozrywkowych, Kształcenie praktyczne [po-
kazy], Kultura fizyczna, Kursy korespondencyjne .

(111) 359164 (220) 2022 03 02 (210) 540550
(151) 2022 07 14 (441) 2022 03 28
(732) OSUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OSUSZ .PL
(540) 

(591) biały, niebieski
(531) 26 .13 .25, 26 .01 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 37 Usługi: wynajem urządzeń do  osuszania, osuszanie 
budynków, lokalizacja wycieków, ozonowanie, odgrzybianie .

(111) 359165 (220) 2022 02 09 (210) 539691
(151) 2022 07 13 (441) 2022 03 28
(732) MICHNIEWSKI JAROSŁAW M&M CONSULTING, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BOHEMA DANCE

(510), (511) 35 Usługi reklamowe ukierunkowane na  promowanie 
działań zwiększających świadomość społeczeństwa w  zakresie 
kwestii i inicjatyw środowiskowych, Reklama i usługi reklamowe, 41 
Świadczenie usług edukacyjnych związanych z  ekologią, Produkcja 
pokazów rozrywkowych, rewiowych, Przygotowywanie, organi-
zowanie i  prowadzenie warsztatów [szkolenia], Usługi edukacyjne 
związane z  ochroną środowiska, Nauczanie indywidualne, Organi-
zowanie i  prowadzenie koncertów, Organizowanie i  prowadzenie 
konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowa-
nie i  prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie konkur-
sów [edukacja lub rozrywka], Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], 
Usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], Kształcenie prak-
tyczne [pokazy], Usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], Usługi 
rozrywkowe, Usługi trenerskie, Produkcja pokazów rozrywkowych, 
rewiowych, Kursy w zakresie rozwoju osobistego, Nauka tańca, kursy 
tańca, pokazy tańca, Występy taneczne, przedstawienia muzyczne, 
turnieje muzyczne, 45 Udzielanie licencji osobom trzecim na korzy-
stanie z praw własności przemysłowej i praw autorskich .

(111) 359166 (220) 2022 02 22 (210) 540121
(151) 2022 06 28 (441) 2022 03 14
(732) ELMONT GRUPA SPÓŁKA AKCYJNA, Łyski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ELMONT GRUPA
(510), (511) 4 Energia elektryczna, Energia elektryczna wytwarza-
na z  energii słonecznej, Energia elektryczna wytwarzana z  energii 
wiatru, Energia elektryczna ze  źródeł odnawialnych, Energia elek-
tryczna ze  źródeł nieodnawialnych, 36 Usługi ubezpieczeniowe, 
Finansowanie projektów rozwojowych, Finansowanie budów inży-
nierii lądowej, Usługi doradztwa związane z  finansowaniem robót 
budowlanych oraz projektów z zakresu infrastruktury, Finansowanie 
inwestycji, Doradztwo podatkowe [nie dotyczy prowadzenia rachun-
ków], Usługi finansowych funduszy inwestycyjnych, Zarządzanie fi-
nansowe spółkami holdingowymi, Usługi pośrednictwa finansowe-
go, Inwestycje finansowe, Usługi finansowe, Usługi obrotu papierami 
wartościowymi, Udzielanie kredytów, Usługi w  zakresie inwestycji 
powierniczych, Usługi w zakresie zarządzania inwestycjami, Leasing 
finansowy, Opieka nad inwestycjami, Inwestowanie w nieruchomo-
ści, Inwestycje przemysłowe, Inwestycje majątkowe [nieruchomości], 
Wynajem nieruchomości i majątku, Dzierżawa ziemi, Dzierżawa nie-
ruchomości [tylko nieruchomości], Dzierżawa lub wynajem budyn-
ków, Pobieranie czynszu, Zarządzanie portfelem nieruchomości, 
Wycena i zarządzanie nieruchomościami, Usługi zarządzania nieru-
chomościami, Usługi zarządzania majątkiem i  nieruchomościami, 
Usługi powiernicze w zakresie nieruchomości, Usługi pośrednictwa 
finansowego w zakresie nieruchomości, Usługi nabywania nierucho-
mości, Usługi nabywania gruntu, Usługi doradcze dotyczące nieru-
chomości, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, Usługi 
agencji nieruchomości związane z  kupnem i  sprzedażą budynków, 
Pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów 
finansowych w  nieruchomościach, Organizowanie finansowania 
zakupu nieruchomości, Finansowanie projektów deweloperskich, 
Finansowanie inwestycji budowlanych, Doradztwo w zakresie nieru-
chomości, Agencje pobierające opłaty z tytułu korzystania z energii 
elektrycznej, Doradztwo finansowe, Doradztwo finansowe i  ubez-
pieczeniowe, Sponsorowanie finansowe, Konsultacje dotyczące fi-
nansowania projektów energetycznych, Pozyskiwanie funduszy dla 
rozwoju nowych technologii, Pośrednictwo w obrocie nieruchomo-
ściami, Wycena nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami, Ad-
ministrowanie nieruchomościami, Usługi wyceny mienia i  majątku, 
Zarządzanie nieruchomością, Agencje nieruchomości, Doradztwo 
podatkowe [nie dotyczy księgowości], Wynajem nieruchomości .

(111) 359167 (220) 2022 07 01 (210) 544664
(151) 2022 12 06 (441) 2022 08 22
(732) STAŃCZYK TOMASZ PIEKARNIA MAJA .  
PIEKARNIA-CUKIERNIA MAJA, Spytkowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIEKARNIA CUKIERNIA MAJA
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(540) 

(591) pomarańczowy, biały
(531) 29 .01 .01, 29 .01 .06, 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .10, 27 .05 .17, 
27 .05 .24, 26 .11 .01, 03 .13 .04, 26 .04 .03, 26 .04 .15, 26 .04 .18
(510), (511) 30 Jadalne lody owocowe, Lód, lody spożywcze, mrożone 
jogurty i sorbety, Chleb, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, 
Bezy, Bułki z cynamonem, Bułeczki z owocami, Bułeczki z czekoladą, 
Słodkie bułki, Wyroby cukiernicze do  dekoracji świątecznych cho-
inek, Wyroby cukiernicze o smaku czekoladowym .

(111) 359168 (220) 2022 07 05 (210) 544761
(151) 2022 11 29 (441) 2022 08 16
(732) MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DERMI BY DERMATOLOGIST Sun
(540) 

(591) biały, szary, pomarańczowy
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kremy i  balsamy kosmetyczne, Szampony 
nielecznicze, Żele do użytku kosmetycznego, Emulsje do ciała, Emul-
sje do twarzy [do użytku kosmetycznego], Płyny do pielęgnacji twa-
rzy i ciała, Płyny do pielęgnacji włosów, Płyny pielęgnacyjne .

(111) 359169 (220) 2022 08 01 (210) 545724
(151) 2022 12 06 (441) 2022 08 22
(732) PHARM SUPPLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Biohial
(510), (511) 5 Krople do oczu .

(111) 359170 (220) 2022 08 01 (210) 545726
(151) 2022 12 06 (441) 2022 08 22
(732) PHARM SUPPLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Ocustill
(510), (511) 5 Krople do oczu .

(111) 359171 (220) 2022 08 01 (210) 545732
(151) 2022 12 06 (441) 2022 08 22
(732) FIFNY FYRTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STARA GORZELNIA BROWAR SZRENIAWA

(540) 

(531) 27 .05 .01, 03 .04 .07, 03 .04 .24, 03 .04 .26
(510), (511) 32 Piwo, Piwo słodowe, Drinki na  bazie piwa, Napoje 
na bazie piwa, Wyciągi z chmielu do wytwarzania piwa, 35 Handlowe 
informacje i  porady udzielane konsumentom w  wyborze towarów 
i usług, w szczególności dotyczące piwa i wyrobów piwnych, Orga-
nizowanie targów piwnych w celach handlowych lub reklamowych, 
Pokazy towarów, w  szczególności w  zakresie piwa i  wyrobów piw-
nych, Projektowanie materiałów reklamowych, Promocja sprzedaży 
dla osób trzecich w zakresie piwa i wyrobów piwnych, Reklama, Usłu-
gi handlu detalicznego w zakresie piwa i wyrobów piwnych, Usługi 
handlu hurtowego w zakresie piwa i wyrobów piwnych, Usługi mar-
ketingowe, Usługi pośrednictwa w handlu, Wystawy w celach han-
dlowych lub reklamowych, 43 Obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i  transportem, w  szczególności w  zakresie 
piwa i wyrobów piwnych, Usługi barowe, Usługi restauracyjne, Wy-
najem budynków przenośnych, Prowadzenie działalności browaru 
restauracyjnego .

(111) 359172 (220) 2022 08 02 (210) 545799
(151) 2022 12 06 (441) 2022 08 22
(732) KER3MR GORIACZKO JOPP SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Nadolice Wielkie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KER3MR
(540) 

(591) biały, czarny
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 6 Drzwi metalowe, Konstrukcje metalowe, Okna metalo-
we, 37 Montaż drzwi i okien, 42 Projektowanie budowlane .

(111) 359173 (220) 2022 08 02 (210) 545800
(151) 2022 12 06 (441) 2022 08 22
(732) KER3MR GORIACZKO JOPP SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Nadolice Wielkie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KER3MR
(540) 

(591) biały, czarny
(531) 27 .05 .24, 29 .01 .12
(510), (511) 6 Drzwi metalowe, Konstrukcje metalowe, Okna metalo-
we, 37 Montaż drzwi i okien, 42 Projektowanie budowlane .

(111) 359174 (220) 2022 08 03 (210) 545807
(151) 2022 12 06 (441) 2022 08 22
(732) SĘDKOWSKI PIOTR, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gustaw
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(540) 

(531) 03 .01 .24, 27 .05 .01
(510), (511) 28 Zabawki pluszowe .

(111) 359175 (220) 2022 01 03 (210) 538349
(151) 2022 05 31 (441) 2022 02 14
(732) RENA SPÓŁDZIELNIA, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLREN
(540) 

(591) różowy, szary, biały
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 27 .05 .17, 27 .05 .21
(510), (511) 24 Bielizna pościelowa i koce, Narzuty na łóżka, Pokrycie 
na materace, Kołdry, Poszewki na poduszki, Dzianina, Osłony do łó-
żek dziecięcych [pościel], Pledy podróżne, Śpiworki dla niemowląt, 
Śpiworki z  kapturem dla niemowląt, 25 Odzież, Dzianina [odzież], 
Swetry, Czapki [nakrycia głowy], Szaliki [odzież] .

(111) 359176 (220) 2022 03 17 (210) 541016
(151) 2022 11 30 (441) 2022 08 16
(732) ANEX PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ustka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APARTAMENTY OLEŃKA
(540) 

(531) 26 .01 .01, 26 .01 .18, 27 .05 .01
(510), (511) 43 Udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, Usłu-
gi hotelowe, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyj-
ne i turystyczne .

(111) 359177 (220) 2022 04 26 (210) 542369
(151) 2022 11 30 (441) 2022 08 16
(732) MAZGAJ WOJCIECH, Kraków (PL);
KUĆ WŁADYSŁAW, Jeziorzany (PL)
(540) (znak słowny)

(540) Yosi
(510), (511) 9 Oprogramowanie, Oprogramowanie użytkowe, Opro-
gramowanie firmowe, Oprogramowanie biurowe, Oprogramowanie 
biznesowe, Oprogramowanie do zarządzania danymi i plikami oraz 
do  baz danych, Oprogramowanie do  planowania zasobów przed-
siębiorstwa [ERP], 42 Opracowywanie, aktualizacja i  konserwacja 
systemów oprogramowania komputerowego i baz danych, Oprogra-
mowanie komputerowe (Projektowanie-), Oprogramowanie kompu-
terowe (Aktualizacja-), Oprogramowanie komputerowe (Instalacje-), 
Projektowanie i  opracowywanie oprogramowania komputerowego 
do sterowania procesami, Projektowanie, opracowywanie i wdraża-
nie oprogramowania, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogra-
mowania komputerowego .   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 359178 (220) 2022 07 15 (210) 545160
(151) 2022 12 06 (441) 2022 08 22
(732) ŁAPIŃSKI MARCIN KINKIECIK .PL, Sobolewo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Światło to nasza pasja Kinkiecik .pl LIGHTING
(540) 

(591) ciemnoszary, czarny, czerwony
(531) 13 .01 .13, 27 .05 .01, 27 .05 .10, 29 .01 .13
(510), (511) 11 Oświetlenie, Lampy, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
online następujących produktów: oświetlenie, lampy .

(111) 359179 (220) 2022 07 27 (210) 545574
(151) 2022 12 02 (441) 2022 08 16
(732) FUNDACJA RATUJ RYBY, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RATUJ RYBY
(540) 

(591) biały, niebieski
(531) 02 .09 .15, 03 .09 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  odzieżą, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane ze  sprzedażą odzieży i  dodatków odzieżo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie nakryć głowy, Dys-
trybucja materiałów reklamowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  zakresie kubków, Usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie bre-
loczki do kluczy [ozdoby], Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
przytulanki w postaci zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie repliki zwierząt jako zabawki, 41 Usługi edukacyjne związa-
ne z ochroną środowiska, Edukacja i szkolenia związane z ochroną 
natury i środowiskiem .

(111) 359180 (220) 2022 07 27 (210) 545575
(151) 2022 12 02 (441) 2022 08 16
(732) PRZYPRAWOMAT .PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Długa Wieś (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZYPRAWOMAT .PL
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(540) 

(591) biały, czarny, zielony
(531) 05 .11 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 30 Mieszanki przypraw, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej w związku z: mieszankami przypraw, roślinami suszonymi, 
przyprawami .

(111) 359181 (220) 2022 07 27 (210) 545616
(151) 2022 12 06 (441) 2022 08 22
(732) ECOTEC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ecotec
(540) 

(591) czarny, niebieski, zielony, pomarańczowy
(531) 26 .01 .03, 26 .07 .25, 26 .11 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .17, 27 .05 .21, 
27 .05 .22, 29 .01 .14
(510), (511) 17 Ekrany akustyczne do  izolacji, Ekrany akustyczne 
do użytku wzdłuż autostrad i  innych korytarzy transportowych, 35 
Usługi handlu detalicznego w  zakresie materiałów budowlanych 
do  ekranów akustycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w  związ-
ku z  urządzeniami konstrukcyjnymi do  ekranów akustycznych, 37 
Montaż i  konserwacja instalacji fotowoltaicznych, Instalacja ogniw 
i modułów fotowoltaicznych, Konserwacja, naprawa i odnowa urzą-
dzeń i  instalacji fotowoltaicznych, Budowa fundamentów, Budowa 
fundamentów dla konstrukcji inżynierii wodno-lądowej, Montaż 
i  konserwacja instalacji ogrzewania słonecznego, Instalacja prefa-
brykowanych elementów budowlanych do  ekranów akustycznych, 
Wylewanie (układanie) fundamentów, 42 Sporządzanie projektów 
i  opracowywanie systemów fotowoltaicznych, Geologiczne (Eks-
pertyzy-), Geologiczne (Badania-), Badania geologiczne, Projekto-
wanie pomiarów geologicznych, Pomiary lub badania geologiczne, 
Doradztwo związane z pomiarami geologicznymi, Oceny i badania 
geologiczne .

(111) 359182 (220) 2022 07 29 (210) 545667
(151) 2022 12 06 (441) 2022 08 22
(732) INFAKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) INFAKT
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Mobilne aplikacje, Oprogra-
mowanie dla księgowości, Oprogramowanie dla przedsiębiorstw, 
Oprogramowanie do wystawiania faktur, Oprogramowanie do płat-
ności elektronicznych, Oprogramowanie do  przygotowywania ze-
znań podatkowych, Oprogramowanie do zarządzania dokumentami, 
Oprogramowanie do  windykacji, Oprogramowanie do  obsługi ra-
chunków bankowych i przeprowadzania operacji bankowych, Opro-
gramowanie związane ze sztuczną inteligencją i uczeniem maszyno-
wym, Oprogramowanie dla księgowości wykorzystujące sztuczną 
inteligencję i  uczenie maszynowe, Oprogramowanie do  rozpozna-
wania tekstu wykorzystujące sztuczną inteligencję i uczenie maszy-
nowe, 35 Pomoc w  prowadzeniu działalności gospodarczej, zarzą-
dzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Rachunkowość, 
księgowość i audyt, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności 
gospodarczej, Skomputeryzowana księgowość, Skomputeryzowana 
rachunkowość, Doradztwo w zakresie księgowości, Doradztwo w za-
kresie rachunkowości, Pomoc w  prowadzeniu działalności gospo-
darczej, a  mianowicie dostarczanie skomputeryzowanej platformy 
obsługi księgowej, Usługi konsultingowe w  zakresie księgowości 
podatkowej, Sporządzanie sprawozdań finansowych, Przygotowy-
wanie zeznań podatkowych i doradztwo podatkowe, Udostępnianie 

informacji dotyczących kont [rachunkowość], Analizy kosztów, Anali-
zy rynkowe, Informacja o działalności gospodarczej, Usługi w zakre-
sie fakturowania, Zarządzanie kontami, fakturowanie i uzgadnianie 
kont w imieniu osób trzecich, 36 Usługi finansowe, Usługi finansowe, 
monetarne i  bankowe, Przelewy i  transakcje finansowe oraz usługi 
płatnicze, Obsługa płatności, Przetwarzanie płatności, Udostępnia-
nie informacji finansowych, Usługi płacenia rachunków online, Usłu-
gi realizacji płatności podatków, 42 Oprogramowanie jako usługa 
(SaaS), Oprogramowanie jako usługa (SaaS) dla księgowości, Opro-
gramowanie jako usługa (SaaS) dla przedsiębiorstw, Oprogramowa-
nie jako usługa (SaaS) do wystawiania faktur, Oprogramowanie jako 
usługa (SaaS) do  płatności elektronicznych, Oprogramowanie jako 
usługa (SaaS) do przygotowywania zeznań podatkowych, Oprogra-
mowanie jako usługa (SaaS) do zarządzania dokumentami, Oprogra-
mowanie jako usługa (SaaS) do  windykacji, Oprogramowanie jako 
usługa (SaaS) do obsługi rachunków bankowych i przeprowadzania 
operacji bankowych, Oprogramowanie jako usługa (SaaS) związane 
ze sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym, Oprogramowanie 
jako usługa (SaaS) dla księgowości wykorzystujące sztuczną inteli-
gencję i  uczenie maszynowe, Oprogramowanie jako usługa (SaaS) 
do  rozpoznawania tekstu wykorzystujące sztuczną inteligencję 
i uczenie maszynowe, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogra-
mowania komputerowego, Platforma jako usługa (PaaS), Hosting .

(111) 359183 (220) 2022 07 29 (210) 545669
(151) 2022 12 06 (441) 2022 08 22
(732) INFAKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) APLIKACJA + KSIĘGOWY2 = INFAKT
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Mobilne aplikacje, Oprogra-
mowanie dla księgowości, Oprogramowanie dla przedsiębiorstw, 
Oprogramowanie do wystawiania faktur, Oprogramowanie do płat-
ności elektronicznych, Oprogramowanie do  przygotowywania ze-
znań podatkowych, Oprogramowanie do zarządzania dokumentami, 
Oprogramowanie do  windykacji, Oprogramowanie do  obsługi ra-
chunków bankowych i przeprowadzania operacji bankowych, Opro-
gramowanie związane ze sztuczną inteligencją i uczeniem maszyno-
wym, Oprogramowanie dla księgowości wykorzystujące sztuczną 
inteligencję i  uczenie maszynowe, Oprogramowanie do  rozpozna-
wania tekstu wykorzystujące sztuczną inteligencję i uczenie maszy-
nowe, 35 Pomoc w  prowadzeniu działalności gospodarczej, zarzą-
dzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Rachunkowość, 
księgowość i audyt, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności 
gospodarczej, Skomputeryzowana księgowość, Skomputeryzowana 
rachunkowość, Doradztwo w zakresie księgowości, Doradztwo w za-
kresie rachunkowości, Pomoc w  prowadzeniu działalności gospo-
darczej, a  mianowicie dostarczanie skomputeryzowanej platformy 
obsługi księgowej, Usługi konsultingowe w  zakresie księgowości 
podatkowej, Sporządzanie sprawozdań finansowych, Przygotowy-
wanie zeznań podatkowych i doradztwo podatkowe, Udostępnianie 
informacji dotyczących kont [rachunkowość], Analizy kosztów, Anali-
zy rynkowe, Informacja o działalności gospodarczej, Usługi w zakre-
sie fakturowania, Zarządzanie kontami, fakturowanie i uzgadnianie 
kont w imieniu osób trzecich, 36 Usługi finansowe, Usługi finansowe, 
monetarne i  bankowe, Przelewy i  transakcje finansowe oraz usługi 
płatnicze, Obsługa płatności, Przetwarzanie płatności, Udostępnia-
nie informacji finansowych, Usługi płacenia rachunków online, Usłu-
gi realizacji płatności podatków, 42 Oprogramowanie jako usługa 
(SaaS) do windykacji, Oprogramowanie jako usługa (SaaS) do obsłu-
gi rachunków bankowych i  przeprowadzania operacji bankowych, 
Oprogramowanie jako usługa (SaaS) związane ze sztuczną inteligen-
cją i  uczeniem maszynowym, Oprogramowanie jako usługa (SaaS) 
dla księgowości wykorzystujące sztuczną inteligencję i uczenie ma-
szynowe, Oprogramowanie jako usługa (SaaS) do  rozpoznawania 
tekstu wykorzystujące sztuczną inteligencję i  uczenie maszynowe, 
Rozwój, programowanie i  wdrażanie oprogramowania komputero-
wego, Platforma jako usługa (PaaS), Hosting .

(111) 359184 (220) 2022 08 02 (210) 545801
(151) 2022 12 06 (441) 2022 08 22
(732) KER3MR GORIACZKO JOPP SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Nadolice Wielkie (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) KER3MR
(510), (511) 6 Drzwi metalowe, Konstrukcje metalowe, Okna metalo-
we, 37 Montaż drzwi i okien, 42 Projektowanie budowlane .

(111) 359185 (220) 2022 06 16 (210) 544167
(151) 2022 12 06 (441) 2022 08 22
(732) JAKUBOWSKA ANNA ART OFFICE, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PINACOTECA
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .05, 26 .05 .99
(510), (511) 16 Publikacje drukowane, Czasopisma [periodyki], Dru-
kowane książki, czasopisma, gazety i inne media papierowe, Druko-
wane materiały piśmienne, 35 Reklama i  usługi reklamowe, Usługi 
reklamowe i  marketingowe, Udostępnianie powierzchni reklamo-
wej, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie reklam przez internet, 
Publikowanie materiałów reklamowych online, Wynajem przestrze-
ni reklamowej w  internecie, Udostępnianie przestrzeni reklamowej 
w  mediach elektronicznych, Dystrybucja materiałów reklamowych, 
marketingowych i  promocyjnych, 41 Publikowanie, Udostępnianie 
publikacji elektronicznych, Publikowanie czasopism internetowych, 
Publikowanie czasopism elektronicznych, Publikowanie drogą elek-
troniczną, Multimedialne wydania publikacji elektronicznych, Udo-
stępnianie elektronicznych publikacji on-line, Usługi wydawnicze 
(w  tym elektroniczne usługi wydawnicze), Informacja o  rozrywce, 
Udzielanie informacji związanych z publikowaniem, Informacje doty-
czące działalności kulturalnej, Dostarczanie informacji edukacyjnych .

(111) 359186 (220) 2022 06 18 (210) 544227
(151) 2022 12 06 (441) 2022 08 22
(732) FUNDACJA KAMILI SKOLIMOWSKIEJ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SILESIA KAMILA SKOLIMOWSKA MEMORIAL
(540) 

(591) złoty, granatowy
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .05
(510), (511) 25 Odzież, 41 Edukacja, rozrywka i sport, Organizacja za-
wodów lekkoatletycznych, Organizacja i przeprowadzanie zawodów 
sportowych .

(111) 359187 (220) 2022 06 30 (210) 544620
(151) 2022 12 06 (441) 2022 08 22
(732) ALVE COMPONENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) szynopol
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 29 .01 .01, 29 .01 .06, 29 .01 .12, 27 .05 .01, 26 .11 .02

(510), (511) 6 Drzwi przesuwne (rolki, prowadnice do-), Metalowe 
drzwi przesuwne, Okucia metalowe do  mebli, Okucia metalowe, 
Okucia stalowe, Okucia stosowane w budownictwie, metalowe, Pro-
file aluminiowe, Profile metalowe, Profile metalowe do użytku w bu-
downictwie, Profile z metalu na drzwi, profile aluminiowe do mebli, 
19 Drzwi przesuwne, niemetalowe, Winylowe drzwi przesuwne, 20 
Drzwi przesuwne do mebli, Drzwi przesuwne do szaf, Niemetalowe 
drzwi przesuwne do  mebli, Okucia mebli (niemetalowe-), Prowad-
nice do  szuflad [okucia meblowe], Profile i  ornamenty wytłaczane 
z tworzyw sztucznych do mebli .

(111) 359188 (220) 2022 07 01 (210) 544666
(151) 2022 12 05 (441) 2022 08 16
(732) ANKOWSKI ARTUR, Nowe Miasto Lubawskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 2A
(540) 

(591) srebrny, biały, złoty
(531) 27 .05 .01, 27 .07 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 6 Konstrukcje stalowe, Konstrukcje stalowe [budownic-
two], Metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, 40 
Obróbka metali .

(111) 359189 (220) 2022 07 07 (210) 544875
(151) 2022 12 06 (441) 2022 08 22
(732) ORLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZESKI FILM RESTAURACJA & PUB
(540) 

(591) czarny, biały
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 26 .01 .01, 26 .01 .05, 26 .01 .14, 
02 .01 .01, 02 .01 .23, 09 .07 .01
(510), (511) 43 Bary, Bary przekąskowe, Bary szybkiej obsługi [snack
-bary], Snack-bary, Dostarczanie posiłków do bezpośredniego spoży-
cia, Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, 
Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i  napojów], Kafeterie [bu-
fety], Koktajlbary, Lodziarnie, Obsługa gastronomiczna z  własnym 
zapleczem, produktami i  transportem, Obsługa gastronomiczna 
z  własnym zapleczem, produktami i  transportem (catering), Ofero-
wanie żywności i  napojów dla gości w  restauracjach, Oferowanie 
żywności i napojów dla gości, Oferowanie żywności i napojów w re-
stauracjach i  barach, Organizacja cateringu na  imprezy urodzino-
we, Organizacja przyjęć weselnych [miejsca], Organizacja przyjęć 
weselnych [żywność i  napoje], Organizowanie bankietów, Pizzerie, 
Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie posiłków i napojów, 
Przygotowywanie żywności dla innych na  zasadzie zlecania na  ze-
wnątrz, Puby, Restauracje dla turystów, Restauracje oferujące dania 
na  wynos, Restauracje z  grillem, Restauracje serwujące wykwintne 
artykuły spożywcze, Serwowanie jedzenia i  napojów, Serwowanie 
napojów alkoholowych, Serwowanie żywności i  napojów dla gości 
w restauracjach, Usługi barów i restauracji, Usługi barów kawowych, 
Usługi barów piwnych, Usługi barowe, Usługi bufetów w  zakresie 
barów koktajlowych, Usługi cateringu zewnętrznego, Usługi kate-



Nr 9/2023 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 53

ringowe, Usługi koktajlbarów, Usługi mobilnych restauracji, Usługi 
ogródków piwnych, Usługi restauracyjne, Usługi restauracyjne łącz-
nie z  wyszynkiem, Usługi w  zakresie bankietów, Usługi w  zakresie 
dostarczania napojów, Usługi w zakresie gotowania posiłków, Usługi 
w zakresie jedzenia na wynos, Usługi w zakresie przygotowywania 
jedzenia i  napojów, Usługi w  zakresie przygotowywania posiłków, 
Usługi w  zakresie pubów, Usługi w  zakresie sprzedaży posiłków 
na  wynos, Usługi w  zakresie żywności i  napojów na  wynos, Usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje, Kawiarnie, Serwowanie żywności 
i napojów dla gości, Usługi w zakresie restauracji [brasserie], Usługi 
w zakresie restauracji, Restauracje .

(111) 359190 (220) 2022 06 07 (210) 543902
(151) 2022 11 29 (441) 2022 08 16
(732) NOWAK ANDRZEJ SKUP I SPRZEDAŻ SUROWCÓW 
WTÓRNYCH KRYS-MET, Skawina (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KRYS-MET
(510), (511) 35 Doradztwo w  zakresie prowadzenia działalności go-
spodarczej w  zakresie utylizacji, odzyskiwania i  obrotu surowcami 
odpadami i  surowcami wtórnymi, Analiza cen i  kosztów w  związ-
ku z  utylizacją, usuwaniem, transportem i  recyklingiem odpadów, 
Usługi w zakresie sprzedaży surowców wtórnych i odpadów, 40 Do-
starczanie informacji dotyczących obróbki materiałów, Informacje 
o  obróbce materiałów, Obróbka [kształtowanie] metalu, Obróbka 
[odzyskiwanie surowców wtórnych] odpadów przemysłowych, Ob-
róbka i  przetwarzanie materiałów z  tworzyw sztucznych, Obróbka 
i recykling opakowań, Obróbka materiałów uzyskanych z odpadów 
[odzyskiwanie surowców wtórnych], Obróbka materiałów z produk-
tów niebezpiecznych[odzyskiwanie surowców wtórnych], Recykling 
i uzdatnianie odpadów, Recykling złomu, Udzielanie informacji zwią-
zanych z przetwarzaniem materiałów z tworzyw sztucznych, Usługi 
informacyjne w zakresie przetwarzania materiałów .

(111) 359191 (220) 2022 02 18 (210) 540056
(151) 2022 06 21 (441) 2022 03 07
(732) MRÓZ-BORUCKA KATARZYNA PIANIST, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Music and You
(510), (511) 9 Dyski optyczne z muzyką, Muzyka cyfrowa do pobra-
nia dostarczana z  witryn internetowych MP3, Muzyka, filmy i  inne 
rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwa-
lone na nośnikach, Nagrane płyty kompaktowe z muzyką, Nagrania 
wideo z  muzyką, Nagrania wideo z  muzyką, do  pobrania, Muzyka 
cyfrowa do pobrania dostarczona z  Internetu, Muzyka cyfrowa (ła-
dowalna), dostarczona z Internetu, 16 Materiały edukacyjne i instruk-
tażowe, Publikacje edukacyjne, 41 Edukacja, Usługi szkół [edukacja], 
Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], Koncerty 
muzyczne, Koncerty muzyczne na  żywo, Usługi rezerwacji biletów 
i rezerwacji miejsc na koncerty muzyczne, Koncerty muzyczne za po-
średnictwem radia, Koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, 
Produkcja muzyczna .

(111) 359192 (220) 2022 03 24 (210) 541396
(151) 2022 07 19 (441) 2022 04 04
(732) BIEDA PAWEŁ EPICBRAND, Lubenia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) americar
(510), (511) 35 Usługi aukcyjne, Doradztwo w  zakresie wyceny za-
mówień sprzedaży, Agencje importowe i  eksportowe, Agencje 
importu-eksportu towarów, Agencje eksportowe i  importowe, Ad-
ministrowanie sprzedażą, Dostarczanie informacji dotyczących pro-
duktów konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, Dostarczanie 
informacji handlowych, Dostarczanie informacji handlowych konsu-
mentom, Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów 
i usług, Dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na te-
mat sprzedaży samochodów, Elektroniczne przetwarzanie zamó-
wień, Zarządzanie w  zakresie zamówień zakupowych, Zarządzanie 
w zakresie zamówień handlowych, Zarządzanie w zakresie zamówień 
w handlu, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Zarządza-
nie w zakresie zamówień, Handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom w wyborze towarów i usług, Informacje i doradztwo 

w  zakresie handlu zagranicznego, Nabywanie towarów i  usług dla 
innych firm, Nabywanie towarów w imieniu innych przedsiębiorstw, 
Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, 
Negocjowanie i  zawieranie transakcji handlowych dla osób trze-
cich za  pośrednictwem systemów telekomunikacji, Negocjowanie 
umów kupna i sprzedaży towarów, Organizowanie zakupu towarów 
na rzecz osób trzecich, Organizowanie usług wynikających z umów 
z osobami trzecimi [handel], Pośrednictwo w działalności handlowej 
dla osób trzecich, Pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż 
produktów, Pośrednictwo w nabywaniu usług telematycznych, tele-
fonicznych lub komputerowych [Internet], Pośredniczenie i zawiera-
nie transakcji handlowych dla osób trzecich, Pośredniczenie i zawie-
ranie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, Pośredniczenie 
w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, Pozyskiwanie 
umów kupna i sprzedaży towarów i usług, na rzecz innych, Pozyski-
wanie umów na rzecz innych, odnośnie kupna i sprzedaży towarów, 
Pozyskiwanie umów na rzecz osób trzecich związanych ze sprzedażą 
towarów, Pozyskiwanie umów na  rzecz innych odnośnie świadcze-
nia usług, Usługi agencji eksportowo-importowych, Usługi agencji 
importowo-eksportowych, Usługi importowo-eksportowe, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami .

(111) 359193 (220) 2022 03 29 (210) 541528
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 11
(732) WAŁAMANIUK DANIEL, Augustów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PŻW Sp . z o .o . POLSKA ŻEGLUGA WODOROWA 
polskażeglugawodorowa .pl
(540) 

(591) granatowy, czarny, niebieski, czerwony, biały
(531) 26 .11 .02, 26 .11 .06, 26 .11 .12, 26 .01 .01, 26 .01 .12, 26 .01 .18, 
24 .17 .02, 27 .05 .01, 27 .05 .03, 27 .05 .08, 29 .01 .15
(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu, Pojazdy do poruszania się 
po wodzie, Barki [łodzie], Katamarany .

(111) 359194 (220) 2022 04 07 (210) 541744
(151) 2022 08 03 (441) 2022 04 19
(732) MEDTOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DENTestetica
(540) 

(591) czarny, szary, jasnoniebieski, niebieski
(531) 26 .11 .06, 26 .11 .12, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 40 Usługi technika dentystycznego, 44 Usługi protetyki 
stomatologicznej, Usługi stomatologiczne w zakresie leczenia kana-
łowego, Usługi stomatologiczne w zakresie chirurgii implantacyjnej, 
Usługi stomatologiczne w zakresie fluoryzacji zębów .

(111) 359195 (220) 2022 04 11 (210) 541865
(151) 2022 08 10 (441) 2022 04 25
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(732) WITPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) alpaka
(540) 

(591) czarny, biały, jasnobrązowy, beżowy
(531) 03 .02 .13, 26 .01 .15, 03 .02 .24, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 30 Przekąski wieloziarniste, Przekąski na  bazie mąki, 
Przekąski na bazie zbóż, Przekąski z produktów zbożowych, Gotowe 
przekąski na bazie zbóż, Przekąski wytwarzane z produktów zbożo-
wych, Przekąski w postaci ciast owocowych, Przekąski słone na ba-
zie zbóż, Przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych, 
Chrupki serowe [przekąski], Słodycze czekoladowe, Słodycze lodo-
we, Słodycze nielecznicze, Słodycze [cukierki], Słodycze owocowe, 
Słodycze bez cukru, Słodycze zawierające owoce, Słodycze (Nielecz-
nicze-) na bazie alkoholu, Słodycze (Nielecznicze-) na bazie miodu, 
Ciasta, Ciasteczka, Ciasta [słodkie lub słone], Ciasta wegańskie, Cia-
sta lodowe, Ciastka, Ciastka owsiane, Ciastka z prosa, Ciasto na ba-
zie jaj, Makaroniki (ciastka), Ciasteczka solone, Wyroby cukiernicze, 
ciasta, tarty i ciasteczka, Ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia 
oraz mieszanki do jego przygotowywania, Batoniki, Batony zbożowe 
i energetyczne, Cukierki, batony i guma do żucia, Batony zbożowe, 
Batony czekoladowe, Batony sezamowe, Batoniki cukiernicze, Bato-
niki owsiane, Batoniki muesli, Wysokoproteinowe batoniki zbożowe, 
Batony spożywcze na bazie zbóż, Produkty zbożowe w postaci bato-
nów, Batoniki energetyczne na bazie zbóż, Batoniki zbożowe będące 
zamiennikami posiłków, Batony ze słodkiej, żelowej pasty fasolowej, 
Batony gotowe do  spożycia na  bazie czekolady, Biszkopty, Chipsy 
kukurydziane, Chipsy na bazie mąki, Chipsy na bazie zbóż, Chałwa, 
Chrupiące pieczywo, Cukierki, Czekolada, Czekoladki, Muesli, Prze-
kąski wytwarzane z  muesli, Drażetki [niemedyczne wyroby cukier-
nicze], Gofry, Gotowe desery [wyroby cukiernicze], Krakersy, Kremy 
czekoladowe, Lizaki, Musy, Opłatki, Oranżada w proszku [wyroby cu-
kiernicze], Słodycze do żucia, Słodycze w postaci musów, Owsianka, 
Płatki śniadaniowe, Płatki zbożowe, Precelki, Suchary, Sucharki, Syrop 
klonowy, Syropy i melasa, Wyroby piekarnicze, Żelki .

(111) 359196 (220) 2022 04 14 (210) 542041
(151) 2022 08 10 (441) 2022 04 25
(732) VIVADRIVE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VivaDrive
(540) 

(591) ciemnoszary, jasnozielony
(531) 24 .15 .21, 27 .05 .01, 27 .05 .08, 29 .01 .12
(510), (511) 42 Testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jako-
ści, Usługi naukowe i technologiczne, Usługi projektowania, Usługi w za-
kresie technologii informacyjnych, Usługi w zakresie projektowania .

(111) 359197 (220) 2022 03 31 (210) 541603
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 11
(732) ARTYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) E-EDU

(540) 

(591) jasnoniebieski, ciemnoniebieski, biały
(531) 26 .04 .04, 26 .04 .18, 24 .17 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 28 Zabawki edukacyjne, Zabawki mówiące, Mecha-
niczne zabawki akcji, Zabawki na  baterie, Zabawki elektroniczne, 
Elektroniczne zabawki do nauki, Zabawki przystosowane do celów 
edukacyjnych, Roboty zabawki sterowane za  pomocą radia, Gry 
elektroniczne, Edukacyjne gry elektroniczne, Gry, zabawki i akceso-
ria do  zabawy, 35 Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online 
w  zakresie zabawek, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  za-
bawkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami .

(111) 359198 (220) 2022 01 12 (210) 538640
(151) 2022 07 20 (441) 2022 04 04
(732) JOCHYMEK JERZY, Olkusz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Złoty Róg
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 08 .01 .08, 26 .13 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 30 Batony zbożowe, Bułeczki słodkie, Bułka tarta, Bułki, 
Chleb, Chleb bezdrożdżowy, Chleb bezglutenowy, Chrupiące ciastka, 
Ciasta, Ciasteczka, Ciastka, Ciasto na słodkie wypieki, Ciasto do wy-
pieków, Ciasto w proszku, Croissant, Kanapki, Suchary, Wafle ryżowe, 
Wyroby cukiernicze, Wysokoproteinowe batoniki zbożowe .

(111) 359199 (220) 2022 02 08 (210) 539637
(151) 2022 07 28 (441) 2022 04 04
(732) RETTER WŁADYSŁAW, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RATOWNIK BIAŁO-CZERWONY
(540) 

(591) czerwony
(531) 18 .04 .11, 26 .04 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .01
(510), (511) 3 Wyroby kosmetyczne, kremy kosmetyczne, mleczka ko-
smetyczne, balsamy kosmetyczne, dezodoranty osobiste, sole do kąpieli 
inne niż lecznicze, preparaty kosmetyczne, wody toaletowe, kremy, mlecz-
ka i  balsamy do  ciała, maseczki, preparaty do  kręcenia włosów, lakiery 
do paznokci, lotony kosmetyczne, lakiery do włosów, olejki perfumeryjne, 
toniki, żele, preparaty do kąpieli, preparaty do makijażu, preparaty kosme-
tyczne wyszczuplające, olejki eteryczne, perfumy, preparaty do pielęgna-
cji skóry, pomadki, szampony, preparaty do  pielęgnacji włosów, cienie, 
pudry, fluidy-make-up, kremy do rąk, tusze do rzęs, chusteczki nasączane 
płynami kosmetycznymi, mydła w kostce, w płynie, w żelu, pasty, płyny, 
proszki do czyszczenia zębów, 5 Produkty farmaceutyczne i weterynaryj-
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ne, środki sanitarne do celów medycznych, preparaty do ciała o działaniu 
leczniczym, antyseptyki, preparaty do celów leczniczych, antybakteryjne 
środki do  mycia rąk, białkowe suplementy diety, błonnik pokarmowy, 
medyczne środki opatrunkowe, detergenty do celów medycznych, dezo-
doranty inne niż dla ludzi i zwierząt, żywność dietetyczna przystosowana 
do celów medycznych, żywność dla niemowląt, guma do żucia do celów 
medycznych, herbaty lecznicze ziołowe, kleje do protez zębowych, kom-
presy, lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze preparaty do  włosów, 
lecznicze preparaty do czyszczenia zębów, maści do celów farmaceutycz-
nych, maści do leczenia oparzeń słonecznych, mleko w proszku dla nie-
mowląt, mydła antybakteryjne i dezynfekcyjne, płyny do płukania jamy 
ustnej do celów medycznych, preparaty do kąpieli do celów medycznych, 
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciw opa-
rzeniom słonecznym, preparaty witaminowe, produkty uboczne z pro-
cesu obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub medycznych, sole 
do  kąpieli do  celów medycznych, sole wód mineralnych, suplementy 
diety o działaniu kosmetycznym, suplementy witaminowe w postaci pla-
strów, szampony lecznicze, środki do oczyszczania powietrza, środki prze-
ciw poceniu stóp, środki odkażające, środki wspomagające odchudzanie, 
zioła lecznicze, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, 35 
Usługi reklamowe, agencje reklamowe, agencje informacji handlowej, 
badania rynkowe, dystrybucja materiałów reklamowych, organizowanie 
targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, pokazy towarów 
w celach handlowych i reklamowych, rozpowszechnianie materiałów re-
klamowych, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowych, In-
ternetu, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, zarządzenie biznesem, indeksowanie stron internetowych 
w celach handlowych lub reklamowych, pozyskiwanie danych do kom-
puterowych baz danych, marketing ukierunkowany, optymalizacja stron 
internetowych, poszukiwania w  zakresie patronatu, prezentowanie to-
warów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej i hurtowej, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, telemarketing, uaktualnianie materiałów 
reklamowych, usługi agencji importu i eksportu, usługi public relations, 
usługi tworzenia kontaktów sprzedażowych, usługi porównywania cen 
wyrobów, wywiad rynkowy, zapewnianie platform internetowych dla 
nabywców i odbiorców towarów i usług, sprzedaż hurtowa i detaliczna 
wyrobów kosmetycznych, środków farmaceutycznych, weterynaryjnych, 
sanitarnych, środków dezynfekcyjnych oraz zaopatrzenia medycznego, 
ponadto suplementów diety, preparatów witaminowych, dietetycznych, 
preparatów wspomagających odchudzanie, środków do zwalczania ro-
bactwa, fungicydów i herbicydów, sprzedaż hurtowa i detaliczna za po-
średnictwem Internetu wyrobów kosmetycznych, produktów farmaceu-
tycznych, środków dezynfekcyjnych, suplementów diety, preparatów 
witaminowych, dietetycznych, środków wspomagających odchudzanie, 
środków do zwalczania robactwa, fungicydów i herbicydów .

(111) 359200 (220) 2022 02 18 (210) 540073
(151) 2022 07 20 (441) 2022 03 28
(732) PWP INŻYNIERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mysłowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PWP INŻYNIERIA
(540) 

(591) niebieski, białym
(531) 01 .15 .15, 29 .01 .11, 27 .05 .01, 27 .05 .17, 27 .05 .24, 26 .01 .01, 26 .01 .13
(510), (511) 7 Urządzenia do  separacji skratek, Urządzenia do  sepa-
racji piasku i  skratek, Piaskowniki, Prasy do  stratek, Separatory pia-
sku, Wirówki dekantacyjne, Przepompownie ścieków i  wody, Pom-
py, Układy higienizacji osadów, Instalacje do  odwadniania osadów 
komunalnych i przemysłowych, 11 Urządzenia do czyszczenia ście-
ków, Instalacje do suszenia osadów komunalnych i przemysłowych, 
Urządzenia do  filtracji wody i  ścieków, Urządzenia do  wentylacji 
i klimatyzacji, 37 Montaż instalacji klimatyzacyjnych, 42 Doradztwo 
techniczne w  zakresie utylizacji i  neutralizacji ścieków, w  tym ście-
ków skażonych substancjami ropopochodnymi, Opracowywanie 
projektów technicznych w zakresie urządzeń do oczyszczania wody 
i ścieków oraz w zakresie utylizacji i neutralizacji ścieków .

(111) 359201 (220) 2022 02 24 (210) 540285
(151) 2022 07 28 (441) 2022 03 28
(732) CHARKIEWICZ ŁUKASZ IRC, Bielsk Podlaski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CYKLOP
(510), (511) 9 Termowizory, Kamery termowizyjne .

(111) 359202 (220) 2022 03 07 (210) 540700
(151) 2022 08 04 (441) 2022 04 19
(732) NEOGENE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOLDEN MOTH
(540) 

(591) granatowy, złoty
(531) 03 .13 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 44 Salon fryzjerski (usługi fryzjerskie) .

(111) 359203 (220) 2022 03 25 (210) 541195
(151) 2022 08 23 (441) 2022 05 09
(732) NUTRIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) grono
(540) 

(531) 11 .03 .01, 27 .05 .01
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro-
duktami i transportem, Usługi restauracyjne, Kafeterie, Usługi restau-
racji sprzedających posiłki na wynos .

(111) 359204 (220) 2022 06 13 (210) 544077
(151) 2022 11 30 (441) 2022 08 16
(732) ŚREDZKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA JANA,  
Środa Wielkopolska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jaśki
(540) 

(591) biały, czerwony, zielony, granatowy, pomarańczowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .15, 26 .01 .02
(510), (511) 29 Jogurt, Kefir (napój mleczny), Masło, Napoje mleczne 
z  przewagą mleka, Mleko, Mleczne produkty, Śmietana (produkty 
mleczne) .
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(111) 359205 (220) 2022 06 13 (210) 544085
(151) 2022 11 30 (441) 2022 08 16
(732) ŚREDZKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA JANA,  
Środa Wielkopolska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jafree
(540) 

(591) biały, czerwony, fioletowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .01 .02
(510), (511) 29 Jogurt, Kefir (napój mleczny), Masło, Napoje mleczne 
z  przewagą mleka, Mleko, Mleczne produkty, Śmietana (produkty 
mleczne) .

(111) 359206 (220) 2022 06 13 (210) 544090
(151) 2022 11 30 (441) 2022 08 16
(732) ŚREDZKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA JANA,  
Środa Wielkopolska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jalubię
(540) 

(591) biały, czerwony, pomarańczowy
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 26 .01 .02
(510), (511) 29 Jogurt, Kefir (napój mleczny), Masło, Napoje mleczne 
z  przewagą mleka, Mleko, Mleczne produkty, Śmietana (produkty 
mleczne) .

(111) 359207 (220) 2022 06 13 (210) 544091
(151) 2022 11 30 (441) 2022 08 16
(732) ŚREDZKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA JANA,  
Środa Wielkopolska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jastrong
(540) 

(591) biały, czerwony, czarny
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .01 .02
(510), (511) 29 Jogurt, Kefir (napój mleczny), Masło, Napoje mleczne 
z  przewagą mleka, Mleko, Mleczne produkty, Śmietana (produkty 
mleczne) .

(111) 359208 (220) 2022 06 14 (210) 544108
(151) 2022 12 01 (441) 2022 08 16
(732) JARCZYŃSKI ARTUR JARCZYŃSKI ART GROUP, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MUZEUM BAJGLI
(510), (511) 35 Prowadzenie sklepu detalicznego z artykułami spożyw-
czymi, 43 Zaopatrzenie w żywność i napoje, Usługi w zakresie prowadze-
nia restauracji, barów, kawiarni, pubów, Usługi związane z przygotowa-
niem, wydawaniem, dostarczaniem posiłków i napojów, Catering .

(111) 359209 (220) 2017 11 09 (210) 545064
(151) 2022 11 30 (441) 2022 08 16

(732) Apple Inc ., Cupertino (US)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(531) 26 .11 .03, 26 .11 .08, 01 .15 .03, 26 .13 .01
(510), (511) 9 Urządzenia do ładowania cyfrowych urządzeń elektronicz-
nych, Bezprzewodowe urządzenia do  ładowania komputerów, cyfro-
wych urządzeń elektronicznych, telefonów komórkowych, odtwarzaczy 
multimedialnych, smartwatch-y, komputerów przenośnych, słuchawek, 
etui na słuchawki i komputerowych urządzeń peryferyjnych, Ładowarki 
bezprzewodowe, Etui do ładowania bezprzewodowego .

(111) 359210 (220) 2022 07 13 (210) 545077
(151) 2022 11 30 (441) 2022 08 16
(732) QUEST CM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QUEST
(540) 

(591) jasnopomarańczowy, pomarańczowy, granatowy
(531) 26 .11 .12, 26 .11 .13, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .21, 29 .01 .13
(510), (511) 9 Nagrania wideo, Filmy wideo, muzyczne nagrania wideo, 
Nagrania wideo do pobrania, Oprogramowanie do zarządzania orga-
nizacją pracy, 35 Zarządzanie działalnością gospodarczą, Nadzór nad 
działalnością gospodarczą, Doradztwo w zakresie zarządzania działal-
nością gospodarczą, Doradztwo w zakresie administrowania działalno-
ścią gospodarczą, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, Planowanie w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 
Porady w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Zarządzanie 
działalnością gospodarczą [dla osób trzecich], Pomoc w prowadzeniu 
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością 
gospodarczą, Usługi public relations, Doradztwo w zakresie public re-
lations, Usługi reklamowe, promocyjne i  public relations, Doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, Pomoc w za-
rządzaniu przedsiębiorstwem handlowym w zakresie public relations, 
Produkcja promocyjnych kaset wideo, dysków wideo i nagrań audio-
wizualnych, Reklama, Reklamy radiowe i telewizyjne, Rekrutacja perso-
nelu, Wyszukiwanie miejsc pracy, Biura pośrednictwa pracy, Agencje 
pośrednictwa pracy, Usługi biura pośrednictwa pracy, Usługi agencji 
pośrednictwa pracy, Usługi doradcze pośrednictwa pracy, Usługi w za-
kresie pośrednictwa pracy, Doradztwo w zakresie pośrednictwa pracy, 
Organizowanie i prowadzenie targów pracy, Usługi biur pośrednictwa 
pracy dotyczące personelu dwujęzycznego, Usługi agencji pośrednic-
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twa pracy i rekrutacji pracowników, Usługi dotyczące znalezienia pra-
cy dla kadry pracowniczej, Usługi w zakresie wyszukiwania stanowisk 
pracy i personelu, Usługi w zakresie rekrutacji i przydzielania stanowisk 
pracy, Usługi informacyjne dotyczące stanowisk pracy i kariery zawodo-
wej, Przeprowadzanie testów w celu określania umiejętności potrzeb-
nych w pracy, Analiza pracy w celu określenia umiejętności pracownika 
i  innych wymagań względem tego pracownika, 38 Usługi transmisji 
wideo, Transmisja programów telewizyjnych, Usługi w zakresie komu-
nikacji telewizyjnej, 41 Szkolenia z zakresu public relations, Usługi wy-
dawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), Muzyczne usługi 
wydawnicze, Usługi wydawnicze w  zakresie utworów muzycznych, 
Usługi wydawnicze w  zakresie tekstów elektronicznych, Usługi wy-
dawnicze w zakresie książek i czasopism, Usługi w zakresie nagrywania 
muzyki, Usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czaso-
pism w internecie, Montaż wideo, Nagrywanie taśm wideo, Produkcja 
filmów wideo, Produkcja taśm wideo i dysków wideo, Produkcja nagrań 
wideo, Montaż [obróbka] taśm wideo, Produkcja szkoleniowych filmów 
wideo, Produkcja filmów na taśmach wideo, Usługi w zakresie nagrań 
wideo, Produkcja wcześniej nagranych filmów wideo, Usługi w zakre-
sie nagrań dźwiękowych, filmowych, wideo i  telewizyjnych, Usługi 
publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki multime-
dialnej, Produkowanie taśm wideo na użytek korporacyjny w zakresie 
edukacyjnego treningu korporacyjnego, Telewizyjne usługi rozryw-
kowe, Sporządzanie programu telewizyjnego i  radiowego, Produkcja 
programów telewizyjnych, Edukacja [nauczanie], Edukacja dorosłych, 
Edukacja zawodowa, Edukacja językowa, Nauczanie języków obcych, 
Usługi w zakresie nauczania języków obcych, Usługi edukacyjne zwią-
zane z nauką języków obcych, Usługi szkół w zakresie nauczania języ-
ków obcych, Kursy językowe, Organizacja kursów językowych, Organi-
zowanie indywidualnej nauki języków, Usługi edukacyjne w  zakresie 
przekazywania metod nauczania języków, Świadczenie usług w  za-
kresie szkół i  kursów językowych, Udostępnianie publikacji elektro-
nicznych związanych z nauką języków, nie do pobrania, Tłumaczenia 
językowe, Tłumaczenia językowe ustne, Doradztwo zawodowe [edu-
kacja], Informacje dotyczące edukacji, Budowanie zespołu (edukacja), 
Sympozja związane z edukacją, Edukacja zawodowa dla młodych ludzi, 
Organizowanie seminariów związanych z  edukacją, Udzielanie infor-
macji i przygotowywanie raportów o postępach związanych z eduka-
cją i  szkoleniami, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia personelu, Usługi 
szkolenia zawodowego, Szkolenia dla dorosłych, Nauczanie i szkolenia, 
Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Usługi szkolenia personelu, Szko-
lenia w zakresie kwalifikacji zawodowych, Szkolenia w zakresie możli-
wości zatrudnienia, szkolenia w zakresie zarządzania działalnością go-
spodarczą, Usługi edukacyjne związane ze szkoleniami zawodowymi, 
Doradztwo w  zakresie szkolenia i  doskonalenia zawodowego, Usługi 
w  zakresie szkolenia i  kształcenia zawodowego, Szkolenia z  zakresu 
stosunków pomiędzy pracodawcami i pracownikami, Usługi doradcze 
i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i pro-
wadzeniem warsztatów [szkolenia] .

(111) 359211 (220) 2021 08 31 (210) 533334
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 20
(732) NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Motaniec (PL
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIAŁA ROGATA
(540) 

(591) niebieski, czarny, biały, jasnoszary
(531) 03 .04 .07, 03 .04 .13, 03 .04 .24, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 33 Alkohole wysokoprocentowe [napoje], Wódka .

(111) 359212 (220) 2021 11 12 (210) 536368
(151) 2022 03 22 (441) 2021 12 06

(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LEVEL UP EASY PEASY
(510), (511) 32 Napoje energetyzujące, Napoje energetyzujące z do-
datkiem soku .

(111) 359213 (220) 2014 06 18 (210) 430183
(151) 2019 10 16 (441) 2014 09 29
(732) QUATRO SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TACHODROID
(540) 

(591) zielony, biały
(531) 15 .09 .18, 18 .01 .07, 18 .01 .08, 18 .01 .14, 18 .01 .23, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 urządzenia do  przetwarzania danych, oprogramowa-
nie komputerowe, nagrane, 42 konwersja danych lub dokumentów 
na formę elektroniczną .

(111) 359214 (220) 2021 12 07 (210) 537453
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) BMJ HOSPITALITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) B’ FORT
(510), (511) 41 Organizacja imprez rozrywkowych, Organizacja ba-
lów, Organizacja i prowadzenie konferencji .

(111) 359215 (220) 2021 12 17 (210) 537896
(151) 2022 07 27 (441) 2022 01 17
(732) FAM-M . GABRYOŁEK SPÓŁKA JAWNA, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Horyzont
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .17
(510), (511) 20 Karimaty, materace kempingowe, poduszki, 21 Termo-
sy, butelki, kubki, garnki, 22 Namioty, liny, 24 Śpiwory .

(111) 359216 (220) 2019 05 22 (210) 500092
(151) 2022 08 31 (441) 2022 05 16
(732) KIERUS ŁUKASZ WYDAWNICTWO KOBIECE, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NIEGRZECZNE KSIĄŻKI
(540) 

(591) czarny, różowy, biały
(531) 20 .07 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .13, 24 .15 .01
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(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, do celów dydaktycznych, 
magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD 
i inne nośniki nagrań cyfrowych, 16 papier, karton i wyroby z tych mate-
riałów, nie ujęte w innych klasach: afisze, plakaty, broszury informacyjne, 
biuletyny, czasopisma (periodyki), etykiety z papieru lub kartonu, formu-
larze (blankiety, druki), gazety, indeksy, skorowidze, kalendarze, kartki z ży-
czeniami, karty pocztowe, koperty (artykuły piśmienne), komiksy, książki, 
materiały drukowane, materiały piśmienne, nalepki, naklejki (materiały 
piśmienne), obrazy i zdjęcia, okładki, obwoluty (artykuły papiernicze), pa-
pier, podręczniki (książki), prospekty, publikacje drukowane, pudełka z pa-
pieru lub kartonu, rysunki, szyldy z papieru lub kartonu, taśmy przylepne 
do celów papierniczych lub do użytku domowego, teczki z notatnikiem 
i  przyborami do  pisania [artykuły papiernicze], torby papierowe, ulotki, 
zakładki do książek, druki, w tym książki i czasopisma, fotografie, mate-
riały biurowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte 
w innych klasach), 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi w zakresie 
sportu i kultury, 42 badania oraz usługi-naukowe i techniczne .

(111) 359217 (220) 2021 01 18 (210) 523262
(151) 2022 10 26 (441) 2021 03 01
(732) GRUPA ORION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NAVA
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 8 Szczypce do kominka, Miechy do kominków, Pogrzebacze 
do kominków, Zestawy narzędzi do kominków, Nożyczki, Nożyczki kra-
wieckie, Szczypce do skracania knotów [nożyczki], Nożyczki do paznokci, 
Widelce do  fondue, Urządzenia do  krojenia jajek, Sztućce, Sztućce dla 
dzieci, Sztućce z  metali szlachetnych, Nożyki do  smarowania [sztućce], 
Komplety sztućców w  pudełku, Pudełka przystosowane do  sztućców, 
Sztućce, Noże kuchenne i przyrządy do cięcia do użytku kuchennego, 
Noże kuchenne, Noże kuchenne do obierania, Nożyczki do użytku ku-
chennego, Japońskie noże kuchenne do  siekania, Ręczne szatkownice 
kuchenne, Noże, Rębaki [noże], Tasaki [noże], Noże myśliwskie, Noże 
ceramiczne, Noże ogrodnicze, Ostrzałki do  noży, Nożyce do  drobiu, 
Nożyczki do haftowania, Nożyczki do włosów, Nożyki do okulizowania 
roślin, Ręczne ostrzałki do nożyczek, Krajarki do ciasta, Widły ogrodowe, 
Kosiarki ogrodowe ręczne [narzędzia], 11 Akcesoria łazienkowe, Akceso-
ria do  pryszniców, Sitka do  zlewozmywaków [akcesoria Hydrauliczne], 
Rozpylacze do pryszniców [akcesoria hydrauliczne], Aeratory do kranów 
[akcesoria hydrauliczne], Ręczne suszarki do włosów, Fondue (urządzenia 
do  gotowania], Podgrzewacze talerzy, Podgrzewacze do  potraw, Tace 
Grzewcze, Palniki butanowe do użytku kuchennego, Czajniki, Termosy 
Cateringowe, Prysznice ogrodowe, Zraszacze ogrodowe, 21 Dozowni-
ki mydła, Pudełka na  mydło, naczynia na  mydło, Pojemniki na  mydło, 
Uchwyty na mydło, Dozowniki mydła w płynie, Półki na kosmetyki, Pół-
ki na szampon, Półki na żel pod prysznic, Półki z tworzywa sztucznego 
do  wanien, Pojemniki kuchenne, Pojemniki na  kosmetyki, Pojemniki 
na musztardę, pojemniki na chleb, Pojemniki na wykałaczki, Pojemniki 
na czosnek, Pojemniki na kanapki, Pojemniki do przechowywania żyw-
ności, Termoizolacyjne pojemniki na  żywność, Pojemniki kuchenne 
na tłuszcz, puste, Pojemniki na śmieci i odpadki, Podstawki na pojemniki 
do  przypraw, Pojemniki do  pieczenia wykonane ze  szkła, Uniwersalne 
przenośne pojemniki do użytku domowego, Zastawa stołowa, przybo-
ry kuchenne i pojemniki, Pojemniki na wykałaczki z metali szlachetnych, 
Pojemniki na olej, ocet, sól i pieprz, Pojemniki na płyny, puste, do użytku 
domowego, Pojemniki do użytku domowego z metali szlachetnych, Za-
mykane niemetalowe pojemniki na żywność, do gospodarstwa domo-
wego, Pojemniki na jajka z tworzyw sztucznych, do użytku domowego, 
Pojemniki na  torby z  tworzyw sztucznych, do  użytku domowego, Po-
jemniki do sortowania rzeczy do prania, do użytku domowego, Pojem-
niki stosowane w gospodarstwie domowym do przechowywania karmy 
dla zwierząt domowych, Szczotki kąpielowe, Szczotki do  sprzątania, 
Szczotki do  butów, Szczotki do  zmywania, Szczotki do  mycia, Szczotki 
do włosów, Szczotki do celów domowych, Stojaki na szczotki klozetowe, 
Szczotki do  muszli klozetowych, Szczotki do  mycia butelek, Uchwyty 

na gąbki, Uchwyty na papier toaletowy, Uchwyty na szczoteczki do zę-
bów, Uchwyty na kuchenne ręczniki papierowe, Uchwyty na produkty 
do  mycia ciała, Wieszaki na  ręczniki, Wieszaki-drzewka na  kubki, Wie-
szaki prętowe na ręczniki, Wieszaki do ręczników w kształcie pierścieni, 
Kosze na  pranie, Kosze na  śmieci, Kosze na  ręczniki, Kosze do  użytku 
domowego, Kosze na  śmieci z  pedałem, Niemechaniczne poidła dla 
zwierząt domowych w postaci przenośnych dystrybutorów wody i pły-
nów, Świeczniki, Świeczniki szklane, Kinkiety nieelektryczne [świeczniki], 
Świeczniki z  kutego żelaza, Świeczniki z  metali szlachetnych, Wazony, 
Pojemniki do  chleba, Pokrowce na  deski do  prasowania, Pochłaniacze 
dymu do  użytku domowego, Suszarki na  pranie, stojaki do  suszenia 
prania, Suszarki ścienne na pranie, Kosze na pranie do użytku domowe-
go, Kulki do prania do użytku jako przybory gospodarstwa domowego, 
Deski do prasowania, Suszarki do odzieży (domowe suszarki do ubrań], 
Klamerki do  wieszania ubrań na  sznurze, Miotły do  sprzątania, Miotły 
do  podłogi, Miotełki do  kurzu, Niemetalowe kije do  mioteł, Miotełki 
do usuwania kurzu z mebli, Mopy, Wiadra łazienkowe, Wiadra na kółkach, 
Wiadra do  mopów, Wiadra do  sauny, Wyciskacz do  mopów [nakładka 
na wiadra], Miski na cukierki, Miski na owoce, Miski z tworzyw sztucznych 
[pojemniki dla gospodarstwa domowego], Szczotki do ubrań, Cukierni-
ce, Tyłki i rękawy cukiernicze do dekorowania ciast, Przybory do serwo-
wania potraw [łopatki do wyrobów cukierniczych), Pucharki na owoce, 
Maselniczki, Klipsy do  obrusów, Patery szklane na  owoce, Podkładki 
pod garnki, Podkładki na stół, nie z papieru ani materiałów tekstylnych, 
Kieliszki do jajek nie z metali szlachetnych, Kieliszki do jajek z metali szla-
chetnych, Serwetniki, Serwisy [zastawy stołowe], Sosjerki, Kufle, Łopatki 
[sztućce], Podpórki pod sztućce, Pojemniki z przegrodami do przecho-
wywania sztućców, Półmiski [tace], Tace do  ciast, Tace na  posiłki, Tace 
[gospodarstwo domowe], Tace do podawania potraw, Tarki kuchenne, 
Szpikulce kuchenne, Foremki kuchenne, Gąbki kuchenne, Sitka kuchen-
ne, Rękawice kuchenne, Dzbanki kuchenne, Lejki kuchenne, Tłuczki ku-
chenne, Naczynia kuchenne ceramiczne, Skrobaki (akcesoria kuchenne), 
Rondle kuchenne nieelektryczne], Szpilki kuchenne metalowe, Deski 
do krojenia kuchenne, Przybory kuchenne z silikonu, Stojaki na ręczniki 
kuchenne, Moździerze do  użytku kuchennego, Tłuczki do  użytku ku-
chennego, Rękawice do piekarnika [rękawice kuchenne], Garnki i rondle 
kuchenne [nieelektryczne], Trzepaczki nieelektryczne do użytku kuchen-
nego, Kuchenne przybory używane przy grillach domowych, Przybory 
kuchenne lub do gospodarstwa domowego, Deski do krojenia do użytku 
kuchennego, Łyżki do  serwowania (przybory kuchenne lub gospodar-
stwa domowego), Przybory kuchenne do przewracania potraw na drugą 
stronę, Przybory Kuchenne, z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, Separa-
tory do oddzielania żółtek od białek jaj [przybory kuchenne], Przybory 
kuchenne i zastawa stołowa, z wyjątkiem widelców, noży i  łyżek, Elek-
tryczne i nieelektryczne korkociągi, Korkociągi z nożami, Nieelektryczne 
wyciskarki do soku, Wyciskarki do pasty do zębów, Brytfanny, Naczynia 
do pieczenia [brytfanny], Garnki ceramiczne, garnki ciśnieniowe, Garn-
ki kuchenne [komplety], Pokrywki do  garnków, Pokrywki do  patelni, 
Żeliwne kociołki z pokrywką, Stojaki na pokrywki do garnków, Czajniki 
do herbaty [nieelektryczne], Nieelektryczne spieniacze mleka do kawy, 
Młynki do soli, Młynki do pieprzu, Młynki do kawy, Nieelektryczne młynki 
do przypraw, Nieelektryczne zaparzacze do herbaty, Koziołki pod noże, 
Suszarki ociekacze do naczyń, Zastawa stołowa, z wyjątkiem widelców, 
noży i łyżek, Wałki do ciasta, Formy do pieczenia ciasta, Wałki do ciasta 
domowe, Porcelanowe ozdoby na ciasta, Przybory do nakładania porcji 
ciasta, Patelnie, Patelnie typu wok, Patelnie do jaj, Patelnie do smażenia 
naleśników, Małe patelnie z długą rączką, Naczynia do zapiekania, Na-
czynia żaroodporne [do  zapiekanek], Kokile [miseczki do  zapiekania], 
Termosy [butelki termiczne], Termosy na  jedzenie, Pojemniki ze  szkła, 
Pojemniki emaliowane, Kulki zapachowe [pojemniki], Pojemniki na lód, 
Butelki szklane [pojemniki], Słoiki, Słoiki gliniane, Słoiki na ciastka, Słoiki 
próżniowe, Słoiki na przyprawy, Słoiki na dżemy, Słoiki do zastosowań 
domowych, Miarki do kawy, Karmniki dla ptaków, Karmniki do karmie-
nia ptaków żyjących na wolności, Krasnale ogrodowe ze szkła, Krasnale 
ogrodowe ceramiczne [gnomy], Krasnale ogrodowe z porcelany, Dysze 
do węży ogrodowych .

(111) 359218 (220) 2021 10 04 (210) 534748
(151) 2022 11 18 (441) 2022 08 01
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW SALAMI CHIPS KLASYCZNE DOJRZEWAJĄ  
DO 3 TYGODNI 100 g produktu wytworzono z 160 g mięsa  
BEZ DODATKU fosforanów glutaminianu sodu
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(540) 

(591) czerwony, żółty, biały, czarny, jasnobrązowy, brązowy, zielony
(531) 05 .07 .02, 05 .01 .05, 08 .05 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mię-
sa, dania gotowe na bazie mięsa, jaja, ryby, owoce morza, zupy, dania 
gotowe na bazie warzyw, warzywa, przekąski warzywne, Pasty wa-
rzywne, przetwory warzywne, mleko, produkty mleczne, nabiał, sery 
białe, sery żółte, lody, desery mleczne i na bazie mleka, dania gotowe 
na  bazie mleka, białko do  celów kulinarnych, chipsy ziemniaczane, 
chipsy mięsne, chipsy mięsne, dipy, sosy, ekstrakty mięsne, ekstrakty 
warzywne, ekstrakty do zup, konserwy, oleje i tłuszcze jadalne .

(111) 359219 (220) 2021 03 18 (210) 526268
(151) 2021 12 17 (441) 2021 08 30
(732) EVORKSHOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EVarsztat
(540) 

(591) zielony, niebieski
(531) 24 .15 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 Adaptery elektryczne, Amperomierze, Aparatura 
do  kontrolowania temperatury, Baterie elektryczne do  pojazdów, 
Elektryczne urządzenia pomiarowe, instalacje elektryczne, Instala-
cje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, 
Elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, Elektryczne urządzenia 
pomiarowe, Urządzenia diagnostyczne nie  do  celów medycznych, 
Akumulatory elektryczne, Akumulatorki elektryczne, Aparatura elek-
tryczna do  komutacji, Elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, 
Kable elektryczne, Ładowarki do baterii, Łączniki elektryczne, Kable 
rozruchowe do silników, Kolektory elektryczne, Końcówki-elektrycz-
ność, Materiały na  przewody instalacji elektrycznych-kable, Płyty 
do  akumulatorów elektrycznych, Powłoki kabli elektrycznych, Pro-
gramy komputerowe-oprogramowanie do  pobrania, Programy ste-
rujące komputerowe nagrane, Prostowniki, Przemienniki, inwertory
-elektryczność, Przetworniki elektryczne, Przewodniki elektryczne, 
Przewody elektryczne, Stacje ładowania do pojazdów elektrycznych, 
Sprzężenia elektryczne, Tablice sterownicze-elektryczność, Transfor-
matory elektryczne, Tuleje łączące do  kabli elektrycznych, Wtyczki 
elektryczne, Wskaźniki strat elektrycznych, Zespoły przewodów elek-
trycznych do  samochodów, Złącza do  przewodów elektrycznych, 
Wzorniki jako przyrządy pomiarowe, 12 Pojazdy silnikowe, w  tym 
części i akcesoria do pojazdów mechanicznych, Silniki do pojazdów 
lądowych, Silniki do rowerów, Silniki elektryczne do pojazdów lądo-
wych, Skutery wyposażone w silnik, Pojazdy elektryczne, 37 Instalo-
wanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Eliminacja zakłóceń w insta-
lacjach elektrycznych, Regeneracja silników zużytych lub częściowo 
zniszczonych, Usługi doładowywania pojazdów elektrycznych, Kon-
serwacja i naprawy pojazdów silnikowych, Naprawa pojazdów samo-
chodowych, Naprawa urządzeń grzewczych, Naprawa instalacji elek-
trycznych, Naprawa aparatury i  sprzętu łączności, Naprawa maszyn 

elektronicznych, Naprawa przewodów kable, Ładowania akumula-
torów do  pojazdów, 41 Organizowanie i  prowadzenie warsztatów, 
szkoleń, Przekazywanie know-how-szkolenia, Kształcenie praktycz-
ne-pokazy, Informacja o  edukacji, Informacja o  imprezach rozryw-
kowych, Komputerowe przygotowanie materiałów do  publikacji 
elektronicznej, Kursy korespondencyjne, Nauczanie indywidualne, 
Nagrywanie na taśmach wideo, Organizowanie i prowadzenie forów 
edukacyjnych z  udziałem osób, Organizowanie i  prowadzenie kon-
ferencji, Organizowanie konkursów w  zakresie edukacji lub rozryw-
ki, Organizowanie wystaw w  celach kulturalnych lub edukacyjnych, 
Udostępnianie filmów online nie do pobrania .

(111) 359220 (220) 2020 09 10 (210) 518129
(151) 2021 02 23 (441) 2020 11 09
(732) NEURONE STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEURONE STUDIO
(540) 

(591) biały, ciemnoszary, szary, pomarańczowy
(531) 04 .05 .21, 16 .01 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, oprogramowa-
nie, oprogramowanie gier, oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie 
związane ze  sztuczną inteligencją i  nauczaniem maszynowym, opro-
gramowanie do monitorowania, analizy, kontroli i prowadzenia operacji 
w świecie fizycznym, oprogramowanie systemowe i do wspierania sys-
temu oraz oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie do rzeczywi-
stości wirtualnej i rozszerzonej, oprogramowanie do aplikacji i serwerów 
internetowych, komputerowe bazy danych, urządzenia do  tworzenia 
sieci komputerowych i komunikacji danych, urządzenia i nośniki do prze-
chowywania danych, komputery i sprzęt komputerowy, urządzenia pe-
ryferyjne dostosowane do użytku z komputerami i innymi urządzeniami 
inteligentnymi, 42 usługi w  zakresie technologii informacyjnych, usługi 
projektowania, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, 
rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, 
rozwój sprzętu komputerowego, wypożyczanie sprzętu i urządzeń kom-
puterowych, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, doradztwo, konsultacje i  informacja 
w zakresie technologii informacyjnych, usługi w zakresie ochrony, bezpie-
czeństwa i  odzyskiwania systemów informatycznych, usługi w  zakresie 
kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, projektowanie 
i opracowywania oprogramowania do gier komputerowych oraz opro-
gramowania do wirtualnej rzeczywistości, platformy do gier jako opro-
gramowanie jako usługa [SaaS], projektowanie gier .

(111) 359221 (220) 2021 11 30 (210) 537217
(151) 2022 05 24 (441) 2022 02 07
(732) IMPROVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMPROVER
(540) 

(591) biały, ciemnoniebieski, fioletowy, różowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .14, 26 .04 .02, 26 .04 .10, 26 .07 .04
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(510), (511) 9 Oprogramowanie, Oprogramowanie kompilujące, Opro-
gramowanie komunikacyjne, Pakiety oprogramowania, Oprogramo-
wanie interfejsów, Oprogramowanie interfejsowe, Oprogramowanie 
komputerowe, Oprogramowanie społecznościowe, Oprogramowanie 
antywirusowe, Oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie deko-
derów, Oprogramowanie gier, Oprogramowanie firmowe, Oprogramo-
wanie sprzętowe, Oprogramowanie bioinformatyczne, Oprogramowa-
nie interaktywne, Oprogramowanie biometryczne, Oprogramowanie 
blogów, Oprogramowanie systemowe, Oprogramowanie miernicze, 
Oprogramowanie do  niezawodności oprogramowania, Oprogramo-
wanie biznesowe, Oprogramowanie do testowania oprogramowania, 
Oprogramowanie serwerów, Oprogramowanie referencyjne, Oprogra-
mowanie dla środowiska programistycznego, Aplikacje do pobrania, 
Aplikacje komputerowe do pobrania, Aplikacje do pobrania na smart-
fony, Aplikacje do pobrania na tablety, Aplikacje mobilne do pobrania 
do zamawiania taksówek, Aplikacje do pobrania do użytku z telefona-
mi komórkowymi, Aplikacje programowe do pobrania do użytku z dru-
karkami trójwymiarowymi, Aplikacje mobilne do pobrania do użytku 
z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie, Programy kom-
puterowe [software] do gier wideo .

(111) 359222 (220) 2021 11 30 (210) 537220
(151) 2022 05 24 (441) 2022 02 07
(732) IMPROVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMPROVER
(540) 

(591) biały, ciemnoniebieski, fioletowy, różowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .14, 26 .07 .04
(510), (511) 9 Oprogramowanie, Oprogramowanie kompilujące, Opro-
gramowanie komunikacyjne, Pakiety oprogramowania, Oprogramo-
wanie interfejsów, Oprogramowanie interfejsowe, Oprogramowanie 
komputerowe, Oprogramowanie społecznościowe, Oprogramowanie 
antywirusowe, Oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie deko-
derów, Oprogramowanie gier, Oprogramowanie firmowe, Oprogramo-
wanie sprzętowe, Oprogramowanie bioinformatyczne, Oprogramowa-
nie interaktywne, Oprogramowanie biometryczne, Oprogramowanie 
blogów, Oprogramowanie systemowe, Oprogramowanie miernicze, 
Oprogramowanie do  niezawodności oprogramowania, Oprogramo-
wanie biznesowe, Oprogramowanie do testowania oprogramowania, 
Oprogramowanie serwerów, Oprogramowanie referencyjne, Oprogra-
mowanie dla środowiska programistycznego, Aplikacje do pobrania, 
Aplikacje komputerowe do pobrania, Aplikacje do pobrania na smart-
fony, Aplikacje do pobrania na tablety, Aplikacje mobilne do pobrania 
do zamawiania taksówek, Aplikacje do pobrania do użytku z telefona-
mi komórkowymi, Aplikacje programowe do pobrania do użytku z dru-
karkami trójwymiarowymi, Aplikacje mobilne do pobrania do użytku 
z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie, Programy kom-
puterowe [software] do gier wideo .

(111) 359223 (220) 2021 11 30 (210) 537222
(151) 2022 05 24 (441) 2022 02 07
(732) IMPROVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IMPROVER
(510), (511) 9 Oprogramowanie, Oprogramowanie kompilujące, 
Oprogramowanie komunikacyjne, Pakiety oprogramowania, Opro-
gramowanie interfejsów, Oprogramowanie interfejsowe, Opro-
gramowanie komputerowe, Oprogramowanie społecznościowe, 
Oprogramowanie antywirusowe, Oprogramowanie użytkowe, 
Oprogramowanie dekoderów, Oprogramowanie gier, Oprogramo-
wanie firmowe, Oprogramowanie sprzętowe, Oprogramowanie bio-
informatyczne, Oprogramowanie interaktywne, Oprogramowanie 
biometryczne, Oprogramowanie blogów, Oprogramowanie syste-
mowe, Oprogramowanie miernicze, Oprogramowanie do niezawod-

ności oprogramowania, Oprogramowanie biznesowe, Oprogramo-
wanie do testowania oprogramowania, Oprogramowanie serwerów, 
Oprogramowanie referencyjne, Oprogramowanie dla środowiska 
programistycznego, Aplikacje do pobrania, Aplikacje komputerowe 
do pobrania, Aplikacje do pobrania na smartfony, Aplikacje do po-
brania na tablety, Aplikacje mobilne do pobrania do zamawiania tak-
sówek, Aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, 
Aplikacje programowe do pobrania do użytku z drukarkami trójwy-
miarowymi, Aplikacje mobilne do pobrania do użytku z urządzenia-
mi komputerowymi do noszenia na sobie, Programy komputerowe 
[software] do gier wideo .

(111) 359224 (220) 2020 01 21 (210) 509282
(151) 2022 12 06 (441) 2022 08 22
(732) LPP SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(531) 03 .05 .01, 03 .05 .24, 03 .05 .28
(510), (511) 18 imitacje skóry, futra jako skóry zwierzęce, aktówki, 
teczki, kuferki, parasole, paski do torebek na ramie, plecaki, portfe-
le, portmonetki, torby na  ubrania, torebki, walizki, 25 odzież, obu-
wie, nakrycia głowy, 35 usługi w zakresie analiz rynkowych, badania 
rynku, usługi w zakresie dekorowania wystaw sklepowych, doradz-
two handlowe, organizowanie targów handlowych i  reklamowych, 
specjalistyczne doradztwo handlowe, reklama, sprzedaż artykułów 
odzieżowych, obuwniczych i pasmanteryjnych, sprzedaż artykułów 
odzieżowych za pomocą sklepu internetowego .

(111) 359225 (220) 2020 10 26 (210) 519953
(151) 2022 12 05 (441) 2021 01 18
(732) Vina Concha y Toro S .A ., Santiago (CL)
(540) (znak słowny)
(540) PATAGONIA CONO SUR
(510), (511) 33 wina, wina musujące .

(111) 359226 (220) 2021 12 31 (210) 538358
(151) 2022 11 30 (441) 2022 07 25
(732) COOLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokołów (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(531) 05 .05 .20
(510), (511) 9 Słuchawki, Słuchawki do  gier, Nauszniki do  słucha-
wek, Zestawy słuchawkowe do  użytku z  komputerami, Mikrofony, 
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Statywy mikrofonowe, Kable mikrofonowe, Wysięgniki do mikrofo-
nów, Klawiatury komputerowe, Klawisze klawiatury komputerowej, 
Myszy komputerowe, Wymienne nóżki myszy, Podkładki pod mysz, 
Wsporniki na nadgarstki dla użytkowników myszy komputerowych, 
Podłokietniki do użytku z komputerami, Wsporniki montażowe przy-
stosowane do  monitorów komputerowych, Wsporniki montażowe 
przystosowane do  komputerów, Stojaki na  komputery specjalnie 
zaprojektowane do przechowywania komputera, drukarki i kompu-
terowych urządzeń peryferyjnych, Uchwyty komputerowe, Podkład-
ki chłodzące do  notebooków, Stojaki przystosowane do  tabletów, 
Obudowy komputerowe, Radiatory do użytku w komputerach, Wen-
tylatory wewnętrzne do komputerów, Zasilacze do komputerów, Pa-
sty termoprzewodzące do stosowania w komputerowych układach 
chłodzenia, Wysokowydajny sprzęt komputerowy z wyspecjalizowa-
nymi funkcjami zwiększającymi możliwości grania w gry, Ramy moni-
torów komputerowych, Regulatory oświetlenia, Głośniki, Komputery 
i  sprzęt komputerowy, Wzmacniacze audio, Elektroakustyczne ko-
rektory częstotliwości, Zestawy na biurko lub zestawy samochodowe 
z wmontowanym głośnikiem, umożliwiające używanie telefonów ko-
mórkowych bez użycia rąk, Zasilacze sieciowe [transformatory], Ze-
stawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, Urządzenia optyczne, 
wzmacniacze i korektory, Zasilacze sieciowe, Audiowizualne zestawy 
słuchawkowe do grania w gry wideo, Części i akcesoria do urządzeń 
audio, mikrofony do  urządzeń łączności, Słuchawki do  gier z  wir-
tualną rzeczywistością, Radiatory, Korektory graficzne [urządzenia 
audio], Kable do  komputerów, Głośniki audio, Wentylatory do  pro-
cesorów głównych [CPU], Wzmacniacze dźwięku, Urządzenia mikro-
komputerowe, Słuchawki bezprzewodowe, Wzmacniacze, Uchwyty 
do głośników, Uchwyty do kamer montowanych do kasków, Uchwy-
ty na deskę rozdzielczą na telefony komórkowe, Uchwyty na deskę 
rozdzielczą do  urządzeń nawigacyjnych, Uchwyty do  korzystania 
z telefonów komórkowych bez użycia rąk, Podstawki pod telewizo-
ry, Ramy montażowe do sprzętu komputerowego, Stojaki na sprzęt 
komputerowy, 20 Biurka, Biurka komputerowe, Krzesła, Krzesła 
biurowe, Biurka do  celów biurowych, Stoliki komputerowe, Meble 
szkolne, Podnóżki, Fotele z regulowanym oparciem i podparciem dla 
nóg [meble], Meble do  siedzenia, Biurka i  stoły, Zagłówki [meble], 
Podłokietniki, Krzesła na kółkach, Stoły biurowe, Rozkładane fotele, 
Meble biurowe, Krzesła obrotowe, Fotele, Stoły, Podgłówki, wałki, 
Meble, Krzesła, fotele z ruchomym oparciem, Meble komputerowe, 
Rozkładane fotele [do siedzenia i spania], Przenośne podkładki pod 
plecy do użycia z krzesłami, Poduszki-podkładki na krzesła, Maty pod 
krzesła [ochraniacze pod krzesło], Stojaki do komputerów, Stojaki ra-
mowe, Stojaki, półki, Stojaki na lady, Stojaki wielofunkcyjne [meble], 
Wielopozycyjne stojaki [meble], Stojaki na głośniki [meble], 35 Infor-
macja marketingowa, Organizowanie imprez w celach handlowych 
i reklamowych, Promocja sprzedaży, Organizacja i prowadzenie pre-
zentacji produktów, Prezentacje towarów i usług, Kampanie marke-
tingowe, Organizowanie i prowadzenie targów w celach handlowych 
lub reklamowych, Prezentowanie produktów w  mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
i promocyjnych, Reklama i marketing, Usługi reklamowe, marketin-
gowe i promocyjne .

(111) 359227 (220) 2020 07 15 (210) 516066
(151) 2022 12 05 (441) 2020 08 31
(732) KM HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Velvet Home
(510), (511) 24 materiały tekstylne do  filtrowania, tkaniny, wyroby 
tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, materiały do filtrowania 
z tekstylnych materiałów, materiały do filtrowania [tkaniny], tkaniny 
do  filtrowania, bielizna stołowa i  pościelowa, etykiety z  materiału 
tekstylnego, pokrowce i narzuty na meble, wyroby tekstylne do wie-
szania na ścianach, adamaszek, aksamit, bielizna kąpielowa, z wyjąt-
kiem odzieży, bielizna pościelowa i koce, bielizna wzorzysta, bieżniki 
stołowe niepapierowe, brokaty, bukram [płótno klejone], całuny, 
ceraty [obrusy], chorągiewki z materiałów tekstylnych lub tworzyw 
sztucznych, dopasowane pokrowce na  deski toaletowe z  tkaniny, 
drogiet [tkaniny], dymka, dzianina, dżersej [materiał], elastyczne ma-
teriały tkane, filc, flagi z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucz-
nych, flanela [tkanina], gaza [tkanina], jedwab [tkanina], kaliko [per-
kal], kapy na  łóżka, koce dla zwierząt domowych, koce piknikowe, 

kołdry, kotary na  drzwi [zasłony], krepa [tkanina], krepon, marabut 
[materiał], materiał lepki przyklejany na  gorąco, materiał o  wzorze 
trellis, materiały do  tapicerki, materiały nieprzepuszczające gazów 
na  balony lotnicze, materiały tekstylne nietkane, metki tekstylne, 
moleskin [tkanina], moskitiery, muślin, narzuty na  łóżka, narzuty 
na  łóżka [lambrekiny], obciągi offsetowe z  materiałów tekstylnych, 
obicia ścienne z materiałów tekstylnych, osłony do łóżek dziecięcych 
[pościel], pledy podróżne, płótna do  haftu, płótno do  przewijania 
niemowląt, podkładki na  stół z  materiałów tekstylnych, podkładki 
pod szklanki z  materiałów tekstylnych, podszewki [tkaniny], pod-
szewki z  tkanin do  kapeluszy, w  belach, pokrycia mebli z  tworzyw 
sztucznych, pokrycia na meble z  tkanin, pokrycie na materace, po-
szewki na  poduszki [poszwy na  poduszki], prześcieradła na  łóżka, 
ratyna [tkanina], rękawice kąpielowe, rzadkie płótno, sukno bilardo-
we, szenila, szewiot [tkanina], sztandary z materiałów tekstylnych lub 
tworzyw sztucznych, śpiworki dla niemowląt, śpiworki z  kapturem 
dla niemowląt, śpiwory, tafta [tkanina], tekstylne maty na stół, tiul, 
tkanina do obuwia, tkanina klejąca, inna niż do celów papierniczych, 
tkanina konopna, tkaniny bawełniane, tkaniny imitujące skóry zwie-
rzęce, tkaniny jedwabne do szablonów drukarskich, tkaniny lniane, 
tkaniny na bieliznę osobistą, tkaniny na sita, tkaniny pokryte moty-
wem rysunkowym do  haftowania, tkaniny wełniane, tkaniny z  ost-
nicy esparto, tkaniny z  ramii, tkaniny z włókna szklanego do celów 
włókienniczych, tkaniny ze sztucznego jedwabiu, tworzywa sztucz-
ne [substytuty tkanin], uchwyty do zasłon z materiałów tekstylnych, 
wkładki do śpiwora, włosianka [materiał na worki], worki biwakowe 
będące osłonami do śpiworów, wsypa [bielizna pościelowa], wsypy 
[pokrowce na  materace], wyściółki z  materiału do  obuwia, zasłony, 
zasłony prysznicowe z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucz-
nych, zasłony z  tkaniny lub z  tworzyw sztucznych, zefir [tkanina], 
35 sprzedaż za  pośrednictwem radia, telewizji, sieci Internet oraz 
sklepów detalicznych i  hurtowych odzieży, nakryć głowy, okryć 
wierzchnich, adamaszku, aksamitu, bielizny kąpielowej z wyjątkiem 
odzieży, bielizny pościelowej i koców, bielizny stołowej i pościelowej, 
bielizny wzorzystej, bieżników stołowych niepapierowych, broka-
tów, bukramu [płótno klejone], całunów, cerat [obrusy], chorągiewek 
z  materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, dopasowanych 
pokrowców na deski toaletowe z tkaniny, drogietu [tkaniny], dymki, 
dzianiny, dżerseju [materiał], elastycznych materiałów tkanych, filcu, 
flag z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, flaneli [tkani-
na], gazy [tkanina], jedwabiu [tkanina], kaliko [perkal], kap na łóżka, 
koców dla zwierząt domowych, koców piknikowych, kołder, kotar 
na drzwi [zasłony], krepy [tkanina], kreponu, marabuta [materiał], ma-
teriału lepkiego przyklejanego na gorąco, materiału o wzorze trellis, 
materiałów do  tapicerki, materiałów nieprzepuszczających gazów 
na balony lotnicze, materiałów tekstylnych do filtrowania, materia-
łów tekstylnych nietkanych, metek tekstylnych, moleskinu [tkanina], 
moskitier, muślinu, narzut na łóżka, narzut na łóżka [lambrekiny], ob-
ciągów offsetowych z materiałów tekstylnych, obić ściennych z ma-
teriałów tekstylnych, osłon do  łóżek dziecięcych [pościel], pledów 
podróżnych, płócien do  haftu, płótna do  przewijania niemowląt, 
podkładek na stół z materiałów tekstylnych, podkładek pod szklanki 
z materiałów tekstylnych, podszewek [tkaniny], podszewek z tkanin 
do kapeluszy w belach, pokrowców i narzut na meble, pokryć me-
bli z tworzyw sztucznych, pokryć na meble z tkanin, pokryć na ma-
terace, poszewek na poduszki [poszwy na poduszki], prześcieradeł 
na  łóżka, ratyny [tkanina], rękawic kąpielowych, rzadkich płócien, 
sukna bilardowego, szenilu, szewiotu [tkanina], sztandarów z mate-
riałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, śpiworków dla niemow-
ląt, śpiworków z kapturem dla niemowląt, śpiworów, tafty [tkanina], 
tekstylnych mat na stół, tiulów, tkanin do obuwia, tkanin klejących 
innych niż do celów papierniczych, tkanin konopnych, tkanin, tkanin 
bawełnianych, tkanin imitujących skóry zwierzęce, tkanin jedwab-
nych do szablonów drukarskich, tkanin lnianych, tkanin na bieliznę 
osobistą, tkanin na  sita, tkanin pokrytych motywem rysunkowym 
do  haftowania, tkanin wełnianych, tkanin z  ostnicy esparto, tkanin 
z ramii, tkanin z włókna szklanego do celów włókienniczych, tkanin 
ze  sztucznego jedwabiu, tworzyw sztucznych [substytuty tkanin], 
uchwytów do  zasłon z  materiałów tekstylnych, wkładek do  śpiwo-
ra, włosianek [materiał na  worki], worków biwakowych będących 
osłonami do  śpiworów, wsyp [bielizna pościelowa], wsyp [pokrow-
ce na  materace], wyściółek z  materiału do  obuwia, zasłon, zasłon 
prysznicowych z  materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, 
zasłon z tkaniny lub z tworzyw sztucznych, zefiru [tkanina], obuwia, 
mebli, elementów wystroju, dekoracji i  wyposażenia wnętrz, urzą-
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dzeń stosowanych wewnątrz pomieszczeń do oświetlania, ogrzewa-
nia, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, 
zaopatrzenia w  wodę oraz instalacji sanitarnych, reklamy radiowe 
i  telewizyjne, reklamy za  pośrednictwem mediów elektronicznych, 
zwłaszcza Internetu, usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za  pośrednictwem mediów społecznościowych, dystrybucja mate-
riałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), analizy 
rynkowe, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, handlowe 
informacje i  porady udzielane konsumentom, usługi reklamowe 
i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, usługi progra-
mów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych .

(111) 359228 (220) 2020 10 14 (210) 519457
(151) 2022 12 01 (441) 2020 11 30
(732) PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg Dolny (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Greenline
(540) 

(591) zielony, szary
(531) 05 .03 .15, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu i na-
uki, składniki i półprodukty chemiczne przeznaczone dla budownic-
twa, rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa, włókiennictwa, przemysłu 
farmaceutycznego, kosmetycznego, barwnikarskiego, celulozowo
-papierniczego, metalowego, spożywczego, wydobywczego, farb 
i lakierów, emulgatory, detergenty, dyspergatory, flokulanty, plasty-
fikatory, tworzywa sztuczne w stanie surowym, dyspersje tworzyw 
sztucznych, surfaktanty, związki i preparaty chemiczne do stosowa-
nia jako środki pomocnicze w  różnych gałęziach przemysłu, środki 
chemiczne do  użytku jako półprodukty w  produkcji kosmetyków, 
środków toaletowych, środków do  higieny intymnej i  osobistej, 
środków myjących i  preparatów czyszczących, dodatki chemiczne, 
dodatki chemiczne do betonu, dodatki chemiczne do farb i powłok 
powierzchniowych, dodatki chemiczne do  lakierów, chemikalia 
przemysłowe, preparaty do  konserwowania artykułów spożyw-
czych i przemysłowych, chemikalia czyszczące, detergenty do użyt-
ku przemysłowego, produkty chemiczne do celów przemysłowych, 
mianowicie produkty odtłuszczające, odbarwiające, pochłaniające, 
impregnujące, emulgatory, substancje powierzchniowo czynne 
i substancje żrące, chemiczne środki czyszczące do użytku przemy-
słowego, chemiczne środki czyszczące do stosowania w procesach 
przemysłowych, 3 produkty i  preparaty do  prania, proszki i  płyny 
do prania, płyny do płukania, środki do zmiękczania tkanin, wybiela-
cze do tkanin, odplamiacze do tkanin, krochmal, preparaty odplamia-
jące i odkamieniające, detergenty, detergenty do użytku domowego, 
detergenty do zmywania naczyń, płyny i preparaty do mycia naczyń, 
środki ułatwiające suszenie do  zmywarek naczyń, środki i  prepara-
ty myjące, czyszczące, polerujące, szorujące i  ścierające do  użytku 
w  gospodarstwach domowych, uniwersalne preparaty czyszczące, 
płyny i środki do mycia szyb, preparaty wybielające do użytku domo-
wego, produkty do usuwania plam, preparaty odtłuszczające do ce-
lów domowych, preparaty do udrażniania rur, ściereczki nasączane 
detergentami, do czyszczenia, nasączone ściereczki do polerowania, 
środki do mycia owoców i warzyw, środki i preparaty myjące, piorące, 
wybielające, czyszczące, polerujące, szorujące i ścierające oraz mydła 
do użytku profesjonalnego w przemyśle, zakładach przemysłowych, 
instytucjach, lokalach handlowych, gastronomii, budynkach i  miej-
scach użyteczności publicznej, mydła, kosmetyki i  preparaty ko-
smetyczne, balsamy do celów kosmetycznych, kremy kosmetyczne, 
środki kosmetyczne do mycia ciała, płyny do mycia ciała, szampony, 
płyny do pielęgnacji włosów, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji 
skóry, środki do  mycia z  właściwościami antybakteryjnymi, płyny, 
żele i balsamy do kąpieli i pod prysznic, olejki do kąpieli, pianki pod 
prysznic i do kąpieli, preparaty do kąpieli, nielecznicze, sole do kąpie-
li, środki myjące do higieny intymnej, nielecznicze, aerozole do od-
świeżania i czyszczenia skóry, kosmetyczne peelingi do ciała, dezo-
doranty, zapachy, preparaty zapachowe, olejki eteryczne do użytku 
w  odświeżaczach powietrza, olejki eteryczne o  zastosowaniu ko-
smetycznym, aromaty w  aerozolu przeznaczone do  pomieszczeń, 

dezodoranty zapachowe do pomieszczeń, kadzidełka, aromatyczne 
potpourri, preparaty zapachowe do pomieszczeń, saszetki zapacho-
we, środki zapachowe odświeżające powietrze, 5 środki i preparaty 
dezynfekujące, odkażające, bakteriobójcze, grzybobójcze, higie-
ny sanitarnej i do zwalczania robactwa do użytku profesjonalnego 
w przemyśle, zakładach przemysłowych, instytucjach, lokalach han-
dlowych, gastronomii, budynkach i miejscach użyteczności publicz-
nej, środki i  preparaty dezynfekujące, odkażające, bakteriobójcze, 
grzybobójcze, higieny sanitarnej i do zwalczania robactwa do użyt-
ku w gospodarstwach domowych, mydła antybakteryjne i dezynfe-
kujące, odświeżacze powietrza, odświeżacze do tkanin, odświeżacze 
do  odzieży, preparaty do  neutralizacji zapachów, 17 materiały izo-
lacyjne, powłoki izolacyjne, pokosty (izolacyjne), farby izolacyjne, 
płyty izolacyjne, maty izolacyjne, płytki izolacyjne, izolacje poliure-
tanowe, tworzywa sztuczne półprzetworzone, żywice syntetyczne 
półprzetworzone, 19 niemetalowe materiały budowlane, warstwy 
izolacyjne dachu, bloczki budowlane zawierające materiały izolacyj-
ne, szkło izolacyjne, budynki przenośne niemetalowe, niemetalowe 
budynki prefabrykowane, obudowy stanowiące budynki niemeta-
lowe przenośne, niemetalowe domy przenośne, domy modułowe, 
niemetalowe, domy prefabrykowane-niemetalowe .

(111) 359229 (220) 2021 03 18 (210) 526322
(151) 2022 11 29 (441) 2021 05 10
(732) SABARA DAWID REHA-CARE, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) REHACARE
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprze-
daży wysyłkowej i  przez Internet takich towarów jak: urządzenia 
do  rehabilitacji medycznej, urządzenia do  rehabilitacji fizycznej 
do celów medycznych, urządzenia do wzmacniania mięśni do użytku 
w rehabilitacji medycznej, urządzenia do ćwiczeń do celów medycz-
no-rehabilitacyjnych, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabi-
litacji, Usługi skupu sprzętu do  rehabilitacji medycznej, 37 Konser-
wacja sprzętu medycznego, Naprawa maszyn i sprzętu medycznego, 
Naprawa i  konserwacja instrumentów, urządzeń i  sprzętu medycz-
nego, 39 Wypożyczanie wózków inwalidzkich, 44 Udostępnianie 
sprzętu i  obiektów do  ćwiczeń fizycznych do  celów rehabilitacji 
zdrowotnej, Zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycz-
nej, Udostępnianie obiektów i  sprzętu do  rehabilitacji psychicznej, 
Wypożyczanie sprzętu szpitalnego, Wypożyczanie sprzętu medycz-
nego, Wypożyczanie maszyn i urządzeń medycznych, Wypożyczanie 
sprzętu medycznego i służącego ochronie zdrowia, Udzielanie infor-
macji w zakresie wypożyczania maszyn i aparatury medycznej, Wy-
pożyczanie urządzeń i instalacji w dziedzinie technologii medycznej, 
Wypożyczanie przenośnych urządzeń sanitarnych, Wypożyczanie 
instalacji sanitarnych .

(111) 359230 (220) 2020 04 29 (210) 512989
(151) 2022 11 28 (441) 2022 08 08
(732) WAWEL-IMOS INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BOOKING HOTEL
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami z  wyłączeniem ich  rezerwacji, 
43 hotele z wyłączeniem ich rezerwacji, usługi restauracyjne .

(111) 359231 (220) 2020 01 17 (210) 509136
(151) 2022 11 22 (441) 2022 08 08
(732) E-FILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e-file proste e-formalności
(540) 

(591) niebieski, błękitny, czarny
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .17, 24 .17 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 9 programy komputerowe jako software ładowalny, pro-
gramy komputerowe nagrane, optyczne nośniki danych, przenośne 
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pamięci komputerowe elektronicznie, optycznie, magnetycznie za-
pisane dane i oprogramowanie komputerowe, 35 usługi w zakresie 
podatków, usługi przygotowani a  zeznań podatkowych, wyszuki-
wanie informacji w  plikach komputerowych dla osób trzecich, po-
zyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja 
danych w komputerowych bazach danych, wszystkie usługi powyż-
sze świadczone także za pomocą internetu, dystrybucja materiałów 
reklamowych, reklama, reklamy korespondencyjne, reklama praso-
wa, reklama telewizyjna, reklama radiowa, reklama billboardowa, 
reklama za  pośrednictwem sieci komputerowej, 42 projektowanie, 
aktualizacja, wypożyczanie, powielanie oprogramowania kompute-
rowego, doradztwo w  zakresie oprogramowania komputerowego, 
udostępnianie platformy informatycznej umożliwiające wygodne 
wypełnianie formularzy w  wersji elektronicznej, konwersja danych 
przez programy komputerowe, usługi konwersji danych lub doku-
mentów na formę elektroniczną, wypożyczanie serwerów (hosting), 
wynajmowana powierzchni dyskowej komputerów, wypożyczanie 
programów komputerowych, wszystkie powyższe usługi świadczo-
ne także za  pośrednictwem Internetu, 45 usługi prawne, licencjo-
nowanie programów komputerowych, licencjonowanie własności 
intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi, wszystkie powyższe 
usługi świadczone także za pośrednictwem Internetu .

(111) 359232 (220) 2021 04 28 (210) 528258
(151) 2022 11 30 (441) 2022 08 16
(732) KATO LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Icy Rub Gel
(510), (511) 3 Kosmetyki, produkty perfumeryjne, wody kolońskie, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, olejki i  esencje 
eteryczne, preparaty do mycia, mydła, wyroby kosmetyczne, dezo-
doranty osobiste, sole do  kąpieli inne niż lecznicze, preparaty ko-
smetyczne do  kąpieli, kremy kosmetyczne, kremy do  rąk, mleczka 
i  balsamy do  ciała, maseczki kosmetyczne, odświeżacze do  ust, 
pasty do  zębów, sole wspomagające wyszczuplanie, maski do  za-
biegów kosmetycznych, preparaty do  pielęgnacji skóry, preparaty 
do  pielęgnacji włosów, kremy, żele i  emulsje przeciwsłoneczne, 5 
Leki, bandaże opatrunkowe, gazy opatrunkowe, środki lecznicze 
do kąpieli, sole do kąpieli leczniczych, zioła i napoje lecznicze, maści 
lecznicze, preparaty do  odchudzania, środki przeciwbólowe, pre-
paraty wspomagające leczenie, podnoszące odporność organizmu, 
wzbogacające organizm w  niezbędne witaminy i  mikroelementy, 
suplementy diety .

(111) 359233 (220) 2020 07 20 (210) 516200
(151) 2022 11 24 (441) 2020 10 26
(732) BOLESTA STANISŁAW SMB, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Czekolodova
(540) 

(591) czarny, ciemnobrązowy, żółty, zielony, różowy, 
pomarańczowy
(531) 08 .01 .18, 08 .01 .20, 27 .05 .01, 27 .05 .17, 29 .01 .15
(510), (511) 30 gofry, herbata, herbata mrożona, kawa, lody, napoje ka-
kaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, 
napoje na bazie kawy, sorbety, tarty z owocami, 32 lemoniada, napoje 
bezalkoholowe, napoje na bazie owoców lub warzyw, soki, 43 deko-
rowanie ciast, kafeterie, usługi restauracyjne, usługi kawiarni, usługi 
lodziarni, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów .

(111) 359234 (220) 2021 05 27 (210) 529617
(151) 2022 11 29 (441) 2022 08 16
(732) TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL);
CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL);

POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) żółty, ciemnogranatowy
(531) 29 .01 .12, 26 .01 .03, 26 .11 .12
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, 
fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sy-
gnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, 
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, 
gromadzenia, sterowania i  regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do  nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, 
magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD 
i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechanizmy do urządzeń uruchamia-
nych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, 
osprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy komputero-
we, urządzenia do gaszenia ognia, publikacje elektroniczne, oprogra-
mowanie komputerowe, elektroniczne nośniki danych, nagrania cyfro-
we, nagrania audio, nagrania wideo, nagrania audio-wideo, telefony, 
tablety, telewizory, elektroniczne terminale komunikacyjne, terminale 
komputerowe, terminale telefoniczne, terminale danych, terminale 
multimedialne, terminale POS, terminale poczty elektronicznej, termi-
nale elektronicznych płatności, modemy, modemy komunikacyjne, 
modemy telefoniczne, modemy komputerowe, modemy wewnętrzne, 
modemy zewnętrzne, routery, karty sieciowe, elektroniczny sprzęt biu-
rowy, wzmacniacze, przedwzmacniacze, odbiorniki radiowe, elektro-
niczne urządzenia do przetwarzania dźwięku, odtwarzacze treści au-
dio-wideo, urządzenia audiowizualne z  wyświetlaczem, dekodery, 
dekodery telewizyjne, dekodery radiowe, dekodery sygnałów, deko-
dery elektroniczne, dekodery cyfrowe, urządzenia telewizyjne, apara-
tura telewizyjna, nagrywarki telewizyjne, kamery, wzmacniacze sygna-
łów telewizyjnych, wzmacniacze sygnałów radiowych, wzmacniacze 
sygnałów telekomunikacyjnych, elektroniczne urządzenia monitorują-
ce, konwertery standardów telewizyjnych, konwertery standardów ra-
diowych, zestawy kina domowego, projektory do  kina domowego, 
wyświetlacze do zestawów kina domowego, projektory, projektory cy-
frowe, projektory multimedialne, akcesoria do urządzeń komunikacyj-
nych, akcesoria do urządzeń mobilnych, akcesoria do telefonów, akce-
soria do tabletów, futerały na urządzenia mobilne, futerały na telefony, 
futerały na tablety, etui na urządzenia mobilne, etui na telefony, etui 
na  tablety, kable, adaptery, słuchawki, głośniki, ładowarki, ładowarki 
samochodowe, przenośne urządzenia do ładowania urządzeń mobil-
nych, zasilacze, uchwyty do mocowania urządzeń mobilnych, uchwyty 
samochodowe do urządzeń mobilnych, szkło ochronne, szkło ochron-
ne do urządzeń mobilnych, szkło ochronne do telefonów, szkło ochron-
ne do tabletów, szkło hartowane do ochrony ekranów urządzeń mobil-
nych, szkło hartowane do ochrony ekranów telefonów, szkło hartowa-
ne do ochrony ekranów tabletów, ochraniacze ekranów urządzeń mo-
bilnych z  tworzyw sztucznych, ochraniacze ekranów telefonów 
z  tworzyw sztucznych, ochraniacze ekranów tabletów z  tworzyw 
sztucznych, folia polimerowa do  ochrony ekranów urządzeń mobil-
nych, folia polimerowa do ochrony ekranów telefonów, folia polimero-
wa do ochrony ekranów tabletów, 16 Publikacje, gazety, czasopisma, 
druki, kalendarze, książki, wydawnictwa jednorazowe, katalogi, komik-
sy, fotografie, notesy, pióra, długopisy, ołówki, materiały do nauczania 
z wyjątkiem aparatów, torby z papieru, torby z tektury, torby z tworzyw 
sztucznych, materiały drukowane, materiały szkoleniowe, materiały in-
struktażowe, materiały piśmienne, papier, tektura, wyroby z  papieru, 
wyroby z tektury, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
usługi wsparcia administracyjnego, prace biurowe, doradztwo i konsul-
tacje w  zakresie działalności gospodarczej, usługi analizy i  informacji 
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biznesowej, badania rynkowe, analizy gospodarcze, administrowanie 
działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodarczą, pla-
nowanie działalności gospodarczej, organizacja działalności gospodar-
czej, audyt działalności gospodarczej, informacja o działalności gospo-
darczej, handlu, reklamie, promocji, agencje informacji handlowej, 
organizacja wystaw handlowych, organizacja targów handlowych, usłu-
gi reklamowe, usługi agencji reklamowych, usługi marketingowe, usługi 
promocyjne, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych lub 
promocyjnych, promocja towarów i usług, usługi public relations, pro-
dukcja reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnia-
nie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, wynaj-
mowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajem czasu reklamowego 
w środkach przekazu, reklamy korespondencyjne, sondaże opinii, orga-
nizowanie wystaw w  celach handlowych lub reklamowych, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne zarządzanie działalnością ar-
tystyczną, przetwarzanie, systematyzacja danych i  zarządzanie nimi, 
komputerowe przetwarzanie danych, elektroniczne przetwarzanie da-
nych, zarządzanie przetwarzaniem danych, doradztwo związane 
z  przetwarzaniem danych, rozpowszechnianie informacji gospodar-
czych, rozpowszechnianie informacji biznesowych, rozpowszechnianie 
informacji handlowych, wyszukiwanie informacji w  plikach informa-
tycznych dla osób trzecich, skomputeryzowane wyszukiwanie informa-
cji handlowych, usługi sprzedaży towarów, sprzedaż detaliczna, sprze-
daż hurtowa, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów pozwalające 
nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się z opisem oraz kupo-
wać te towary, w szczególności: z katalogu różnych artykułów, za po-
średnictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz usługi 
pośrednictwa w  powyższym zakresie, pośrednictwo w  zakresie 
sprzedaży usług, usługa polegająca na prezentacji ofert usług, sprze-
daż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz pro-
duktów pochodnych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw sta-
łych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, doradztwo 
handlowe w  zakresie wykorzystania energii i  paliw oraz produktów 
pochodnych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym ener-
gii elektrycznej i cieplnej, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczą-
cych udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie prze-
syłania i  dystrybucji energii, w  szczególności elektrycznej i  cieplnej, 
zaopatrywania w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dys-
trybucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania w parę wodną 
i gorącą wodę, usług związanych z odprowadzaniem ścieków, usług 
związanych z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostę-
pu do usług medycznych, pośrednictwo w zakresie zawierania umów 
dotyczących świadczenia, organizowania i  zapewniania dostępu 
do usług opiekuńczych, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczą-
cych udostępniania i  późniejszego korzystania z  usług medycznych 
i opiekuńczych, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczą-
cych świadczenia, organizowania i  zapewniania dostępu do  usług 
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług 
ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarzą-
dzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i  później-
szego korzystania z  usług w  zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w spra-
wach bezpieczeństwa, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
dotyczące usług takich jak: pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, usługi wsparcia administracyjnego, prace biurowe, doradztwo 
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi analizy i infor-
macji biznesowej, badania rynkowe, analizy gospodarcze, administro-
wanie działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodar-
czą, planowanie działalności gospodarczej, organizacja działalności 
gospodarczej, audyt działalności gospodarczej, informacja o działal-
ności gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, agencje informacji 
handlowej, organizacja wystaw handlowych, organizacja targów 
handlowych, usługi reklamowe, usługi agencji reklamowych, usługi 
marketingowe, usługi promocyjne, usługi programów lojalnościo-
wych, motywacyjnych lub promocyjnych, promocja towarów i usług, 
usługi public relations, produkcja reklam, dystrybucja materiałów 
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, publiko-
wanie tekstów reklamowych, wynajmowanie powierzchni na  cele 
reklamowe, wynajem czasu reklamowego w środkach przekazu, re-
klamy korespondencyjne, sondaże opinii, organizowanie wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, prze-
twarzanie, systematyzacja danych i  zarządzanie nimi, komputerowe 
przetwarzanie danych, elektroniczne przetwarzanie danych, zarządza-

nie przetwarzaniem danych, doradztwo związane z  przetwarzaniem 
danych, rozpowszechnianie informacji gospodarczych, rozpowszech-
nianie informacji biznesowych, rozpowszechnianie informacji handlo-
wych, wyszukiwanie informacji w  plikach informatycznych dla osób 
trzecich, skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, 
usługi sprzedaży towarów, sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa, 
zgrupowanie na  rzecz osób trzecich towarów pozwalające nabywcy 
wygodnie oglądać lub zapoznawać się z opisem oraz kupować te towa-
ry, w szczególności: z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem 
usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa 
w powyższym zakresie, pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług, usłu-
ga polegająca na prezentacji ofert usług, sprzedaż hurtowa i detaliczna 
paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, po-
średnictwo w  zakresie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych 
oraz produktów pochodnych, doradztwo handlowe w zakresie wyko-
rzystania energii i  paliw oraz produktów pochodnych, pośrednictwo 
w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, za-
rządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i później-
szego korzystania z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, 
w  szczególności elektrycznej i  cieplnej, zaopatrywania w  energię, 
w  szczególności elektryczną i  cieplną, dystrybucji i  zaopatrywania 
w wodę, usług zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, usług zwią-
zanych z  odprowadzaniem ścieków, usług związanych z  wywozem 
śmieci, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świad-
czenia, organizowania i  zapewniania dostępu do  usług medycznych, 
pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, 
organizowania i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych, zarzą-
dzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i  później-
szego korzystania z usług medycznych i opiekuńczych, pośrednictwo 
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania 
i zapewniania dostępu do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeń-
stwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa 
w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie wykonywaniem umów doty-
czących udostępniania i  późniejszego korzystania z  usług w  zakresie 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniar-
skich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, 36 Usługi ubez-
pieczeniowe, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi finanso-
we, usługi pośrednictwa w  zakresie usług finansowych, doradztwo 
ekonomiczno-finansowe, usługi płatnicze, usługi maklerskie, obrót pa-
pierami wartościowymi, usługi bankowe, usługi pośrednictwa banko-
wego, usługi leasingowe, leasing finansowy, usługi pośrednictwa w za-
kresie leasingu, doradztwo podatkowe, usługi związane z  majątkiem 
nieruchomym, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w zakre-
sie zarządzania nieruchomościami, wynajem nieruchomości i majątku, 
wynajem powierzchni biurowej, wynajem pomieszczeń handlowych, 
dzierżawa nieruchomości, finansowanie inwestycji, usługi informacyj-
ne, doradcze i konsultacyjne dotyczące usług takich jak: usługi ubez-
pieczeniowe, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi finanso-
we, usługi pośrednictwa w  zakresie usług finansowych, doradztwo 
ekonomiczno-finansowe, usługi płatnicze, usługi maklerskie, obrót pa-
pierami wartościowymi, usługi bankowe, usługi pośrednictwa banko-
wego, usługi leasingowe, leasing finansowy, usługi pośrednictwa w za-
kresie leasingu, doradztwo podatkowe, usługi związane z majątkiem 
nieruchomym, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w  za-
kresie zarządzania nieruchomościami, wynajem nieruchomości i ma-
jątku, wynajem powierzchni biurowej, wynajem pomieszczeń han-
dlowych, dzierżawa nieruchomości, finansowanie inwestycji, 37 
Usługi instalacyjne dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczególno-
ści urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu kom-
puterowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwa-
rzania danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń sieciowych, 
urządzeń do  nadawania, usługi naprawcze dotyczące urządzeń 
i  przyrządów, w  szczególności urządzeń elektronicznych, urządzeń 
elektrycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyj-
nych, urządzeń do przetwarzania danych, urządzeń do transmisji da-
nych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, usługi konser-
wacyjne dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń 
elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, 
urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania danych, 
urządzeń do  transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń 
do  nadawania, instalowanie i  naprawa urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne doty-
czące usług takich jak: instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych, usługi instalacyjne, naprawcze i konserwacyjne doty-
czące urządzeń i  przyrządów, w  szczególności urządzeń elektronicz-
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nych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń tele-
komunikacyjnych, urządzeń do  przetwarzania danych, urządzeń 
do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, 38 
Usługi w zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, usługi w zakre-
sie prowadzenia agencji prasowych, usługa prowadzenia portali inter-
netowych w  zakresie: rozpowszechniania wiadomości i  aktualności, 
zbieranie i przesyłanie informacji, działalność centrów telefonicznych 
(call center), usługi telekomunikacyjne, usługi komunikacji elektro-
nicznej, usługi telekomunikacyjne przewodowe, usługi telekomuni-
kacyjne bezprzewodowe, usługi telekomunikacji satelitarnej, usługi 
komunikacji radiowej, usługi komunikacji za  pośrednictwem sieci 
światłowodowych, usługi komunikacji za pośrednictwem telefonów 
komórkowych, usługi łączności poprzez terminale komputerowe, 
usługi nadawania bezprzewodowego, usługi nadawania telewizji ka-
blowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią 
komputerową, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cy-
frowych, transmisja programów radiowych, transmisja programów 
telewizyjnych, transmisja satelitarna, transmisja wideo na  żądanie, 
zapewnianie dostępu do  globalnych sieci komputerowych, usługi 
transmisyjne, łączność poprzez sieci komputerowe, usługi dostępu 
do  Internetu, usługi dostępu do  sieci komunikacji elektronicznej, 
usługi w  zakresie emisji radiowej i  telewizyjnej, bezprzewodowa 
transmisja programów telewizyjnych, nadawanie programów telewi-
zyjnych, nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem 
Internetu i innych sieci łącznościowych, nadawanie bezprzewodowe, 
przekaz satelitarny, nadawanie i  transmisja programów radiowych, 
nadawanie i  transmisja programów telewizyjnych, nadawanie infor-
macji za  pośrednictwem telewizji, nadawanie informacji za  pośred-
nictwem radia, nadawanie informacji za pośrednictwem satelity, nada-
wanie muzyki, nadawanie programów przez satelitę, nadawanie 
programów telewizji kablowej, nadawanie programów za pośrednic-
twem Internetu, nadawanie telewizji kablowej, nadawanie wiadomo-
ści [środkami elektronicznymi], usługi zapewniania dostępu do treści, 
stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu telekomunikacyj-
nego do filmów, innych nagrań i programów telewizyjnych udostęp-
nianych za  pośrednictwem usługi wideo na  życzenie, zapewnianie 
dostępu telekomunikacyjnego do programów radiowych, agencje in-
formacyjne, przekazywanie i  rozpowszechnianie informacji i  danych 
za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, usługi poczty 
elektronicznej, zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w Inter-
necie, usługi teletechniczne, usługi teleinformatyczne, wypożyczanie 
urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie telefonów, wypoży-
czanie urządzeń służących do  komunikacji za  pośrednictwem sieci 
komunikacji elektronicznej, wyznaczanie położenia obiektów za  po-
mocą urządzeń telekomunikacyjnych, dostarczanie informacji o poło-
żeniu obiektów lokalizowanych za pomocą urządzeń telekomunikacyj-
nych, usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące usług 
takich jak: usługi w  zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, 
agencji prasowych, portali internetowych w zakresie rozpowszechnia-
nia wiadomości i aktualności, zbieranie i przesyłanie informacji, działal-
ność centrów telefonicznych (call center), usługi telekomunikacyjne, 
usługi komunikacji elektronicznej, usługi nadawania bezprzewodowe-
go, usługi nadawania telewizji kablowej, transmisja programów radio-
wych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, 
transmisja wideo na  żądanie, usługi transmisyjne, łączność poprzez 
sieci komputerowe, usługi dostępu do Internetu, usługi dostępu do sie-
ci komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie emisji radiowej i telewi-
zyjnej, nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem In-
ternetu i  innych sieci łącznościowych, nadawanie bezprzewodowe, 
przekaz satelitarny, nadawanie i transmisja programów radiowych i te-
lewizyjnych, nadawanie programów za pośrednictwem Internetu, usłu-
gi zapewniania dostępu do treści, stron internetowych i portali, agencje 
informacyjne, przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych 
za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, usługi poczty 
elektronicznej, zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w Interne-
cie, usługi teletechniczne, usługi teleinformatyczne, wypożyczanie 
urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie telefonów, wypożycza-
nie urządzeń służących do komunikacji za pośrednictwem sieci komu-
nikacji elektronicznej, wyznaczanie położenia obiektów za  pomocą 
urządzeń telekomunikacyjnych, dostarczanie informacji o  położeniu 
obiektów lokalizowanych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, 
39 Transport, transport samochodowy, transport morski, transport lot-
niczy, transport bagażu, transport osób, usługi kurierskie, wypożycza-
nie środków transportu, pakowanie i składowanie towarów, organizo-
wanie podróży, usługi w  zakresie przesyłania i  dystrybucji energii, 

w  szczególności elektrycznej i  cieplnej, zaopatrywanie w  energię, 
w  szczególności elektryczną i  cieplną, dystrybucja i  zaopatrywanie 
w  wodę, usługi zaopatrywania w  parę wodną i  gorącą wodę, usługi 
związane z  odprowadzaniem ścieków, usługi związane z  wywozem 
śmieci, pośrednictwo w zakresie usług takich jak: transport, usługi ku-
rierskie, wypożyczanie środków transportu, pakowanie i składowanie 
towarów, organizowanie podróży, usługi w zakresie przesyłania i dys-
trybucji energii, zaopatrywanie w energię, dystrybucja i zaopatrywanie 
w  wodę, usługi zaopatrywania w  parę wodną i  gorącą wodę, usługi 
związane z  odprowadzaniem ścieków, usługi związane z  wywozem 
śmieci, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące usług 
takich jak: transport, usługi kurierskie, wypożyczanie środków trans-
portu, pakowanie i  składowanie towarów, organizowanie podróży, 
usługi w  zakresie przesyłania i  dystrybucji energii, zaopatrywanie 
w energię, dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, usługi zaopatrywania 
w parę wodną i gorącą wodę, usługi związane z odprowadzaniem ście-
ków, usługi związane z  wywozem śmieci, 41 Nauczanie, kształcenie, 
edukacja, usługi edukacyjne świadczone za pośrednictwem komunika-
cji elektronicznej, rozrywka, organizowanie imprez rozrywkowych, or-
ganizowanie konkursów i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, dzia-
łalność sportowa, działalność kulturalna, organizowanie wystaw, 
wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, organizowanie szkoleń, organi-
zowanie konferencji, organizowanie sympozjów, usługi wydawnicze, 
elektroniczne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie tek-
stów elektronicznych, publikowanie, publikowanie elektroniczne, pu-
blikowanie drogą elektroniczną, publikowanie materiałów drukowa-
nych, komputerowy skład drukarski, wydawanie książek, wydawanie 
wykazów oraz list, wydawanie gazet, wydawanie czasopism, wydawa-
nie periodyków, produkcja filmów, produkcja nagrań wideo, rozpo-
wszechnianie i dystrybucja analogowych i cyfrowych programów tele-
wizji kablowej, naziemnej, satelitarnej, usługi w zakresie prowadzenia 
stacji radiowych, usługi w  zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych, 
produkcja programów telewizyjnych, produkcja programów radio-
wych, montaż programów radiowych i telewizyjnych, usługi reporter-
skie, studia filmowe, studia telewizyjne, studia nagrań, usługa prowa-
dzenia portali internetowych w  zakresie: udostępniania zapisów 
audycji radiowych i telewizyjnych, informacji o programach i repertu-
arze, udostępniania wersji obcojęzycznych i  polskojęzycznych utwo-
rów, udostępniania gier, wyboru pakietów programowych programów 
telewizyjnych i radiowych, produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja 
nagrań muzycznych, usługi w  zakresie nagrań, usługi studia nagrań, 
usługi postprodukcji filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych 
i radiowych, projekcja filmów, wypożyczanie filmów, wypożyczanie na-
grań wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, dystrybucja filmów, 
dystrybucja nagrań wideo, dystrybucja programów telewizyjnych, dys-
trybucja programów radiowych, gry oferowane on-line, usługi publi-
kowania tekstów, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i publi-
kacji elektronicznych, w  tym on-line, usługi informacyjne, doradcze 
i  konsultacyjne dotyczące usług takich jak: nauczanie, kształcenie, 
edukacja, rozrywka, działalność sportowa, działalność kulturalna, usłu-
gi wydawnicze, publikowanie, produkcja filmów, produkcja nagrań 
wideo, rozpowszechnianie i  dystrybucja analogowych i  cyfrowych 
programów telewizji kablowej, naziemnej, satelitarnej, usługi w zakre-
sie prowadzenia stacji radiowych, usługi w zakresie prowadzenia stacji 
telewizyjnych, produkcja programów telewizyjnych, produkcja pro-
gramów radiowych, usługi reporterskie, studia filmowe, studia telewi-
zyjne, studia nagrań, produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja na-
grań muzycznych, usługi w  zakresie nagrań, usługi postprodukcji 
filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych i radiowych, projek-
cja filmów, wypożyczanie filmów, wypożyczanie nagrań wideo, wypo-
życzanie nagrań dźwiękowych, dystrybucja filmów, dystrybucja na-
grań wideo, dystrybucja programów telewizyjnych, dystrybucja 
programów radiowych, gry oferowane on-line, usługa prowadzenia 
portali internetowych w zakresie udostępniania zapisów audycji ra-
diowych i telewizyjnych, informacji o programach i repertuarze, udo-
stępniania wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych utworów, udo-
stępniania gier, wyboru pakietów programowych programów 
telewizyjnych i radiowych, 42 Naukowe i techniczne usługi i badania 
oraz ich projektowanie, analiza przemysłowa, badania przemysłowe 
i usługi w zakresie projektowania przemysłowego, usługi kontroli ja-
kości i  uwierzytelniania, usługi w  zakresie technologii informacyj-
nych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania kompu-
terowego, oprogramowanie jako usługa [SaaS], usługi doradztwa 
w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], platformy do sztucz-
nej inteligencji jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], usługi do-



66 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 9/2023

radztwa w  zakresie oprogramowania komputerowego, inżynieria 
oprogramowania komputerowego, opracowywanie oprogramowania 
komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, aktu-
alizacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramo-
wania komputerowego, konfiguracja oprogramowania komputero-
wego, naprawa oprogramowania komputerowego, wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, udostępnianie oprogramowania 
komputerowego, informatyka śledcza, poradnictwo informatyczne, 
usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i  informatyki, projekto-
wanie systemów informatycznych, testowanie sprzętu informatyczne-
go, usługi doradcze w zakresie sieci informatycznych, usługi w zakresie 
ochrony, bezpieczeństwa i  odzyskiwania systemów informatycznych, 
zarządzanie projektami informatycznymi, usługi zarządzania urządze-
niami informatycznymi, usługi doradcze w zakresie technologii informa-
tycznych i  komputerowych, usługi zarządzania projektami w  zakresie 
technologii informatycznych i komputerowych, inżynieria komputero-
wa, hosting, hosting serwerów, hosting portali internetowych, hosting 
stron internetowych, hosting platform w Internecie, hosting treści cyfro-
wych, usługi dostawcy hostingu w chmurze, hosting infrastruktury sie-
ciowej online na rzecz osób trzecich, hosting aplikacji oprogramowania 
komputerowego, utrzymywanie portali internetowych dla osób trze-
cich, utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowa-
nie stron internetowych, usługi prowadzenia portali internetowych 
w zakresie utrzymywania stron internetowych, prognozy pogody, udo-
stępnienia wyszukiwarek internetowych, usługi udostępniania aplikacji 
mobilnych i  internetowych, włączając udostępnienie aplikacji za  po-
mocą platform z aplikacjami przeznaczonymi do tych celów, usługi in-
formacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące usług takich jak: na-
ukowe i  techniczne usługi i  badania oraz ich  projektowanie, analiza 
przemysłowa, badania przemysłowe i usługi w zakresie projektowania 
przemysłowego, usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, usługi w za-
kresie technologii informacyjnych, usługi informatyczne, usługi związa-
ne z oprogramowaniem, informatyka śledcza, inżynieria komputerowa, 
hosting, usługi związane z portalami internetowymi, 44 Usługi medycz-
ne, opieka pielęgniarska, opieka psychologiczna, opieka medyczna 
i zdrowotna, domy opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską 
lub medyczną, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usłu-
gi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące usług: medycz-
nych, opieki pielęgniarskiej, opieki psychologicznej, opieki medycznej 
i zdrowotnej, domów opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniar-
ską lub medyczną, w zakresie higieny i urody dla ludzi i  zwierząt, 45 
Usługi prawne, prywatne i społeczne usługi świadczone przez osoby 
trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób, usługi w za-
kresie zapewnienia bezpieczeństwa i  ochrony osób i  mienia, usługi 
ochroniarskie, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
usług: prawnych, ochroniarskich, zapewnienia bezpieczeństwa i ochro-
ny osób i mienia, prywatnych i społecznych usług świadczonych przez 
osoby trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób .   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 359235 (220) 2021 05 27 (210) 529619
(151) 2022 11 29 (441) 2022 08 16
(732) CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL);
POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL);
TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) żółty, biały
(531) 29 .01 .12, 26 .01 .01, 26 .11 .12

(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, 
fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sy-
gnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, 
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, 
gromadzenia, sterowania i  regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do  nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, 
magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD 
i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechanizmy do urządzeń uruchamia-
nych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, 
osprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy komputero-
we, urządzenia do gaszenia ognia, publikacje elektroniczne, oprogra-
mowanie komputerowe, elektroniczne nośniki danych, nagrania cyfro-
we, nagrania audio, nagrania wideo, nagrania audio-wideo, telefony, 
tablety, telewizory, elektroniczne terminale komunikacyjne, terminale 
komputerowe, terminale telefoniczne, terminale danych, terminale 
multimedialne, terminale POS, terminale poczty elektronicznej, termi-
nale elektronicznych płatności, modemy, modemy komunikacyjne, 
modemy telefoniczne, modemy komputerowe, modemy wewnętrzne, 
modemy zewnętrzne, routery, karty sieciowe, elektroniczny sprzęt biu-
rowy, wzmacniacze, przedwzmacniacze, odbiorniki radiowe, elektro-
niczne urządzenia do przetwarzania dźwięku, odtwarzacze treści au-
dio-wideo, urządzenia audiowizualne z  wyświetlaczem, dekodery, 
dekodery telewizyjne, dekodery radiowe, dekodery sygnałów, dekode-
ry elektroniczne, dekodery cyfrowe, urządzenia telewizyjne, aparatura 
telewizyjna, nagrywarki telewizyjne, kamery, wzmacniacze sygnałów 
telewizyjnych, wzmacniacze sygnałów radiowych, wzmacniacze sy-
gnałów telekomunikacyjnych, elektroniczne urządzenia monitorujące, 
konwertery standardów telewizyjnych, konwertery standardów radio-
wych, zestawy kina domowego, projektory do  kina domowego, wy-
świetlacze do zestawów kina domowego, projektory, projektory cyfro-
we, projektory multimedialne, akcesoria do urządzeń komunikacyjnych, 
akcesoria do  urządzeń mobilnych, akcesoria do  telefonów, akcesoria 
do tabletów, futerały na urządzenia mobilne, futerały na telefony, fute-
rały na tablety, etui na urządzenia mobilne, etui na telefony, etui na ta-
blety, kable, adaptery, słuchawki, głośniki, ładowarki, ładowarki samo-
chodowe, przenośne urządzenia do  ładowania urządzeń mobilnych, 
zasilacze, uchwyty do  mocowania urządzeń mobilnych, uchwyty sa-
mochodowe do urządzeń mobilnych, szkło ochronne, szkło ochronne 
do urządzeń mobilnych, szkło ochronne do telefonów, szkło ochronne 
do  tabletów, szkło hartowane do  ochrony ekranów urządzeń mobil-
nych, szkło hartowane do ochrony ekranów telefonów, szkło hartowa-
ne do  ochrony ekranów tabletów, ochraniacze ekranów urządzeń 
mobilnych z  tworzyw sztucznych, ochraniacze ekranów telefonów 
z  tworzyw sztucznych, ochraniacze ekranów tabletów z  tworzyw 
sztucznych, folia polimerowa do ochrony ekranów urządzeń mobil-
nych, folia polimerowa do ochrony ekranów telefonów, folia polime-
rowa do ochrony ekranów tabletów, 16 Publikacje, gazety, czasopisma, 
druki, kalendarze, książki, wydawnictwa jednorazowe, katalogi, ko-
miksy, fotografie, notesy, pióra, długopisy, ołówki, materiały do  na-
uczania z wyjątkiem aparatów, torby z papieru, torby z tektury, torby 
z  tworzyw sztucznych, materiały drukowane, materiały szkoleniowe, 
materiały instruktażowe, materiały piśmienne, papier, tektura, wyroby 
z papieru, wyroby z tektury, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności go-
spodarczej, usługi wsparcia administracyjnego, prace biurowe, do-
radztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi ana-
lizy i  informacji biznesowej, badania rynkowe, analizy gospodarcze, 
administrowanie działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością 
gospodarczą, planowanie działalności gospodarczej, organizacja dzia-
łalności gospodarczej, audyt działalności gospodarczej, informacja 
o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, agencje infor-
macji handlowej, organizacja wystaw handlowych, organizacja targów 
handlowych, usługi reklamowe, usługi agencji reklamowych, usługi 
marketingowe, usługi promocyjne, usługi programów lojalnościo-
wych, motywacyjnych lub promocyjnych, promocja towarów i usług, 
usługi public relations, produkcja reklam, dystrybucja materiałów re-
klamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowa-
nie tekstów reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele rekla-
mowe, wynajem czasu reklamowego w  środkach przekazu, reklamy 
korespondencyjne, sondaże opinii, organizowanie wystaw w  celach 
handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, przetwarzanie, 
systematyzacja danych i zarządzanie nimi, komputerowe przetwarza-
nie danych, elektroniczne przetwarzanie danych, zarządzanie prze-
twarzaniem danych, doradztwo związane z przetwarzaniem danych, 
rozpowszechnianie informacji gospodarczych, rozpowszechnianie in-
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formacji biznesowych, rozpowszechnianie informacji handlowych, wy-
szukiwanie informacji w  plikach informatycznych dla osób trzecich, 
skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, usługi 
sprzedaży towarów, sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa, zgrupowa-
nie na  rzecz osób trzecich towarów pozwalające nabywcy wygodnie 
oglądać lub zapoznawać się z opisem oraz kupować te towary, w szcze-
gólności: z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elek-
tronicznej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyż-
szym zakresie, pośrednictwo w  zakresie sprzedaży usług, usługa 
polegająca na  prezentacji ofert usług, sprzedaż hurtowa i  detaliczna 
paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, po-
średnictwo w  zakresie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych 
oraz produktów pochodnych, doradztwo handlowe w zakresie wyko-
rzystania energii i  paliw oraz produktów pochodnych, pośrednictwo 
w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, za-
rządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i później-
szego korzystania z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, 
w  szczególności elektrycznej i  cieplnej, zaopatrywania w  energię, 
w  szczególności elektryczną i  cieplną, dystrybucji i  zaopatrywania 
w wodę, usług zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, usług zwią-
zanych z  odprowadzaniem ścieków, usług związanych z  wywozem 
śmieci, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świad-
czenia, organizowania i  zapewniania dostępu do  usług medycznych, 
pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, 
organizowania i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych, zarzą-
dzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i  później-
szego korzystania z usług medycznych i opiekuńczych, pośrednictwo 
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania 
i zapewniania dostępu do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeń-
stwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa 
w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie wykonywaniem umów doty-
czących udostępniania i  późniejszego korzystania z  usług w  zakresie 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniar-
skich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, usługi informacyj-
ne, doradcze i konsultacyjne dotyczące usług takich jak: pomoc w pro-
wadzeniu działalności gospodarczej, usługi wsparcia administracyjnego, 
prace biurowe, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospo-
darczej, usługi analizy i informacji biznesowej, badania rynkowe, anali-
zy gospodarcze, administrowanie działalnością gospodarczą, zarządza-
nie działalnością gospodarczą, planowanie działalności gospodarczej, 
organizacja działalności gospodarczej, audyt działalności gospodarczej, 
informacja o  działalności gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, 
agencje informacji handlowej, organizacja wystaw handlowych, organi-
zacja targów handlowych, usługi reklamowe, usługi agencji reklamo-
wych, usługi marketingowe, usługi promocyjne, usługi programów lo-
jalnościowych, motywacyjnych lub promocyjnych, promocja towarów 
i usług, usługi public relations, produkcja reklam, dystrybucja materia-
łów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, publiko-
wanie tekstów reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele rekla-
mowe, wynajem czasu reklamowego w  środkach przekazu, reklamy 
korespondencyjne, sondaże opinii, organizowanie wystaw w  celach 
handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, przetwarzanie, 
systematyzacja danych i zarządzanie nimi, komputerowe przetwarza-
nie danych, elektroniczne przetwarzanie danych, zarządzanie prze-
twarzaniem danych, doradztwo związane z przetwarzaniem danych, 
rozpowszechnianie informacji gospodarczych, rozpowszechnianie in-
formacji biznesowych, rozpowszechnianie informacji handlowych, 
wyszukiwanie informacji w plikach informatycznych dla osób trzecich, 
skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, usługi 
sprzedaży towarów, sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa, zgrupo-
wanie na rzecz osób trzecich towarów pozwalające nabywcy wygod-
nie oglądać lub zapoznawać się z  opisem oraz kupować te towary, 
w  szczególności: z  katalogu różnych artykułów, za  pośrednictwem 
usługi elektronicznej, na  stronie internetowej oraz usługi pośrednic-
twa w powyższym zakresie, pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług, 
usługa polegająca na prezentacji ofert usług, sprzedaż hurtowa i deta-
liczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, 
pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych 
oraz produktów pochodnych, doradztwo handlowe w zakresie wyko-
rzystania energii i  paliw oraz produktów pochodnych, pośrednictwo 
w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, za-
rządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i później-
szego korzystania z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, 
w  szczególności elektrycznej i  cieplnej, zaopatrywania w  energię, 

w  szczególności elektryczną i  cieplną, dystrybucji i  zaopatrywania 
w wodę, usług zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, usług zwią-
zanych z  odprowadzaniem ścieków, usług związanych z  wywozem 
śmieci, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świad-
czenia, organizowania i  zapewniania dostępu do  usług medycznych, 
pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, 
organizowania i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych, zarzą-
dzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i  później-
szego korzystania z usług medycznych i opiekuńczych, pośrednictwo 
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania 
i zapewniania dostępu do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeń-
stwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa 
w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie wykonywaniem umów doty-
czących udostępniania i  późniejszego korzystania z  usług w  zakresie 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniar-
skich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, 36 Usługi ubez-
pieczeniowe, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi finanso-
we, usługi pośrednictwa w  zakresie usług finansowych, doradztwo 
ekonomiczno-finansowe, usługi płatnicze, usługi maklerskie, obrót pa-
pierami wartościowymi, usługi bankowe, usługi pośrednictwa banko-
wego, usługi leasingowe, leasing finansowy, usługi pośrednictwa w za-
kresie leasingu, doradztwo podatkowe, usługi związane z  majątkiem 
nieruchomym, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w zakre-
sie zarządzania nieruchomościami, wynajem nieruchomości i majątku, 
wynajem powierzchni biurowej, wynajem pomieszczeń handlowych, 
dzierżawa nieruchomości, finansowanie inwestycji, usługi informacyj-
ne, doradcze i konsultacyjne dotyczące usług takich jak: usługi ubez-
pieczeniowe, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi finanso-
we, usługi pośrednictwa w  zakresie usług finansowych, doradztwo 
ekonomiczno-finansowe, usługi płatnicze, usługi maklerskie, obrót pa-
pierami wartościowymi, usługi bankowe, usługi pośrednictwa banko-
wego, usługi leasingowe, leasing finansowy, usługi pośrednictwa w za-
kresie leasingu, doradztwo podatkowe, usługi związane z  majątkiem 
nieruchomym, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w zakre-
sie zarządzania nieruchomościami, wynajem nieruchomości i majątku, 
wynajem powierzchni biurowej, wynajem pomieszczeń handlowych, 
dzierżawa nieruchomości, finansowanie inwestycji, 37 Usługi instala-
cyjne dotyczące urządzeń i  przyrządów, w  szczególności urządzeń 
elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, 
urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania danych, 
urządzeń do  transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń 
do nadawania, usługi naprawcze dotyczące urządzeń i przyrządów, 
w  szczególności urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, 
sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń 
do przetwarzania danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń sie-
ciowych, urządzeń do  nadawania, usługi konserwacyjne dotyczące 
urządzeń i  przyrządów, w  szczególności urządzeń elektronicznych, 
urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń telekomu-
nikacyjnych, urządzeń do przetwarzania danych, urządzeń do transmi-
sji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, instalowanie 
i naprawa urządzeń elektrycznych i elektronicznych, usługi informa-
cyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące usług takich jak: instalowa-
nie i naprawa urządzeń elektrycznych i elektronicznych, usługi instala-
cyjne, naprawcze i konserwacyjne dotyczące urządzeń i przyrządów, 
w  szczególności urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, 
sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń 
do  przetwarzania danych, urządzeń do  transmisji danych, urządzeń 
sieciowych, urządzeń do nadawania, 38 Usługi w zakresie prowadze-
nia agencji informacyjnych, usługi w  zakresie prowadzenia agencji 
prasowych, usługa prowadzenia portali internetowych w  zakresie: 
rozpowszechniania wiadomości i aktualności, zbieranie i przesyłanie 
informacji, działalność centrów telefonicznych (call center), usługi te-
lekomunikacyjne, usługi komunikacji elektronicznej, usługi teleko-
munikacyjne przewodowe, usługi telekomunikacyjne bezprzewodo-
we, usługi telekomunikacji satelitarnej, usługi komunikacji radiowej, 
usługi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, usługi 
komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych, usługi łącz-
ności poprzez terminale komputerowe, usługi nadawania bezprze-
wodowego, usługi nadawania telewizji kablowej, oferowanie połą-
czeń telekomunikacyjnych z  globalną siecią komputerową, transfer 
strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja progra-
mów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja sa-
telitarna, transmisja wideo na żądanie, zapewnianie dostępu do glo-
balnych sieci komputerowych, usługi transmisyjne, łączność poprzez 
sieci komputerowe, usługi dostępu do  Internetu, usługi dostępu 
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do sieci komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie emisji radiowej 
i  telewizyjnej, bezprzewodowa transmisja programów telewizyjnych, 
nadawanie programów telewizyjnych, nadawanie audio, wideo i multi-
medialne za  pośrednictwem Internetu i  innych sieci łącznościowych, 
nadawanie bezprzewodowe, przekaz satelitarny, nadawanie i transmi-
sja programów radiowych, nadawanie i transmisja programów telewi-
zyjnych, nadawanie informacji za pośrednictwem telewizji, nadawanie 
informacji za  pośrednictwem radia, nadawanie informacji za  pośred-
nictwem satelity, nadawanie muzyki, nadawanie programów przez sa-
telitę, nadawanie programów telewizji kablowej, nadawanie progra-
mów za  pośrednictwem Internetu, nadawanie telewizji kablowej, 
nadawanie wiadomości [środkami elektronicznymi], usługi zapewnia-
nia dostępu do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie dostę-
pu telekomunikacyjnego do filmów, innych nagrań i programów tele-
wizyjnych udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, 
zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do programów radiowych, 
agencje informacyjne, przekazywanie i  rozpowszechnianie informacji 
i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, usługi 
poczty elektronicznej, zapewnianie dostępu do  forów dyskusyjnych 
w Internecie, usługi teletechniczne, usługi teleinformatyczne, wypoży-
czanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie telefonów, wy-
pożyczanie urządzeń służących do  komunikacji za  pośrednictwem 
sieci komunikacji elektronicznej, wyznaczanie położenia obiektów 
za  pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, dostarczanie informacji 
o  położeniu obiektów lokalizowanych za  pomocą urządzeń teleko-
munikacyjnych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne doty-
czące usług takich jak: usługi w zakresie prowadzenia agencji infor-
macyjnych, agencji prasowych, portali internetowych w  zakresie 
rozpowszechniania wiadomości i aktualności, zbieranie i przesyłanie 
informacji, działalność centrów telefonicznych (call center), usługi te-
lekomunikacyjne, usługi komunikacji elektronicznej, usługi nadawa-
nia bezprzewodowego, usługi nadawania telewizji kablowej, transmi-
sja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, 
transmisja satelitarna, transmisja wideo na  żądanie, usługi transmi-
syjne, łączność poprzez sieci komputerowe, usługi dostępu do Inter-
netu, usługi dostępu do sieci komunikacji elektronicznej, usługi w za-
kresie emisji radiowej i  telewizyjnej, nadawanie audio, wideo 
i  multimedialne za  pośrednictwem Internetu i  innych sieci łączno-
ściowych, nadawanie bezprzewodowe, przekaz satelitarny, nadawa-
nie i  transmisja programów radiowych i  telewizyjnych, nadawanie 
programów za pośrednictwem Internetu, usługi zapewniania dostę-
pu do treści, stron internetowych i portali, agencje informacyjne, prze-
kazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych za pośrednictwem 
sieci komputerowych oraz Internetu, usługi poczty elektronicznej, 
zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w Internecie, usługi te-
letechniczne, usługi teleinformatyczne, wypożyczanie urządzeń tele-
komunikacyjnych, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń 
służących do komunikacji za pośrednictwem sieci komunikacji elek-
tronicznej, wyznaczanie położenia obiektów za  pomocą urządzeń 
telekomunikacyjnych, dostarczanie informacji o położeniu obiektów 
lokalizowanych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, 39 Trans-
port, transport samochodowy, transport morski, transport lotniczy, 
transport bagażu, transport osób, usługi kurierskie, wypożyczanie 
środków transportu, pakowanie i składowanie towarów, organizowa-
nie podróży, usługi w  zakresie przesyłania i  dystrybucji energii, 
w  szczególności elektrycznej i  cieplnej, zaopatrywanie w  energię, 
w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucja i  zaopatrywanie 
w wodę, usługi zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, usługi 
związane z odprowadzaniem ścieków, usługi związane z wywozem 
śmieci, pośrednictwo w  zakresie usług takich jak: transport, usługi 
kurierskie, wypożyczanie środków transportu, pakowanie i  składo-
wanie towarów, organizowanie podróży, usługi w zakresie przesyła-
nia i dystrybucji energii, zaopatrywanie w energię, dystrybucja i za-
opatrywanie w wodę, usługi zaopatrywania w parę wodną i gorącą 
wodę, usługi związane z odprowadzaniem ścieków, usługi związane 
z  wywozem śmieci, usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne 
dotyczące usług takich jak: transport, usługi kurierskie, wypożycza-
nie środków transportu, pakowanie i składowanie towarów, organi-
zowanie podróży, usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, 
zaopatrywanie w energię, dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, usługi 
zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, usługi związane z odpro-
wadzaniem ścieków, usługi związane z wywozem śmieci, 41 Nauczanie, 
kształcenie, edukacja, usługi edukacyjne świadczone za  pośrednic-
twem komunikacji elektronicznej, rozrywka, organizowanie imprez 
rozrywkowych, organizowanie konkursów i  wystaw edukacyjnych 

i  rozrywkowych, działalność sportowa, działalność kulturalna, organi-
zowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, organizowa-
nie szkoleń, organizowanie konferencji, organizowanie sympozjów, 
usługi wydawnicze, elektroniczne usługi wydawnicze, usługi wydawni-
cze w  zakresie tekstów elektronicznych, publikowanie, publikowanie 
elektroniczne, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie mate-
riałów drukowanych, komputerowy skład drukarski, wydawanie ksią-
żek, wydawanie wykazów oraz list, wydawanie gazet, wydawanie cza-
sopism, wydawanie periodyków, produkcja filmów, produkcja nagrań 
wideo, rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych i cyfrowych pro-
gramów telewizji kablowej, naziemnej, satelitarnej, usługi w  zakresie 
prowadzenia stacji radiowych, usługi w zakresie prowadzenia stacji te-
lewizyjnych, produkcja programów telewizyjnych, produkcja progra-
mów radiowych, montaż programów radiowych i telewizyjnych, usługi 
reporterskie, studia filmowe, studia telewizyjne, studia nagrań, usługa 
prowadzenia portali internetowych w zakresie: udostępniania zapisów 
audycji radiowych i telewizyjnych, informacji o programach i repertu-
arze, udostępniania wersji obcojęzycznych i  polskojęzycznych utwo-
rów, udostępniania gier, wyboru pakietów programowych programów 
telewizyjnych i radiowych, produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja 
nagrań muzycznych, usługi w  zakresie nagrań, usługi studia nagrań, 
usługi postprodukcji filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych 
i radiowych, projekcja filmów, wypożyczanie filmów, wypożyczanie na-
grań wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, dystrybucja filmów, 
dystrybucja nagrań wideo, dystrybucja programów telewizyjnych, dys-
trybucja programów radiowych, gry oferowane on-line, usługi publiko-
wania tekstów, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i publikacji 
elektronicznych, w tym on-line, usługi informacyjne, doradcze i konsul-
tacyjne dotyczące usług takich jak: nauczanie, kształcenie, edukacja, 
rozrywka, działalność sportowa, działalność kulturalna, usługi wydaw-
nicze, publikowanie, produkcja filmów, produkcja nagrań wideo, rozpo-
wszechnianie i dystrybucja analogowych i cyfrowych programów tele-
wizji kablowej, naziemnej, satelitarnej, usługi w zakresie prowadzenia 
stacji radiowych, usługi w  zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych, 
produkcja programów telewizyjnych, produkcja programów radio-
wych, usługi reporterskie, studia filmowe, studia telewizyjne, studia 
nagrań, produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja nagrań muzycz-
nych, usługi w  zakresie nagrań, usługi postprodukcji filmów, nagrań 
wideo, programów telewizyjnych i radiowych, projekcja filmów, wypo-
życzanie filmów, wypożyczanie nagrań wideo, wypożyczanie nagrań 
dźwiękowych, dystrybucja filmów, dystrybucja nagrań wideo, dystry-
bucja programów telewizyjnych, dystrybucja programów radiowych, 
gry oferowane on-line, usługa prowadzenia portali internetowych 
w zakresie udostępniania zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, 
informacji o programach i  repertuarze, udostępniania wersji obcoję-
zycznych i  polskojęzycznych utworów, udostępniania gier, wyboru 
pakietów programowych programów telewizyjnych i  radiowych, 42 
Naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, analiza 
przemysłowa, badania przemysłowe i usługi w zakresie projektowania 
przemysłowego, usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, usługi w za-
kresie technologii informacyjnych, rozwój, programowanie i wdraża-
nie oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa 
[SaaS], usługi doradztwa w  zakresie oprogramowania jako usługi 
[SaaS], platformy do sztucznej inteligencji jako oprogramowanie jako 
usługa [SaaS], usługi doradztwa w zakresie oprogramowania kompu-
terowego, inżynieria oprogramowania komputerowego, opracowy-
wanie oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowa-
nia komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, 
konserwacja oprogramowania komputerowego, konfiguracja opro-
gramowania komputerowego, naprawa oprogramowania kompute-
rowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, udostęp-
nianie oprogramowania komputerowego, informatyka śledcza, 
poradnictwo informatyczne, usługi konsultacyjne dotyczące kom-
puterów i  informatyki, projektowanie systemów informatycznych, 
testowanie sprzętu informatycznego, usługi doradcze w  zakresie 
sieci informatycznych, usługi w  zakresie ochrony, bezpieczeństwa 
i odzyskiwania systemów informatycznych, zarządzanie projektami 
informatycznymi, usługi zarządzania urządzeniami informatyczny-
mi, usługi doradcze w zakresie technologii informatycznych i kompu-
terowych, usługi zarządzania projektami w zakresie technologii infor-
matycznych i komputerowych, inżynieria komputerowa, hosting, ho-
sting serwerów, hosting portali internetowych, hosting stron 
internetowych, hosting platform w  Internecie, hosting treści cyfro-
wych, usługi dostawcy hostingu w  chmurze, hosting infrastruktury 
sieciowej online na rzecz osób trzecich, hosting aplikacji oprogramo-
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wania komputerowego, utrzymywanie portali internetowych dla osób 
trzecich, utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, projek-
towanie stron internetowych, usługi prowadzenia portali interneto-
wych w zakresie utrzymywania stron internetowych, prognozy pogo-
dy, udostępnienia wyszukiwarek internetowych, usługi udostępniania 
aplikacji mobilnych i internetowych, włączając udostępnienie aplika-
cji za pomocą platform z aplikacjami przeznaczonymi do tych celów, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące usług takich 
jak: naukowe i  techniczne usługi i  badania oraz ich  projektowanie, 
analiza przemysłowa, badania przemysłowe i usługi w zakresie pro-
jektowania przemysłowego, usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, 
usługi w zakresie technologii informacyjnych, usługi informatyczne, 
usługi związane z oprogramowaniem, informatyka śledcza, inżynieria 
komputerowa, hosting, usługi związane z  portalami internetowymi, 
44 Usługi medyczne, opieka pielęgniarska, opieka psychologiczna, 
opieka medyczna i  zdrowotna, domy opieki nad starszymi ludźmi 
z opieką pielęgniarską lub medyczną, usługi w zakresie higieny i urody 
dla ludzi i zwierząt, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne do-
tyczące usług: medycznych, opieki pielęgniarskiej, opieki psycholo-
gicznej, opieki medycznej i zdrowotnej, domów opieki nad starszymi 
ludźmi z opieką pielęgniarską lub medyczną, w zakresie higieny i uro-
dy dla ludzi i zwierząt, 45 Usługi prawne, prywatne i społeczne usługi 
świadczone przez osoby trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszcze-
gólnych osób, usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochro-
ny osób i mienia, usługi ochroniarskie, usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące usług: prawnych, ochroniarskich, zapewnie-
nia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, prywatnych i społecznych 
usług świadczonych przez osoby trzecie w celu zaspokojenia potrzeb 
poszczególnych osób .   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 359236 (220) 2021 05 27 (210) 529622
(151) 2022 11 29 (441) 2022 08 16
(732) TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL);
CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL);
POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(531) 26 .01 .03, 26 .11 .12
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyj-
ne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiaro-
we, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydak-
tycznych, urządzenia i  przyrządy do  przewodzenia, przełączania, 
przekształcenia, gromadzenia, sterowania i  regulacji energii elek-
trycznej, urządzenia do  nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania 
dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechani-
zmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy reje-
strujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, kompu-
tery, programy komputerowe, urządzenia do  gaszenia ognia, 
publikacje elektroniczne, oprogramowanie komputerowe, elektro-
niczne nośniki danych, nagrania cyfrowe, nagrania audio, nagrania 
wideo, nagrania audio-wideo, telefony, tablety, telewizory, elektro-
niczne terminale komunikacyjne, terminale komputerowe, terminale 
telefoniczne, terminale danych, terminale multimedialne, terminale 
POS, terminale poczty elektronicznej, terminale elektronicznych 
płatności, modemy, modemy komunikacyjne, modemy telefoniczne, 
modemy komputerowe, modemy wewnętrzne, modemy zewnętrz-
ne, routery, karty sieciowe, elektroniczny sprzęt biurowy, wzmacnia-

cze, przedwzmacniacze, odbiorniki radiowe, elektroniczne urządze-
nia do  przetwarzania dźwięku, odtwarzacze treści audio-wideo, 
urządzenia audiowizualne z wyświetlaczem, dekodery, dekodery te-
lewizyjne, dekodery radiowe, dekodery sygnałów, dekodery elektro-
niczne, dekodery cyfrowe, urządzenia telewizyjne, aparatura telewi-
zyjna, nagrywarki telewizyjne, kamery, wzmacniacze sygnałów 
telewizyjnych, wzmacniacze sygnałów radiowych, wzmacniacze sy-
gnałów telekomunikacyjnych, elektroniczne urządzenia monitorują-
ce, konwertery standardów telewizyjnych, konwertery standardów 
radiowych, zestawy kina domowego, projektory do kina domowego, 
wyświetlacze do zestawów kina domowego, projektory, projektory 
cyfrowe, projektory multimedialne, akcesoria do urządzeń komuni-
kacyjnych, akcesoria do urządzeń mobilnych, akcesoria do telefonów, 
akcesoria do tabletów, futerały na urządzenia mobilne, futerały na te-
lefony, futerały na tablety, etui na urządzenia mobilne, etui na telefo-
ny, etui na tablety, kable, adaptery, słuchawki, głośniki, ładowarki, ła-
dowarki samochodowe, przenośne urządzenia do ładowania urządzeń 
mobilnych, zasilacze, uchwyty do  mocowania urządzeń mobilnych, 
uchwyty samochodowe do  urządzeń mobilnych, szkło ochronne, 
szkło ochronne do urządzeń mobilnych, szkło ochronne do telefonów, 
szkło ochronne do  tabletów, szkło hartowane do  ochrony ekranów 
urządzeń mobilnych, szkło hartowane do ochrony ekranów telefonów, 
szkło hartowane do ochrony ekranów tabletów, ochraniacze ekranów 
urządzeń mobilnych z tworzyw sztucznych, ochraniacze ekranów tele-
fonów z  tworzyw sztucznych, ochraniacze ekranów tabletów z  two-
rzyw sztucznych, folia polimerowa do ochrony ekranów urządzeń mo-
bilnych, folia polimerowa do  ochrony ekranów telefonów, folia 
polimerowa do ochrony ekranów tabletów, 16 Publikacje, gazety, cza-
sopisma, druki, kalendarze, książki, wydawnictwa jednorazowe, kata-
logi, komiksy, fotografie, notesy, pióra, długopisy, ołówki, materiały 
do nauczania z wyjątkiem aparatów, torby z papieru, torby z tektury, 
torby z tworzyw sztucznych, materiały drukowane, materiały szkole-
niowe, materiały instruktażowe, materiały piśmienne, papier, tektura, 
wyroby z papieru, wyroby z tektury, 35 Pomoc w prowadzeniu dzia-
łalności gospodarczej, usługi wsparcia administracyjnego, prace biu-
rowe, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, 
usługi analizy i informacji biznesowej, badania rynkowe, analizy go-
spodarcze, administrowanie działalnością gospodarczą, zarządzanie 
działalnością gospodarczą, planowanie działalności gospodarczej, 
organizacja działalności gospodarczej, audyt działalności gospodar-
czej, informacja o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, pro-
mocji, agencje informacji handlowej, organizacja wystaw handlo-
wych, organizacja targów handlowych, usługi reklamowe, usługi 
agencji reklamowych, usługi marketingowe, usługi promocyjne, 
usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyj-
nych, promocja towarów i  usług, usługi public relations, produkcja 
reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, wynaj-
mowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajem czasu reklamo-
wego w  środkach przekazu, reklamy korespondencyjne, sondaże 
opinii, organizowanie wystaw w  celach handlowych lub reklamo-
wych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne zarzą-
dzanie działalnością artystyczną, przetwarzanie, systematyzacja da-
nych i  zarządzanie nimi, komputerowe przetwarzanie danych, 
elektroniczne przetwarzanie danych, zarządzanie przetwarzaniem 
danych, doradztwo związane z  przetwarzaniem danych, rozpo-
wszechnianie informacji gospodarczych, rozpowszechnianie infor-
macji biznesowych, rozpowszechnianie informacji handlowych, wy-
szukiwanie informacji w plikach informatycznych dla osób trzecich, 
skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, usługi 
sprzedaży towarów, sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa, zgrupo-
wanie na rzecz osób trzecich towarów pozwalające nabywcy wygod-
nie oglądać lub zapoznawać się z opisem oraz kupować te towary, 
w  szczególności: z  katalogu różnych artykułów, za  pośrednictwem 
usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednic-
twa w  powyższym zakresie, pośrednictwo w  zakresie sprzedaży 
usług, usługa polegająca na prezentacji ofert usług, sprzedaż hurto-
wa i  detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów 
pochodnych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw stałych, cie-
kłych, gazowych oraz produktów pochodnych, doradztwo handlowe 
w  zakresie wykorzystania energii i  paliw oraz produktów pochod-
nych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elek-
trycznej i cieplnej, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących 
udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie przesy-
łania i  dystrybucji energii, w  szczególności elektrycznej i  cieplnej, 
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zaopatrywania w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dys-
trybucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania w parę wodną 
i gorącą wodę, usług związanych z odprowadzaniem ścieków, usług 
związanych z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostę-
pu do usług medycznych, pośrednictwo w zakresie zawierania umów 
dotyczących świadczenia, organizowania i  zapewniania dostępu 
do usług opiekuńczych, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczą-
cych udostępniania i późniejszego korzystania z usług medycznych 
i opiekuńczych, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczą-
cych świadczenia, organizowania i  zapewniania dostępu do  usług 
w  zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i  ochrony osób i  mienia, 
usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, 
zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania 
i  późniejszego korzystania z  usług w  zakresie zapewnienia bezpie-
czeństwa i  ochrony osób i  mienia, usług ochroniarskich, usług do-
radztwa w sprawach bezpieczeństwa, usługi informacyjne, doradcze 
i  konsultacyjne dotyczące usług takich jak: pomoc w  prowadzeniu 
działalności gospodarczej, usługi wsparcia administracyjnego, prace 
biurowe, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodar-
czej, usługi analizy i informacji biznesowej, badania rynkowe, analizy 
gospodarcze, administrowanie działalnością gospodarczą, zarządza-
nie działalnością gospodarczą, planowanie działalności gospodar-
czej, organizacja działalności gospodarczej, audyt działalności go-
spodarczej, informacja o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, 
promocji, agencje informacji handlowej, organizacja wystaw handlo-
wych, organizacja targów handlowych, usługi reklamowe, usługi 
agencji reklamowych, usługi marketingowe, usługi promocyjne, 
usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyj-
nych, promocja towarów i  usług, usługi public relations, produkcja 
reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, wynaj-
mowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajem czasu reklamo-
wego w  środkach przekazu, reklamy korespondencyjne, sondaże 
opinii, organizowanie wystaw w  celach handlowych lub reklamo-
wych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne zarzą-
dzanie działalnością artystyczną, przetwarzanie, systematyzacja da-
nych i  zarządzanie nimi, komputerowe przetwarzanie danych, 
elektroniczne przetwarzanie danych, zarządzanie przetwarzaniem 
danych, doradztwo związane z  przetwarzaniem danych, rozpo-
wszechnianie informacji gospodarczych, rozpowszechnianie infor-
macji biznesowych, rozpowszechnianie informacji handlowych, wy-
szukiwanie informacji w plikach informatycznych dla osób trzecich, 
skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, usługi 
sprzedaży towarów, sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa, zgrupo-
wanie na rzecz osób trzecich towarów pozwalające nabywcy wygod-
nie oglądać lub zapoznawać się z opisem oraz kupować te towary, 
w  szczególności: z  katalogu różnych artykułów, za  pośrednictwem 
usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednic-
twa w  powyższym zakresie, pośrednictwo w  zakresie sprzedaży 
usług, usługa polegająca na prezentacji ofert usług, sprzedaż hurto-
wa i  detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów 
pochodnych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw stałych, cie-
kłych, gazowych oraz produktów pochodnych, doradztwo handlowe 
w  zakresie wykorzystania energii i  paliw oraz produktów pochod-
nych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elek-
trycznej i  cieplnej, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących 
udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie przesyła-
nia i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i  cieplnej, za-
opatrywania w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystry-
bucji i  zaopatrywania w  wodę, usług zaopatrywania w  parę wodną 
i gorącą wodę, usług związanych z odprowadzaniem ścieków, usług 
związanych z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostę-
pu do usług medycznych, pośrednictwo w zakresie zawierania umów 
dotyczących świadczenia, organizowania i  zapewniania dostępu 
do usług opiekuńczych, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczą-
cych udostępniania i późniejszego korzystania z usług medycznych 
i opiekuńczych, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczą-
cych świadczenia, organizowania i  zapewniania dostępu do  usług 
w  zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i  ochrony osób i  mienia, 
usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, 
zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania 
i  późniejszego korzystania z  usług w  zakresie zapewnienia bezpie-
czeństwa i  ochrony osób i  mienia, usług ochroniarskich, usług do-

radztwa w  sprawach bezpieczeństwa, 36 Usługi ubezpieczeniowe, 
Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, Usługi finansowe, Usługi 
pośrednictwa w zakresie usług finansowych, Doradztwo ekonomicz-
no-finansowe, Usługi płatnicze, Usługi maklerskie, Obrót papierami 
wartościowymi, Usługi bankowe, Usługi pośrednictwa bankowego, 
Usługi leasingowe, Leasing finansowy, Usługi pośrednictwa w zakre-
sie leasingu, Doradztwo podatkowe, Usługi związane z  majątkiem 
nieruchomym, Zarządzanie nieruchomościami, Pośrednictwo w za-
kresie zarządzania nieruchomościami, Wynajem nieruchomości i ma-
jątku, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem pomieszczeń han-
dlowych, Dzierżawa nieruchomości, Finansowanie inwestycji, Usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymie-
nionych usług, 37 Usługi instalacyjne dotyczące urządzeń i przyrzą-
dów, w szczególności urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycz-
nych, sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, 
urządzeń do przetwarzania danych, urządzeń do transmisji danych, 
urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, usługi naprawcze do-
tyczące urządzeń i  przyrządów, w  szczególności urządzeń elektro-
nicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, urzą-
dzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do  przetwarzania danych, 
urządzeń do  transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń 
do nadawania, usługi konserwacyjne dotyczące urządzeń i przyrzą-
dów, w szczególności urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycz-
nych, sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urzą-
dzeń do  przetwarzania danych, urządzeń do  transmisji danych, 
urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, instalowanie i napra-
wa urządzeń elektrycznych i  elektronicznych, usługi informacyjne, 
doradcze i  konsultacyjne dotyczące usług takich jak: instalowanie 
i naprawa urządzeń elektrycznych i elektronicznych, usługi instalacyj-
ne, naprawcze i  konserwacyjne dotyczące urządzeń i  przyrządów, 
w szczególności urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, 
sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń 
do przetwarzania danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń 
sieciowych, urządzeń do nadawania, 38 Usługi w zakresie prowadze-
nia agencji informacyjnych, usługi w  zakresie prowadzenia agencji 
prasowych, usługa prowadzenia portali internetowych w  zakresie: 
rozpowszechniania wiadomości i aktualności, zbieranie i przesyłanie 
informacji, działalność centrów telefonicznych (call center), usługi te-
lekomunikacyjne, usługi komunikacji elektronicznej, usługi teleko-
munikacyjne przewodowe, usługi telekomunikacyjne bezprzewodo-
we, usługi telekomunikacji satelitarnej, usługi komunikacji radiowej, 
usługi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, usługi 
komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych, usługi łącz-
ności poprzez terminale komputerowe, usługi nadawania bezprze-
wodowego, usługi nadawania telewizji kablowej, oferowanie połą-
czeń telekomunikacyjnych z  globalną siecią komputerową, transfer 
strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja pro-
gramów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja 
satelitarna, transmisja wideo na  żądanie, zapewnianie dostępu 
do  globalnych sieci komputerowych, usługi transmisyjne, łączność 
poprzez sieci komputerowe, usługi dostępu do Internetu, usługi do-
stępu do  sieci komunikacji elektronicznej, usługi w  zakresie emisji 
radiowej i telewizyjnej, bezprzewodowa transmisja programów tele-
wizyjnych, nadawanie programów telewizyjnych, nadawanie audio, 
wideo i  multimedialne za  pośrednictwem Internetu i  innych sieci 
łącznościowych, nadawanie bezprzewodowe, przekaz satelitarny, 
nadawanie i transmisja programów radiowych, nadawanie i transmi-
sja programów telewizyjnych, nadawanie informacji za  pośrednic-
twem telewizji, nadawanie informacji za pośrednictwem radia, nada-
wanie informacji za  pośrednictwem satelity, nadawanie muzyki, 
nadawanie programów przez satelitę, nadawanie programów telewi-
zji kablowej, nadawanie programów za  pośrednictwem Internetu, 
nadawanie telewizji kablowej, nadawanie wiadomości [środkami 
elektronicznymi], usługi zapewniania dostępu do treści, stron inter-
netowych i  portali, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego 
do  filmów, innych nagrań i  programów telewizyjnych udostępnia-
nych za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, zapewnianie do-
stępu telekomunikacyjnego do  programów radiowych, agencje in-
formacyjne, przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych 
za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, usługi pocz-
ty elektronicznej, zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w In-
ternecie, usługi teletechniczne, usługi teleinformatyczne, wypoży-
czanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie telefonów, 
wypożyczanie urządzeń służących do  komunikacji za  pośrednic-
twem sieci komunikacji elektronicznej, wyznaczanie położenia 
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obiektów za  pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, dostarczanie 
informacji o  położeniu obiektów lokalizowanych za  pomocą urzą-
dzeń telekomunikacyjnych, usługi informacyjne, doradcze i konsulta-
cyjne dotyczące usług takich jak: usługi w  zakresie prowadzenia 
agencji informacyjnych, agencji prasowych, portali internetowych 
w  zakresie rozpowszechniania wiadomości i  aktualności, zbieranie 
i przesyłanie informacji, działalność centrów telefonicznych (call cen-
ter), usługi telekomunikacyjne, usługi komunikacji elektronicznej, 
usługi nadawania bezprzewodowego, usługi nadawania telewizji ka-
blowej, transmisja programów radiowych, transmisja programów te-
lewizyjnych, transmisja satelitarna, transmisja wideo na żądanie, usłu-
gi transmisyjne, łączność poprzez sieci komputerowe, usługi dostępu 
do  Internetu, usługi dostępu do  sieci komunikacji elektronicznej, 
usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, nadawanie audio, wi-
deo i multimedialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącz-
nościowych, nadawanie bezprzewodowe, przekaz satelitarny, nada-
wanie i transmisja programów radiowych i telewizyjnych, nadawanie 
programów za pośrednictwem Internetu, usługi zapewniania dostę-
pu do  treści, stron internetowych i  portali, agencje informacyjne, 
przekazywanie i  rozpowszechnianie informacji i  danych za  pośred-
nictwem sieci komputerowych oraz Internetu, usługi poczty elektro-
nicznej, zapewnianie dostępu do  forów dyskusyjnych w  Internecie, 
usługi teletechniczne, usługi teleinformatyczne, wypożyczanie urzą-
dzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie 
urządzeń służących do komunikacji za pośrednictwem sieci komuni-
kacji elektronicznej, wyznaczanie położenia obiektów za  pomocą 
urządzeń telekomunikacyjnych, dostarczanie informacji o położeniu 
obiektów lokalizowanych za  pomocą urządzeń telekomunikacyj-
nych, 39 Transport, transport samochodowy, transport morski, trans-
port lotniczy, transport bagażu, transport osób, usługi kurierskie, 
wypożyczanie środków transportu, pakowanie i składowanie towa-
rów, organizowanie podróży, usługi w zakresie przesyłania i dystry-
bucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywanie 
w  energię, w  szczególności elektryczną i  cieplną, dystrybucja i  za-
opatrywanie w wodę, usługi zaopatrywania w parę wodną i gorącą 
wodę, usługi związane z odprowadzaniem ścieków, usługi związane 
z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakresie usług takich jak: trans-
port, usługi kurierskie, wypożyczanie środków transportu, pakowa-
nie i składowanie towarów, organizowanie podróży, usługi w zakre-
sie przesyłania i  dystrybucji energii, zaopatrywanie w  energię, 
dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, usługi zaopatrywania w parę 
wodną i gorącą wodę, usługi związane z odprowadzaniem ścieków, 
usługi związane z wywozem śmieci, usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące usług takich jak: transport, usługi kurier-
skie, wypożyczanie środków transportu, pakowanie i  składowanie 
towarów, organizowanie podróży, usługi w  zakresie przesyłania 
i dystrybucji energii, zaopatrywanie w energię, dystrybucja i zaopa-
trywanie w  wodę, usługi zaopatrywania w  parę wodną i  gorącą 
wodę, usługi związane z odprowadzaniem ścieków, usługi związane 
z wywozem śmieci, 41 Nauczanie, kształcenie, edukacja, usługi edu-
kacyjne świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, 
rozrywka, organizowanie imprez rozrywkowych, organizowanie kon-
kursów i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, działalność sporto-
wa, działalność kulturalna, organizowanie wystaw, wydarzeń kultu-
ralnych oraz koncertów, organizowanie szkoleń, organizowanie 
konferencji, organizowanie sympozjów, usługi wydawnicze, elektro-
niczne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w  zakresie tekstów 
elektronicznych, publikowanie, publikowanie elektroniczne, publi-
kowanie drogą elektroniczną, publikowanie materiałów drukowa-
nych, komputerowy skład drukarski, wydawanie książek, wydawanie 
wykazów oraz list, wydawanie gazet, wydawanie czasopism, wyda-
wanie periodyków, produkcja filmów, produkcja nagrań wideo, roz-
powszechnianie i dystrybucja analogowych i cyfrowych programów 
telewizji kablowej, naziemnej, satelitarnej, usługi w zakresie prowa-
dzenia stacji radiowych, usługi w zakresie prowadzenia stacji telewi-
zyjnych, produkcja programów telewizyjnych, produkcja programów 
radiowych, montaż programów radiowych i  telewizyjnych, usługi 
reporterskie, studia filmowe, studia telewizyjne, studia nagrań, usłu-
ga prowadzenia portali internetowych w zakresie: udostępniania za-
pisów audycji radiowych i  telewizyjnych, informacji o  programach 
i  repertuarze, udostępniania wersji obcojęzycznych i  polskojęzycz-
nych utworów, udostępniania gier, wyboru pakietów programowych 
programów telewizyjnych i  radiowych, produkcja nagrań dźwięko-
wych, produkcja nagrań muzycznych, usługi w zakresie nagrań, usłu-
gi studia nagrań, usługi postprodukcji filmów, nagrań wideo, progra-

mów telewizyjnych i  radiowych, projekcja filmów, wypożyczanie 
filmów, wypożyczanie nagrań wideo, wypożyczanie nagrań dźwię-
kowych, dystrybucja filmów, dystrybucja nagrań wideo, dystrybucja 
programów telewizyjnych, dystrybucja programów radiowych, gry 
oferowane on-line, usługi publikowania tekstów, czasopism, wydaw-
nictw nieperiodycznych i publikacji elektronicznych, w tym on-line, 
usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące usług ta-
kich jak: nauczanie, kształcenie, edukacja, rozrywka, działalność 
sportowa, działalność kulturalna, usługi wydawnicze, publikowanie, 
produkcja filmów, produkcja nagrań wideo, rozpowszechnianie 
i dystrybucja analogowych i cyfrowych programów telewizji kablo-
wej, naziemnej, satelitarnej, usługi w zakresie prowadzenia stacji ra-
diowych, usługi w  zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych, pro-
dukcja programów telewizyjnych, produkcja programów radiowych, 
usługi reporterskie, studia filmowe, studia telewizyjne, studia na-
grań, produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja nagrań muzycz-
nych, usługi w zakresie nagrań, usługi postprodukcji filmów, nagrań 
wideo, programów telewizyjnych i radiowych, projekcja filmów, wy-
pożyczanie filmów, wypożyczanie nagrań wideo, wypożyczanie na-
grań dźwiękowych, dystrybucja filmów, dystrybucja nagrań wideo, 
dystrybucja programów telewizyjnych, dystrybucja programów ra-
diowych, gry oferowane on-line, usługa prowadzenia portali interne-
towych w zakresie udostępniania zapisów audycji radiowych i tele-
wizyjnych, informacji o  programach i  repertuarze, udostępniania 
wersji obcojęzycznych i  polskojęzycznych utworów, udostępniania 
gier, wyboru pakietów programowych programów telewizyjnych 
i radiowych, 42 Naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich pro-
jektowanie, analiza przemysłowa, badania przemysłowe i  usługi 
w  zakresie projektowania przemysłowego, usługi kontroli jakości 
i uwierzytelniania, usługi w zakresie technologii informacyjnych, roz-
wój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, 
oprogramowanie jako usługa [SaaS], usługi doradztwa w  zakresie 
oprogramowania jako usługi [SaaS], platformy do sztucznej inteligen-
cji jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], usługi doradztwa w zakre-
sie oprogramowania komputerowego, inżynieria oprogramowania 
komputerowego, opracowywanie oprogramowania komputerowego, 
instalacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogra-
mowania komputerowego, konserwacja oprogramowania kompute-
rowego, konfiguracja oprogramowania komputerowego, naprawa 
oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego, udostępnianie oprogramowania komputerowego, 
informatyka śledcza, poradnictwo informatyczne, usługi konsultacyj-
ne dotyczące komputerów i  informatyki, projektowanie systemów 
informatycznych, testowanie sprzętu informatycznego, usługi dorad-
cze w zakresie sieci informatycznych, usługi w zakresie ochrony, bez-
pieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, zarządzanie 
projektami informatycznymi, usługi zarządzania urządzeniami infor-
matycznymi, usługi doradcze w zakresie technologii informatycznych 
i komputerowych, usługi zarządzania projektami w zakresie techno-
logii informatycznych i  komputerowych, inżynieria komputerowa, 
hosting, hosting serwerów, hosting portali internetowych, hosting 
stron internetowych, hosting platform w  Internecie, hosting treści 
cyfrowych, usługi dostawcy hostingu w chmurze, hosting infrastruk-
tury sieciowej online na rzecz osób trzecich, hosting aplikacji opro-
gramowania komputerowego, utrzymywanie portali internetowych 
dla osób trzecich, utrzymywanie stron internetowych dla osób trze-
cich, projektowanie stron internetowych, usługi prowadzenia portali 
internetowych w  zakresie utrzymywania stron internetowych, pro-
gnozy pogody, udostępnienia wyszukiwarek internetowych, usługi 
udostępniania aplikacji mobilnych i  internetowych, włączając udo-
stępnienie aplikacji za pomocą platform z aplikacjami przeznaczony-
mi do tych celów, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne do-
tyczące usług takich jak: naukowe i techniczne usługi i badania oraz 
ich  projektowanie, analiza przemysłowa, badania przemysłowe 
i usługi w zakresie projektowania przemysłowego, usługi kontroli ja-
kości i  uwierzytelniania, usługi w  zakresie technologii informacyj-
nych, usługi informatyczne, usługi związane z  oprogramowaniem, 
informatyka śledcza, inżynieria komputerowa, hosting, usługi zwią-
zane z portalami internetowymi, 44 Usługi medyczne, opieka pielę-
gniarska, opieka psychologiczna, opieka medyczna i  zdrowotna, 
domy opieki nad starszymi ludźmi z  opieką pielęgniarską lub me-
dyczną, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi 
informacyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące usług: medycz-
nych, opieki pielęgniarskiej, opieki psychologicznej, opieki medycz-
nej i zdrowotnej, domów opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielę-
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gniarską lub medyczną, w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, 
45 Usługi prawne, prywatne i  społeczne usługi świadczone przez 
osoby trzecie w  celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób, 
usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mie-
nia, usługi ochroniarskie, usługi informacyjne, doradcze i  konsulta-
cyjne dotyczące usług: prawnych, ochroniarskich, zapewnienia bez-
pieczeństwa i  ochrony osób i  mienia, prywatnych i  społecznych 
usług świadczonych przez osoby trzecie w celu zaspokojenia potrzeb 
poszczególnych osób.   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 359237 (220) 2021 12 23 (210) 538114
(151) 2022 12 06 (441) 2022 08 22
(732) Sissel International GmbH, Bregencja (AT)
(540) (znak słowny)
(540) SPINEFITTER
(510), (511) 10 Aparaty do masażu, Aparaty do ćwiczeń do rozciąga-
nia i wzmacniania mięśni w celach medycznych i terapeutycznych, 28 
Artykuły gimnastyczne i  sportowe zawarte w tej klasie, Sprzęt gim-
nastyczny i  sportowy zawarty w  tej klasie, 41 Instruktaż w  zakresie 
prowadzenia zajęć sportowych oraz wykonywania aktywności spor-
towych, Organizacja szkoleń, zajęć i kursów w zakresie gimnastyki.

(111) 359238 (220) 2021 12 16 (210) 537768
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) GRZYB MARIUSZ ROCK-STAL, Mszana Dolna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROCK STAL PRODUCENT
(540) 

(591) czarny, szary, pomarańczowy
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 Metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane materiały 
metalowe, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, materiały 
metalowe do  budowy dróg żelaznych, przewody nieelektryczne, 
liny i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby żelazne, wyro-
by ślusarskie, rury i rurki metalowe, rury i rurki ze stali, kasy pancer-
ne, towary z  metali nieszlachetnych, rudy jako kruszce-w  zakresie 
produkcji hal, magazynów, dużych konstrukcji stalowych pełnią-
cych funkcję magazynów, bram garażowych, garaży w  tym gara-
ży na  duże maszyny rolnicze, wiat blaszanych, Rury i  rurki ze  stali, 
Zawiasy drzwiowe metalowe, Płytki podłogowe metalowe, Blacha 
stalowa cienka, Szkielety metalowe [budownictwo], Gwoździe, Po-
krycia dachów metalowe, Drabiny ze  stopniami metalowymi, Me-
tale nieszlachetne surowe lub półprzetworzone, Druciana tkanina, 
Okiennice metalowe, Pokrycia metalowe ścian [budownictwo], Da-
chówki metalowe, Bramy metalowe, Płyty do drzwi metalowe, Belki 
stropowe metalowe, Drobne wyroby metalowe, Metale nieszlachet-
ne i  ich  stopy, Baryłki [beczki] metalowe, Materiały konstrukcyjne 
metalowe, Płytki metalowe do  użytku w  budownictwie, Zawiasy 
metalowe, Odrzwia metalowe, Deflektory kominowe metalowe, Da-
chowe rynny metalowe, Pokrycia dachowe metalowe, Rury ściekowe 
metalowe, Drabiny metalowe, Ogrodzenia metalowe, Blacha [płyty, 
arkusze], Altany konstrukcje z metalu, Prefabrykowane konstrukcje 
metalowe, Płyty metalowe, Dachówki esówki metalowe, Balustrady 
metalowe, 19 Wykończeniowe elementy dachów niemetalowe, Ką-
towniki niemetalowe, Niemetalowe materiały na pokrycia dachowe, 
Rury spustowe niemetalowe, Zawory wodociągowe niemetalowe 
i  nie  z  tworzyw sztucznych, Kształtki rurowe rozgałęzieniowe nie-
metalowe, Listwy niemetalowe, Nadproża niemetalowe, Elementy 
wykończeniowe budowlane niemetalowe, Okiennice niemetalowe, 
Drzwi niemetalowe, Drzwiowe płyty niemetalowe, Parapety okien-
ne niemetalowe, Rury sztywne niemetalowe stosowane w budow-
nictwie, Niemetalowe ramy do okien szklanych, Niemetalowe słupy, 
Drzwiowe ościeżnice niemetalowe, Rury drenażowe niemetalowe, 
Zawory przewodów drenażowych, niemetalowe i  nie  z  tworzyw 
sztucznych, Niemetalowe płytki ścienne, Drzwi wahadłowe nieme-
talowe, Drzwi harmonijkowe niemetalowe, 37 Usługi budowlane, 
naprawy, usługi instalacyjne obejmujące hale, magazyny, duże kon-

strukcje stalowe pełniące funkcję magazynów, bram garażowych, 
garaży w  tym garaży na  duże maszyny rolnicze. Wynajem sprzę-
tu budowlanego, Budownictwo, Zabezpieczanie przed korozją, 
Uszczelnianie budynków, Wynajem koparek, Montaż rusztowań, 
Montaż instalacji na placach budowy.

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) 043781 (180) 2033 03 20 Prawo przedłużono w całości.
(111) 043811 (180) 2033 02 06 Prawo przedłużono w całości.
(111) 044063 (180) 2033 09 17 Prawo przedłużono w całości.
(111) 044068 (180) 2033 09 17 Prawo przedłużono w całości.
(111) 051725 (180) 2033 08 24 Prawo przedłużono w całości.
(111) 052817 (180) 2032 12 27 Prawo przedłużono w całości.
(111) 059729 (180) 2033 03 10 Prawo przedłużono w całości.
(111) 059730 (180) 2033 03 10 Prawo przedłużono w całości.
(111) 077848 (180) 2033 02 08 Prawo przedłużono w całości.
(111) 078952 (180) 2032 07 28 Prawo przedłużono w całości.
(111) 081679 (180) 2032 08 11 Prawo przedłużono w całości.
(111) 082986 (180) 2033 01 20 Prawo przedłużono w całości.
(111) 083950 (180) 2032 10 03 Prawo przedłużono w całości.
(111) 084499 (180) 2033 01 27 Prawo przedłużono w całości.
(111) 085501 (180) 2032 12 23 Prawo przedłużono w całości.
(111) 086212 (180) 2033 01 22 Prawo przedłużono w całości.
(111) 086580 (180) 2033 03 24 Prawo przedłużono w całości.
(111) 089468 (180) 2033 01 28 Prawo przedłużono w całości.
(111) 089706 (180) 2033 02 26 Prawo przedłużono w całości.
(111) 090380 (180) 2033 04 22 Prawo przedłużono w całości.
(111) 090768 (180) 2033 07 29 Prawo przedłużono w całości.
(111) 091478 (180) 2032 12 23 Prawo przedłużono w całości.
(111) 097567 (180) 2033 03 24 Prawo przedłużono w całości.
(111) 100989 (180) 2033 04 14 Prawo przedłużono w całości.
(111) 159802 (180) 2033 07 04 Prawo przedłużono w całości.
(111) 164984 (180) 2032 01 22 Prawo przedłużono w części dla 

towarów: 9: gry elektroniczne.
(111) 169477 (180) 2032 10 07 Prawo przedłużono w całości.
(111) 169478 (180) 2032 10 07 Prawo przedłużono w całości.
(111) 170619 (180) 2033 01 13 Prawo przedłużono w całości.
(111) 171436 (180) 2033 01 13 Prawo przedłużono w całości.
(111) 171490 (180) 2033 03 17 Prawo przedłużono w całości.
(111) 171672 (180) 2033 02 04 Prawo przedłużono w całości.
(111) 171698 (180) 2033 03 17 Prawo przedłużono w całości.
(111) 171699 (180) 2033 03 17 Prawo przedłużono w całości.
(111) 172424 (180) 2033 04 24 Prawo przedłużono w całości.
(111) 172436 (180) 2033 02 06 Prawo przedłużono w całości.
(111) 172437 (180) 2033 02 06 Prawo przedłużono w całości.
(111) 172439 (180) 2033 02 27 Prawo przedłużono w całości.
(111) 172622 (180) 2033 02 12 Prawo przedłużono w całości.
(111) 172832 (180) 2033 03 04 Prawo przedłużono w całości.
(111) 172833 (180) 2033 03 04 Prawo przedłużono w całości.
(111) 172968 (180) 2033 04 28 Prawo przedłużono w całości.
(111) 173246 (180) 2033 04 30 Prawo przedłużono w całości.
(111) 173280 (180) 2033 08 04 Prawo przedłużono w całości.
(111) 173590 (180) 2033 02 04 Prawo przedłużono w całości.
(111) 174269 (180) 2033 04 29 Prawo przedłużono w całości.
(111) 174417 (180) 2033 07 15 Prawo przedłużono w całości.
(111) 174447 (180) 2033 01 27 Prawo przedłużono w całości.
(111) 175517 (180) 2033 05 22 Prawo przedłużono w całości.
(111) 175518 (180) 2033 05 22 Prawo przedłużono w całości.
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(111) 175648 (180) 2033 01 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 175658 (180) 2033 02 14 Prawo przedłużono w całości .
(111) 176031 (180) 2033 07 09 Prawo przedłużono w całości .
(111) 176062 (180) 2033 07 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 176063 (180) 2033 07 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 176064 (180) 2033 07 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 176236 (180) 2033 10 29 Prawo przedłużono w całości .
(111) 176290 (180) 2033 10 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 176592 (180) 2033 04 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 176861 (180) 2032 12 02 Prawo przedłużono w całości .
(111) 177109 (180) 2033 06 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 177886 (180) 2033 02 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 178066 (180) 2033 02 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 178738 (180) 2033 11 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 179868 (180) 2033 04 28 Prawo przedłużono w całości .
(111) 180716 (180) 2033 03 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 180924 (180) 2033 12 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 182999 (180) 2033 12 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 186181 (180) 2033 05 14 Prawo przedłużono w całości .
(111) 187432 (180) 2033 06 09 Prawo przedłużono w całości .
(111) 187827 (180) 2033 08 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 194802 (180) 2033 11 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 197151 (180) 2033 05 16 Prawo przedłużono w całości .
(111) 197153 (180) 2033 06 09 Prawo przedłużono w całości .
(111) 206143 (180) 2033 04 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 213267 (180) 2033 10 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259220 (180) 2032 08 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259655 (180) 2032 08 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259801 (180) 2032 08 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259802 (180) 2032 08 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259803 (180) 2032 08 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260049 (180) 2032 09 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260120 (180) 2032 07 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261835 (180) 2033 01 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261839 (180) 2033 02 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261958 (180) 2032 08 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261959 (180) 2032 08 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262528 (180) 2033 01 31 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262529 (180) 2033 01 31 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262536 (180) 2033 02 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262537 (180) 2033 02 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262538 (180) 2033 02 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262539 (180) 2033 02 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262544 (180) 2033 02 14 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262545 (180) 2033 02 14 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262549 (180) 2033 02 15 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262590 (180) 2032 11 23 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262666 (180) 2033 02 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262667 (180) 2033 02 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262668 (180) 2033 02 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262669 (180) 2033 02 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262670 (180) 2033 02 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262671 (180) 2033 02 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262739 (180) 2032 10 22 Prawo przedłużono w części dla 

towarów: 40: drukowanie, druk si-
towy, druk cyfrowy, druk UV, druk 
pigmentowy, druk solwentowy, 
druk mildsolwentowy, druk eko-
solwentowy, druk laserowy, druk 
wielkoformatowy, druk wielkopo-
wierzchniowy, obróbka druku, la-
minowanie, frezowanie, introliga-
torstwo, skład fotograficzny, skład 
cyfrowy, komputerowe przygoto-
wanie do druku .

(111) 262780 (180) 2033 02 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262893 (180) 2033 02 06 Prawo przedłużono w całości .

(111) 262894 (180) 2033 02 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262895 (180) 2033 02 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262896 (180) 2033 02 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262897 (180) 2033 02 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262949 (180) 2033 01 16 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262965 (180) 2033 02 14 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263513 (180) 2033 02 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263536 (180) 2033 03 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263637 (180) 2033 02 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263647 (180) 2033 02 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263648 (180) 2033 02 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263964 (180) 2033 02 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263973 (180) 2033 01 02 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264114 (180) 2033 02 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264115 (180) 2033 02 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264116 (180) 2033 02 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264117 (180) 2033 02 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264249 (180) 2033 03 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264266 (180) 2033 03 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264412 (180) 2033 03 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264430 (180) 2033 03 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264474 (180) 2033 01 16 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264488 (180) 2033 03 21 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264489 (180) 2033 03 21 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264516 (180) 2033 04 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264575 (180) 2033 04 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264728 (180) 2033 04 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264798 (180) 2033 05 09 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264799 (180) 2033 05 09 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264857 (180) 2033 02 15 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264860 (180) 2033 03 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264861 (180) 2033 03 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264922 (180) 2033 01 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264939 (180) 2033 02 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264947 (180) 2033 03 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264948 (180) 2033 03 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264949 (180) 2033 03 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264951 (180) 2033 03 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 265137 (180) 2033 04 16 Prawo przedłużono w całości .
(111) 265138 (180) 2033 04 16 Prawo przedłużono w całości .
(111) 265180 (180) 2033 03 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 265269 (180) 2033 03 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 265424 (180) 2033 01 31 Prawo przedłużono w całości .
(111) 265425 (180) 2033 01 31 Prawo przedłużono w całości .
(111) 265526 (180) 2033 06 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 265548 (180) 2032 07 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 265554 (180) 2033 02 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 265622 (180) 2033 04 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 265649 (180) 2033 05 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266015 (180) 2033 06 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266016 (180) 2033 06 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266017 (180) 2033 06 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266018 (180) 2033 06 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266027 (180) 2033 06 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266028 (180) 2033 06 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266097 (180) 2033 03 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266335 (180) 2033 01 29 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266336 (180) 2033 01 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266337 (180) 2033 01 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266377 (180) 2033 04 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266488 (180) 2033 02 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266542 (180) 2033 01 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266585 (180) 2033 06 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266820 (180) 2033 03 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266830 (180) 2033 04 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266856 (180) 2033 06 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266939 (180) 2033 06 27 Prawo przedłużono w całości .
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(111) 266940 (180) 2033 06 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 267048 (180) 2033 07 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 267077 (180) 2033 07 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 267391 (180) 2033 06 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 267415 (180) 2033 07 02 Prawo przedłużono w całości .
(111) 267612 (180) 2033 02 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 267802 (180) 2033 02 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 267890 (180) 2033 07 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 267891 (180) 2033 07 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 267894 (180) 2033 07 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 267903 (180) 2033 06 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 267955 (180) 2033 02 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 268196 (180) 2033 01 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 268265 (180) 2033 07 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 268370 (180) 2033 03 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 268863 (180) 2033 02 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 268974 (180) 2033 06 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 269302 (180) 2033 04 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 269762 (180) 2033 03 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 269763 (180) 2033 03 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 269811 (180) 2033 04 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 269880 (180) 2033 06 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 269949 (180) 2033 09 02 Prawo przedłużono w całości .
(111) 270017 (180) 2033 02 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 270018 (180) 2033 02 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 271048 (180) 2033 03 15 Prawo przedłużono w całości .
(111) 271049 (180) 2033 03 15 Prawo przedłużono w całości .
(111) 271178 (180) 2033 05 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 271628 (180) 2033 12 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 271630 (180) 2033 12 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 271814 (180) 2033 01 16 Prawo przedłużono w całości .
(111) 271845 (180) 2033 06 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 272219 (180) 2033 01 21 Prawo przedłużono w całości .
(111) 272274 (180) 2033 06 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 272284 (180) 2033 07 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 272694 (180) 2033 12 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 272714 (180) 2033 05 16 Prawo przedłużono w całości .
(111) 273808 (180) 2033 03 15 Prawo przedłużono w całości .
(111) 273990 (180) 2033 03 15 Prawo przedłużono w całości .
(111) 273991 (180) 2033 03 15 Prawo przedłużono w całości .
(111) 273992 (180) 2033 03 15 Prawo przedłużono w całości .
(111) 273993 (180) 2033 03 15 Prawo przedłużono w całości .
(111) 274024 (180) 2033 05 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 274109 (180) 2033 02 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 274503 (180) 2033 06 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 274711 (180) 2033 03 15 Prawo przedłużono w całości .
(111) 274712 (180) 2033 03 15 Prawo przedłużono w całości .
(111) 274716 (180) 2033 05 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 275784 (180) 2032 11 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 278173 (180) 2033 01 16 Prawo przedłużono w całości .
(111) 278186 (180) 2033 07 29 Prawo przedłużono w całości .
(111) 278639 (180) 2033 05 23 Prawo przedłużono w całości .
(111) 279041 (180) 2033 08 09 Prawo przedłużono w całości .
(111) 281551 (180) 2033 05 14 Prawo przedłużono w całości .
(111) 282440 (180) 2033 06 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 285573 (180) 2033 04 29 Prawo przedłużono w całości .
(111) 285690 (180) 2033 05 16 Prawo przedłużono w całości .
(111) 288105 (180) 2033 11 14 Prawo przedłużono w całości .
(111) 288702 (180) 2033 01 28 Prawo przedłużono w całości .
(111) 311815 (180) 2033 06 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 315501 (180) 2033 07 29 Prawo przedłużono w całości .
(111) 331215 (180) 2033 03 16 Prawo przedłużono w całości .
(111) 331251 (180) 2033 02 12 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) 500766 ZT38/2019
(210) 507062 ZT4/2020
(210) 515938 ZT39/2020
(210) 525169 ZT15/2021
(210) 526212 U
(210) 527522 U
(210) 529601 U
(210) 531391 U
(210) 532132 U
(210) 535021 U
(210) 535942 U
(210) 535943 U
(210) 535944 U
(210) 536899 U
(210) 537618 U
(210) 469778 U
(210) 488442 U
(210) 488444 U
(210) 502149 U
(210) 519009 U
(210) 521010 U
(210) 525683 U

(210) 534593 U
(210) 534742 U
(210) 538291 U
(210) 500211 U
(210) 502193 U
(210) 504795 U
(210) 521622 U
(210) 524253 U
(210) 542133 U
(210) 546775 U
(210) 546346 U
(210) 543507 U
(210) 542008 U
(210) 547064 U
(210) 544267 U
(210) 544851 U
(210) 544380 U
(210) 547710 U
(210) 546488 U
(210) 544554 U
(210) 544074 U
(210) 545673 U

DecYZJe o UMorZeniU postĘpoWania  
W spraWie UDZielenia praWa WYDane po 

oGŁosZeniU o ZGŁosZeniU  
lUb UJaWnieniU ZGŁosZenia na stronie 
internetoWeJ UrZĘDU patentoWeGo rp

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

(210) 534702 ZT44/2021
(210) 534704 ZT44/2021
(210) 546016 ZT34/2022
(210) 547621 ZT43/2022
(210) 544412 U
(210) 545758 U
(210) 545838 U
(210) 546009 U
(210) 546161 U
(210) 547209 U

(210) 547483 U
(210) 547549 U
(210) 547550 U
(210) 547551 U
(210) 547553 U
(210) 547554 U
(210) 547555 U
(210) 547556 U
(210) 546561 U
(210) 546560 U

UnieWaŻnienie praWa

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

(111) 175847 Prawo unieważniono w całości . 
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WYGaśniĘcie praWa

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

(111) 132836 (141) 2021 02 15 Prawo wygasło w całości .
(111) 137799 (141) 2022 10 11 Prawo wygasło w części dotyczą-

cej towarów i/lub usług: 6: materia-
ły budowlane metalowe; 19: mate-
riały budowlane niemetalowe .

(111) 195779 (141) 2022 10 21 Prawo wygasło w całości .
(111) 226297 (141) 2022 10 21 Prawo wygasło w całości .
(111) 226298 (141) 2022 10 21 Prawo wygasło w całości .
(111) 232065 (141) 2022 10 21 Prawo wygasło w całości .
(111) 267323 (141) 2019 03 07 Prawo wygasło w całości .

DecYZJe o ZMianie, UcHYleniU lUb stWierDZeniU 
nieWaŻności DecYZJi opUbliKoWanYcH  

W WiaDoMościacH UrZĘDU patentoWeGo

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia albo 
numer prawa ochronnego na znak towarowy, numer i rok wydania 
Wiadomości Urzędu Patentowego, w którym ogłoszona została de-
cyzja podlegająca zmianie, uchyleniu albo której nieważność Urząd 
Patentowy RP stwierdził, datę i treść decyzji uchylającej, zmieniającej 
lub stwierdzającej nieważność decyzji uprzednio ogłoszonej.

(111) 259246 01/2014 2022 10 21 
Sprostowano oczywistą omyłkę w  decyzji z  dnia 16 .07 .2013 r . 
o udzieleniu prawa ochronnego .

(111) 353506 31/2022 2022 10 07 
Sprostowano oczywistą omyłkę w  decyzji z  dnia 26 .04 .2022 r . 
o udzieleniu prawa ochronnego .

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) 064346 A . Wykreślono: EVONIK DEGUSSA GMBH, ESSEN, 
Niemcy; Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy . 

(111) 077343 A . Wykreślono: BRISTOL-MYERS SQUIBB SARL, 
RUEL MALMAISON, Francja; Wpisano: UPSA SAS, Rueil-Malmaison, 
Francja . 

(111) 078140 A . Wykreślono: BRISTOL-MYERS SQUIBB SARL, 
RUEL MALMAISON, Francja; Wpisano: UPSA SAS, Rueil-Malmaison, 
Francja . 

(111) 080032 D . Wpisano: „W dniu 10 stycznia 2023 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 21761/22/127) wpisano do Rejestru Zastawów pod 
pozycją 2739933 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzie-
lonym na znak towarowy R .080032 w celu zabezpieczenia wierzy-
telności przysługujących spółce ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJ-
NA z  siedzibą w  Katowicach wobec spółki PAGED BIS IP SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie” . 

(111) 083117 A . Wykreślono: EDF EKOSERWIS SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 
930450074; Wpisano: PGE EKOSERWIS SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 930450074 . 

(111) 083117 A . Wykreślono: PGE EKOSERWIS SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 
930450074; Wpisano: PGE EKOSERWIS SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, 
Polska 930450074 . 

(111) 090400 A . Wykreślono: ARTIM Krakowskie Przedsiębior-
stwo Wytwórczo Usługowe Spółka z o .o ., Kraków, Polska; Wpisano: 
„ARTIM” SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kra-
ków, Polska 001326347 . 

(111) 093946 A . Wykreślono: BURDA PUBLISHING POLSKA 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska; Wpisano: BURDA MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 931051710 . 

(111) 093952 A . Wykreślono: BURDA PUBLISHING POLSKA 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska; Wpisano: BURDA MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 931051710 . 

(111) 128823 A . Wykreślono: BRISTOL-MYERS SQUIBB SARL, 
RUEL MALMAISON, Francja; Wpisano: UPSA SAS, Rueil-Malmaison, 
Francja . 

(111) 141077 A . Wykreślono: EDF EKOSERWIS SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 
930450074; Wpisano: PGE EKOSERWIS SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 930450074 . 

(111) 141077 A . Wykreślono: PGE EKOSERWIS SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 
930450074; Wpisano: PGE EKOSERWIS SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, 
Polska 930450074 . 

(111) 154631 D . Wykreślono: „W dniu 15 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  10092/16/717) wpisano do  Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2498767 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R-154631 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) 155132 A . Wykreślono: BRISTOL-MYERS SQUIBB SARL, 
RUEIL MALMAISON, Francja; Wpisano: UPSA SAS, Rueil-Malmaison, 
Francja . 

(111) 156229 A . Wykreślono: „TYTAN EOS” SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 020820466; 
Wpisano: SELENA INDUSTRIAL TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dzierżoniów, Polska 361828854 . 

(111) 171949 A . Wykreślono: VOLKSWAGEN BANK POLSKA S .A .,  
Warszawa, Polska 012974371; Wpisano: VOLKSWAGEN BANK GMBH,  
Brunszwik, Niemcy 380646897 . 

(111) 177199 A . Wykreślono: F .P .H . „POŁONINY” Tomasz Bo-
cheński, Rzeszów, Polska; Wpisano: TOMASZ BOCHEŃSKI, Rzeszów, 
Polska . 
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(111) 179080 A . Wykreślono: BASS s .c . Marek Belniak, Michał 
Skiba, Sękocin Nowy, Polska 012934035; Wpisano: BASS POLSKA 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mroków, Pol-
ska 012934035 . 

(111) 180166 A . Wykreślono: INTERSEROH DIENSTLEISTUNGS 
GMBH, KÖLN, Niemcy; Wpisano: Interzero Circular Solutions Ger-
many GmbH, Kolonia, Niemcy . 

(111) 180167 A . Wykreślono: INTERSEROH DIENSTLEISTUNGS 
GMBH, KÖLN, Niemcy; Wpisano: Interzero Circular Solutions Ger-
many GmbH, Kolonia, Niemcy . 

(111) 188834 A . Wykreślono: BASS s .c . Marek Belniak, Michał 
Skiba, Magdalenka, Polska 012934035; Wpisano: BASS POLSKA 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mroków, Pol-
ska 012934035 . 

(111) 192363 A . Wykreślono: PROLECH R . i  S . Leszek Spółka 
Jawna, Stary Puznów, Polska 141770160; Wpisano: PROLECH SPÓŁ-
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stary Puznów, Pol-
ska 141770160 . 

(111) 200146 A . Wykreślono: SAINT-GOBAIN POLSKA SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza, Pol-
ska 014904535; Wpisano: TADMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD-
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 521365497 . 

(111) 202648 A . Wykreślono: BURDA COMMUNICATIONS  
Sp . z  o .o ., Warszawa, Polska 930401845; Wpisano: BURDA MEDIA 
POLSKA SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, War-
szawa, Polska 931051710 . 

(111) 204433 A . Wykreślono: EDF EKOSERWIS SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 
930450074; Wpisano: PGE EKOSERWIS SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 930450074 . 

(111) 204433 A . Wykreślono: PGE EKOSERWIS SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 
930450074; Wpisano: PGE EKOSERWIS SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, 
Polska 930450074 . 

(111) 204434 A . Wykreślono: EDF EKOSERWIS SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 
930450074; Wpisano: PGE EKOSERWIS SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 930450074 . 

(111) 204434 A . Wykreślono: PGE EKOSERWIS SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 
930450074; Wpisano: PGE EKOSERWIS SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, 
Polska 930450074 . 

(111) 205180 D . Wpisano:  „W dniu 08 grudnia 2022 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m .st . Warszawy w War-
szawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt  
WA .XI .Ns-Rej .Za  20749/22/622) wpisano do  Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2737202 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R .205180 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących spółce ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA 
AKCYJNA z  siedzibą w  Katowicach wobec spółki IMPACT CLEAN 
POWER TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie” .

(111) 206521 A . Wykreślono: EDF EKOSERWIS SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 
930450074; Wpisano: PGE EKOSERWIS SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 930450074 . 

(111) 206521 A . Wykreślono: PGE EKOSERWIS SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 
930450074; Wpisano: PGE EKOSERWIS SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, 
Polska 930450074 . 

(111) 207437 A . Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380 . 

(111) 209851 A . Wykreślono: SMAY Serwis Michał Maj, Kra-
ków, Polska 357078853; Wpisano: SMAY Serwis Michał Maj, Podłę-
że, Polska 357078853 . 

(111) 210645 A . Wykreślono: AQUAEL Janusz Jankiewicz 
Sp . z  o .o ., Warszawa, Polska 140764200; Wpisano: AQUAEL SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
790333072 . 

(111) 210646 A . Wykreślono: AQUAEL Janusz Jankiewicz 
Sp . z  o .o ., Warszawa, Polska 140764200; Wpisano: AQUAEL SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
790333072 . 

(111) 210647 A . Wykreślono: AQUAEL Janusz Jankiewicz 
Sp . z  o .o ., Warszawa, Polska 140764200; Wpisano: AQUAEL SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
790333072 . 

(111) 210648 A . Wykreślono: AQUAEL Janusz Jankiewicz 
Sp . z  o .o ., Warszawa, Polska 140764200; Wpisano: AQUAEL SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
790333072 . 

(111) 210822 A . Wykreślono: AQUAEL Janusz Jankiewicz 
Sp . z  o .o ., Warszawa, Polska 140764200; Wpisano: AQUAEL SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
790333072 . 

(111) 212389 D . Wpisano: „W dniu 08 grudnia 2022 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m .st . Warszawy w War-
szawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt  
WA .XI .Ns-Rej .Za  20753/22/537) wpisano do  Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2737201 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R .212389 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących spółce ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA 
AKCYJNA z  siedzibą w  Katowicach wobec spółki IMPACT CLEAN 
POWER TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie” . 

(111) 212625 D . Wpisano:  „W dniu 06 grudnia 2022 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m .st . Warszawy w War-
szawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt  
WA .XI .Ns-Rej .Za  20748/22/221) wpisano do  Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2736984 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R .212625 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących spółce ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA 
AKCYJNA z  siedzibą w  Katowicach wobec spółki IMPACT CLEAN 
POWER TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie” .

(111) 213421 A . Wykreślono: Directone Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 017441053; Wpisano: MERA 
INWESTYCJE SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 147226262 . 

(111) 214860 A . Wykreślono: EDF EKOSERWIS SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 
930450074; Wpisano: PGE EKOSERWIS SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 930450074 . 

(111) 214860 A . Wykreślono: PGE EKOSERWIS SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 
930450074; Wpisano: PGE EKOSERWIS SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, 
Polska 930450074 . 

(111) 217679 A . Wykreślono: BASS S .C . Marek Belniak, Mi-
chał Skiba, Sękocin Nowy, Polska; Wpisano: BASS POLSKA SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mroków, Polska 
012934035 . 

(111) 217680 A . Wykreślono: BASS S .C . Marek Belniak, Mi-
chał Skiba, Sękocin Nowy, Polska; Wpisano: BASS POLSKA SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mroków, Polska 
012934035 . 

(111) 223250 A . Wykreślono: ALLEGRO .PL SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 365331553; Wpisa-
no: ALLEGRO SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań, Polska 365331553 . 
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(111) 224398 A . Wykreślono: Grupa LOTOS Spółka Akcyjna, 
Gdańsk, Polska 190541636; Wpisano: POLSKI KONCERN NAFTOWY 
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 610188201  . 

(111) 225110 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 10094/16/519) wpisano do Rejestru Zastawów pod 
pozycją 2498949 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym udzie-
lonym na znak towarowy R .225110 w celu zabezpieczenia wierzy-
telności przysługujących spółce ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJ-
NA z  siedzibą w  Katowicach wobec spółki GREMI MEDIA SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie” . 

(111) 228476 A . Wykreślono: SMAY Spółka z  ograniczoną 
odpowiedzialnością, Kraków, Polska 356295933; Wpisano: SMAY 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Podłęże, Pol-
ska 356295933 . 

(111) 238628 A . Wykreślono: AQUAEL Janusz Jankiewicz 
Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 
140764200; Wpisano: AQUAEL SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 790333072 . 

(111) 244484 A . Wykreślono: IPSEN POLAND SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140201017 ; 
Wpisano: IPSEN CONSUMER HEALTHCARE, Boulogne-Billancourt, 
Francja . 

(111) 248122 A . Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380 . 

(111) 251761 A . Wykreślono: FILMWEB SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War-
szawa, Polska 017324560; Wpisano: FILMWEB A GORTYCH SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 017324560 . 

(111) 254187 A . Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380 . 

(111) 254619 D . Wpisano:  „W dniu 27 grudnia 2022 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m .st . Warszawy w War-
szawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt  
WA .XI .Ns-Rej .Za 21846/22/591) wpisano do Rejestru Zastawów pod 
pozycją 2738513 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielo-
nym na znak towarowy R .254619 w celu zabezpieczenia wierzytel-
ności przysługujących spółce POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SPÓŁ-
KA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec spółki POLSKIE LINIE 
LOTNICZE ”LOT” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie” .

(111) 262243 A . Wykreślono: KUDŁACIK TOMASZ NZOZ ZE-
SPÓŁ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH I REHABILITACJI MEDYCZNEJ 
NEUROMED, Andrychów, Polska 070412870; Wpisano: NZOZ NEU-
ROMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Andry-
chów, Polska 361939921 . 

(111) 262298 A . Wykreślono: Anatomia Smaku R . Boroński,  
A . Wesołek, R . Wesołek Spółka Cywilna, Zagnańsk, Polska 260576900; 
Wpisano: ANATOMIA SMAKU R .BOROŃSKI, A .WESOŁEK, R .WESOŁEK 
SPÓŁKA CYWILNA, Kostomłoty Pierwsze, Polska 260576900 . 

(111) 262736 A . Wykreślono: RUDEK ANDRZEJ NIEPUBLICZNY 
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ RUDEK GABINETY REHABILITACJI 
MEDYCZNEJ, Rzeszów, Polska 690235102; Wpisano: RUDEK GABI-
NETY REHABILITACJI MEDYCZNEJ SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ OD-
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 388051270 . 

(111) 263893 A . Wykreślono: ĆWIĘKA MAŁGORZATA PRZED-
SIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE KON-BUD,  
Pińczów, Polska 290600360; Wpisano: ĆWIĘKA MAŁGORZATA 
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE 
KON-BUD, Motkowice, Polska 290600360 . 

(111) 263894 A . Wykreślono: ĆWIĘKA MAŁGORZATA PRZED-
SIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE KON-BUD,  
Pińczów, Polska 290600360; Wpisano: ĆWIĘKA MAŁGORZATA 
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE 
KON-BUD, Motkowice, Polska 290600360 . 

(111) 264612 A . Wykreślono: DERMAPHARM SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010197176; 
Wpisano: LABORATORIUM DERMAPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010197176  . 

(111) 264744 A . Wykreślono: AQUAEL JANUSZ JANKIEWICZ 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 140764200; Wpisano: AQUAEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD-
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 790333072 . 

(111) 264968 A . Wykreślono: AQUAEL JANUSZ JANKIEWICZ 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 140764200; Wpisano: AQUAEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD-
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 790333072 . 

(111) 264969 A . Wykreślono: AQUAEL JANUSZ JANKIEWICZ 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 140764200; Wpisano: AQUAEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD-
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 790333072 . 

(111) 265559 A . Wykreślono: FILMWEB SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA, Polska; Wpisano: 
FILMWEB A GORTYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 
017324560 . 

(111) 265896 A . Wykreślono: PORTA KMI POLAND SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WO-AKCYJNA, Bolszewo, Polska 190542423; Wpisano: PORTA KMI 
POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁ-
KA KOMANDYTOWA, Bolszewo, Polska 190542423 . 

(111) 265896 A . Wykreślono: PORTA KMI POLAND SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Bolszewo, Polska 190542423; Wpisano: PORTA KMI POLAND 
SPÓŁKA AKCYJNA, Bolszewo, Polska 190542423 . 

(111) 265897 A . Wykreślono: PORTA KMI POLAND SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WO-AKCYJNA, Bolszewo, Polska 190542423; Wpisano: PORTA KMI 
POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁ-
KA KOMANDYTOWA, Starogard Gdański, Polska 190542423 . 

(111) 265897 A . Wykreślono: PORTA KMI POLAND SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Bolszewo, Polska 190542423; Wpisano: PORTA KMI POLAND 
SPÓŁKA AKCYJNA, Bolszewo, Polska 190542423 . 

(111) 265898 A . Wykreślono: PORTA KMI POLAND SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WO-AKCYJNA, Bolszewo, Polska 190542423; Wpisano: PORTA KMI 
POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁ-
KA KOMANDYTOWA, Bolszewo, Polska 190542423 . 

(111) 265898 A . Wykreślono: PORTA KMI POLAND SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Bolszewo, Polska 190542423; Wpisano: PORTA KMI POLAND 
SPÓŁKA AKCYJNA, Bolszewo, Polska 190542423 . 

(111) 268422 A . Wykreślono: AQUAEL JANUSZ JANKIEWICZ 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 140764200; Wpisano: AQUAEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD-
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 790333072 . 

(111) 270655 A . Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NA-
TURALNE SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA 
AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380 . 

(111) 271287 A . Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NA-
TURALNE SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA 
AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380 . 
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(111) 271425 A . Wykreślono: INTERSEROH DIENSTLEISTUNGS 
GMBH, KÖLN, Niemcy; Wpisano: Interzero Circular Solutions Ger-
many GmbH, Kolonia, Niemcy . 

(111) 272192 A . Wykreślono: ANIMEX FOODS SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Morliny, Polska 530978422; Wpisano: ANIMEX FOODS SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
146805667 . 

(111) 273792 A . Wykreślono: ANIMEX FOODS SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Morliny, Polska 530978422; Wpisano: ANIMEX FOODS SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
146805667 . 

(111) 274275 A . Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War-
szawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930 . 

(111) 274275 A . Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609 . 

(111) 275755 A . Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380 . 

(111) 275796 A . Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War-
szawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930 . 

(111) 275796 A . Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609 . 

(111) 276108 A . Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380 . 

(111) 276113 A . Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATURAL-
NE SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380 . 

(111) 276949 A . Wykreślono: PGE EKOSERWIS SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 
930450074; Wpisano: PGE EKOSERWIS SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, 
Polska 930450074 . 

(111) 278145 D . Wpisano: „W dniu 03 stycznia 2023 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 21851/22/907) wpisano do Rejestru Zastawów pod 
pozycją 2739333 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielo-
nym na znak towarowy R .278145 w celu zabezpieczenia wierzytel-
ności przysługujących spółce POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SPÓŁ-
KA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec spółki POLSKIE LINIE 
LOTNICZE ”LOT” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie” . 

(111) 278279 A . Wykreślono: INTERSEROH DIENSTLEISTUNGS 
GMBH, KÖLN, Niemcy; Wpisano: Interzero Circular Solutions Ger-
many GmbH, Kolonia, Niemcy . 

(111) 282028 A . Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380 . 

(111) 284576 A . Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380 . 

(111) 284951 D . Wpisano: „W dniu 29 grudnia 2022 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m .st . Warszawy w War-
szawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt  
WA .XI .Ns-Rej .Za  21849/22/794) wpisano do  Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2738825 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R .284951 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących spółce POLSKI FUNDUSZ ROZWO-
JU SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec spółki POLSKIE 
LINIE LOTNICZE ”LOT” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie” . 

(111) 289820 A . Wykreślono: IPSEN POLAND SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140201017; 
Wpisano: IPSEN CONSUMER HEALTHCARE, Boulogne-Billancourt, 
Francja . 

(111) 289821 A . Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War-
szawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930 . 

(111) 289821 A . Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609 . 

(111) 290714 A . Wykreślono: AQUAEL JANUSZ JANKIEWICZ 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 140764200; Wpisano: AQUAEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD-
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 790333072 . 

(111) 291101 A . Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380 . 

(111) 297163 A . Wykreślono: SAINT-GOBAIN POLSKA SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza, Pol-
ska 014904535; Wpisano: TADMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD-
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 521365497 . 

(111) 303316 A . Wykreślono: IGOR KŁYS GENESISART, Pabiani-
ce, Polska 100336257; Wpisano: trade design IGOR KŁYS, Pabianice, 
Polska 100336257 . 

(111) 303316 A . Wykreślono: trade design IGOR KŁYS, Pabiani-
ce, Polska 100336257; Wpisano: Igor Kłys, Pabianice, Polska . 

(111) 307853 A . Wykreślono: FILMWEB SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War-
szawa, Polska 017324560; Wpisano: FILMWEB A GORTYCH SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 017324560 . 

(111) 311027 D . Wpisano: „W dniu 29 grudnia 2022 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m .st . Warszawy w War-
szawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt  
WA .XI .Ns-Rej .Za 21827/22/350) wpisano do Rejestru Zastawów pod 
pozycją 2738833 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielo-
nym na znak towarowy R .311027 w celu zabezpieczenia wierzytel-
ności przysługujących spółce POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SPÓŁ-
KA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec spółki POLSKIE LINIE 
LOTNICZE ”LOT” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie” . 

(111) 311908 A . Wykreślono: MILIŃSKI TOMASZ MASTERFLEX 
POLSKA, Płock, Polska 611325172; Wpisano: MASTERVENT Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością, Płock, Polska 522443271 . 

(111) 312051 A . Wykreślono: MASTERFLEX POLSKA TOMASZ 
MILIŃSKI, Płock, Polska 611325172; Wpisano: MASTERVENT Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością, Płock, Polska 522443271 . 

(111) 313598 A . Wykreślono: AQUAEL JANUSZ JANKIEWICZ 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 140764200; Wpisano: AQUAEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD-
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 790333072 . 

(111) 315411 A . Wykreślono: ALLEGRO .PL SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 365331553; Wpisa-
no: ALLEGRO SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań, Polska 365331553 . 
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(111) 315529 A . Wykreślono: ALLEGRO .PL SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 365331553; Wpisa-
no: ALLEGRO SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań, Polska 365331553 . 

(111) 321570 A . Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War-
szawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930 . 

(111) 321570 A . Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609 . 

(111) 322910 A . Wykreślono: ORANGE POLSKA SPÓŁKA AK-
CYJNA, Warszawa, Polska 012100784; Wpisano: POLSKA IZBA IN-
FORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI, Warszawa, Polska 010220521 . 

(111) 323412 A . Wykreślono: JOB IMPULSE POLSKA SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 
300716203; Wpisano: FUNDACJA TAK PEŁNOSPRAWNI, Poznań, 
Polska 385956898 . 

(111) 329103 A . Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War-
szawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930 . 

(111) 329103 A . Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609 . 

(111) 329513 A . Wykreślono: ALLEGRO .PL SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 365331553; Wpisa-
no: ALLEGRO SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań, Polska 365331553 . 

(111) 329514 A . Wykreślono: ALLEGRO .PL SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 365331553; Wpisa-
no: ALLEGRO SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań, Polska 365331553 . 

(111) 331573 A . Wykreślono: ALLEGRO .PL SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 365331553; Wpisa-
no: ALLEGRO SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań, Polska 365331553 . 

(111) 331657 A . Wykreślono: MĄKOSZA TOBIASZ, KULE-
SZA MACIEJ SANDWICZ SZOP SPÓŁKA CYWILNA, Łódź, Polska 
365133184; Wpisano: FOOD CARGO KULESZA SPÓŁKA KOMANDY-
TOWO-AKCYJNA, Łódź, Polska 369636841 . 

(111) 331711 A . Wykreślono: ALLEGRO .PL SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 365331553; Wpisa-
no: ALLEGRO SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań, Polska 365331553 . 

(111) 333101 A . Wykreślono: BELNIAK MAREK, SKIBA MICHAŁ 
BASS SPÓŁKA CYWILNA, Mroków, Polska 012934035; Wpisano: 
BASS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Mroków, Polska 012934035 . 

(111) 333102 A . Wykreślono: BELNIAK MAREK, SKIBA MICHAŁ 
BASS SPÓŁKA CYWILNA, Mroków, Polska 012934035; Wpisano: 
BASS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Mroków, Polska 012934035 . 

(111) 333103 A . Wykreślono: BELNIAK MAREK, SKIBA MICHAŁ 
BASS SPÓŁKA CYWILNA, Mroków, Polska 012934035; Wpisano: 
BASS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Mroków, Polska 012934035 . 

(111) 333104 A . Wykreślono: BELNIAK MAREK, SKIBA MICHAŁ 
BASS SPÓŁKA CYWILNA, Mroków, Polska 012934035; Wpisano: 
BASS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Mroków, Polska 012934035 . 

(111) 333383 A . Wykreślono: GRUBY BENEK SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 365015591; Wpisa-
no: INVOMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, Polska 142819951 . 

(111) 335518 A . Wykreślono: ALLEGRO .PL SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 365331553; Wpisa-
no: ALLEGRO SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań, Polska 365331553 . 

(111) 336945 A . Wykreślono: YOPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146922462; Wpisano: 
Karolina Kuklińska - Kosowicz, Warszawa, Polska . 

(111) 337919 A . Wykreślono: PAWEŁ LISIECKI, Plewiska, Polska; 
Wpisano: PAWEŁ LISIECKI, Komorniki, Polska . 

(111) 339361 A . Wykreślono: LISIECKI PAWEŁ, Głuchowo, Pol-
ska; Wpisano: LISIECKI PAWEŁ, Komorniki, Polska . 

(111) 343566 A . Wykreślono: DR . OETKER POLSKA SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 
190541270; Wpisano: Dr . August Oetker Nahrungsmittel KG, Bie-
lefeld, Niemcy . 

(111) 343567 A . Wykreślono: DR . OETKER POLSKA SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 
190541270; Wpisano: Dr . August Oetker Nahrungsmittel KG, Bie-
lefeld, Niemcy . 

(111) 344412 D . Wpisano: „W dniu 10 stycznia 2023 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto 
i  Wilda w  Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zasta-
wów (sygn . akt PO .VII .Ns-Rej .Za  65/23/942) wpisano do  Rejestru 
Zastawów pod pozycją 2739979 zastaw rejestrowy na  prawie 
ochronnym udzielonym na  znak towarowy R .344412 w  celu za-
bezpieczenia wierzytelności przysługujących Adamowi Jackowi 
Ciesielczykowi zamieszkałemu w Chyby wobec spółki Erli Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Poznaniu” . 

(111) 345580 A . Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380 . 

(111) 345753 A . Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380 . 

(111) 345755 A . Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380 . 

(111) 347930 A . Wykreślono: ALLEGRO .PL SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 365331553; Wpisa-
no: ALLEGRO SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań, Polska 365331553 . 

(111) 348289 A . Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380 . 

(111) 349327 A . Wykreślono: SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ZIE-
LONY EDUKATOR, Olsztyn, Polska 384413300; Wpisano: MAREK 
PIERZYNOWSKI, Olsztyn, Polska . 

(111) 352722 A . Wykreślono: ALLEGRO .PL SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 365331553; Wpisa-
no: ALLEGRO SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań, Polska 365331553 . 

(111) 353173 A . Wykreślono: SENDIT SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 360804366; Wpisano: 
ALSENDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, War-
szawa, Polska 367328934 . 
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(111) 354436 A . Wykreślono: WOLANTE INVESTMENTS SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
367328934; Wpisano: ALSENDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 367328934 . 

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) 1398688 (540) HU HUMANITAS UNIVERSITY
(531) CFE: 27 .05 .10 (511) 9, 41, 44
(732) HUMANITAS S .P .A .,  
Via Manzoni 113, I-20089 ROZZANO (MI) (IT)
(151) 2017 11 15 (441) 2022 06 06 (581) 2022 05 19

(111) 1441299 (540) MAARIF
(531) CFE: 26 .13 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .04 (511) 16, 41, 43
(732) TURKIYE MAARIF VAKFI,  
Ord . Prof . Dr . Fahrettin Kerim Gökay,  
Caddesi Erdem Sokak No: 5, Altunizade Üsküdar, İSTANBUL (TR)
(151) 2022 05 17 (441) 2022 07 04 (581) 2022 06 16

(111) 1460638 (540) HTL (511) 1, 3, 5, 42
(732) HTL,  
7 RUE ALFRED KASTLER, ZI DE L’AUMAILLERIE,  
F-35133 JAVENÉ (FR)
(151) 2022 05 04 (441) 2022 06 27 (581) 2022 06 09

(111) 1499022 (540) teska
(531) CFE: 25 .03 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .12 (511) 11
(732) İBRAHİM İYİCE,  
Cebeci Mah . 2, Cebeci Yolu Cad ., 2580 Sok . No: 2, 
Sultangazi, İstanbul (TR)
(151) 2022 03 17 (441) 2022 06 13 (581) 2022 05 26

(111) 1556117 (540) EASY DRINK FEELS GOOD SHAKE ZERO 
ALCO MIX COCKTAILS
(531) CFE: 25 .01 .15, 27 .01 .12, 27 .05 .10 (511) 32
(732) AQUA NRG INVESTMENTS LIMITED,  
Lampousas 1, CY-1095 Nicosia (CY)
(151) 2022 04 20 (441) 2022 06 13 (581) 2022 05 26

(111) 1615484 (540) COLIZEUM CSA CYBER SPORT ARENA 
PLACE TO PLAY X0
(531) CFE: 26 .02 .07, 26 .04 .16,  
26 .13 .25, 27 .03 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .13 (511) 9, 21, 25, 28, 35,  
 38, 39, 41, 42, 43
(732) Limited Liability Company „COLIZEUM”,  
Ryazan avenue, house 86/1, building 3,  
technical fl . room 13, office 4B,  
RU-109542 Moscow (RU)
(151) 2022 04 07 (441) 2022 06 27 (581) 2022 06 09

(111) 1641103 (540) PLANT PARADISE (511) 29, 30, 32
(732) DAIRY 4 FUN s .r .o .,  
Bílov č . p . 100, CZ-743 01 (CZ)
(151) 2021 06 08 (441) 2022 02 21 (581) 2022 02 03

(111) 1664721 (540) ELENOR FABRICS www .elenorfabrics .com .tr
(531) CFE: 01 .01 .09, 05 .03 .15, 27 .05 .10, 29 .01 .12 (511) 24
(732) ELE-NOR TEKSTİL KONFEKSİYON  
REK .GID .TUR .SAN .VE TİC .LTD .ŞTİ .,  
Dosab Papatya Sokak No: 4/D, Osmangazi, Bursa (TR)
(151) 2022 02 22 (441) 2022 06 27 (581) 2022 06 09

(111) 1664730 (540) N NAVOIYAZOT AJ
(531) CFE: 26 .04 .04, 26 .13 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .12 (511) 1
(732) „NAVOIYAZOT” aksiyadorlik jamiyati,  
Navoiy-5, 210105 Navoiy city (UZ)
(151) 2022 02 24 (441) 2022 06 27 (581) 2022 06 09

(111) 1664880 (540) sloop (511) 34
(732) SHENZHEN HUASHANG BIOTECHNOLOGY CO ., LTD,  
Room 1601, Block A, Boton Group S&T Park Phase II, No . 1044, 
Chaguang Road, Shuguang Community, Xili Sub-District, 
Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong (CN)
(151) 2022 05 05 (441) 2022 06 27 (581) 2022 06 09

(111) 1664992 (540) EMULPREA (511) 5
(732) Dermapharm Aktiengesellschaft,  
Lil-Dagover-Ring 7, 82031 Grünwald (DE)
(151) 2022 04 25 (441) 2022 06 27 (581) 2022 06 09

(111) 1664995 (540) KS KÖNNER SÖHNEN
(531) CFE: 26 .11 .07, 27 .05 .01 (511) 7, 9, 12
(732) DIMAX INTERNATIONAL GmbH,  
Flinger Broich 203, Fortuna Park, 40235 Düsseldorf (DE)
(151) 2021 11 15 (441) 2022 06 27 (581) 2022 06 09

(111) 1665023 (540) Loxdonz (511) 25
(732) Loxdon Fashions LTD,  
137 Barlow Road, Levenshulme, MANCHESTER M19 3FF (GB)
(151) 2022 04 20 (441) 2022 06 27 (581) 2022 06 09

(111) 1665063 (540) „NAVOIYAZOT” AJ
(531) CFE: 01 .15 .05, 19 .11 .11, 24 .17 .01,  
26 .01 .03, 26 .11 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .11 (511) 1
(732) „NAVOIYAZOT” aksiyadorlik jamiyati,  
Navoiy-5, 210105 Navoiy city (UZ)
(151) 2022 02 24 (441) 2022 06 27 (581) 2022 06 09

(111) 1665145 (540) Ourganixx (511) 3, 5
(732) Ourganixx B .V .,  
Nijenbeekseweg 20, NL-7383 BD Voorst (NL)
(151) 2022 05 12 (441) 2022 06 27 (581) 2022 06 09

(111) 1665191 (540) Collimate (511) 9, 35, 36, 38, 41
(732) A .C .N . 655 220 670 PTY LIMITED,  
c/o Company Matters Pty Limited,  
Level 12, 680 George Street, Sydney NSW 2000 (AU)
(151) 2022 03 10 (441) 2022 06 27 (581) 2022 06 09

(111) 1665236 (540) STAPRO
(531) CFE: 26 .03 .04, 27 .05 .01, 29 .01 .12 (511) 9, 16, 38, 41, 42
(732) STAPRO s .r .o .,  
Pernštýnské náměstí 51, CZ-530 02 Pardubice,  
Pardubice-Staré Město (CZ)
(151) 2022 01 26 (441) 2022 06 27 (581) 2022 06 09

(111) 1665391 (540) THE Z FACTOR (511) 9, 12, 35, 39, 42
(732) Zim Integrated Shipping Services Ltd .,  
9 Sakharov Andrei St ., Haifa (IL)
(151) 2022 03 16 (441) 2022 06 27 (581) 2022 06 09

(111) 1665470 (540) OTOMICOL (511) 5
(732) KRKA, tovarna zdravil, 
d .d ., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, SI-8000 Novo mesto (SI)
(151) 2022 04 19 (441) 2022 06 27 (581) 2022 06 09

(111) 1665485 (540) CORTEXIL
(531) CFE: 03 .11 .10, 27 .05 .01, 29 .01 .13 (511) 10
(732) OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU 
„BIONET-PLUS”,  
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ULITSA LERMONTOVA 343, STAVROPOL,  
RU-355029 STAVROPOLSKIY KRAY (RU)
(151) 2022 02 01 (441) 2022 06 27 (581) 2022 06 09

(111) 1666571 (540) RED LAKE (511) 31
(732) AZIENDA AGRICOLA PAGANI VITTORIO,  
VIA CASTAGNARA 70, I-28046 MEINA (NOVARA) (IT)
(151) 2022 03 17 (441) 2022 07 04 (581) 2022 06 16

(111) 1666586 (540) NTLD (511) 5
(732) Shandong Sibote Biotechnology Co., Ltd.,  
6-101 Yard, No. 1188, Xinsheng Street, Industrial Park,  
Shanghe County, Jinan City, Shandong Province (CN)
(151) 2022 03 15 (441) 2022 07 04 (581) 2022 06 16

(111) 1666693 
(531) CFE: 03.01.06 (511) 25
(732) Shishi Mengdao Trading Co., Ltd.,  
2003, Building 7, Zhongjun Mall, Zhenzhong Road, Fengli Street, 
Shishi City, Quanzhou City, Fujian Province (CN)
(151) 2022 04 28 (441) 2022 07 04 (581) 2022 06 16

(111) 1667321 (540) KAWAI
(531) CFE: 27.05.01 (511) 11
(732) Hangzhou Heatwell Electric Heating Technology Co., Ltd.,  
NO. 576 Jianye Road, Changhe Block Binjiang District,  
Hangzhou 310053 Zhejiang (CN)
(151) 2022 04 08 (441) 2022 07 04 (581) 2022 06 16

(111) 1667345 (540) SKCLEAN (511) 7, 37
(732) FDToit.nettoyage,  
28 rue Nodot, F-21000 DIJON (FR)
(151) 2022 04 20 (441) 2022 07 04 (581) 2022 06 16

(111) 1667384 (540) epl LEADING THE PACK
(531) CFE: 01.15.09, 05.05.20, 27.05.10, 29.01.13 (511) 16, 17
(732) EPL LIMITED,  
top floor, times tower, kamla city, senapati bapat marg, 
lower parelmumbai maharashtra 400013 (IN)
(151) 2022 02 03 (441) 2022 07 04 (581) 2022 06 16

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) 1501057 (540) CLEVER CONVENIENCE (511) 7, 9, 37
(732) Konecranes Global Corporation,  
Koneenkatu 8, FI-05830 Hyvinkää (FI)
(151) 2019 05 02 (441) 2019 12 16 (581) 2019 11 28

(111) 1667399 (540) ALESSA (511) 14, 18, 20, 25, 35, 42
(732) Mimi Stefanova Nenkova,  
4 „Chereshovo topche” Str., BG-4003 Plovdiv (BG)
(151) 2021 11 18 (441) 2022 07 04 (581) 2022 06 16
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